
  
 
  
 
 

Emergency Hardship Assistance – Greek 

 
Χρηματοδοτική Συνδρομή Εκτάκτου Ανάγκης, λόγω αντίξοων 
συνθηκών 

 
Η Χρηματοδοτική συνδρομή εκτάκτου ανάγκης είναι 
διαθέσιμη ως μια συνεισφορά για την υποστήριξη 
των ανθρώπων που επηρεάζονται άμεσα από μια 
καταστροφή για την κάλυψη των άμεσων βασικών 
τους αναγκών για τρόφιμα, ρουχισμό, ιατρικές 
προμήθειες ή προσωρινό κατάλυμα.  
 

Διαθέσιμη βοήθεια 
Η Χρηματοδοτική συνδρομή εκτάκτου ανάγκης 
παρέχει  $180 δολ. ανά άτομο, μέχρι $900 δολ. για 
μια πενταμελή οικογένεια ή μεγαλύτερη. Η 
χρηματοδοτική συνδρομή είναι διαθέσιμη για 
αίτηση για επτά ημέρες μετά την ενεργοποίηση της 
χρηματοδοτικής συνδρομής στην περιοχή σας. 
 

Επιλεξιμότητα 
Όταν το Πρόγραμμα Βοήθειας Προσωπικών 
Αντίξοων Συνθηκών ενεργοποιηθεί θα πρέπει να 
καλύπτετε τα ακόλουθα κριτήρια: 
 Ο κύριος τόπος κατοικία σας πρέπει να 

βρίσκεται στην πληγείσα περιοχή που 
ενεργοποιείται η οικονομική βοήθεια  

 Θα πρέπει να έχετε ζήσει κάτω από αντίξοες 
συνθήκες ως αποτέλεσμα του συμβάντος  

 Δεν είστε σε θέση να καλύψετε τις άμεσες 
βασικές σας ανάγκες για τρόφιμα, ρούχα, 
ιατρικές προμήθειες ή προσωρινό κατάλυμα. 

 
Η απώλεια του ηλεκτρισμού στο σπίτι σας δεν είναι 
κριτήριο επιλεξιμότητας για την πρόσβαση στη 
Χρηματοδοτική συνδρομή εκτάκτου ανάγκης 
Για την παροχή αυτής της Χρηματοδοτικής 
συνδρομής δεν γίνεται έλεγχος εισοδήματος.  
 

Πώς να υποβάλετε αίτηση 
Αν πιστεύετε ότι πληρείτε τα παραπάνω κριτήρια 
επιλεξιμότητας και χρειάζεστε άμεση βοήθεια, 
παρακαλούμε να υποβάλετε αίτηση στο διαδίκτυο, 
μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας του 
Υπουργείου Κοινοτήτων της Κυβέρνησης του 
Κουΐνσλαντ: www.communityrecovery.qld.gov.au 
 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν μπορείτε να έχετε 
πρόσβαση σ’ αυτή τη σύνδεση / την ιστοσελίδα 

έως ότου ενεργοποιηθεί το Πρόγραμμα Βοηθείας 
Προσωπικών Αντίξοων Συνθηκών. 
Αν δεν έχετε την ικανότητα να υποβάλετε την 
αίτηση, μέσω διαδικτύου, παρακαλούμε 
τηλεφωνήστε στην ανοικτή τηλεφωνική γραμμή 
βοηθείας Κοινοτικής Ανάκαμψης στο 1800 173 349 
ή επισκεφθείτε ένα Κέντρο Κοινοτικής Ανάκαμψης, 
αν είναι ανοικτό. 
 

Πληρωμή Χρηματοδοτικής συνδρομής 
Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης ενός 
ηλεκτρονικού έντυπου αίτησης στο διαδίκτυο, είτε 
το κάνετε μόνοι σας ή με τη βοήθεια του 
προσωπικού της Ανοικτής Τηλεφωνικής Γραμμής 
βοηθείας Κοινοτικής Ανάκαμψης θα έχετε την 
ευκαιρία να επιλέξετε, είτε να διαβιβαστούν τα 
κεφάλαια ηλεκτρονικά (EFT) σε ένα καθορισμένο 
τραπεζικό λογαριασμό (προτιμώμενη μέθοδος) για 
να υποβληθούν σε επεξεργασία 
χρονοδιαγράμματος που καθορίζεται από την 
τράπεζα που εσείς ορίσατε ή να πάτε σε ένα 
Κέντρο Κοινοτικής Ανάκαμψης και να λάβετε μια 
προπληρωμένη Χρεωστική Κάρτα Ανάκαμψης 
(Recovery Debit Card) η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε όλους τους λιανοπωλητές με 
εγκαταστάσεις EFTPOS και σε όλα τα ΑΤΜ.  
 
Αν θέλετε να ελέγξετε το υπόλοιπο της Χρεωστικής 
σας Κάρτας Ανάκαμψης, μπορείτε να συνδεθείτε 
για να ελέγξετε το υπόλοιπο της κάρτας σας στην 
ιστοσελίδα: 
sam.emerchants.com.au/CommunityRecoveryCH 

 
Περισσότερες πληροφορίες       
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα: 
www.qld.gov.au/communityrecovery                     
ή τηλεφωνήστε στο 1800 173 349 ή  
Οι ταξιδιώτες αποκλεισμένοι λόγω της καταστροφής θα πρέπει να 
απευθύνονται σε ένα κέντρο εκκένωσης όπου είναι διαθέσιμο. Σε 
ακραίες περιπτώσεις απομόνωσης (π.χ. αν κοπούν οι δρόμοι στις 
Κεντρικές Δυτικές περιφερειακές περιοχές, μπορεί να είναι 
διαθέσιμη κάποια βοήθεια σε μορφή Άμεσης Βοήθειας Αντίξοων 
Συνθηκών (IHA) μόνο κατ’ εξαίρεση). 

http://www.communityrecovery.qld.gov.au/
https://sam.emerchants.com.au/Community
http://www.qld.gov.au/communityrecovery

