
Επιχορήγηση Δομικής Βοήθειας 
Η Επιχορήγηση Δομικής Βοήθειας (SAG) είναι μια συνεισφορά για να βοηθήσει ανασφάλιστους, χαμηλού 
εισοδήματος, ιδιοκτήτες/κατοίκους να επισκευάσουν το σπίτι τους για να το καταστήσουν ασφαλές, σίγουρο και 
κατοικήσιμο εάν έχει υποστεί ζημιά από επιλέξιμη καταστροφή. 

Το SAG χρηματοδοτείται από κοινού από τις κυβερνήσεις του Κουίνσλαντ και της Κοινοπολιτείας μέσω του 
Personal Hardship Assistance Scheme (PHAS) και προορίζεται να αποτελέσει δίχτυ ασφαλείας για 
ανασφάλιστους, χαμηλού εισοδήματος, ιδιοκτήτες/κατοίκους που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε άλλες 
οδούς οικονομικής βοήθειας. Το SAG δεν αντικαθιστά την ασφάλιση και διατίθεται μόνο για επισκευές που είναι 
απαραίτητες προκειμένου το σπίτι να είναι ασφαλές, κατοικήσιμο και στέρεο. Το Υπουργείο Κοινοτήτων, Στέγασης 
και Ψηφιακής Οικονομίας θα χρησιμοποιήσει ειδικούς αξιολογητές για να καθορίσει το εύρος των εργασιών που 
απαιτούνται για να συμβεί αυτό. 

Οι ιδιοκτήτες κατοικίας που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να κάνουν αίτηση για βοήθεια μέχρι και 50.000 
δολάρια. Ως κατοικία ορίζεται και ένα τροχόσπιτο ή σκάφος που είναι η κύρια κατοικία του ατόμου που κάνει την 
αίτηση. 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας 
Οι αιτούντες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις προκειμένου να λάβουν το SAG: 

 Η κατοικία για την οποία υποβάλετε αίτηση για επιχορήγηση πρέπει να βρίσκεται εντός μιας επιλέξιμης
περιοχής που επηρεάστηκε από το καταστροφικό γεγονός.

 Μένατε σε αυτή την κατοικία (που περιλαμβάνει ένα τροχόσπιτο ή σκάφος) ως την κύρια κατοικία σας
(κύριο σπίτι) κατά τη διάρκεια της καταστροφής.

 Η κατοικία σας υπέστη σοβαρές δομικές βλάβες ως αποτέλεσμα της επιλέξιμης καταστροφής.
 Η κατοικία πρέπει να σας ανήκει ή να είναι σε υποθήκη στο όνομά σας. Εάν πολλές κατοικίες βρίσκονται

στην ίδια ιδιοκτησία και δεν μετρώνται χωριστά, μπορούμε να τις αξιολογήσουμε ως χωριστά νοικοκυριά,
εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι ζείτε ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο.

 Δεν πρέπει να έχετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να σας καλύπτει για έξοδα ή ζημιές που έχετε υποστεί
κατά τη διάρκεια της καταστροφής.

 Αν έχετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο:
o Δεν έχετε κάλυψη για ένα συγκεκριμένο γεγονός (π.χ. καταιγίδα/πλημμύρα) ή/και
o Πρέπει να έχετε αποδείξεις ότι η απαίτηση ασφάλισης δεν έχει γίνει δεκτή.

 Πληρείτε τα κριτήρια ελέγχου εισοδήματος που περιγράφονται παρακάτω.

Θα στείλουμε ειδικούς εκτιμητές στο σπίτι σας για να επιβεβαιώσουν ότι έχει υποστεί ζημιά, 
καταστράφηκε ή είναι ακατάλληλο να ζήσει κανείς σ' αυτό ως άμεσο αποτέλεσμα της καταστροφής και 
για να αξιολογήσουν το εύρος των εργασιών που απαιτούνται για την επαναφορά του σε ασφαλή, 
σίγουρη και κατοικήσιμη κατάσταση.  

Έλεγχος Εισοδήματος (πόσο χρήματα βγάζει ο Αιτών) 

Το συνολικό ακαθάριστο (πριν από τον φόρο) εβδομαδιαίο εισόδημα του αιτούντος πρέπει να είναι λιγότερο 
από: 

 Ατομικό: 988 δολάρια (51.398 δολάρια το χρόνο) 
 Ζευγάρι: 1.367 δολάρια (71.061 δολάρια το χρόνο) 
 Μόνος γονέας, ένα παιδί:  1.368 δολάρια (71.110 δολάρια το χρόνο)
 Ζευγάρι, ένα παιδί: 1.694 δολάρια (88.111 δολάρια το χρόνο) 

Για κάθε παραπάνω παιδί, προσθέστε 327 δολάρια την εβδομάδα. Για κάθε εξαρτώμενο ενήλικα, προσθέστε 378 
δολάρια την εβδομάδα. 

Το εισόδημα οποιουδήποτε άλλου ενήλικα στο νοικοκυριό δεν συμπεριλαμβάνεται. Όταν ένα ακίνητο ανήκει από 
κοινού σε δύο ή περισσότερα μη συνδεδεμένα άτομα, ο έλεγχος εισοδήματος εφαρμόζεται σε όλους τους 
ιδιοκτήτες.  

Ταυτοποίηση και Αποδεικτικά Στοιχεία που Απαιτούνται 
Οι αιτούντες χρειάζεται να συμπληρώσουν μία αίτηση (στο διαδίκτυο, μέσω τηλεφώνου ή αυτοπροσώπως) 
και να παρέχουν: 
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 Ημερομηνία και λεπτομέρειες της ζημιάς 
 Απόδειξη ιδιοκτησίας* 
 Ή: 

o Υπεύθυνη δήλωση που δηλώνει ότι ο Αιτών δεν είναι κάτοχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 
o Αποδεικτικά στοιχεία από την ασφαλιστική εταιρεία του Αιτούντος που επιβεβαιώνουν ότι ο 

αιτών δεν έχει κάλυψη για ένα συγκεκριμένο γεγονός (π.χ. καταιγίδα/πλημμύρα). 
o Αποδεικτικά στοιχεία της έκβασης της αίτησης ασφάλισης εάν δεν είχε γίνει αποδεκτή η 

ασφαλιστική απαίτηση του Αιτούντα. 
 Αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο Αιτών πληροί το τεστ εισοδήματος (π.χ. δελτία 

πληρωμής, δήλωση παροχών Centrelink ή ειδοποίηση αξιολόγησης της Φορολογικής 
Υπηρεσίας της Αυστραλίας). 

Για να συμπληρώσει μια αίτηση, ο Αιτών θα πρέπει επίσης να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία όπως 
απόδειξη της ταυτότητας και του τόπου διαμονής. Αυτά μπορεί να είναι: 

 Άδεια οδήγησης ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας 
 Κάρτα Medicare που δείχνει μέλη της οικογένειας για τα οποία ο Αιτών διεκδικεί το SAG. 

Εάν ο Αιτών δεν έχει αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει να προσκομίσει άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να 
δείχνουν το όνομα, την ημερομηνία γέννησης και τη διεύθυνσή του. 

*Εάν τα έγγραφα έχουν χαθεί κατά τη διάρκεια του καταστροφικού γεγονότος, παρακαλούμε ενημερώστε τον 
υπάλληλο του τμήματος που θα παράσχει βοήθεια. 

Τι δεν καλύπτεται 
Δε μπορείτε να κάνετε αίτηση να επισκευάσετε: 

 Επενδυτικά ακίνητα, όπως εξοχικές κατοικίες ή ενοικιαζόμενα ακίνητα 
 Κατασκευές που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις έγκρισης κατοικιών 
 Περιουσιακά στοιχεία όπως τροχόσπιτα και σκάφη που δεν χρησιμοποιούνται ως κύριοι τόποι διαμονής 
 Ζημιά που προϋπήρχε του καταστροφικού γεγονότος  
 Εργασίες συντήρησης ακινήτου. 

Διαδικασία Αξιολόγησης 
Όταν ολοκληρωθεί η αίτηση, θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τον Αιτούντα για να κανονίσουμε μια επίσκεψη 
για την εκτίμηση της ζημιάς. 

Θα επιθεωρήσουμε την ιδιοκτησία του Αιτούντος για να προσδιορίσουμε τι χρειάζεται για να γίνει το σπίτι του 
ασφαλές και κατοικήσιμο. Εάν ο Αιτών έχει επίσης υποβάλει αίτηση για επιχορήγηση από το Σχέδιο Ασφάλειας 
και Επανασύνδεσης Βασικών Υπηρεσιών, θα κάνουμε επίσης ελέγχους ασφαλείας για επανασύνδεση ηλεκτρικού 
ρεύματος, φυσικού αερίου, νερού, υπηρεσιών αποχέτευσης και σηπτικών συστημάτων. 

Στη συνέχεια θα προετοιμάσουμε ένα εύρος εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του εκτιμώμενου κόστους των 
επισκευών. Το ποσό της επιχορήγησης δεν θα υπερβαίνει την αξία του ακινήτου πριν από την καταστροφή. 
Μόλις εγκριθεί το εύρος των εργασιών, θα δώσουμε στον Αιτούντα ένα αντίγραφο και ενδέχεται να του ζητηθεί να 
υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση προτού καταβληθούν τυχόν χρήματα. 

Μόλις ο Αιτών λάβει την πληρωμή της επιχορήγησης, έχει στη διάθεσή του 12 μήνες για να ολοκληρώσει τις 
επισκευές. 

Τρόπος Πληρωμής 
Η επιχορήγηση μπορεί να καταβληθεί στον Αιτούντα ή κατευθείαν στον εργάτη που εκτελεί τις επισκευές. Η 
επιχορήγηση μπορεί να καταβληθεί μέσω: 

 Ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων (ΗΜΧ) στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται στην 
εφαρμογή. Ο χρόνος εξαρτάται από το πότε η τράπεζα θα διεκπεραιώσει την πληρωμή. 

 Επιταγής που ταχυδρομείται στη διεύθυνση που αναφέρεται στην εφαρμογή. 

Υποστήριξη με τις Επισκευές 
Θα επικοινωνούμε μαζί σας τακτικά για να δούμε πώς προχωρούν οι επισκευές του σπιτιού σας και εάν 
χρειάζεστε περισσότερη υποστήριξη. 

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να λάβετε προσφορές ή να οργανώσετε επικευαστές, τηλεφωνήστε στη Γραμμή 
βοήθειας Κοινοτικής Ανάρρωσης στο 1800 173 349.  

Για πρόσβαση σε ένα μητρώο εγκεκριμένων επισκευαστών, επισκεφθείτε το Our lists and registers | Queensland 
Building Construction Commission (qbcc.qld.gov.au) 



Αναθεωρήθηκε στις 20 Απριλίου του 2022 

Άλλη Βοήθεια 
Μπορεί να είστε σε θέση να υποβάλετε αίτηση για άλλες επιχορηγήσεις εάν οι λογαριασμοί επισκευής σας 
κοστίζουν περισσότερο από το ποσό αυτής της επιχορήγησης. 

Εάν δεν μπορείτε να προμηθευτείτε το πλήρες ποσό των κεφαλαίων που απαιτούνται για την επισκευή του 
σπιτιού σας, μπορεί να έχετε πρόσβαση σε οικονομική συμβουλή για να βοηθήσει με τον προϋπολογισμό και την 
ιεράρχηση των δαπανών. 

Πώς να κάνετε αίτηση 
 Κάντε αίτηση στο διαδίκτυο μέσω του Community Recovery Portal: www.communityrecovery.qld.gov.au 

(η πύλη είναι ενεργή/προσβάσιμη μόνο όταν οι επιχορηγήσεις PHAS είναι ενεργοποιημένες/διαθέσιμες) 
 Κάντε αίτηση διά τηλεφώνου: Τηλεφωνήστε στη Γραμμή Βοήθειας Κοινοτικής Ανάρρωσης στο 1800 173 

349 
 Κάντε αίτηση αυτοπροσώπως: Επισκεφθείτε ένα Community Recovery Hub 

Περισσότερες Πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.qld.gov.au/communityrecovery.ή τηλεφωνήστε στη 
Γραμμή Βοήθειας Κοινοτικής Ανάρρωσης στο 1800 173 349. 


