Επιδότηση ενίσχυσης ενοικίου για
αποκατάσταση από τις πλημμύρες
Για έως και 16 εβδομάδες
Η Επιδότηση ενίσχυσης ενοικίου για αποκατάσταση από τις πλημμύρες βοηθά τους κατοίκους της
ΝΝΟ σε προάστια που έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό και δεν μπορούν να ζήσουν στο σπίτι τους λόγω των
καταιγίδων και των πλημμυρών του Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2022.

Η εφάπαξ πληρωμή συμβάλλει στην πληρωμή βραχυπρόθεσμων
κρατήσεων διαμονής:
- που πραγματοποιήθηκαν στις ή μετά τις 22 Φεβρουαρίου 2022
- οι οποίες είναι 14 διανυκτερεύσεις ή περισσότερες.
Η πληρωμή βασίζεται στον αριθμό των ατόμων που κανονικά μένουν
στο σπίτι σας και χρειάζονται βραχυπρόθεσμη διαμονή:
- 1 άτομο - $6.000
- 2 άτομα - $7.200
- 3 άτομα - $9.200
- 4 άτομα - $12.400
- 5 άτομα - $15,200
- 6 άτομα - $18.000
Εάν το νοικοκυριό σας αποτελείται από περισσότερα από 6 άτομα, η
πληρωμή θα αυξηθεί κατά $2.800 για κάθε επιπλέον άτομο.
- Ένα άτομο από κάθε νοικοκυριό μπορεί να υποβάλει αίτηση.
- Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 24 Ιουνίου 2022.

Δεν έχετε δικαίωμα υποβολής αίτησης εάν:
• η κατεστραμμένη κατοικία είναι επενδυτικό ακίνητο
στο οποίο δεν κατοικείτε
• δικαιούστε να υποβάλετε αίτηση για προσωρινή
στέγαση βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Τι χρειάζεστε:
- Λογαριασμό στο MyServiceNSW - μπορείτε να τον
δημιουργήσετε όταν ξεκινήσετε την αίτησή σας.
- Το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας.
- Αποδεικτικό ταυτότητάς σας.
- Φωτογραφικά αποδεικτικά στοιχεία της άμεσης ζημίας
στην ιδιοκτησία σας.
- Τον αριθμό των ατόμων στο νοικοκυριό σας που
χρειάζονται βραχυπρόθεσμη στέγαση.
- Αποδεικτικά στοιχεία της κράτησης της προσωρινής
διαμονής σας.

Δικαιούστε να υποβάλετε αίτηση εάν:
- Είστε κάτοικος της NSW ηλικίας 18 ετών και άνω.
- το κατεστραμμένο ακίνητο βρίσκεται σε προάστιο που
έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό
- το κατεστραμμένο ακίνητο είναι η κύρια κατοικία σας
- δεν είστε σε θέση να διεκδικήσετε τα έξοδα
προσωρινής στέγασης στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου
συμβολαίου ή η ασφάλειά σας δεν καλύπτει την πλήρη
διάρκεια των αναγκών σας για στέγαση.

Καλέστε το 13 77 88

- Τα στοιχεία του αυστραλιανού τραπεζικού σας
λογαριασμού για την πληρωμή.
- Μια ειδοποίηση δημοτικών τελών ή έναν λογαριασμό
κοινής ωφέλειας των τελευταίων 12 μηνών (εάν είστε
ιδιοκτήτης και μένετε στο ακίνητο).
- Αντίγραφο της τρέχουσας σύμβασης ενοικίασης ή έναν
λογαριασμό κοινής ωφέλειας των τελευταίων 12 μηνών
(εάν νοικιάζετε το ακίνητο).
Εάν δεν μπορείτε να προσκομίσετε αυτά τα έγγραφα,
μπορείτε να προσκομίσετε 2 αποδεικτικά στοιχεία,
όπως μια ειδοποίηση καταχώρισης οχήματος ή μια
επιστολή με τη διεύθυνσή σας από το Centrelink, την
Australian Tax Office, την Service NSW ή την Transport for
NSW.
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Απαιτήσεις ελέγχου
Ενδέχεται να υποβληθείτε σε έλεγχο στο μέλλον, γι' αυτό θα πρέπει να διατηρήσετε όλα τα αποδεικτικά έγγραφα
που σχετίζονται με την αίτησή σας και τη βοήθεια που σας παρέχεται στο πλαίσιο της πληρωμής για ένα έτος μετά
την ημέρα λήξης της προθεσμίας. Τα αποδεικτικά στοιχεία για την κράτηση βραχυχρόνιου καταλύματος πρέπει να
περιλαμβάνουν το όνομά σας, την τοποθεσία του καταλύματος, τον αριθμό των ατόμων για τα οποία προορίζεται η
κράτηση, το οφειλόμενο ποσό και τη διάρκεια της διαμονής.

Πώς να υποβάλλετε αίτηση
Ελέγξτε ότι πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας και έχετε έτοιμα τα έγγραφα και τα αποδεικτικά σας στοιχεία.
Μπορείτε είτε:
1. να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση service.nsw.gov.au και να αναζητήσετε "flood recovery rental
support payment". Θα χρειαστεί να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας στο MyServiceNSW.
2. ή να καλέσετε το 13 77 88.

Αποδεικτικό ταυτότητας
Απαιτούνται δύο αποδεικτικά έγγραφα ταυτότητας. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:
- Άδεια οδήγησης Αυστραλίας
- Κάρτα Medicare
- Αυστραλιανό διαβατήριο
- Αυστραλιανό πιστοποιητικό γέννησης
- ταξιδιωτική θεώρηση Αυστραλίας
- Πιστοποιητικό υπηκοότητας Αυστραλίας
- Αυστραλιανό πιστοποιητικό καταχώρισης λόγω καταγωγής
- Αυστραλιανή κάρτα ImmiCard.
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Εάν η ταυτότητά σας χάθηκε ή καταστράφηκε, καλέστε μας στο 13 77 88 για να την αντικαταστήσουμε.

Καλέστε το 13 77 88
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