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Οι αφορολόγητες 
πληρωμές θα 

αρχίσουν απ’ τον 
Απρίλιο.

Αν έχετε υποβάλει 
τη φορολογική σας 

δήλωση 2007-08  
θα εξετάσουμε 

εάν τη δικαιούστε, 
θα υπολογήσουμε 

το ποσό  και θα 
σας στείλουμε την 

πληρωμή. 

Δικαιοδοσία
Εάν είστε δικαιούχος και το ποσό που θα σας καταβληθεί θα εξαρτηθούν 
από τη φορολογική σας δήλωση 2007-08, ανεξάρτητα της ηλικίας σας ή του 
εισοδήματος της οικογένειας. Πιθανόν να δικαιούστε εάν:

 ήσασταν κάτοικος Αυστραλίας και καταβάλλατε φόρο το 2007-08
 το φορολογητέο σας εισόδημα ήταν $100.000 ή λιγότερο. 

Πόσα είναι τα χρήματα της πληρωμής; 
 $900 αν το φορολογητέο σας εισόδημα είναι μέχρι $80.000
 $600 αν το φορολογητέο σας εισόδημα είναι μεταξύ $80.001 και $90.000
 $250 αν το φορολογητέο σας εισόδημα είναι μεταξύ 

$90.001 and $100.000.

Πώς θα σας πληρώσουμε; 
 Ο ταχύτερος τρόπος για να λάβετε την πληρωμή είναι να κατατεθεί στον 

τραπεζικό σας λογαριασμό. 
 Θα μεταφέρουμε την πληρωμή στον τραπεζικό λογαριασμό ή θα 

ταχυδρομήσουμε την επιταγή στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει στη 
φορολογική σας δήλωση 2007-08.

 Αν έχετε ήδη υποβάλει τη φορολογική σας δήλωση αλλά θέλετε να 
αλλάξετε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού ή της διεύθυνσή σας, 
κάντε το πριν τις 15 Μαρτίου 2009. 

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές της φορολογικής παροχής, για το ποιοι τη δικαιούντε, ή την 
υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο  
www.australia.gov.au/taxbonuspayment

 Για να αλλάξετε τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού τηλεφωνήστε στο 1300 686 636 οποιαδήποτε ώρα.
 Για να αλλάξετε τη διεύθυνσής σας τηλεφωνήστε στο 1300 686 636 μεταξύ 08.00 πμ και 18.00 μμ Δευτέρα με 

Παρασκευή ή 09.00 πμ και 16.00 μμ Σάββατο.

 Προσοχή: δεν στέλνουμε μηνύματα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ζητώντας προσωπικές πληροφορίες όπως 
αριθμό φορολογικού μητρώου, λεπτομέρειες λογαριασμού τράπεζας ή άλλου χρηματοοικονομικού ιδρύματος ή 
πιστωτικής κάρτας.  

ΠΑΚΕΤΟ ΤΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΛΙΣΤΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Έχω υποβάλει τη φορολογική μου δήλωση για το 2007-08

ΝΑΙ. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Αν δικαιούστε θα σας 
στείλουμε την πληρωμή σας.

ΟΧΙ. Πρέπει να υποβάλετε μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009.
Έχω υποβάλει τη φορολογική μου δήλωση αλλά από τότε έχω 
αλλάξει διεύθυνση

ΝΑΙ. Πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν τις 
15 Μαρτίου 2009.

ΟΧΙ. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα.
Έχω υποβάλει τη φορολογική μου δήλωση αλλά από τότε τα 
στοιχεία του τραπεζικού μου λογαριασμού έχουν αλλάξει

ΝΑΙ. Πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν τις 
15 Μαρτίου 2009.

ΟΧΙ. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα.
Συνήθως παίρνω επιταγή αλλά θέλω αυτή η εφάπαξ πληρωμή 
να κατατεθεί απευθείας στον τραπεζικό μου λογαριασμό

ΝΑΙ. Πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν τις 
15 Μαρτίου 2009.

ΟΧΙ. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα.
Απασχολώ φοροτεχνικό αλλά θέλω αυτή η εφάπαξ πληρωμή 
να κατατεθεί απευθείας στον τραπεζικό μου λογαριασμό

ΝΑΙ. Πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν τις 
15 Μαρτίου 2009

ΟΧΙ. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα.

Πακέτο τόνωσης της οικονομίας
Πληρωμές φορολογικής 

παροχής (tax bonus)
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¸ñáíïò ãéá âïÞèåéá óôïõò 
¸ëëçíåò ôçò ÆéìðÜìðïõå

Tç óõãêÝíôñùóç ïéêï-
íïìéêÞò, áíèñùðéóôé-
êÞò êáé åðéóéôéóôéêÞò
âïÞèåéáò ðñïò ôïõò
¸ëëçíåò ïìïãåíåßò
ðïõ æïõí óôç ÆéìðÜ-
ìðïõå, áíÝëáâå ìå
ðñùôïâïõëßá ôïõ ôï
Ó.Á.Å. ÁöñéêÞò - Åããýò
/ ÌÝóçò ÁíáôïëÞò.  

Ó
ôï áßôçìá ôïõ óõíôï-
íéóôÞ ôïõ Ó.Á.Å.,
×Üñç ÃêïõâÝëç á-

íôáðïêñßèçêå Üìåóá óôçí ï
ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò, Äç-
ìÞôñçò Óéïýöáò, ï ïðïßïò,
åíÝêñéíå åðé÷ïñÞãçóç  ý-
øïõò 6.000 åõñþ ðñïêåéìÝ-
íïõ íá áðïóôáëåß óôï
Ó.Á.Å. êáé íá ðñïóôåèåß óôï
óõíïëéêü ðïóü, ðïõ èá óõ-
ãêåíôñùèåß.

Óôï ðëáßóéï ôçò üëçò ðñï-
óðÜèåéáò, ç ÉåñÜ Ìçôñüðï-
ëç Éùáííïõðüëåùò êáé Ðñå-
ôüñéáò, ç ÐåñéöÝñåéá
Ó.Á.Å. ÁöñéêÞò - Åããýò /
ÌÝóçò ÁíáôïëÞò êáé ç Ïìï-
óðïíäßá Åëëçíéêþí Êïéíï-
ôÞôùí Íïôßïõ ÁöñéêÞò îåêß-
íçóáí Ýñáíï, ðïõ èá ïëï-
êëçñùèåß óôéò 9 ÌáÀïõ.

Áðþôåñïò óêïðüò ôïõ å-
ñÜíïõ åßíáé ôá ÷ñÞìáôá,
ôá öÜñìáêá, ï ñïõ÷éóìüò
êáé ôá ôñüöéìá íá óôáëïýí
ôï óõíôïìüôåñï óôçí åëëç-
íéêÞ ðáñïéêßá ôçò ÆéìðÜ-
ìðïõå.

Ôï ÐáíåëëÞíéï Óïóéáëéóôéêü Êßíçìá 
ìÝóá óôá ðëáßóéá óôùí 

ôáêôéêþí åðáöþí ôùí ìåëþí 
êáé ôùí ößëùí ôïõ êéíÞìáôïò,

ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ êáé ïé ôïðéêÝò ïñãáíþóåéò ôïõ
ÐÁÓÏÊ Óýäíåû êáé ÍÍÏ

ïñãáíþíïõí 

ÂñáäéÜ ÔáâÝñíáò 
ôï ÓÜââáôï, 21 Ìáñôßïõ 2009

óôçí ÊõðñéáêÞ Êïéíüôçôá, 
58-76 Stanmore Rd., Stanmore.

ÃëÝíôé áðü ôéò 7.00 ì.ì. 
ìÝ÷ñé 1çò ðñùéíÞò.

Ìå ôçí ïñ÷Þóôñá ôïõ Club. ÆåóôÞ áôìüóöáéñá, 
äçìïêñáôéêü ðåñéâÜëëïí.

¼ëïé åõðñüóäåêôïé.

Åßóïäïò ìåôÜ öáãçôïý $40. ÐáéäéÜ $25.

Ãéá åéóéôÞñéá ôçëåöùíåßóôå: 
• ÄçìÞôñçò Öïýíôáò 9591 1563, 
• È. Ìé÷áëüðïõëïò 9389 9491 Þ 0415 706 738

14642

Ç ïñ÷Þóôñá ÁãéÜóïõ 
óôç ÃéïñôÞ ôïõ Ïýæïõ 

Ìåëâïýñíç. -Ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí éóôïñßá ôçò
ÃéïñôÞò ôïõ Ïýæïõ ÌõôéëÞíçò ðïõ ãßíåôáé óôç
Ìåëâïýñíç - êáé åßíáé ïìïëïãïõìÝíùò ìáêñÜ èá
åìöáíéóôåß êáé ôï ìïõóéêü óõãêñüôçìá ôçò Á-
ãéÜóïõ ç “ÁíÜðôõîç”. ÊáôáîéùìÝíïé ïñãáíïðáß-
÷ôåò ðáñáäïóéáêÞò ìïõóéêÞò èá ðáßîïõí ìïõóé-
êÜ êïììÜôéá.

×Üñçò ÃêïõâÝëçò -
ÓõíôïíéóôÞò ôïõ ÓÁÅ ÁöñéêÞò


