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∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προβλήµατα στυτικής δυσλειτουργίας 
και πρόωρης εκσπερµάτισης.

Mπορούµε να σας βοηθήσουµε 
µε µόνο 7 δολλάρια.

Για δωρεάν δείγµα 
τηλεφωνήστε 0421 571 618

4,7 εκατοµµύρια Αυστραλοί 
επωφελούνται από την τιµαριθµική 
αναπροσαρµογή του Σεπτεµβρίου

4,7 εκατοµµύρια συνταξιούχοι και 
δικαιούχοι επιδοµάτων θα λάβουν 
αύξηση στις παροχές κοινωνικής 
πρόνοιας από τις 20 Σεπτεµβρίου 
2017.
Ο υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσι-
ών, Christian Porter, δήλωσε ότι ως 
αποτέλεσµα της τακτικής τιµαριθµι-
κής αναπροσαρµογής δύο φορές τον 
χρόνο, οι συντάξεις, συµπεριλαµ-
βανοµένων της σύνταξης γήρατος 
και των συντάξεων αναπηρίας, θα 
αυξηθούν κατά 6,10 δολάρια το δε-
καπενθήµερο στα 894,40 δολάρια 
για singles, και κατά 4,60 δολάρια 
το δεκαπενθήµερο στα 674,20 δο-
λάρια για κάθε µέλος ανά ζευγάρι.
Όσοι λαµβάνουν το Newstart 
Allowance ενώ ψάχνουν για δου-
λειά θα επωφεληθούν επίσης από 
τις αυξήσεις των $ 3,20 ανά δεκα-
ήµερο για singles χωρίς παιδιά και 
των $ 2,90 ανά δεκαπενθήµερο για 
τα µέλη ενός ζευγαριού.
Οι δικαιούχοι του Επιδόµατος Μο-
νογονεϊκής Οικογένειας θα λάβουν 
αύξηση 4,50 δολάρια το δεκαπεν-
θήµερο.
Οι συντάξεις προσαρµόζονται τιµα-
ριθµικά δύο φορές τον χρόνο, τον 
Μάρτιο και τον Σεπτέµβριο. Οι αυ-
ξήσεις των συντάξεων συνδέονται 
µε τις τιµές και τους µισθούς, ενώ τα 
επιδόµατα συνδέονται µε τον δείκτη 
τιµών καταναλωτή.

«Αυτές οι αυξήσεις βοηθούν τους 
συνταξιούχους και τους δικαιούχους 
επιδοµάτων να ανταποκρίνονται 
στις αυξήσεις του κόστους διαβίω-
σης» ανέφερε ο υπουργός Porter.
«Τα ποσοστά του Επιδόµατος Ενοι-
κίου επίσης θα αυξηθούν από την 
επόµενη εβδοµάδα και το ίδιο ισχύ-
ει και για το όριο του εύρους εισοδη-
µάτων και περιουσιακών στοιχείων 
για τις συντάξεις και τα επιδόµατα, 
ως αποτέλεσµα της τιµαριθµικής 
αναπροσαρµογής. Αυτό σηµαίνει 
υψηλότερα όρια κατά την εξέταση 
του εισοδήµατος και των περιουσι-
ακών στοιχείων για συνταξιούχους 
γήρατος πριν επηρεαστεί το ποσό 
της σύνταξης που δικαιούνται».
«Το ποσό που µπορούν να κερδί-
ζουν οι αυτοασφαλισµένοι συνταξι-
ούχοι για να δικαιούνται την Κάρτα 
Υγείας Ηλικιωµένων της Κοινοπολι-
τείας, η οποία παρέχει πρόσβαση σε 
φθηνότερα φάρµακα και σε µια σει-
ρά παροχών σε κρατικό, πολιτειακό 
ή τοπικό επίπεδο, αυξάνεται κατά 
1.003 δολάρια ετησίως για singles 
και κατά 802 δολάρια ετησίως για 
κάθε µέλος ενός ζευγαριού».
Λεπτοµέρειες σχετικά µε τα νέα 
ποσά, τα όρια κ.ά. µπορείτε να βρεί-
τε στη διεύθυνση https://www.
dss.gov.au/benefits- payments / 
indexation-rates-Σεπτέµβριος-2017

Ζητείται Εθελοντής ∆ικηγόρος
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ, είναι ένας µη κερ-
δοσκοπικός οργανισµός που παρέχει δωρεάν νοµικές συµ-
βουλές σε µειονεκτούντα άτοµα της Ελληνοαυστραλιανής 
παροικίας.

Προς το παρόν, η νοµική υπηρεσία έχει αναβληθεί.

Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε για να προσφέρετε νο-
µικές συµβουλές στην ελληνική γλώσσα και να υποστηρίξε-
τε την ελληνική παροικία, παρακαλώ επικοινωνήστε µε την 
Ελίζα Καλλή από το Τµήµα Πρόνοιας της Ελληνικής Ορθόδο-
ξης Κοινότητας ΝΝΟ στο τηλέφωνο 9740 8310. Οι εθελοντές 
χρειάζεται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους µια φορά τον 
µήνα, κυρίως απόγευµα.
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