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ΠΑΡOIΚΙΑΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ 
 

Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Παρoικιακό Έρανο 
με σκοπό τη συγκέντρωση ειδών ανάγκης όπως: 
 
α) Ενδύματα (για άνδρες, γυναίκες, παιδιά) 
β) Κονσερβοποιημένα ή σε πακέτα φαγητά 
γ) Αντικείμενα για το σπίτι (δώρα, είδη κουζίνας κ.λ.π.) 
δ) Παιχνίδια ή άλλα δώρα για παιδιά και μεγάλους 
ε) Δωρεές 
 
Ότι συγκεντρωθεί θα προσφερθούν σε οικογένειες και 
Οργανισμούς για την εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών. 
 
Η συλλογή θα γίνει: 
 
 

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017 
Από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 4:00 μ.μ. 

 
Στο Δημαρχείο του Marrickville  

(303 Marrickville Road, Marrickville). 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε να μην αφήνετε 
πράγματα πριν ή μετά την προκαθορισμένη μέρα. 

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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LAKEMBA NSW 2195∆ιατήρηση ενηµερωµένων 
στοιχείων στη Centrelink
Η Centrelink ανασκοπεί τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της για να 

διασφαλίζει ότι καταβάλλονται τα σωστά ποσά σε όλους. Επίσης 
ελέγχουν αν κάθε άτοµο εξακολουθεί να δικαιούται το καταβαλλό-
µενο ποσό. Οι περισσότεροι πολίτες είναι τυπικοί και ενηµερώνουν 

την υπηρεσία όποτε αλλάζει κάτι στη ζωή τους. Ωστόσο, υπάρχει κι ένας 
µικρότερος αριθµός ανθρώπων που δίνουν παραπλανητικά στοιχεία για 
να πάρουν περισσότερα χρήµατα από όσα πρέπει ή για να πάρουν κάποιο 
επίδοµα που δεν δικαιούνται.

Η υπηρεσία θα επικοινωνεί µε κάθε άτοµο που υπάρχει κίνδυνος να πάρει 
µεγαλύτερο ποσό από το κανονικό.

Γιατί ενδέχεται να σας σταλεί επιστολή 
Αν σας στείλουν επιστολή, σηµαίνει ότι έχουν ενηµερωθεί από άλλους 
κρατικούς φορείς για τα εισοδήµατά σας. Οι πληροφορίες από τους άλλους 
φορείς διαφέρουν από αυτές που τους δώσατε εσείς.  

Τι χρειάζεται να κάνετε
Πολύ σηµαντικό είναι να µην αγνοήσετε την επιστολή. Η επιστολή θα σας 
ζητά να ανασκοπήσετε, να ενηµερώσετε και να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία 
για τα εισοδήµατά σας και την εργασιακή σας απασχόληση. Θα χρειαστεί να 
παρουσιάσετε παραστατικά για τα εισοδήµατά σας, π.χ. αποδείξεις µισθο-
δοσίας ή αναλυτικά στοιχεία κινήσεων των τραπεζικών λογαριασµών σας. 

Πώς θα επιβεβαιώσετε τα εισοδήµατά σας 
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τα εισοδήµατά σας µέσω Ίντερνετ. Μπείτε στον 
λογαριασµό σας στον ιστότοπο myGov ή χρησιµοποιήστε τον κωδικό που 
θα βρείτε στην επιστολή.
Μπορείτε επίσης να καλέσετε τη γραµµή employment income confirmation 
στον αριθµό 1800 086 400 και ύστερα να επιλέξετε το 1 για βοήθεια. 
Μπορείτε να ζητήσετε διερµηνέα που θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τις 
ερωτήσεις.
a.Χρήση myGov:
 i.  Μπείτε στον ιστότοπο myGov και επιλέξτε την υπηρεσία 

Centrelink.
 ii. Επιλέξτε το πλακίδιο reminders ή τα στοιχεία compliance > 

employment income από το µενού που θα βρείτε επάνω αριστε-
ρά.

b.  Αν χρησιµοποιήσετε τον κωδικό που θα βρείτε στην επιστολή, θα χρει-
αστείτε τα εξής:

 i. Τον Customer Reference Number (CRN) και τον κωδικό επιβεβαί-
ωσης από την επιστολή σας

 ii. ∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή αριθµό κινητού τη-
λεφώνου ώστε η υπηρεσία να µπορέσει να σας στείλει κωδικό 
ασφαλείας

 iii. Την κάρτα σας Medicare και το αυστραλιανό σας δίπλωµα οδή-
γησης ή διαβατήριο

Για περισσότερες πληροφορίες
 • Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα humanservices.gov.au/

compliance για περισσότερες πληροφορίες στα Αγγλικά.
 • Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα humanservices.gov.au/

yourlanguage όπου µπορείτε να διαβάσετε ή να ακούσετε πλη-
ροφορίες στη γλώσσα σας ή να δείτε σχετικά βίντεο.

 • Καλέστε τον αριθµό 131 202 αν θέλετε να συζητήσουµε στη γλώσ-
σα σας για τα επιδόµατα και τις υπηρεσίες της Centrelink.

 • Τηλεφωνήστε στην Translating and Interpreting Service (TIS 
National) στον αριθµό 131 450 αν θέλετε να συζητήσουµε στη 
γλώσσα σας για τα επιδόµατα και τις υπηρεσίες Medicare και 
Child Support.

 •Επισκεφτείτε κάποιο κέντρο εξυπηρέτησης (service centre).
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Διατήρηση ενημερωμένων στοιχείων στη 
Centrelink 
Η Centrelink ανασκοπεί τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της για να διασφαλίζει ότι 
καταβάλλονται τα σωστά ποσά σε όλους. Επίσης ελέγχουν αν κάθε άτομο εξακολουθεί να 
δικαιούται το καταβαλλόμενο ποσό. Οι περισσότεροι πολίτες είναι τυπικοί και ενημερώνουν την 
υπηρεσία όποτε αλλάζει κάτι στη ζωή τους. Ωστόσο, υπάρχει κι ένας μικρότερος αριθμός 
ανθρώπων που δίνουν παραπλανητικά στοιχεία για να πάρουν περισσότερα χρήματα από όσα 
πρέπει ή για να πάρουν κάποιο επίδομα που δεν δικαιούνται. 
 
Η υπηρεσία θα επικοινωνεί με κάθε άτομο που υπάρχει κίνδυνος να πάρει μεγαλύτερο ποσό από 
το κανονικό. 
 

Γιατί ενδέχεται να σας σταλεί επιστολή  
Αν σας στείλουν επιστολή, σημαίνει ότι έχουν ενημερωθεί από άλλους κρατικούς φορείς για τα 
εισοδήματά σας. Οι πληροφορίες από τους άλλους φορείς διαφέρουν από αυτές που τους 
δώσατε εσείς.   
 

Τι χρειάζεται να κάνετε 
Πολύ σημαντικό είναι να μην αγνοήσετε την επιστολή. Η επιστολή θα σας ζητά να ανασκοπήσετε, 
να ενημερώσετε και να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία για τα εισοδήματά σας και την εργασιακή σας 
απασχόληση. Θα χρειαστεί να παρουσιάσετε παραστατικά για τα εισοδήματά σας, π.χ. 
αποδείξεις μισθοδοσίας ή αναλυτικά στοιχεία κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών σας.  

Πώς θα επιβεβαιώσετε τα εισοδήματά σας  
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τα εισοδήματά σας μέσω Ίντερνετ. Μπείτε στον λογαριασμό σας 
στον ιστότοπο myGov ή χρησιμοποιήστε τον κωδικό που θα βρείτε στην επιστολή. 
Μπορείτε επίσης να καλέσετε τη γραμμή employment income confirmation στον αριθμό 1800 
086 400 και ύστερα να επιλέξετε το 1 για βοήθεια. Μπορείτε να ζητήσετε διερμηνέα που θα σας 
βοηθήσει να καταλάβετε τις ερωτήσεις. 

a. Χρήση myGov: 
i. Μπείτε στον ιστότοπο myGov και επιλέξτε την υπηρεσία Centrelink. 

ii. Επιλέξτε το πλακίδιο reminders ή τα στοιχεία compliance > employment income από το 
μενού που θα βρείτε επάνω αριστερά. 

b. Αν χρησιμοποιήσετε τον κωδικό που θα βρείτε στην επιστολή, θα χρειαστείτε τα εξής: 
i. Τον Customer Reference Number (CRN) και τον κωδικό επιβεβαίωσης από την επιστολή 

σας 




