Oικονομική Βοήθεια
για παππούδες και γιαγιάδες
Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο έχει
δημοσιευτεί σε ανταπόκριση στις
ερωτήσεις από παππούδες και γιαγιάδες
που θέλουν να φροντίσουν τα εγγόνια
τους αλλά δυσκολεύονται οικονομικά.
Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο περιέχει
μερικές πληροφορίες σχετικά με την
οικονομική βοήθεια που δικαιούστε όταν
έχετε τη μέριμνα των εγγονιών σας.
Yπάρχουν δύο κύριες πηγές οικονομικής
βοήθειας για παππούδες και γιαγιάδες
που είναι υπεύθυνοι για τη μέριμνα του
εγγονιού τους: μια πηγή οικονομικής
βοήθειας είναι η κυβέρνηση και η άλλη
είναι οι γονείς του εγγονιού.

Βοήθεια από την
κυβέρνηση
Αν είστε παππούς ή γιαγιά και έχετε τη
μέριμνα του εγγονιού σας μπορεί να
δικαιούστε επίδομα από την Αυστραλιανή
Κυβέρνηση. Δεν χρειάζεστε δικαστικύ
εντολή ούτε τη νόμιμη κηδεμονία του
εγγονιού για να δικαιούστε. Μπορεί
να δικαιούστε οικονομική βοήθεια από
τη Βικτωριανή Κυβέρνηση μόνο σε
ορισμένες περιπτώσεις.
Τα επιδόματα της κοινωνικής ασφάλισης
της Αυστραλιανής Κυβέρνησης τα
διαχειρίζεται το Centrelink. Παρέχεται
εισοδηματική ενίσχυση, δηλαδή
συντάξεις (που λέγεται income support
payment), όπως τη σύνταξη γήρατος
Aged Pension και το γονικό επίδομα
Parenting Payment, και το επίδομα
φροντιστή Carer Payment για εγγόνι
κάτω των 16 χρονών που έχει αναπηρία.
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Υπάρχουν επίσης και άλλες παροχές και
οικογενειακή αρωγή που περιλαμβάνουν
επιδόματα όπως τα οικογενειακά
επιδόματα Family Tax Benefit A and B,
Large Family Supplement, τη σύνταξη
ορφανού και από τους δύο γονείς
Double Orphan Pension, το επίδομα
για παππούδες και γιαγιάδες που
φροντίζουν παιδί Grandparent Child
Care Benefit και τη παροχή φροντιστή
Carer Allowance.

Οι προϋποθέσεις για
εισοδηματική ενίσχυση
Συνήθως ισχύει ο έλεγχος εισοδήματος
και περιουσιακών στοιχείων και
προϋποθέσεις μονιμότητας για την
παροχή εισοδηματικής ενίσχυσης. Το
γονικό επίδομα Parenting Payment τώρα
έχει ως ελάχιστη προϋπόθεση το άτομο
να αποδείξει ότι ψάχνει για δουλειά όταν
το μικρότερο παιδί φτάσει σε σχολική
ηλικία, όμως υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις
σε αυτή την προϋπόθεση εργασίας.
Πρέπει να ζητήσετε νομική συμβουλή.
Δε δικαιούστε γονικό επίδομα Parenting
Payment αν οι γονείς του εγγονιού ήδη
το παίρνουν.
Δε δικαιούστε πολλαπλά επιδόματα. Για
παράδειγμα, αν παίρνετε τη σύνταξη
γήρατος Aged Pension δεν μπορείτε να
παίρνετε ταυτόχρονα το γονικό επίδομα
Parenting Payment.
Αν γίνετε δικαιούχος της σύνταξης
γήρατος Aged Pension και το αναβάλετε
και δε το ζητήσετε, όταν αργότερα το
ζητήσετε μπορεί να κριθείτε δικαιούχος
για μια επιπρόσθετη πληρωμή εφάπαξ.

Το οικογενειακό επίδομα
Family Tax Benefit
Το οικογενειακό επίδομα Family Tax
Benefit A and B παρέχεται για να βοηθήσει
στην ανατροφή παιδιών. Για αυτά τα
επιδόματα ισχύει ο έλεγχος εισοδήματος
όμως όχι των περιουσιακών στοιχείων.
Πρέπει να έχετε τη μέριμνα το εγγονιού
τουλάχιστον για το 35% του καιρού. Ίσως
να μη δικαιούστε αν κατοικεί μαζί σας
και ο γονέας του εγγονιού, ή αν το εγγόνι
εισπράττει εισόδημα ορισμένου επιπέδου,
ή αν παίρνει ξεχωριστό επίδομα.
Αν η ευθύνη της μέριμνας του
εγγονιού μοιράζεται με άλλο άτομο, για
παράδειγμα σε περίπτωση που οι γονείς
του εγγονιού είναι χωρισμένοι και το άλλο
άτομο φροντίζει το παιδί τουλάχιστον για
10% του καιρού, το επίδομα Family Tax
Benefit μπορεί να χρειαστεί να μοιραστεί.
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Αν οι γονείς του εγγονιού παύουν να
έχουν τη μέριμνα του εγγονιού, μπορεί να
εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το επίδομα
Family Tax Benefit για ένα μήνα, όμως
μετά από αυτό, πρέπει να το ζητήσετε
εσείς σε περίπτωση που αναλαμβάνατε
ευθύνη για τη μέριμνα το παιδιού.

Σύνταξη ορφανού και
από τους δύο γονείς
Double Orphan Pension
Αυτό δεν είναι αυτό που φαίνεται να είναι.
Δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν αποβιώσει
και οι δύο γονείς του εγγονιού. Αν ο ένας
γονέας του εγγονιού έχει αποβιώσει και
δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί ο άλλος, ή
εκτελεί ποινή μακροπρόθεσμης διάρκειας
στη φυλακή, ή είναι σε προφυλάκιση
κατηγορούμενος για σοβαρό έγκλημα ή
σε ψυχιατρείο ή γηροκομείο για αόριστο
χρονικό διάστημα, μπορεί να δικαιούστε
αυτό το επίδομα.
Δεν ισχύει ο έλεγχος εισοδήματος ή
περιουσιακών στοιχείων για τη σύνταξη
ορφανού και από τους δύο γονείς
Double Orphan Pension, όμως το παιδί
πρέπει να είναι κάτω των 16 χρονών, ή
εξαρτώμενος μαθητής πλήρους ωραρίου
κάτω των 21 χρονών και να μην παίρνει
το επίδομα νέου Youth Allowance.

Επίδομα Φροντιστή
Carer Allowance
Αν λαμβάνετε τη σύνταξη γήρατος Aged
Pension και είστε υπεύθυνοι για τη
μέριμνα παιδιού κάτω των 16 χρονών
που έχει αναπηρία ίσως να δικαιούστε
το επίδομα φροντιστή Carer Allowance.
Το δικαίωμα σε αυτό το επίδομα δεν
υπόκειται σε έλεγχο εισοδήματος ούτε
περιουσιακών στοιχείων.

Βοήθεια με το κόστος παιδικού
σταθμού
Αν λαμβάνετε εισοδηματική ενίσχυση
από το Centrelink, για παράδειγμα τη
σύνταξη γήρατος Aged Pension, ίσως να
δικαιούστε το επίδομα παππού/γιαγιάς
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Moreland Community Legal Centre Inc. (MCLC)
Κοινωνικό Νομικό Κέντρο Moreland
17 Sydney Road, Coburg VIC Australia 3058
Τηλ: 03 9383 2588 (Ώρες λειτουργίας: 9πμ – 5μμ)
www.morelandclc.org.au
Inc. Reg. No A00025760
Το νομικό κέντρο MCLC άνοιξε το 1981. Δεσμευόμαστε στην παροχή δωρεάν νομικής και
οικονομικής συμβουλευτικής, συμβουλής και βοήθεια σε άτομα που διαμένουν, εργάζονται ή
σπουδάζουν στο Δήμο του Moreland.

Η δημοσίευση αυτών των ενημερωτικών
φυλλαδίων στηρίζεται από το Βικτωριανό Νομικό
Ίδρυμα (Victorian Law Foundation- VLF).

για παιδικό σταθμό Grandparent Child
Care Benefit για το πλήρες κόστος του
εγκεκριμένου παιδικού σταθμού για
μέχρι 50 ώρες ανά εβδομάδα.
Αν εισπράττετε μισθό ή έχετε ιδιωτική
σύνταξη, το δικαίωμα σε αυτό το επίδομα
υπόκειται σε έλεγχο εισοδήματος.

Φάρμακα και εκπτώσεις
Ίσως να δικαιούστε Δελτίο Υγειονομικής
Περιθαλψης Health Care Card, ή Health
Care Card για υιοθετημένο παιδί που
εκδίδεται στο όνομα του παιδιού και
που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για
έκπτωση στο κόστος φαρμάκων και
μερικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Η υπηρεσία Child Support Agency
συλλέγει τα χρήματα από τους γονείς
που πληρώνουν, πολλές φορές
απευθείας από το μισθό τους, και
μετά τα αποστέλλει σε σας. Σε μερικές
περιπτώσεις, η υπηρεσία Child Support
Agency απαγορεύει στο γονέα που έχει
την υποχρέωση να πληρώνει να φύγει
από την Αυστραλία αν χρωστάει πολλά
χρήματα για την οικονομική στήριξη.
Η υποχρέωση πληρωμής για την
οικονομική στήριξη παιδιών εφαρμόζεται
και σε μερικές χώρες του εξωτερικού.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δική
σας κάρτα Medicare για την περίθαλψη
εγγονιού.

Ίσως να δικαιούστε πληρωμή αν
φροντίζετε παιδί κάτω των 18 χρονών
περισσότερο από 128 βράδια του
χρόνου. Οι γονείς του εγγονιού δεν
χρειάζεται να συμφωνούν για να έχετε
εσείς το παιδί, πάλι μπορεί να δικαιούστε.
Το δικό σας εισόδημα δεν ελέγχεται. Αυτό
που είναι σχετικό για την αξιολόγηση είναι
το πόση ώρα είναι το παιδί μαζί σας.

Δεν χρειάζεται να είναι τυπωμένο το
όνομα του παιδιού στην κάρτα σας.
Διασφαλίστε ότι εμφανίζεται το δικό σας
όνομα στο λογαριασμό του γιατρού ως
δικαιούχος (“the claimant”).

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για
αξιολόγηση και των δύo γονέων εκτός αν
ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει, είναι
άγνωστος ή δεν κατοικεί στην Αυστραλία ή
αν ισχύουν άλλες ειδικές περιστάσεις.

Βικτωριανή Κυβέρνηση

Το ποσό που είναι πληρωτέο για την
οικονομική στήριξη παιδιών υπολογίζεται
χρησιμοποιώντας μαθηματικό τύπο που
λαμβάνει υπόψη: τον αριθμό παιδιών, την
ηλικία των παιδιών, αν ο ένας ή και οι δύο
γονείς υποχρεώνονται να πληρώνουν και
αν ο γονέας είναι οικονομικά υπεύθυνος
για παιδιά από άλλη σχέση.

Ιατρική περίθαλψη

Οι παππούδες και γιαγιάδες που είναι
υπεύθυνοι για τη μέριμνα παιδιού
όπου το παιδί τούς το έχουν δώσει
οι αρχές προστασίας παιδιών της
Βικτώριας μπορεί να δικαιούνται να
αποζημιωθούν για τα έξοδα φροντιστή
και για λίγη επιπλέον βοήθεια με τα
έξοδα μιας φοράς, όπως είναι τα
ρούχα, εκπαιδευτικές ανάγκες, αθλητικό
εξοπλισμό, συμβουλευτική και θεραπεία.

Οικονομική βοήθεια από
τους γονείς του εγγονιού
Tο πρόγραμμα οικονομικής
στήριξης παιδιών Child
Support Scheme
H υπηρεσία οικονομικής στήριξης
παιδιών Child Support Agency
υπολογίζει, συλλέγει και χορηγεί τις
πληρωμές για την οικονομική στήριξη
(διατροφή) παιδιών. Σκοπός του
προγράμματος οικονομικής στήριξης
παιδιών είναι να διασφαλίσει την
επαρκή οικονομική στήριξη για τα
παιδιά από τους γονείς τους παρά τους
φορολογούμενους πολίτες.

Αν το εγγόνι έχει ειδικές ανάγκες, ή
για κάποιο λόγο θέλετε να αλλάξετε
την αξιολόγηση οικονομικής στήριξης
παιδιών, μπορείτε να ζητήσετε από
την υπηρεσία Child Support Agency να
επανεξετάσει τη διαδικασία αξιολόγησης
της οικονομικής στήριξης. Αυτό έχει την
περίπλοκη ονομασία “Departure Order”.
Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με την
αξιολόγηση της υπηρεσίας για την
οικονομική στήριξη μπορείτε να ζητήσετε
επανεξέταση από τη δικαστική επιτροπή
κοινωνικών ασφαλίσεων Social Security
Appeals Tribunal, μερικές φορές μπορείτε
να κάνετε και έφεση στο Ομοσπονδιακό
Δικαστήριο (Federal Court).

Ιδιωτική Συμφωνία για την
Οικονομική Στήριξη Παιδιών
Μπορείτε να κάντε ιδιωτική έγγραφη
συμφωνία για την πληρωμή οικονομικής

Australian Greek Welfare Society Inc.
Αυστραλο-Ελληνική Κοινωνική Πρόνοια
7 Union Street Brunswick, Vic. Australia 3056
Tηλ: (03) 9388 9998 (Ώρες λειτουργίας: 9πμ – 5μμ) www.agws.com.au
Η Αυστραλο-ελληνική Κοινωνική Πρόνοια (AGWS) εξακολουθεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες της
Αυστραλο-ελληνικής παροικίας για τα τελευταία 40 χρόνια μέσω καινοτόμων προγραμμάτων και
υπηρεσιών. Έχει υποστηρίξει ισχυρά την κοινωνική δικαιοσύνη για τις παροικίες μεταναστών.

στήριξης παιδιών με τους γονείς που
θα πληρώνουν και να καταχωρήσετε τη
συμφωνία στην υπηρεσία Child Support
Agency. Ζητήστε νομική συμβουλή πριν
το δεχτείτε αυτό.
Όταν η υπηρεσία Child Support Agency
δεχτεί τη συμφωνία Child Support
Agreement, εκδίδει το θεωρητικό ποσό
που υπολόγισε, που δίνεται στο Centrelink. Αυτό μπορεί να επηρεάσει το
δικαίωμά σας στο οικογενειακό επίδομα
Family Tax Benefit.
Όταν ένα άτομο δικαιούται περισσότερο
από το ελάχιστο ποσό του οικογενειακού
επιδόματος Family Tax Benefit, μπορεί
να μειωθεί το επίδομα όταν ισχύει
συμφωνία Child Support Agreement
που προβλέπει για την πληρωμή ενός
ποσού χαμηλότερου από το ποσό του
θεωρητικού υπολογισμού.

Εντολή Διατροφής Παιδιού
από το Δικαστήριο
Οικογενειακού Δικαίου.
Γενικά ρόλος της υπηρεσίας Child Support
Agency είναι ο υπολογισμός του ποσού
οικονομικής στήριξης παιδιών που είναι
πληρωτέο και σε ποιον θα πληρώνονται
τα χρήματα. Δεν είναι δυνατό να
αποταθείτε στα Δικαστήρια Οικογενειακού
Δικαίου αν ισχύει το πρόγραμμα Child
Support Scheme στη δική σας περίπτωση.
Ωστόσο, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις
όπου τα Δικαστήρια Οικογενειακού Δικαίου
μπορούν παρόλα αυτά να εκδώσουν
εντολή για το ποσό οικονομικής στήριξης
ή διατροφής που είναι πληρωτέο. Για
παράδειγμα, μπορεί να χρειαστείτε
κατεπειγόντως παιδική διατροφή.
Ίσως να χρειαστείτε η οικονομική
βοήθεια να συνεχίσει να πληρώνεται και
μετά τα 18α γενέθλια επειδή το παιδί
σπουδάζει κατά πλήρες ωράριο ή επειδή
το παιδί έχει ειδικές ανάγκες.
Οι παππούδες και γιαγιάδες μπορούν
να υποβάλουν αίτηση στα Δικαστήρια
Οικογενειακού Δικαίου για εντολή
διατροφής παιδιού Child Maintenance
Order. Tα Δικαστήρια Οικογενειακού
Δικαίου μπορούν να εκδώσουν εντολή
για διατροφή παιδιού και σε περιπτώσεις
όπου οι γονείς δεν ήταν παντρεμένοι.
Copyright MCLC
and L Barratt
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Οι πληροφορίες που περιέχονται στα ενημερωτικά φυλλάδια Παππούδες, Γιαγιάδες Εγγόνια και το Οικογενειακό Δίκαιο είναι μόνο
για ενημέρωση και δεν πρέπει να θεωρηθούν νομική συμβουλή. Οι
χρήστες πρέπει να ζητήσουν ειδική νομική συμβουλή που σχετίζεται με
τη δική τους περίπτωση.
Ο συγγραφέας και οι εκδότες ρητά αποποιούνται κάθε ευθύνη
απέναντι σε οποιοδήποτε άτομο σχετικά με δράση που αναλαμβάνει
ή δεν αναλαμβάνει επειδή βασίστηκε στα περιεχόμενα αυτών των
ενημερωτικών φυλλαδίων.
Ο νόμος στα ενημερωτικά φυλλάδια - Παππούδες, Γιαγιάδες, Εγγόνια
και το Οικογενειακό Δίκαιο είναι σύγχρονoς κατά την 3η Οκτωβρίου 2011

