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ΠΟΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;  
Το πρόγραμμα διαχειρίζεται η υπηρεσία Sustainability 
Victoria (Βιωσιμότητα Βικτώριας), μια κυβερνητική υπηρεσία 
που υποστηρίζει τους κατοίκους της Βικτώριας να είναι πιο 
βιώσιμοι στην καθημερινή τους ζωή. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Τηλεφωνήστε μας στο 1800 330 655 για να μάθετε αν 
δικαιούστε να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Υγιών Σπιτιών 
Βικτώριας.

Ή

Συμπληρώστε και αποστείλετε το απόκομμα αυτού του 
φυλλαδίου χωρίς ταχυδρομικά τέλη και εμείς θα σας 
καλέσουμε πίσω. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 sustainability.vic.gov.au/healthyhomes

Συνεργάτης παροχής του Προγράμματος Υγιών Σπιτιών της Κυβέρνησης Βικτώριας

Moreland Energy Foundation Limited
1800 330 655 (Reference: H)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υγιών Σπιτιών 
ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ

Ζήστε ζεστά, ζήστε καλά.  
Κάντε αίτηση για μια δωρεάν αναβάθμιση ενέργειας 
και θέρμανσης στο σπίτι.

Η Κυβέρνηση Βικτώριας παρέχει δωρεάν 
αναβαθμίσεις σε επιλέξιμα νοικοκυριά για να 
μειώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος και να 
βελτιώσουν την άνεση και την υγεία το χειμώνα. 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΙΩΝ 
ΣΠΙΤΙΩΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ; 

Το Πρόγραμμα Υγιών Σπιτιών Βικτώριας προσφέρει 
δωρεάν αναβαθμίσεις του σπιτιού σε νοικοκυριά χαμηλού 
εισοδήματος στα οποία τουλάχιστον ένα άτομο έχει 
ανάγκη για υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι ή έχει μια 
υφιστάμενη πάθηση υγείας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Κυβέρνηση της 
Βικτώριας και θα μετρήσει τα οφέλη στην υγεία και την 
εξοικονόμηση χρημάτων στους λογαριασμούς ενέργειας 
που θα προκύψουν κάνοντας τα σπίτια πιο άνετα κατά την 
χειμερινή περίοδο.

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΩ ΑΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;
Εάν επιλεγείτε, θα λάβετε μια δωρεάν αναβάθμιση 
ενεργειακής αποδοτικότητας και θέρμανσης αξίας 
μέχρι [$3500], που θα εγκατασταθεί με ασφάλεια από 
αναγνωρισμένους τεχνίτες. 

Θα λάβετε επίσης 2-3 επισκέψεις και 2-3 τηλεφωνικές 
κλήσεις από αρμόδιο σύμβουλο ενέργειας για:

 › να συνεργαστεί μαζί σας ώστε να προσδιορίσετε τις 
ενεργειακές σας ανάγκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα 

 › Να σας βοηθήσει να βρείτε φτηνότερες τιμές ενέργειας

 › Να συλλέξει στοιχεία για τα διάφορα είδη 
ενεργειακής σας χρήσης και στοιχεία για 
την υγεία σας (με την άδειά σας)

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ημερομηνίες εγγραφής 
υποψηφίων επισκεφθείτε το  
www.sustainability.vic.gov.au/healthyhomes

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; 
Για να δικαιούστε να λάβετε μέρος σ’ αυτό το ερευνητικό 
πρόγραμμα, πρέπει να είστε ηλικίας 18 ετών ή άνω, να 
μένετε στο σημερινό σπίτι για ένα ή περισσότερα χρόνια και 
να κατοικείτε στη δυτική περιοχή της Μελβούρνης ή στο 
Goulburn Valley και:

 › να έχετε οποιαδήποτε μία από τις Κοινοπολιτειακές κάρτες 
μειώσεων που καταγράφονται παρακάτω και να λαβαίνετε 
υπηρεσίες υποστήριξης στο σπίτι που παρέχονται μέσω του 
δήμου σας ή άλλου κοινοτικού οργανισμού και σχεδιάζετε 
να μείνετε στο σπίτι σας για 2 ή περισσότερα χρόνια.

Ή

 › να έχετε οποιαδήποτε μία από τις Κοινοπολιτειακές 
κάρτες μειώσεων που καταγράφονται παρακάτω 
και συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Ανεξάρτητης 
Υγείας/Πρόγραμμα Πολύπλοκης Φροντίδας της 
Κυβέρνησης Βικτώριας και σχεδιάζετε να μείνετε 
στο σπίτι σας για 2 ή περισσότερα χρόνια.

Ή 

 › να έχετε οποιαδήποτε μία από τις Κοινοπολιτειακές 
κάρτες μειώσεων που καταγράφονται παρακάτω και να 
έχετε μια χρόνια αναπνευστική πάθηση και σχεδιάζετε 
να μείνετε στο σπίτι σας για 2 ή περισσότερα χρόνια 

Τα άτομα με τα παρακάτω είδη Κοινοπολιτειακών καρτών 
μειώσεων δικαιούνται να συμμετέχουν στη μελέτη αυτή: 
Commonwealth Centrelink Health Care Card, ή Centrelink 
ή DVA Pensioner Concession Card, ή (DVA) Gold Card – Για 
όλες τις παθήσεις.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ

Παρακαλώ γράψτε με καθαρά και ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Όνομα   

Αριθμός διαμερίσματος   Αριθμός οδού   Όνομα οδού  

Προάστιο    Ταχυδρομικός Κώδικας  

Τηλέφωνο κατοικίας  

Κινητό τηλέφωνο  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  

Η καλύτερη ώρα να σας καλέσουν είναι:

 Πρωί  Απόγευμα

Δήλωση Συλλογής Προσωπικών Στοιχείων

Η υπηρεσία Sustainability Victoria συλλέγει, χρησιμοποιεί και κοινοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για το σκοπό διαχείρισης αυτού του προγράμματος αναβάθμισης στο 
σπίτι, σύμφωνα με το Νόμο Προσωπικού Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2014 και τη Δήλωση Προσωπικού Απορρήτου της υπηρεσίας μας. Η Δήλωση 
Προσωπικού Απορρήτου της υπηρεσίας Sustainability Victoria διατίθεται στην ιστοσελίδα www.sustainability.vic.gov.au/privacy. Εάν θέλετε να αφαιρεθεί το όνομά σας από 
τη λίστα αλληλογραφίας μας, έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη Δήλωση Προσωπικού Απορρήτου ή θέλετε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία που διατηρεί 
η Sustainability Victoria για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@sustainability.vic.gov.au
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