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- Ακούσατε για τις αλλαγές που θα γίνουν από 1ης Ιανουαρίου 2017 στον έλεγχο περιουσιακών
στοιχείων για τις συντάξεις;
- Όχι, δεν έχω ακούσει γι’ αυτές. Τι αλλάζει;
- Το επιτρεπόμενο όριο περιουσιακών στοιχείων που δεν χρειάζεται έλεγχο περιουσιακών στοιχείων
αυξάνεται, έτσι μπορείτε να έχετε περισσότερα περιουσιακά στοιχεία πριν επηρεαστεί η σύνταξή
σας. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι συνταξιούχοι θα πάρουν αύξηση στη σύνταξή τους.
- Καλή είδηση γι’ αυτούς τους συνταξιούχους. Τι γίνεται με το σπίτι της οικογένειας;
- Μην ανησυχείς, το σπίτι της οικογένειας θα εξακολουθεί να εξαιρείται από τον έλεγχο περιουσιακών
στοιχείων.
- Αυτό είναι ανακουφιστικό. Υπάρχουν άλλες αλλαγές;
- Ναι, υπάρχει επίσης μια αλλαγή στο ποσοστό μείωσης, από την 1η Ιανουαρίου 2017.
- Τι είναι το ποσοστό μείωσης;
- Είναι το ποσόν που μειώνεται η σύνταξή σας αν έχετε περιουσιακά στοιχεία πάνω από το
επιτρεπόμενο όριο περιουσιακών στοιχείων.
- Τι σημαίνει αυτό;
- Λοιπόν, το ποσοστό μείωσης αυξάνεται από $1,50 σε $3. Έτσι, για κάθε $1000 αξία περιουσιακών
στοιχείων που έχετε πάνω από το επιτρεπόμενο όριο περιουσιακών στοιχείων, η σύνταξή σας θα
μειωθεί κατά $3 ανά δεκαπενθήμερο. Αυτό σημαίνει ότι συνταξιούχοι που έχουν περισσότερα
περιουσιακά στοιχεία μπορεί να δουν μείωση στην σύνταξή τους.
- Τι γίνεται με τους συνταξιούχους που λαμβάνουν σήμερα το μέγιστο ποσοστό της σύνταξης; Θα
μειωθεί η σύνταξή τους;
- Όχι, όποιος ήδη πληρώνεται το μέγιστο ποσοστό σύνταξης δεν θα έχει οποιαδήποτε αλλαγή στην
σύνταξή του.
- Τι γίνεται αν χάσω τη σύνταξή μου, ως αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών;
- Εάν η σύνταξή σας σταματήσει, η Pensioner Concession Card θα ακυρωθεί, αλλά θα πάρετε
αυτόματα ταχυδρομικά μια Low Income Health Care Card, ως και μια Commonwealth Seniors
Health Card, αν είστε πάνω από την ηλικία συνταξιοδότησης. Δεν χρειάζεται να περάσετε τον
έλεγχο εισοδήματος για τις κάρτες, γιατί η σύνταξή σας ακυρώθηκε ως αποτέλεσμα αυτών των
αλλαγών.
- Πώς μπορώ να μάθω αν είμαι από τα άτομα που επηρεάζονται;
- Το Australian Government Department of Human Services θα σας στείλει επιστολή το Δεκέμβριο,
αν ακυρωθεί ή μειωθεί η σύνταξή σας περισσότερο από ένα δολάριο ανά δεκαπενθήμερο.
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- Πώς ξέρεις τόσα πολλά γι’ αυτό;
- Διάβασα γι’ αυτό στο humanservices.gov.au/rebalanceassets
Εκεί υπάρχει επίσης ένα εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να υπολογίσετε πόσο
μπορεί να αλλάξει η σύνταξή σας.
- Ποια είναι η ιστοσελίδα πάλι;
- humanservices.gov.au/rebalanceassets
- Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες στη γλώσσα σας, μπορείτε να καλέσετε το 131 202.

13338GRE.1610
PAGE 2 OF 2

