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Child Care Subsidy
Το Child Care Subsidy (Επίδομα παιδικής μέριμνας) βοηθά να καλύψετε το κόστος της φροντίδας
του παιδιού σας. Αν το δικαιούστε, θα το καταβάλλουμε απευθείας στον φορέα που φροντίζει το
παιδί σας για να μειωθεί η σχετική δαπάνη σας.
Το δικαιούστε εφόσον:
•

Φροντίζετε ένα παιδί 13 ετών ή μικρότερο, που δεν φοιτά στο γυμνάσιο, εκτός αν ισχύει
κάποια εξαίρεση.

•

Χρησιμοποιείτε κάποια εγκεκριμένη υπηρεσία φροντίδας παιδιών.

•

Έχετε την ευθύνη καταβολής των δαπανών για τη φροντίδα του παιδιού.

•

Ικανοποιείτε τις απαιτήσεις για τον τόπο διαμονής και τον εμβολιασμό του παιδιού.

Ικανοποιείτε τις απαιτήσεις για τον τόπο διαμονής εφόσον εσείς ή ο/η σύντροφός σας ζείτε στην
Αυστραλία και πληροίτε ένα από τα εξής κριτήρια:
•

είτε είστε Αυστραλός πολίτης είτε έχετε βίζα μόνιμης διαμονής

•

έχετε βίζα τύπου Special Category ή

•

έχετε προσωρινή βίζα συγκεκριμένου τύπου, π.χ. Partner Provisional ή Temporary
Protection.

Επίσης, ενδέχεται να ικανοποιείτε τις συνθήκες για τον τόπο διαμονής αν:
•

εσείς ή ο/η σύντροφός σας είστε φοιτητής/φοιτήτρια από το εξωτερικό με επιδότηση της
αυστραλιανής κυβέρνησης για τις σπουδές σας στην Αυστραλία ή

•

αντιμετωπίζετε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες ή συντρέχουν ειδικές περιστάσεις.

Σε συγκεκριμένες περιστάσεις ορισμένα από τα κριτήρια αυτά ενδέχεται να μην ισχύουν στην
περίπτωσή σας.
Το ποσό του Child Care Subsidy που δικαιούστε θα εξαρτηθεί από τα εξής:
•

το οικογενειακό σας εισόδημα

•

το όριο της ωριαίας δαπάνης με βάση τον τύπο της εγκεκριμένης υπηρεσίας φροντίδας
παιδιών που χρησιμοποιείτε και την ηλικία του παιδιού σας και

•

τις ώρες των αναγνωρισμένων δραστηριοτήτων σας και του/της συντρόφου σας.

Οικογενειακό εισόδημα
Θα χρησιμοποιήσουμε το εκτιμώμενο οικογενειακό σας εισόδημα για να υπολογίσουμε το ποσοστό
της ωριαίας δαπάνης σας το οποίο θα καλύπτουμε με το επίδομα.
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Όριο ωριαίας δαπάνης
Το ποσό του Child Care Subsidy που δικαιούστε θα εξαρτηθεί από τον τύπο της εγκεκριμένης
υπηρεσίας φροντίδας παιδιών που χρησιμοποιείτε και την ηλικία του παιδιού σας. Το ποσοστό του
Child Care Subsidy θα ισχύσει είτε επί της ωριαίας δαπάνης που καταβάλετε για την υπηρεσία
φροντίδας παιδιάς που χρησιμοποιείτε είτε επί του ορίου της ωριαίας δαπάνης, όποιο από αυτά τα
δύο ποσά είναι μικρότερο.

Έλεγχος δραστηριοτήτων
Ο αριθμός των ωρών της επιδοτούμενης φροντίδας παιδιών που μπορείτε να πάρετε υπολογίζεται
με βάση τον αριθμό των ωρών των αναγνωρισμένων δραστηριοτήτων σας κάθε δεκαπενθήμερο.

Αναγνωρισμένες δραστηριότητες:
•

αμειβόμενη εργασία – συμπεριλαμβανομένων των αδειών, π.χ. της άδειας μητρότητας

•

σπουδές και συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης

•

μη αμειβόμενη εργασία σε οικογενειακή επιχείρηση

•

αναζήτηση εργασίας

•

εθελοντισμός

•

αυτοαπασχόληση και

•

άλλες περιστασιακές δραστηριότητες

Ενδέχεται να υπάρχουν εξαιρέσεις για γονείς που νομίμως αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις του ελέγχου δραστηριοτήτων, καθώς και για την υποστήριξη της συμμετοχής των
παιδιών σε προσχολικές δραστηριότητες.

Ώρες δραστηριότητας
Αν έχετε σύντροφο, θα εξετάσουμε τα επίπεδα δραστηριότητας και των δύο σας. Θα υπολογίσουμε
πόσες ώρες του Child Care Subsidy μπορείτε να πάρετε κάθε δεκαπενθήμερο χρησιμοποιώντας
το κατώτερο επίπεδο δραστηριότητας και των δύο σας.

Παρακράτηση
Για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις πιθανότητες καταβολής μεγαλύτερου ποσού από αυτό που
δικαιούστε, θα παρακρατούμε το 5% του Child Care Subsidy που παίρνετε κάθε δεκαπενθήμερο.
Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους θα καλύπτουμε τη διαφορά των ποσών που σας καταβάλαμε.
Θα υπολογίζουμε τη διαφορά αυτή συγκρίνοντας το εκτιμώμενο με το πραγματικό εισόδημά σας.
Με τη διαδικασία αυτή θα διασφαλίζεται ότι έχετε λάβει το σωστό ποσό του επιδόματος.
Αν το εκτιμώμενο εισόδημά σας το οποίο χρησιμοποιήσαμε ως βάση για τους υπολογισμούς είναι
μικρότερο από το πραγματικό, ενδέχεται να πάρετε περισσότερα χρήματα από όσα δικαιούστε και
θα χρειαστεί να τα επιστρέψετε. Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιήσουμε το Child Care
Subsidy που παρακρατήσαμε για να μειωθεί το ποσό που θα χρειαστεί να μας επιστρέψετε.
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Αν το εκτιμώμενο οικογενειακό εισόδημά σας το οποίο χρησιμοποιήσαμε ως βάση για τους
υπολογισμούς είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό και δεν πάρετε αρκετό Child Care Subsidy, θα
καταβάλουμε απευθείας σε εσάς το πρόσθετο ποσό που σας χρωστούμε. Στο ποσό αυτό θα
συμπεριλάβουμε και το Child Care Subsidy που παρακρατήσαμε.
Μπορείτε να διαφοροποιήσετε το ποσό που παρακρατούμε.

Πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για το Child Care Subsidy
Για να υποβάλετε αίτηση μέσω Ίντερνετ, χρειάζεστε έναν λογαριασμό στον ιστότοπο myGov και
έναν διαδικτυακό λογαριασμό στην υπηρεσία Centrelink. Ο λογαριασμός σας στον ιστότοπο
myGov πρέπει να είναι συνδεδεμένος με την υπηρεσία Centrelink.
Χρησιμοποιήστε τον διαδικτυακό λογαριασμό σας στην υπηρεσία Centrelink μέσω του ιστοτόπου
myGov για να καταχωρίσετε τις πληροφορίες σας και κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό.

Additional Child Care Subsidy
Το Additional Child Care Subsidy (Πρόσθετο επίδομα παιδικής μέριμνας) προσφέρει σε ορισμένες
οικογένειες πρόσθετη βοήθεια για την κάλυψη του κόστους της φροντίδας των παιδιών τους.
Πρέπει να δικαιούστε το Child Care Subsidy για να μπορέσετε να πάρετε το Additional Child Care
Subsidy. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τους εξής 3 διαφορετικούς τύπους του επιδόματος
αυτού:
•

Additional Child Care Subsidy (Grandparent), το οποίο σας βοηθά να καλύψετε το κόστος
της φροντίδας ενός παιδιού αν είστε παππούδες ή προπαππούδες και έχετε την ευθύνη για
την κύρια φροντίδα του εγγονιού σας. Πρέπει να λαμβάνετε κάποιο επίδομα υποστήριξης
του εισοδήματός σας.

•

Additional Child Care Subsidy (Temporary Financial Hardship), το οποίο σας παρέχει
βραχυπρόθεσμη βοήθεια για την κάλυψη του κόστους της φροντίδας ενός παιδιού αν
αντιμετωπίζετε προσωρινά κάποιο σοβαρό οικονομικό πρόβλημα για το οποίο δεν
ευθύνεστε ούτε μπορείτε να κάνετε κάτι εσείς.

•

Additional Child Care Subsidy (Transition to Work), το οποίο σας βοηθά να καλύψετε το
κόστος της φροντίδας ενός παιδιού αν διανύετε τη μεταβατική περίοδο από τη λήψη
επιδόματος υποστήριξης εισοδήματος σε δραστηριότητες εργασίας, σπουδών ή
συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης.

Πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για το Additional Child
Care Subsidy
Για να κάνετε αίτηση μέσω Ίντερνετ, χρειάζεστε έναν λογαριασμό στον ιστότοπο myGov και έναν
διαδικτυακό λογαριασμό στην υπηρεσία Centrelink. Ο λογαριασμός σας στον ιστότοπο myGov
πρέπει να είναι συνδεδεμένος με την υπηρεσία Centrelink.
Χρησιμοποιήστε τον διαδικτυακό λογαριασμό σας στην υπηρεσία Centrelink μέσω του ιστοτόπου
myGov για να καταχωρίσετε τις πληροφορίες σας και κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό.
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Υπολογισμός του βοηθήματός σας για την κάλυψη των
δαπανών που αφορούν την φροντίδα του παιδιού σας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Payment and Service Finder στα Αγγλικά για να
εξακριβώσετε πόσα χρήματα ενδέχεται να δικαιούστε ως βοήθημα για την κάλυψη των δαπανών
που αφορούν τη φροντίδα του παιδιού σας. Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα
humanservices.gov.au/paymentfinder

Για περισσότερες πληροφορίες
•

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα humanservices.gov.au/childcaresubsidy όπου θα βρείτε
περισσότερες πληροφορίες στα Αγγλικά.

•

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα humanservices.gov.au/yourlanguage όπου μπορείτε να
διαβάσετε ή να ακούσετε πληροφορίες ή να δείτε ενημερωτικά βίντεο στη γλώσσα σας.

•

Καλέστε τον αριθμό 131 202 αν θέλετε να συζητήσουμε στη γλώσσα 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).

Σημείωση: Σε όποια περιοχή της Αυστραλίας και αν βρίσκεστε, ισχύουν καθορισμένες χρεώσεις
για τις κλήσεις από το τηλέφωνο του σπιτιού σας προς τους αριθμούς μας που αρχίζουν με το ‘13’.
Οι χρεώσεις αυτές ενδέχεται να διαφέρουν από τις τιμές για τοπικές κλήσεις, αλλά και να
ποικίλλουν κατά πάροχο υπηρεσιών τηλεφωνίας. Οι κλήσεις από το τηλέφωνο του σπιτιού σας
προς τους αριθμούς που αρχίζουν από ‘1800’ είναι δωρεάν. Οι κλήσεις από δημόσια και κινητά
τηλέφωνα ενδέχεται να χρονομετρούνται και να έχουν υψηλότερη χρέωση.

Δήλωση αποποίησης ευθυνών
Οι πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο ως οδηγός για
παροχές και υπηρεσίες. Είναι δική σας ευθύνη να αποφασίσετε αν επιθυμείτε να ζητήσετε κάποιο
επίδομα και να κάνετε τη σχετική αίτηση με βάση την εκάστοτε οικονομική σας κατάσταση.
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Child Care Subsidy
Child Care Subsidy helps with the cost of approved child care. If you are eligible, we’ll pay it
directly to your child care provider to reduce the fees you pay.
To be eligible you must:


care for a child 13 years of age or younger who is not in secondary school, unless an
exemption applies



use an approved child care service



be responsible for paying the child care fees, and



meet residency and immunisation requirements.

To meet the residency requirements, you or your partner must be living in Australia and either:


be an Australian citizen or hold a permanent residence visa



hold a Special Category visa, or



hold a certain temporary visa type, for example, a Partner Provisional or Temporary
Protection visa.

You may also meet the residency requirements if:


you or your partner are a student from overseas, sponsored by the Australian Government
to study in Australia, or



you are in hardship or special circumstances apply.

You may be exempt from some of these criteria in specific circumstances.
The amount of Child Care Subsidy you’re entitled to will depend on:


your family’s income



the hourly rate cap based on the type of approved child care you use and the age of your
child, and



the hours of recognised activities you and your partner do.

Family income
We will use your family income estimate to work out the percentage of your hourly fee we will
subsidise.
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Hourly rate cap
The amount of Child Care Subsidy you are entitled to will depend on the type of approved child
care you use and the age of your child. Your Child Care Subsidy percentage will apply to either the
hourly fee you are charged by your child care service or the hourly rate cap, whichever is lower.

Activity test
The number of hours of subsided child care you can get is based on the number of hours of
recognised activities you do each fortnight.

Recognised activities:


paid work – including leave, such as maternity leave



study and training



unpaid work in family business



looking for work



volunteering



self-employment, and



other activities on a case-by-case basis.

There will be exemptions for parents who legitimately cannot meet the activity test requirements,
as well as to support children’s participation in preschool.

Hours of activity
If you have a partner we will look at both of your activity levels. We will work out how many hours
of Child Care Subsidy you can get each fortnight by using the lower of the two activity levels.

Withholding
To help reduce the likelihood of an overpayment, we will withhold 5% of your Child Care Subsidy
each fortnight.
At the end of each financial year we’ll balance your payments. We will do this by comparing your
income estimate to your actual income. This will ensure you have received the correct amount of
subsidy.
If you underestimate your income you may have an overpayment which you’ll need to pay back.
We will use the Child Care Subsidy we withheld to reduce the amount you have to pay back.
If you overestimate your family income and don’t receive enough Child Care Subsidy, we’ll pay any
outstanding amount directly to you. This will include the Child Care Subsidy we withheld.
You are able to vary your withholding amount.

How to claim Child Care Subsidy
To make a claim online you need a myGov account and a Centrelink online account. Your myGov
account must be linked to Centrelink.
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Use your Centrelink online account through myGov to provide your information and any supporting
documents.

Additional Child Care Subsidy
Additional Child Care Subsidy offers some families extra help with their child care fees. You must
be eligible for Child Care Subsidy to be eligible for Additional Child Care Subsidy. There are 3
different types you can apply for:


Additional Child Care Subsidy (Grandparent), which helps with the cost of child care if you
are a grandparent or great grandparent with primary care of your grandchild or great
grandchild. You must receive an income support payment.



Additional Child Care Subsidy (Temporary Financial Hardship), which gives short-term help
with the cost of child care if you are experiencing temporary financial hardship due to
circumstances beyond your control.



Additional Child Care Subsidy (Transition to Work), which helps with the cost of child care if
you are transitioning from an income support payment by engaging in work, study or
training activities.

How to apply for Additional Child Care Subsidy
To apply online you need a myGov account and a Centrelink online account. Your myGov account
must be linked to Centrelink.
Use your Centrelink online account through myGov to provide your information and any supporting
documents.

Estimate your child care fee assistance
You can use the Payment and Service Finder in English to see how much child care fee assistance
you may be entitled to. Go to humanservices.gov.au/paymentfinder

For more information


go to humanservices.gov.au/childcaresubsidy for more information in English



go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language



call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services



call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in
your language about Medicare and Child Support payments and services



visit a service centre.

Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.
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Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It’s your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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