
Το Πρόγραμμα Γυαλιών της ΝΝΟ (NSW Spectacles Program) 
και οι προϋποθέσεις για επιλεξιμότητα  

Ποιο είναι το Πρόγραμμα Γυαλιών της ΝΝΟ; 

Το Πρόγραμμα Γυαλιών της ΝΝΟ (το Πρόγραμμα) βοηθά τα οικονομικώς μειονεκτικά άτομα στη ΝΝΟ με 
την παροχή δωρεάν γυαλιών και άλλων οπτικών συσκευών, για να βελτιώσουν την όρασή τους και να 
προληφθεί η εξασθένηση της υγείας των ματιών τους.  

Το Πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση στους συμμετέχοντες οπτομέτρες και οπτικούς διανομείς για να 
παρέχουν δωρεάν γυαλιά και άλλες οπτικές συσκευές σε επιλέξιμους πελάτες.  

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Κυβέρνηση της ΝΝΟ και διοικείται από το Vision Australia. 

Τι παρέχει το Πρόγραμμα; 

Αν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Προγράμματος θα δικαιούστε να λάβετε, σε οποιαδήποτε 
περίοδο δυο ετών, τα εξής:  

 Ένα ζευγάρι μονό-εστιακά γυαλιά ή

 Ένα ζευγάρι διπλό-εστιακά γυαλιά.

Αν έχετε κάποιες συγκεκριμένες κλινικές παθήσεις, μπορεί να δικαιούστε και άλλα είδη 
συμπεριλαμβανομένων των φακών επαφής, φακούς φιμέ ή βοηθητικά χαμηλής όρασης. 

Τα είδη αυτά παρέχονται δωρεάν, μέσω του Προγράμματος. Μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε ένα 
επιπλέον ποσό για είδη που δεν διατίθενται μέσω του Προγράμματος (όπως οι πολύ-εστιακοί φακοί ή 
προοδευτικοί φακοί επαφής και οι μη στάνταρ σκελετοί). 

Ποιος δικαιούται πρόσβαση στο Πρόγραμμα;  

Το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε όσους πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια: 

Διαμονή Είστε κάτοικος Αυστραλίας και ζείτε μόνιμα στη Νέα Νότια Ουαλία (NSW) 

Περιουσιακά 
στοιχεία 

Έχετε συνολικά περιουσιακά στοιχεία λιγότερα από $500 δολάρια  
(αν είστε ελεύθερος) 
ή 
Έχει συνολικά περιουσιακά στοιχεία όλης της οικογένειας λιγότερα από 
$1.000 δολάρια (αν είστε ζευγάρι ή ένας μόνο γονέας)  

Εισόδημα 

Λαμβάνετε μια πλήρη (μη μειωμένη) Κοινοπολιτειακή σύνταξη, παροχές  
ή επίδομα και δεν λαμβάνετε πρόσθετο εισόδημα (εκτός από τις πληρωμές  
του Centrelink) 
ή 
Είστε ένας εργαζόμενος χαμηλού εισοδήματος με καθαρό εισόδημα το οποίο 
δεν υπερβαίνει το πλήρες επίδομα του Newstart (αν είστε κάτω από την ηλικία 
συνταξιοδότησης) ή την πλήρη σύνταξη γήρατος 
(αν υπερβαίνετε την ηλικία συνταξιοδότησης)  

Άλλα 
συστήματα 

Δεν δικαιούστε να λάβετε δωρεάν οπτικές συσκευές στο πλαίσιο άλλου 
προγράμματος (π.χ. από το Department of Veterans’ Affairs) 

Χρονική 
περίοδος 

Δεν έχετε λάβει γυαλιά ή άλλες οπτικές συσκευές στο πλαίσιο του 
Προγράμματος μέσα στα τελευταία δύο χρόνια. 
(Υπάρχουν ειδικοί όροι αν υπάρξει μια σημαντική αλλαγή στην συνταγή μέσα 
σε δύο χρόνια). 

Σημειώστε ότι, τα εξαρτώμενα παιδιά (ηλικίας κάτω των 18 ετών) είναι επίσης επιλέξιμα για 
το Πρόγραμμα, αν ο γονείς/κηδεμόνες τους πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 
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Πώς γίνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων;  

Πριν από την υποβολή αίτησης για το Πρόγραμμα, πρέπει να έχετε κάνει πρόσφατα μια εξέταση των 
ματιών σας και να έχετε μια συνταγή η οποία να μην είναι παλαιότερη από 3 μήνες. Οι περισσότεροι 
συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα είναι οπτομέτρες που μπορούν να κάνουν εξετάσεις ματιών.  
Η διαδικτυακή τοποθεσία του Vision Australia: (www.visionaustralia.org/spectacles) καταγράφει  
όλους τους συμμετέχοντες παρόχους, σε όλη την Νέα Νότια Ουαλία (NSW). 

Η αίτηση συμπληρώνεται από τον οπτομέτρη σας ή τον οπτικό σας διανομέα. Θα λάβετε μια άμεση 
αξιολόγηση της επιλεξικότητάς σας, βάσει των στοιχείων που παρέχετε. Αν το Vision Australia 
επιβεβαιώσει ότι είστε επιλέξιμοι, ο οπτομέτρης σας ή ο οπτικός σας διανομέας θα παραγγείλει  
τα γυαλιά σας ή τις οπτικές σας συσκευές και θα σας ενημερώσει για το πότε θα είναι έτοιμα για 
παραλαβή. 

Ποιά στοιχεία πρέπει να παρέχω για την υποβολή αίτησης;  

Προσωπικά στοιχεία 

Για να κάνετε την αίτηση για το Πρόγραμμα, ο οπτομέτρης σας ή ο οπτικός σας διανομέας θα σας ζητήσει 
προσωπικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένου του ονόματός σας, της διεύθυνσης, της ημερομηνίας 
γεννήσεως, της οικογενειακής σας κατάστασης, του αριθμού του Medicare, το είδος Σύνταξης που 
παίρνετε και τον αριθμό παραχώρησης. 

Centrelink Income Statement (Δήλωση Εισοδήματος από το Centrelink) 

Αν λαμβάνετε επίδομα από το Centrelink, θα πρέπει να παρέχετε μια Centrelink Income Statement που 
δεν είναι πάνω από 3 μηνών. Η Δήλωση Εισοδήματος από το Centrelink παρέχει τα στοιχεία του 
εισοδήματος και των περιουσιακών σας στοιχείων. Μπορείτε να ζητήσετε μια Δήλωση Εισοδήματος 
του Centrelink αν επισκεφτείτε ένα γραφείο του Centrelink, αν χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας 
απευθείας σύνδεσης με το Centrelink ή μέσω τηλεφώνου, καλώντας στον αριθμό: 136 240. 

Άτομα χαμηλού εισοδήματος  

Αν είστε άτομο χαμηλού εισοδήματος, πρέπει να παρέχετε μια απόδειξη πληρωμής για την επιβεβαίωση 
του εισοδήματός σας και μια τραπεζική δήλωση για την επιβεβαίωση των περιουσιακών σας στοιχείων. 
Αυτά και τα δύο έγγραφα δεν πρέπει να είναι πάνω από 3 μηνών.  

Συναίνεση και δήλωση  

Την ώρα της υποβολής της αίτησης, ο οπτομέτρης σας ή ο οπτικός σας διανομέας θα σας παρέχει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Αυτοί θα σας εξηγήσουν τους όρους 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων και όποιες ενέργειες μπορεί να κάνει το Vision Australia ή η 
κυβέρνηση της NSW για την επαλήθευση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας. 

Θα σας ζητηθεί να δώσετε προφορική συναίνεση για τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος, 
καθώς και δήλωση για το ότι οι πληροφορίες που παρείχατε είναι αληθείς και ακριβείς.  

Από πού μπορώ να πάρω περαιτέρω πληροφορίες;  

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα NSW Spectacles, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή 
τοποθεσία του Vision Australia, στη διεύθυνση: www.visionaustralia.org/spectacles 

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με το Vision Australia στο: 
Τηλέφωνο: 1300 84 74 66 
Ημέϊλ: info@visionaustralia.org 
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