
 Απόδειξη ταυτότητας για οικονομική ενίσχυση ταξί   
Μεταρρυθμίσεις μεταφορών “Point to Point“  (Από Σημείο σε Σημείο) 

transport.nsw.gov.au | Φεβρουάριος 2023 

 
 
 
Σε ποιον απευθύνεται το παρόν ενημερωτικό 
δελτίο; 
Σε κατόχους αδειών ταξί που υποβάλλουν αίτηση 
για οικονομική ενίσχυση. Το παρόν ενημερωτικό 
δελτίο παρέχει μια επισκόπηση των απαιτήσεων 
απόδειξης ταυτότητας για το καθεστώς οικονομικής 
ενίσχυσης για τους κατόχους επιλέξιμων αδειών 
ταξί..  

 
Ποια άλλα ενημερωτικά δελτία είναι διαθέσιμα; 
 
Διατίθεται ένα άλλο ενημερωτικό δελτίο με τίτλο 
"Οικονομική Βοήθεια" (Financial Assistance”), το οποίο 
παρέχει μια επισκόπηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, της 
διαδικασίας και των σημαντικών ημερομηνιών για την 
υποβολή αίτησης οικονομικής βοήθειας. Η Transport for 
NSW ενθαρρύνει όλους όσους προτίθενται να υποβάλουν 
αίτηση για οικονομική βοήθεια να διαβάσουν και τα δύο 
ενημερωτικά δελτία. 

Διατίθεται επίσης ένα ενημερωτικό δελτίο με τίτλο 
"Transition for taxi license holders" (Μεταβατική 
περίοδος για κατόχους άδειας ταξί), το οποίο 
παρέχει μια επισκόπηση της διαδικασίας 
μετάβασης για όσους παρέχουν σήμερα υπηρεσίες 
ταξί. Όποιος διαθέτει επιλέξιμη άδεια ταξί και 
παρέχει υπηρεσίες ταξί ενθαρρύνεται να διαβάσει 
και τα δύο ενημερωτικά δελτία.

 

 
Σημαντικές πληροφορίες 
Ως καταχωρημένος κάτοχος άδειας ταξί θα λάβετε επιστολή τον 
Ιανουάριο του 2023 με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο υποβολής αίτησης για οικονομική ενίσχυση. 

Οι κάτοχοι αδειών ταξί θα πρέπει να προσκομίσουν 
επικυρωμένα αντίγραφα αποδεικτικών εγγράφων ταυτότητας 
και βασικές πληροφορίες για όλες τις επιλέξιμες άδειες ταξί που 
κατέχουν.  

Ένα ειδικό τηλεφωνικό κέντρο επικοινωνίας είναι διαθέσιμο 
στο 131 727 για να βοηθήσει τους κατόχους αδειών ταξί να 
συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους.. 

Γιατί η Transport for NSW απαιτεί τα αποδεικτικά 
έγγραφα ταυτότητάς μου; 

Όταν η Transport for NSW (TfNSW) λαμβάνει μια αίτηση για 
οικονομική ενίσχυση, πρέπει να επαληθεύει ότι έχει να κάνει με 
το συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα, ώστε να διασφαλίσει 
ότι η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στον δικαιούχο κάτοχο 
άδειας ταξί. Αυτό ισχύει για μεμονωμένους, συνιδιοκτήτες ή 
εταιρικούς κατόχους αδειών. 

Η μη προσκόμιση πιστοποιημένων αποδεικτικών εγγράφων 
ταυτότητας θα προκαλέσει καθυστερήσεις στην αξιολόγηση της 
αίτησης. 

Ποιος θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά 
έγγραφα ταυτότητας; 

1. Μεμονωμένοι αιτούντες, όταν ο κάτοχος της επιλέξιμης 
άδειας ταξί είναι ιδιώτης. 

2. Κάθε πρόσωπο που κατέχει επιλέξιμη άδεια ταξί από κοινού 
βάσει εταιρικής ή άλλης συμφωνίας. 

3. Ο διορισμένος διευθυντής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο να υποβάλει αίτηση για επιλέξιμη άδεια που 
ανήκει σε εταιρεία.  
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Ποιες είναι οι απαιτήσεις για την απόδειξη της 
ταυτότητας; 
Για να αποδείξετε την ταυτότητά σας, πρέπει να 
προσκομίσετε επικυρωμένα αντίγραφα εγγράφων συνολικής 
βαθμολογίας τουλάχιστον 100 μονάδων. Αυτό πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα (1) βασικό έγγραφο απόδειξης 
ταυτότητας. Κάθε αποδεκτό έγγραφο έχει βαθμολογική αξία 
70, 40, 35 ή 25 μονάδων. 

Τα έγγραφα που υποβάλλονται ως αποδεικτικά στοιχεία 
ταυτότητας πρέπει να είναι επικυρωμένα εντός των 
τελευταίων τριών μηνών πριν από την υποβολή τους ως 
πιστά αντίγραφα του/των πρωτοτύπου/ων. 

Ο κατάλογος των ατόμων που μπορούν να επικυρώσουν 
έγγραφα περιλαμβάνεται στο τέλος του παρόντος 
ενημερωτικού δελτίου. 

Βαθμολόγηση των εγγράφων που αποδεικνύουν την 
ταυτότητα 
Για να αποδείξετε την ταυτότητά σας, πρέπει να 
προσκομίσετε 100 μονάδες ταυτότητας από τα ακόλουθα 
επικυρωμένα έγγραφα: 

 

Είδος εγγράφου Μονάδες          Στοιχεία εγγράφου 

Βασικά έγγραφα  

(Ο αιτών πρέπει 
να προσκομίσει 
τουλάχιστον ένα 
(1) βασικό 
έγγραφο) 

70 
μονάδες 

• Πιστοποιητικό γέννησης (όχι απόσπασμα) 
• Κάρτα γέννησης που εκδίδεται από το Ληξιαρχείο Γεννήσεων, Θανάτων και Γάμων της 

Νέας Νότιας Ουαλίας 1 
• Πιστοποιητικό Αυστραλιανής Υπηκοότητας 
• Διαβατήριο εν ισχύει 
• Διαβατήριο που έχει λήξει, το οποίο δεν έχει ακυρωθεί και ήταν σε ισχύ κατά τα δύο (2) 

προηγούμενα έτη 
• Άλλο έγγραφο ταυτότητας που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το διαβατήριο (αυτό 

μπορεί να περιλαμβάνει διπλωματικά έγγραφα και ορισμένα έγγραφα που εκδίδονται 
για τους πρόσφυγες και περιέχουν φωτογραφία ή υπογραφή, π.χ. ImmiCards 2). 

 

Δευτερεύοντα 
έγγραφα 

40 
μονάδες 

•  Άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από αυστραλιανή πολιτεία ή επικράτεια 
•  Κάρτα της Service NSW με φωτογραφία 
•  Άδεια που εκδίδεται βάσει νόμου της κυβέρνησης Κοινοπολιτείας, Πολιτείας ή 

Επικράτειας  
(π.χ. άδεια σκάφους) 

• Δελτίο ταυτότητας που εκδίδεται για δημόσιο υπάλληλο 
• Δελτίο ταυτότητας που εκδίδεται από την κυβέρνηση της Κοινοπολιτείας, της 

Πολιτείας ή της Επικράτειας ως απόδειξη του δικαιώματος του προσώπου σε 
οικονομική παροχή 

• Δελτίο ταυτότητας που εκδίδεται για φοιτητή σε ίδρυμα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

 
1 Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από το Ληξιαρχείο Γεννήσεων, Θανάτων και Γάμων της ΝΝΟ που δείχνει στοιχεία 
καταχώρησης γεννήσεως συμπεριλαμβανομένου του πλήρους ονόματος, της τοποθεσίας και της ημερομηνίας γέννησης είναι 
δεκτά. 
2 Οι κάρτες ImmiCards χορηγούνται σε κατόχους ορισμένων τύπων βίζας οι οποίοι δεν έχουν και δεν μπορούν να αποκτήσουν 
διαβατήριο. Στα είδη των ImmiCard συμπεριλαμβάνονται τα Evidence of Immigration Status ImmiCard, Australian Migration 
Status ImmiCard, Permanent Resident Evidence ImmiCard, and Residence Determination ImmiCard. 
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Δευτερεύοντα 
έγγραφα 

35 
μονάδες 

• Έγγραφο που κατέχει ο δανειστής μετρητών και παρέχει εγγύηση επί της 
περιουσία σας 

• Υποθήκη ή άλλο έγγραφο εξασφάλισης που κατέχει χρηματοπιστωτικός 
οργανισμός 

• Ειδοποίηση Δημαρχίας για δημοτικά τέλη με το τρέχον όνομα και τη 
διεύθυνση 

• Έγγραφο από τον σημερινό ή προηγούμενο εργοδότη σας κατά τα τελευταία 
δύο έτη 

• Έγγραφο του Land Titles Office  
• Έγγραφο από αρχή αξιολόγησης (π.χ. φόρου γης) 

Έγγραφο από την Credit Reference Association of Australia 

Δευτερεύοντα 
έγγραφα 

25 
μονάδες 

• Πιστοποιητικό γάμου (μόνο για το πατρικό επίθετο) 
• Πιστωτική, χρεωστική ή EFTPOS κάρτα 
• Κάρτα Medicare (δεν απαιτείται υπογραφή στην κάρτα Medicare) 
• Έγγραφα παρόχου υπηρεσιών κοινής ωφέλειας των τελευταίων 12 μηνών 

(π.χ. λογαριασμός τηλεφώνου, νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικού 
ρεύματος) 

• Έγγραφα οικονομικού ιδρύματος (π.χ. λογαριασμός τράπεζας) 
• Ο εκλογικός κατάλογος που καταρτίζεται από το Εκλογικό Γραφείο της 

Αυστραλίας και είναι διαθέσιμος για δημόσιο έλεγχο 
• Έγγραφα που τηρούνται βάσει νόμου εκτός από νόμο που αφορά τίτλους 

ιδιοκτησίας γης 
• Συμφωνητικό μίσθωσης/ενοικίασης 
• Απόδειξη ενοικίου από δανειοδοτημένο κτηματομεσίτη  
• Έγγραφο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

έχετε φοιτήσει κατά τα τελευταία 10 έτη 
• Έγγραφο επαγγελματικής ή εμπορικής ένωσης στην οποία ο αιτών είναι μέλος 

Έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης 

Επιλέξιμες άδειες συνιδιοκτητών ταξί 

Εάν είστε κάτοχος επιλέξιμης άδειας ταξί μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα άτομα στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης ή άλλης 
συμφωνίας, το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση θα πρέπει να προσκομίσει: 

• 100 μονάδες αποδεικτικών εγγράφων ταυτότητας για κάθε συνιδιοκτήτη επιλέξιμης άδειας ταξί. Κάθε έγγραφο θα 
πρέπει να είναι επικυρωμένο ως ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου. 

• Αποδεικτικά στοιχεία ότι είστε εξουσιοδοτημένος να κάνετε την αίτηση εξ ονόματος όλων των ιδιοκτητών της άδειας. 
Θα είναι διαθέσιμο έντυπο για λήψη από τον δικτυακό τόπο Transport for NSW, το οποίο θα πρέπει να 
συμπληρώσουν όλοι οι συνιδιοκτήτες της επιλέξιμης άδειας ταξί. 
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Επιλέξιμες άδειες ταξί που ανήκουν σε εταιρείες 

Εάν υποβάλλετε αίτηση ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος εταιρείας που κατέχει επιλέξιμη άδεια ταξί, θα πρέπει να 
προσκομίσετε: 

• 100 μονάδες αποδεικτικών εγγράφων ταυτότητας. Κάθε έγγραφο θα πρέπει να είναι επικυρωμένο ως ακριβές 
αντίγραφο του πρωτοτύπου. 

• Αποδεικτικά στοιχεία ότι η εταιρεία είναι νομική οντότητα. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί με την προσκόμιση 
επικυρωμένου αντιγράφου ενός από τα ακόλουθα: 

• Πιστοποιητικό καταχώρησης εταιρείας 

• Τρέχον Απόσπασμα Εταιρείας 

• Πιστοποιητικό εγγραφής για αλλαγή επωνυμίας  

• Εκτυπωμένο απόσπασμα από τον δικτυακό τόπο της Αυστραλιανής Επιτροπής Κινητών Αξιών και Επενδύσεων 
(ASIC) 

• Απόδειξη ότι είστε Διευθυντής (που αναφέρεται επίσης ως κάτοχος αξιώματος) της εταιρείας με την προσκόμιση 
αποσπάσματος από τον ιστότοπο της Αυστραλιανής Επιτροπής Κινητών Αξιών & Επενδύσεων (ASIC). 

• Εάν δεν αναφέρεστε ως διευθυντής ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στα έγγραφα ταυτότητας του οργανισμού, θα 
πρέπει να προσκομίσετε επιστολή εξουσιοδότησης υπογεγραμμένη από έναν αναφερόμενο διευθυντή ή 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε επιστολόχαρτο της εταιρείας, η οποία να δηλώνει ότι είστε εξουσιοδοτημένος από 
την εταιρεία να υποβάλλετε την αίτηση και να συναλλάσσεστε με το TfNSW για τους σκοπούς της αίτησης.   

Πιστοποίηση εγγράφων 

Πριν την ηλεκτρονική αποστολή, όλα τα έγγραφα ταυτότητας πρέπει να επικυρωθούν ως ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου 
από ειρηνοδίκη ή άλλο πρόσωπο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο στο τέλος του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. 

Τα αντίγραφα πρέπει να έχουν επικυρωθεί εντός των τελευταίων τριών μηνών πριν από την υποβολή τους (δηλαδή ένα 
έγγραφο ταυτότητας που προσκομίζεται την 1η Απριλίου 2023 πρέπει να έχει επικυρωθεί την 1η Ιανουαρίου 2023 ή 
αργότερα).  

Πριν από την επικύρωση ενός εγγράφου, ο επικυρωτής πρέπει να διασφαλίσει ότι το αντίγραφο που πρόκειται να επικυρωθεί 
είναι πανομοιότυπο αντίγραφο του πρωτοτύπου. Η προτεινόμενη διατύπωση για την πιστοποίηση έχει ως εξής: 

 

Βεβαιώνω  ότι το παρόν είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου εγγράφου που μου υποβλήθηκε στις 
[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]. 

Υπογραφή  

Ονοματεπώνυμο 

Τίτλος (π.χ. JP, φαρμακοποιός) (και αριθμός μητρώου, κατά περίπτωση) 

 

Υποστήριξη  

Εάν δυσκολεύεστε να συγκεντρώσετε τις προϋποθέσεις για την απόδειξη της ταυτότητάς σας, μπορείτε να καλέσετε το 131 
727 για βοήθεια. Το προσωπικό μας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας ζητώντας σας περαιτέρω πληροφορίες για να σας 
βοηθήσει να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας ώστε να εξετάσουμε την αίτησή σας για οικονομική βοήθεια.



 

Άτομα που μπορούν να επικυρώσουν  αντίγραφα 
των εγγράφων Απόδειξης Ταυτότητας 

Μέρος 1 - Επαγγέλματα 

Επαγγέλματα 

Χειροπρακτικός 

Οδοντίατρος 

Νομικός 

Ιατρός 

Νοσοκόμα 

Οπτομέτρης 

Δικηγόρος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

Φαρμακοποιός 

Φυσικοθεραπευτής 

Ψυχολόγος 

Δικηγόρος εμπορικών σημάτων 

Κτηνίατρος 

Μέρος 2 – Άλλα άτομα 

Άτομο 

Υπάλληλος της Αυστραλιανής Ταχυδρομικής Εταιρείας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για ένα γραφείο που παρέχει 
ταχυδρομικές υπηρεσίες στο κοινό 

Αυστραλός προξενικός λειτουργός ή αυστραλιανός διπλωματικός λειτουργός (κατά την έννοια του νόμου περί προξενικών 
τελών του 1955) 

Δικαστικός επιμελητής 

Τραπεζικός υπάλληλος με 5 ή περισσότερα έτη συνεχούς υπηρεσίας 

Υπάλληλος οικοδομικής εταιρείας με 5 ή περισσότερα έτη συνεχούς υπηρεσίας 

Διευθυντής δικαστηρίου της Κοινοπολιτείας 

Υπάλληλος δικαστηρίου 

Επίτροπος Ένορκων βεβαιώσεων 



 

Επίτροπος Δηλώσεων 

Στέλεχος πιστωτικής ένωσης με 5 ή περισσότερα έτη συνεχούς υπηρεσίας 

Υπάλληλος της Αυστραλιανής Επιτροπής Εμπορίου και Επενδύσεων ο οποίος είναι:: 
a) σε χώρα ή τόπο εκτός Αυστραλίας και 
b) εξουσιοδοτημένος σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο δ) του νόμου περί προξενικών τελών του 1955- και 
c) ασκεί τα καθήκοντά του στον τόπο αυτό 

Υπάλληλος της Κοινοπολιτείας ο οποίος είναι: 
a) σε χώρα ή μέρος εκτός Αυστραλίας, και 
b) είναι εξουσιοδοτημένος σύμφωνα με την  παρ.3 (c) του Νόμου Consular Fees Act 1955;  
c) Ασκεί τα καθήκοντά του/της  στον τόπο αυτό 

Μέλος της Εθνικής Ένωσης Φορολογικών Λογιστών 

Στέλεχος χρηματοοικονομικής εταιρείας με 5 ή περισσότερα έτη συνεχούς υπηρεσίας 

Κάτοχος θεσμοθετημένου αξιώματος που δεν αναφέρεται σε άλλο στοιχείο του παρόντος μέρους 

Δικαστής δικαστηρίου 

Ειρηνοδίκης 

Πρωτοδίκης 

Τελετάρχης Γάμων εγγεγραμμένος σύμφωνα με την υποπαράγραφο Γ της παραγράφου 1 του μέρους IV του νόμου του 
1961 περί Γάμων 

Γραμματέας Δικαστηρίου 

Μέλος του Chartered Secretaries Australia 

Μέλος του Συλλόγου Μηχανικών Αυστραλίας, εκτός από το βαθμό του σπουδαστή 

Μέλος του Association of Taxation and Management Accountants 

Member of the Australian Defence Force ο οποίος είναι: 
a) Αξιωματικός, ή 
b) υπαξιωματικός κατά την έννοια του νόμου Defence Force Discipline Act 1982 με 5 ή περισσότερα έτη 

συνεχούς υπηρεσίας- ή  
c) Ανθυπασπιστής κατά την έννοια του νόμου αυτού 

Μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αυστραλίας, του Australian Society of Certified Practising Accountants ή του 
Institute of Public Accountants  



 

Μέλος της: 
a) Βουλής της Κοινοπολιτείας, ή 
b) Της Πολιτειακής Βουλής, ή 
c) Νομοθετικής Επικρατείας, ή 
d) Τοπικής Αρχής Πολιτείας ή Επικράτειας  

Ιερέας καταχωρημένος στο Subdivision A of Division 1 of Part IV του Νόμου του περί Γάμων 1961 

Συμβολαιογράφος  

Μόνιμος υπάλληλος της Australian Postal Corporation με 5 ή περισσότερα έτη συνεχούς υπηρεσίας, ο οποίος 
απασχολείται σε γραφείο που παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες στο κοινό. 

Μόνιμος υπάλληλος: 
a) Της Κοινοπολιτείας ή μιας Κοινοπολιτειακής Αρχής, ή 
b) Μιας Πολιτείας ή Επικράτειας ή Αρχής Πολιτείας / Επικράτειας, ή 
c) Μιας αρχής τοπικής κυβέρνησης; 

με 5 ή περισσότερα έτη συνεχούς υπηρεσίας που δεν αναφέρεται σε άλλο σημείο του παρόντος μέρους 

Άτομο ενώπιον του οποίου μπορεί να γίνει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τη νομοθεσία της πολιτείας ή της επικράτειας 
στην οποία γίνεται η δήλωση 

Αστυνομικός 

Γραμματέας ή Αναπληρωτής Γραμματέας Δικαστηρίου 

Ανώτερος Υπάλληλος Εκτελεστικής Υπηρεσίας της:: 
a) της Κοινοπολιτείας ή μιας Αρχής της Κοινοπολιτείας- ή 

μιας Πολιτείας ή Επικράτειας ή Αρχής Πολιτείας / Επικράτειας  

Σερίφης 

Στέλεχος υπηρεσίας Σερίφη 

Εκπαιδευτικός που απασχολείται με πλήρες ωράριο σε σχολείο ή ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Μέλος του Αυστραλοασιατικού Ινστιτούτου Μεταλλείων και Μεταλλουργίας 

 Για τις τελευταίες ενημερώσεις επισκεφθείτε τον ιστότοπο Transport for NSW.. 

https://www.transport.nsw.gov.au/projects/programs/point-to-point-transport-reforms
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