
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ YARRA ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΠΑΚΕΤΟ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

Δευτέρα 06 Απριλίου 2020 

Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Yarra ανακοίνωσε ενίσχυση και οικονομική βοήθεια ύψους 

7,46 εκατομμυρίων δολαρίων για την κοινότητα μας και τις τοπικές επιχειρήσεις μας κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και της περιόδου ανάκαμψης . 

Το Πακέτο Κοινοτικής και Οικονομικής Υποστήριξης για το COVID-19 από το δήμο του Yarra θα 

παράσχει άμεση βοήθεια στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις που έχουν επηρεαστεί περισσότερο 

από την αναγκαστική παύση των χώρων εργασίας. Θα εξασφαλίσει επίσης συνεχή υποστήριξη για 

τις δημιουργικές και αθλητικές κοινότητες του Yarra και θα προωθήσει την ευημερία της 

κοινότητας κατά τους προβληματικούς μήνες που έρχονται. 

Ο Δήμαρχος του Δήμου του Yarra, Σύμβουλος Misha Coleman, δήλωσε: "Με αυτό το πακέτο, θα 

παρέχεται σημαντική απευθείας υποστήριξη στην κοινότητά μας μέσω άμεσης οικονομικής 

βοήθειας και υπηρεσιών για τη μείωση της κοινωνικής απομόνωσης. Μεσοπρόθεσμα μέτρα θα 

βοηθήσουν την κοινότητα να αναγεννηθεί μόλις εισέλθουμε στη φάση ανάκαμψης. Είμαστε επίσης 

αποφασισμένοι να υποστηρίξουμε ενεργά τους πολύ αγαπημένους μας κλάδους των τεχνών, του 

πολιτισμού και της αναψυχής, ώστε να μπορούν να επιβιώσουν », δήλωσε ο Σύμβουλος Coleman. 

Κατά τη διάρκεια των επόμενων 15 μηνών, το πακέτο κοινοτικής και οικονομικής υποστήριξης θα 

παράσχει άμεση υποστήριξη ύψους 7,46 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω δωρεών, επιχορηγήσεων 

και απαλλαγών από τέλη καθώς και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης. 

"Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τις επιχειρήσεις, τις κοινοτικές οργανώσεις και τα νοικοκυριά, έτσι 

η απαλλαγή από τα τέλη και η ανακατανομή των υφιστάμενων επιχορηγήσεων είναι ένας 

πρακτικός τρόπος με τον οποίο ο δήμος του Yarra μπορεί να βοηθήσει", δήλωσε ο Σύμβουλος 

Coleman. 

Αυτό το πακέτο υποστήριξης θα παράσχει επίσης περισσότερες επιλογές για την πληρωμή των 

δημοτικών τελών τόσο από εμπορικούς όσο και από οικιακούς δημότες που αντιμετωπίζουν 

οικονομικές δυσκολίες. 

Επιπλέον, όλοι οι τόκοι για τις πληρωμές δημοτικών τελών που σχετίζονται με το COVID-19 θα 

αναβληθούν από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι τον Ιούνιο του 2021. Σε περιπτώσεις οικονομικών 

δυσχερειών, οι πληρωμές των δημοτικών τελών μπορούν να αναβληθούν χωρίς τόκο κατά την ίδια 

περίοδο. 

"Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε όσους στην κοινότητα μας 

αντιμετωπίζουν γνήσια οικονομικά προβλήματα. Εάν πιστεύετε ότι θα έχετε πρόβλημα να 

πληρώσετε τα δημοτικά σας τέλη , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσετε τις 

περιστάσεις σας ", δήλωσε ο Σύμβουλος Coleman. 

"Η επένδυσή μας συμπληρώνει τη χρηματοδότηση και τις υπηρεσίες της ομοσπονδιακής και 

πολιτειακής κυβέρνησης και έχει ως στόχο να βοηθήσει τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις να 

ανακουφίσουν την πίεση που δεν καλύπτεται από άλλα πακέτα υποστήριξης. 

"Κατά τους επόμενους μήνες, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με την κοινότητά μας για 

να κατανοήσουμε τις ανάγκες τους, να παρακολουθήσουμε τον αντίκτυπο αυτού του πακέτου και 



να προσαρμόσουμε την υποστήριξή μας όπως είναι απαραίτητο. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι τους 

επόμενους 3-18 μήνες καθώς προκύπτει η πραγματική εικόνα της επίπτωσης του COVID-19. 

"Θέλω να αναγνωρίσω και να ευχαριστήσω την κοινότητα του δήμου του Yarra - η οποία 

περιλαμβάνει πολλά άτομα από το προσωπικό μας - για την υπομονή και τη δύναμη που έχουν 

δείξει μέχρι στιγμής. Έχουμε έναν μακρύ δρόμο μπροστά μας και οι πρωτοβουλίες, υπό την ηγεσία 

της κοινότητας, που βλέπω καθημερινά, μου δίνουν εμπιστοσύνη για το δήμο του Yarra τους 

ερχόμενους μήνες ", δήλωσε ο Σύμβουλος Coleman. 

Το Συμβούλιο δεσμεύεται επίσης να συμβάλει στη σταθεροποίηση της τοπικής οικονομίας 

μακροπρόθεσμα, ενώ ο δήμος του Yarra ανακάμπτει. Θα υπάρξει μια εκστρατεία υποστήριξης των 

αγορών σε τοπικό επίπεδο, και όταν είναι δυνατόν, την επιστροφή των κατοίκων πίσω στους 

χώρους λιανικής πώλησης και φιλοξενίας. 

Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες τις ερχόμενες εβδομάδες. 

Χαρακτηριστικά του Πακέτου Κοινοτικής και Οικονομικής Υποστήριξης για το COVID-19 

από το δήμο του Yarra   

• Περισσότερες επιλογές για την πληρωμή των δημοτικών τελών τόσο για εμπορικούς όσο 

και για οικιακούς δημότες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. 

Υποστήριξη επιχειρήσεων 

• Εξαμηνιαία επιστροφή ορισμένων τελών αδειών επιχειρήσεων και τελών άδειας. 

• Ένα ταμείο ανάκαμψης που θα βοηθήσει στην υποστήριξη των πιο επηρεασμένων 

περιοχών μας λιανικών πωλήσεων. 

• Ένας ηλεκτρονικός κατάλογος που προωθεί επιχειρήσεις που είναι ακόμα ανοιχτές ή που 

έχουν νέες προσφορές online. 

Υποστήριξη για τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες 

• Ταμείο Κοινωνικής Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την υποστήριξη ατόμων, 

επιχειρήσεων και ομάδων που έχουν ανάγκη, αλλά δεν πληρούν τα κριτήρια για κρατική ή 

ομοσπονδιακή υποστήριξη. 

• Δωρεά στο Ταμείο COVID-19 της Inner North Community για την υποστήριξη ανακούφισης 

έκτακτης ανάγκης. 

• Περισσότερες υπηρεσίες παράδοσης γευμάτων για άτομα που δεν μπορούν να ψωνίσουν ή 

βρίσκονται σε σοβαρή οικονομική δυσπραγία. 

• Κουπόνια τροφίμων για οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομική δυσπραγία και άτομα 

που αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης.. 

Υποστήριξη των δημιουργικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών τομέων 

• Επιχορηγήσεις για καλλιτέχνες, δημιουργικούς οργανισμούς και χώρους ζωντανής μουσικής 

για να προσαρμοστούν, να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν εργασία κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου φυσικής απομόνωσης. 

• Απαλλαγή από ενοίκιο διάρκειας έξι μηνών για δημιουργικούς ενοικιαστές στα κτίρια 

ιδιοκτησίας του Συμβουλίου. 


