
Μήπως έχετε προβλήματα με 
την εταιρεία που σας παρέχει 
ηλεκτρικό ρεύμα,  
φυσικό αέριο ή νερό;

Δωρεάν Αμερόληπτες

Σας ακούμε και σας βοηθούμε 
να αποφασίσετε τι να κάνετε.

Αν χρειάζεστε διερμηνέα, μπορούμε 
να καλέσουμε έναν. 

Μπορούμε να κανονίσουμε 
να επικοινωνήσει μαζί σας ένας 
προϊστάμενος της εταιρείας σας.  

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στις 
διαπραγματεύσεις για να επιτύχετε 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Μπορούμε να διερευνήσουμε το 
παράπονό σας. 

Μπορούμε να σας παραπέμψουμε σε 
άλλες υπηρεσίες αν εμείς αδυνατούμε 
να σας βοηθήσουμε. 

Η υπηρεσία EWON βοηθά όσους ανθρώπους στη Νέα Νότια 
Ουαλία έχουν προβλήματα με την εταιρεία που τους παρέχει 
ενέργεια. Επίσης, μπορούμε να βοηθήσουμε και ορισμένους 
πελάτες παρόχων νερού. 

Δεν μπορείτε να καταλάβετε τον λογαριασμό 
σας για παροχή ενέργειας ή νερού;  

Δυσκολεύεστε να πληρώσετε τον 
λογαριασμό σας; 

Έχετε προβλήματα λόγω χρεών ή δυσκολίες 
εξόφλησης; 

Ανησυχείτε μήπως σας κόψουν την παροχή; 

Δεν σας ικανοποιεί η εξυπηρέτηση πελατών 
της εταιρείας σας; 

Δυσκολεύεστε να ανοίξετε ή να κλείσετε 
έναν λογαριασμό; 

Αναρωτιέστε αν τα χρήματα που δίνετε 
πιάνουν τόπο; 

Μήπως:  Πώς μπορούμε  
να βοηθήσουμε
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Ανεξάρτητες



Αν δεν μπορείτε να εξοφλήσετε έγκαιρα τον λογαριασμό σας, επικοινωνήστε πρώτα με την εταιρεία 
σας για να μην αυξηθεί το χρέος σας.  

Μπορούμε να προσπαθήσουμε να σας δοθεί παράταση για την εξόφληση του λογαριασμού σας.  

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να διαπραγματευτείτε για διακανονισμό της οφειλής σας ώστε 
να εξοφλήσετε τον λογαριασμό σας με δόσεις.  

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση σε προγράμματα οικονομικά προσιτής 
ενέργειας. 

Μπορούσε να σας δώσουμε συμβουλές για εξοικονόμηση χρημάτων στους λογαριασμούς σας. 

Μπορούμε να σας δώσουμε πληροφορίες για διαθέσιμη οικονομική υποστήριξη. 

Αν έχετε κάποιο πρόβλημα με την εταιρεία σας, επικοινωνήστε μαζί τους και εξηγήστε την κατάστασή σας. 

Μπορείτε να ζητήσετε από κάποιον φίλο ή συγγενή σας να μιλήσει μαζί τους για λογαριασμό σας. 

Αν χρειάζεστε διερμηνέα, πείτε το στην εταιρεία σας. 

Φυλάξτε τις επιστολές που θα σας στείλουν και σημειώστε τα ονόματα των ατόμων με τα οποία έχετε μιλήσει 
καθώς και τις ημερομηνίες και τις ώρες. 

Αν το προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου δεν μπορεί να σας βοηθήσει, ζητήστε να μιλήσετε με κάποιον 
προϊστάμενο. 

Αν δεν βρεθεί λύση για το πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας. 

Μπορείτε να μιλήσετε μαζί μας μέσω 
διερμηνέα. 

Απλώς επικοινωνήστε με την Υπηρεσία 
Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS) στον 
αριθμό 131 450 και ζητήστε να μιλήσετε 
μαζί μας.

Μπορείτε να ζητήσετε από κάποιον 
φίλο, συγγενή ή κοινωνικό λειτουργό 
να μιλήσει μαζί μας για λογαριασμό σας. 

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Καλέστε μας χωρίς χρέωση στον αριθμό 
1800 246 545. 

(Αν τηλεφωνείτε από κινητό, μπορείτε να 
μας το πείτε για να σας καλέσουμε εμείς.) 

Για περισσότερες πληροφορίες 
ή αν θέλετε να υποβάλετε κάποιο 
παράπονο μέσω Ίντερνετ, επισκεφτείτε 
τον ιστότοπό μας: 

www.ewon.com.au

Βοήθεια όσον αφορά τους λογαριασμούς

Συμβουλές για τη διευθέτηση παραπόνων

Greek


