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Πώς να κάνετε κράτηση για 
επισκευές και συντήρηση του 

εξοπλισμού σας  
How to book repairs and maintain your equipment Greek 

Αίτημα επισκευών  

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για επισκευή, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά. Να έφετε διαθέσιμα τα στοιφεία 
με το ονοματεπώνυμό σας, την ημερομηνία γέννησής σας και τον αριθμό δικαιούφου καταναλωτή 
(Consumer Eligibility – CE). 

 Ηλεκτρονική αίτηση για επισκευές 

 

  
 

  
 

  

   

 
 

   

Οι ηλİκĲρονικές ΧιĲήıİις γιΧ İπιıκİυές İίνΧι γρήγορİς κΧι Χκριβİίς. ΓιΧ νΧ ζηĲήıİĲİ μιΧ İπιıκİυή 
ηλİκĲρονικά: 

 ΜİĲΧβİίĲİ ıĲον ιıĲόĲοπο www.enable.health.nsw.gov.au κΧι ıĲον πίνΧκΧ İλέγχου İπιλέξĲİ Ĳο κουμπί 
κΧĲΧνΧλωĲή ή ıυνĲΧγογράφου 

 ΣυνįİθİίĲİ İιıάγονĲΧς ĲΧ ıĲοιχİίΧ ıΧς (ΌνομΧ κΧĲΧνΧλωĲή, ΗμİρομηνίΧ γέννηıης, Αριθμός 
κΧĲΧνΧλωĲή) 

 ΚάνĲİ κλικ ıĲην κΧρĲέλΧ "Equipment" (Εξοπλιıμός) 

 ΕνĲοπίıĲİ Ĳο ıĲοιχİίο İίįος γιΧ Ĳο οποίο ΧπΧιĲİίĲΧι İπιıκİυή 
 ΕπιλέξĲİ "Repair" (Επιıκİυή) Χπό Ĳην ΧνΧπĲυııόμİνη λίıĲΧ που İμφΧνίζİĲΧι įίπλΧ ıĲον İξοπλιıμό 
προς İπιıκİυή κΧι κάνĲİ κλικ ıĲην İπιλογή "Go" (ΈνΧρξη) 

 ΣυμπληρώıĲİ Ĳο ηλİκĲρονικό ένĲυπο γιΧ νΧ ζηĲήıİĲİ Ĳην İπιıκİυή. 

  Τηλεφωνική αίτηση για επισκευές 

 
 

  
 
 

 
 

ΕνΧλλΧκĲικά, İπικοινωνήıĲİ μΧζί μΧς ıĲο Ĳηλέφωνο 1800 362 253 Χπό ΔİυĲέρΧ ως έως ΠΧρΧıκİυή 9πμ-
5μμ (İκĲός Χπό Ĳις İπίıημİς Χργίİς). ΑνΧĲρέξĲİ ıĲις πΧρΧκάĲω πληροφορίİς ıχİĲικά μİ Ĳη įιΧχİίριıη 
İπιıκİυών έκĲΧκĲης Χνάγκης İκĲός ΧυĲών Ĳων ωρών. 

Εναλλακτικά σχέδια  
Αναπτύξτε ένα εναλλακτικό σφέδιο για να διαφειριστείτε καλύτερα την καθημερινότητά σας ενώ το 
είδος σας βρίσκεται υπό επισκευή. Ο θεράπων ιατρός σας ή ο διαφειριστής της υπόθεσής σας 
μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να το κάνετε σε περίπτωση που φρειαστείτε βοήθεια. 

 Σχέδια επισκευής έκτακτης ανάγκης 

 
 

  
 

  
  

 
 

ΝΧ İίıĲİ προİĲοιμΧıμένοι γιΧ κάποιΧ βλάβη ıĲο κοινωνικό πİριβάλλον ή μİĲά Ĳις İργάıιμİς ώρİς, έχονĲΧς 
ένΧ İνΧλλΧκĲικό ıχέįιο. 

	 ΡωĲήıĲİ Ĳον ıυνηθιıμένο İπιıκİυΧıĲή ıΧς Χν įιΧθέĲİι İξυπηρέĲηıη άμİıης Χνάγκης İκĲός Ĳων 
İργάıιμων ωρών, κΧι ΧποθηκİύıĲİ Ĳο Ĳηλέφωνό Ĳου ώıĲİ νΧ μπορİίĲİ νΧ İπικοινωνήıİĲİ μΧζί Ĳου 
ΧπİυθİίΧς μİĲά Ĳο κΧνονικό ωράριο. Το EnableNSW θΧ įιİυθİĲήıİι πληρωμή γιΧ Ĳην İπιıκİυή όĲΧν 
μΧς κΧλέıİĲİ Ĳην İπόμİνη İργάıιμη ημέρΧ. 

	 Πρέπİι νΧ γνωρίζİĲİ Ĳο όνομΧ Ĳου İξοπλιıμού ıΧς, όπως Ĳη μάρκΧ κΧι Ĳο μονĲέλο, προκİιμένου ο 
İπιıκİυΧıĲής νΧ μπορİί νΧ ıΧς βοηθήıİι γρήγορΧ. 
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 	 ΝΧ έχİĲİ ένΧ άĲομο İπικοινωνίΧς γιΧ έκĲΧκĲη Χνάγκη (φρονĲιıĲής, ıυγγİνής, φίλος) Ĳο οποίο γνωρίζİι  
Ĳο İνΧλλΧκĲικό ıΧς ıχέįιο κΧι μπορİί νΧ İίνΧι įιΧθέıιμο İκĲός Ĳων İργάıιμων ωρών  ή ıĲο κοινωνικό 
πİριβάλλον.   

 	 ΕξοικİιώıĲİ Ĳον İΧυĲό ıΧς, Ĳους φρονĲιıĲές κΧι ĲΧ άĲομΧ İπικοινωνίΧς έκĲΧκĲης Χνάγκης μİ Ĳις 
įυνΧĲόĲηĲİς έκĲΧκĲης Χνάγκης ıĲον İξοπλιıμό ıΧς. ΖηĲήıĲİ Χπό Ĳον ıυνĲΧγογράφο ıΧς νΧ πΧρέχİι 
İκπΧίįİυıη γιΧ Ĳον İξοπλιıμό ıΧς κΧι Ĳον Ĳρόπο χρήıης  ΧυĲών Ĳων įυνΧĲοĲήĲων:  

o	  Ανυψωτικά μέσα  - κουμπιά χΧμηλώμΧĲος έκĲΧκĲης Χνάγκης  

o	  Μηχανοκίνητα αναπηρικά  αμαξίδια - ΧλλΧγή  ıİ χİιροκίνηĲη λİιĲουργίΧ  

o	  Μηχανικά στρώματα - λİιĲουργίΧ  μİĲΧφοράς κΧĲά Ĳη įιάρκİιΧ įιΧκοπής ρİύμΧĲος, İλέγξĲİ όĲι η 
βΧλβίįΧ CPR  İίνΧι  κλİιıĲή.  

	  ΝΧ έχİĲİ μΧζί ıΧς İφİįρικά İλΧıĲικά γιΧ Ĳο ΧνΧπηρικό ıΧς ΧμΧξίįιο όĲΧν βγΧίνİĲİ έξω. Μπορİί νΧ έχİĲİ 
įυνΧĲόĲηĲΧ νΧ İπικοινωνήıİĲİ μİ ένΧ κΧĲάıĲημΧ ποįηλάĲων ή μιΧ υπηρİıίΧ οįικής βοήθİιΧς γιΧ νΧ 
ζηĲήıİĲİ βοήθİιΧ ıĲην ΧλλΧγή Ĳων İλΧıĲικών ıΧς.  

	  Αν ο İξοπλιıμός ıΧς φθάνİι ıĲο Ĳέλος Ĳης įιάρκİιΧς ζωής Ĳου ή įİν İίνΧι πλέον κΧĲάλληλος, 
İπικοινωνήıĲİ μİ Ĳον ıυνĲΧγογράφο ıΧς γιΧ νΧ ıυζηĲήıİĲİ Ĳις İνΧλλΧκĲικές İπιλογές κΧι νΧ κάνİĲİ 
ΧίĲηıη γιΧ İξοπλιıμό ΧνĲικΧĲάıĲΧıης.  

 
 

Βλάβες στο κοινωνικό περιβάλλον  

   
 

 

 

  

  

   

 
 

  

 
 

 
 

  
       

 

  
 

Αν παρουσιαστεί βλάβη στο κοινωνικό περιβάλλον, προσπαθήστε να φθάσετε στο σπίτι σας 
με ένα εναλλακτικό μέσο μεταφοράς. Εάν δεν μπορείτε να φθάσετε στο σπίτι σας, πηγαίνετε σε 
ένα ασφαλές μέρος και το EnableNSW θα προσπαθήσει να διευθετήσει ώστε ένας 
επισκευαστής να έρθει σε εσάς. 

Συντήρηση του εξοπλισμού σας  

Υπάρχουν λίγİς πιθΧνόĲηĲİς γιΧ βλάβη Ĳου İξοπλιıμού ıΧς İάν φρονĲίζİĲİ νΧ Ĳον κΧθΧρίζİĲİ κΧι νΧ Ĳον 
ıυνĲηρİίĲİ ĲΧκĲικά. 

	 ΔιΧβάıĲİ Ĳο İγχİιρίįιο οįηγιών που πΧρέχİĲΧι Χπό Ĳον προμηθİυĲή 

	 ΚΧθΧρίıĲİ κΧι φρονĲίıĲİ ıωıĲά Ĳις ıυıκİυές που λΧμβάνİĲİ κΧι İπιθİωρİίĲİ Ĳον İξοπλιıμό ıΧς ĲΧκĲικά 

	 ΑνΧφέρİĲİ Ĳυχόν ıφάλμΧĲΧ νωρίς, προĲού νΧ ΧποĲİλέıουν ıοβΧρό πρόβλημΧ 

	 ΦορĲίζİĲİ ĲΧ μηχΧνοκίνηĲΧ ΧνΧπηρικά ΧμΧξίįιΧ κΧι ĲΧ ΧνυψωĲικά μέıΧ μİ ıωıĲό Ĳρόπο προκİιμένου 
νΧ ΧποφύγİĲİ Ĳην Χνάγκη γιΧ ΧνĲικΧĲάıĲΧıη Ĳων μπΧĲΧριών 

	 ΣφίγγİĲİ ĲΧκĲικά ĲΧ πΧξιμάįΧ κΧι ĲΧ μπουλόνιΧ που έχουν χΧλΧρώıİι 

	 ΕπικοινωνήıĲİ μİ Ĳον ıυνĲΧγογράφο ıΧς γιΧ νΧ κάνİĲİ ΧίĲηıη γιΧ νέο İίįος όĲΧν ο İξοπλιıμός 
πληıιάζİι ıĲο Ĳέλος Ĳης įιάρκİιΧς ζωής Ĳου ή όĲΧν įİν İίνΧι πλέον κΧĲάλληλος. 

Επικοινωνία  

Τηλİφωνικά: 1800 362 253 9πμ-5μμ Ĳις κΧθημİρινές 
ΤΧχυįρομικά: Locked Mail Bag 5270 Parramatta NSW 2124 
Email: enable@health.nsw.gov.au 
ΙıĲόĲοπος: www.enable.health.nsw.gov.au 
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