
 
 

 

Πρόσβαση στο NDIS ατόμων με αναπηρία 
που λαβαίνουν Υποστηριζόμενη Στέγαση  

 Πληροφοριακό φυλλάδιο 

Σεπτέμβριος 2015 Κύρια σημεία: 

 Θα έχετε πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Αναπηρίας 
(National Disability Insurance Scheme - NDIS) μεταξύ 1 Ιουλίου 2016 
και 30 Ιουνίου 2018 ανάλογα με την περιοχή που μένετε.  

 Θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση σε στέγαση που πληρεί τις ανάγκες 
και τις προτιμήσεις σας κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του Εθνικού 
Συστήματος Ασφάλισης Αναπηρίας (NDIS) σε όλη τη NSW. 

 

Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία τα οποία 

προς το παρόν λαβαίνουν Υποστηριζόμενη Στέγαση. Παρέχει πληροφορίες για 

το πώς και πότε θα έχουν πρόσβαση στο NDIS.  

Τι σημαίνει Υποστηριζόμενη Στέγαση; 

Η Υποστηριζόμενη Στέγαση παρέχει εξειδικευμένη στέγαση σε άτομα με 

αναπηρία ή υποστήριξη για να συνεχίσουν να μένουν στην παρούσα στέγασή 

τους. Για παράδειγμα: 

 Σε σπίτια ομαδικής διαμονής και μεγάλα οικιστικά κέντρα, όπου 
παρέχεται 24ωρη φροντίδα 

 Σε κατοικίες με την υποστήριξη και φροντίδα συνοδού, όπου παρέχεται 
στο άτομο βοήθεια με τις καθημερινές δραστηριότητες διαβίωσής του. 

Πότε θα έχω πρόσβαση στο NDIS; 

Το δικαίωμά σας για πρόσβαση στο NDIS εξαρτάται από το πού μένετε.  

Ο χάρτης παρακάτω δείχνει πότε θα αναπτυχθεί το NDIS στην περιοχή σας. 
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη του NDIS στη NSW 

επισκεφθείτε το www.ndis.nsw.gov.au  
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Προς το παρόν λαβαίνω Υποστηριζόμενη Στέγαση. Πότε θα έχω 
πρόσβαση στο NDIS; 

Θα έχετε πρόσβαση στο NDIS από τον Ιούλιο του έτους που θα είναι διαθέσιμο 

στην περιοχή σας. 

Για παράδειγμα, εάν μένετε στην περιοχή του Central Coast, θα έχετε πρόσβαση 

στο NDIS από την 1 Ιουλίου 2016. 

Εάν μένετε στην περιοχή του Illawarra Shoalhaven, θα έχετε πρόσβαση στο NDIS 

από την 1 Ιουλίου 2017. 

Από την 1 Ιουλίου 2018, όλα τα άτομα με αναπηρία που μένουν στη NSW θα 

έχουν πρόσβαση στο NDIS.  

Ποια θα είναι η διαδικασία δικαιώματος και προγραμματισμού για 
μένα; 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, εάν λαβαίνετε υποστήριξη στέγασης, είστε 

Αυστραλός υπήκοος ή κάτοικος ή κάτοχος μόνιμης βίζας και είστε κάτω των 65 

ετών, η διαδικασία δικαιώματός σας για πρόσβαση σε υποστήριξη κάτω από το 

NDIS θα απλοποιηθεί. 

Αυτό θα είναι εφικτό επειδή τα άτομα που λαβαίνουν αυτή την υποστήριξη έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να δικαιούνται το NDIS. 

Θα ενημερωθείτε για τα επόμενα βήματα πρόσβασης στο NDIS καθώς θα 

πλησιάζει η ημερομηνία ανάπτυξης του NDIS στην περιοχή σας. 

Πώς θα χορηγείται στέγαση στους αναπήρους κάτω από το NDIS; 

Ο Εθνικός Οργανισμός Ασφάλισης Αναπηρίας (National Disability Insurance 

Agency - NDIA) θα σας υποστηρίξει να αναπτύξετε ένα σχέδιο για να εντοπίσετε 

μια λογική και απαραίτητη υποστήριξη που χρειάζεστε, καθώς και υποστήριξη με 

τη στέγασή σας. Για πολλούς, αυτό συμπεριλαμβάνει μια συνολική προσέγγιση 

στέγασης και υποστήριξης. 

Μπορείτε να επιλέξετε τον πάροχο που θέλετε να σας παράσχει αυτές τις 

υπηρεσίες υποστήριξης. 

Θα χρειαστεί να συνεισφέρετε στα έξοδα στέγασης, όπως κάνετε και τώρα. Για 

παράδειγμα, η συνεισφορά σας μπορεί να καλύπτει τα έξοδα τροφίμων και τους 

λογαριασμούς του σπιτιού. Το ποσό που θα συνεισφέρετε θα είναι ανάλογα με τις 

προσωπικές σας περιστάσεις. 
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Ποιος θα μου παρέχει την επιδοτούμενη στέγαση κάτω από το NDIS;  

Κάτω από το NDIS, η Κυβέρνηση της NSW δεν θα παρέχει πλέον καμμία 

υπηρεσία για εξειδικευμένη υποστήριξη αναπηρίας, συμπεριλαμβανόμενης και 

της εξειδικευμένης στέγασης αναπηρίας. 

Αυτές τις υπηρεσίες θα της αναλάβει ο μη κυβερνητικός τομέας, ο οποίος ήδη 

παρέχει ως επί το πλείστον την εξειδικευμένη στέγαση αναπήρων.  

Τι σημαίνει εξειδικευμένη στέγαση αναπήρων; 

Ο όρος εξειδικευμένη στέγαση αναπήρων αναφέρεται σε μια σειρά από 

διαφορετικά είδη καταλυμάτων στέγασης που δημιουργήθηκαν για να καλύπτουν 

τις ιδιαίτερες ανάγκες ατόμων με αναπηρία. Η εξειδικευμένη στέγαση αναπήρων 

συμπεριλαμβάνει σπίτια ομαδικής διαμονής, μεγάλα οικιστικά κέντρα και 

συσπειρωμένη στέγαση βασισμένη σε τύπο χωριού. 

Οι Κυβερνήσεις της Κοινοπολιτείας, των Πολιτειών και Επικρατείας έχουν 

συμφωνήσει να συνεργαστούν με το NDIA για την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων 

στεγαστικών επιλογών. Η συνεργασία αυτή θα ενημερώσει πως θα παρέχεται η 

υποστήριξη στέγασης από το NDIS στο μέλλον. 

Θα μπορώ να αλλάξω τους κανονισμούς της στέγασής μου κάτω 
από το NDIS; 

Εάν συμμετέχετε στο NDIS, μπορείτε να συνεργαστείτε με το NDIA για να 

αλλάξετε τους κανονισμούς της στέγασής σας.  

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για τις στεγαστικές μου επιλογές 
κάτω από το NDIS; 

Ο οδηγός για τις απαιτήσεις πρόσβασης για το πώς θα λάβετε ένα προσωπικό 

πακέτο υποστήριξης κάτω από το NDIS θα το βρείτε στο www.ndis.gov.au ή 

τηλεφωνώντας στο NDIA στο 1800 800 110. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη του NDIS στη NSW 

επισκεφθείτε το www.ndis.nsw.gov.au  


