
 
 

 

Πρόσβαση στο NDIS για άτομα με αναπηρία 

που λαβαίνουν Ανακούφιση ή Κοινοτική 

Φροντίδα 
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.  

 Από την 1 Ιουλίου 2018, όλα τα δικαιούχα άτομα με αναπηρία που μένουν 
στη NSW θα έχουν πρόσβαση στο NDIS.  

Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο είναι για άτομα με αναπηρία τα οποία προς το 
παρόν λαβαίνουν υποστήριξη που θεωρείται Ανακούφιση ή Κοινοτική Φροντίδα, και 
παρέχει πληροφορίες για το πώς και πότε θα έχουν πρόσβαση στο NDIS. 

Εάν λαβαίνετε άλλου είδους υποστήριξη όπως στέγαση, κοινοτική πρόσβαση ή 

κοινοτική υποστήριξη, παρακαλώ δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο. 

Τι σημαίνει Ανακούφιση και Κοινοτική Φροντίδα; 

Η Ανακούφιση και Κοινοτική φροντίδα είναι υποστήριξη μικρών διαλειμμάτων και 

πρακτικής βοήθειας που παρέχονται σε άτομα με αναπηρία, στην οικογένεια και στους 

φροντιστές τους. Συμπεριλαμβάνουν: 

 Υπηρεσίες ανακούφισης με βάση τα Κέντρα, τα σπίτια ή ανακούφιση από 

υπηρεσίες από άλλους αναπήρους 

 Βοήθεια με την προσωπική φροντίδα στο σπίτι, υπηρεσίες γευμάτων, 

συντήρηση ή τροποποίηση σπιτιού 

 Υπηρεσίες νοσοκομειακής φροντίδας 

 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  



 

 

Πρόσβαση στο NDIS ατόμων με αναπηρία 

που λαβαίνουν Ανακούφιση ή Κοινοτική 

Φροντίδα 

 

 

 

Πληροφοριακό φυλλάδιο 

Προς το παρόν λαβαίνω Ανακούφιση ή Κοινοτική Φροντίδα; 

Εάν λαβαίνετε Ανακούφιση ή Κοινοτική Φροντίδα, πιθανότατα να έχετε 

πρόσβαση στο NDIS στην περιοχή σας από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 

έτους ανάπτυξης. 

Για παράδειγμα, εάν μένετε στην περιοχή του Central Coast, πιθανότατα να έχετε 

πρόσβαση στο NDIS από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2017. 

Εάν μένετε στην περιοχή του Illawarra Shoalhaven, πιθανότατα θα έχετε πρόσβαση 

στο NDIS από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2018. 

Λαβαίνω και άλλη υποστήριξη. Πότε θα έχω πρόσβαση στο NDIS; 

Εάν λαβαίνετε άλλου είδους υποστήριξη όπως εάν μένετε σε σπίτια ομαδικής 

διαμονής, σε μεγάλο οικιστικό κέντρο ή λαβαίνετε υποστήριξη στο σπίτι σας θα 

έχετε πρόσβαση στο NDIS από τον Ιούλιο 2016 ή 2017 ανάλογα με το πού 

μένετε.  

Εάν λαβαίνετε Κοινοτική Πρόσβαση ή Κοινοτική Υποστήριξη πιθανότατα να έχετε 

πρόσβαση στο NDIS στην περιοχή σας από τον Ιούλιο έως το Δεκέμβριο. 

Γιατί δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στο NDIS μόλις έρθει στην 
περιφέρειά μου; 

Για να εξασφαλιστεί η ομαλή διαδικασία θα μεταφέρουμε τους δικαιούχους στο 

NDIS σταδιακά. Για διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας έχουμε κατατάξει τα είδη 

υποστήριξης σε ομάδες. Η πρόσβασή σας στο NDIS θα βασίζεται ανάλογα με 

την ομάδα που ανήκετε. 

Ποια θα είναι η διαδικασία δικαιώματος και προγραμματισμού 
για μένα; 

Το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Αναπηρίας (National Disability Insurance 

Agency - NDIA) θα αποφασίσει εάν εσείς προσωπικά δικαιούστε πρόσβαση στο 

NDIS.  

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για τις επιλογές μου για 
Ανακούφιση και την Κοινοτική Φροντίδα κάτω από το NDIS; 

Θα βρείτε τον οδηγό για τις απαιτήσεις πρόσβασης και πώς να λάβετε ένα 

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

τηλεφωνώντας το NDIA στο 1800 800 110. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη του NDIS στη NSW 

επισκεφθείτε το www.ndis.nsw.gov.au  


