
 

Τι είναι το National Disability Insurance Scheme; 
Πληροφορίες για το NDIS, τι προσφέρει και πώς να έχετε πρόσβαση σ’ αυτό 

To National Disability Insurance Scheme 

(Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Αναπήρων) 

(εν συντομία NDIS) στηρίζει άτομα με μόνιμη 

και σημαντική αναπηρία η οποία επηρεάζει 

την ικανότητά τους να συμμετάσχουν σε 

καθημερινές δραστηριότητες.  

Θα συνεργαστούμε μαζί σας για να 

προσδιορίσουμε τα μέσα στήριξης που χρειάζεστε 

για να ζήσετε τη ζωή σας. Τα μέσα στήριξης 

μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους 

στόχους σε πολλές εκφάνσεις της ζωής σας, 

συμπεριλαμβανομένων της ανεξαρτησίας, της 

συμμετοχής στην κοινότητά σας, της 

εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της υγείας και 

της ευεξίας. 

Το NDIS σας παρέχει περισσότερες επιλογές και 

μεγαλύτερο έλεγχο για το πώς, πότε και πού 

παρέχονται τα μέσα στήριξης και σας παρέχει 

σιγουριά ότι θα λάβετε τη στήριξη που χρειάζεστε 

κατά τη διάρκεια της ζωής σας. 

Επικεντρώνεται επίσης στην έγκαιρη παρέμβαση 

όπου η έγκαιρη πρόσβαση σε μέσα στήριξης 

μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο της 

αναπηρίας σε εσάς ή στο παιδί σας. 

Για άτομα που έχουν πρόσβαση 

στο NDIS (συμμετέχοντες) 

Αν έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στο NDIS ως 

συμμετέχοντες, θα κοιτάξουμε τα μέσα στήριξης 

που ήδη λαμβάνετε και το πόσο καλά λειτουργούν 

για εσάς. Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει την 

οικογένειά σας, τους φίλους σας, βασικές ή άλλες 

κοινοτικές υπηρεσίες. 

Αν χρειαστεί, το NDIS θα χρηματοδοτήσει επίσης 

λογικά και απαραίτητα μέσα στήριξης που σας 

βοηθούν να επιτύχετε τους στόχους σας όπως 

είναι οι θεραπείες, ο εξοπλισμός, οι 

τροποποιήσεις κατοικίας, ο εξοπλισμός 

κινητικότητας, η συμμετοχή σε κοινοτικές 

δραστηριότητες ή η βοήθεια με την απασχόληση. 

Θα αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα μέσων στήριξης 

προσαρμοσμένο στις ατομικές σας ανάγκες που 

θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας. 

Αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνουν τα ήδη 

υπάρχοντα μέσα στήριξης αν είστε 

ευχαριστημένοι με τις διευθετήσεις σας και αν 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τους στόχους 

σας. 

Για άτομα που χρειάζονται 

κάποια βοήθεια  

Οποιοδήποτε άτομο έχει ή επηρεάζεται από 

αναπηρία μπορεί να μας ζητήσει πληροφορίες ή 

συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

οικογενειών και των φροντιστών των ατόμων με 

αναπηρία. 

Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει καλύτερη 

πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις πιο 

αποτελεσματικές επιλογές μέσων στήριξης, τις 

διασυνδέσεις με τοπικές ομάδες στήριξης, 

συλλόγους και προγράμματα, ή συστάσεις στις 

αρμόδιες κοινοτικές υπηρεσίες και μέσα στήριξης.  

Για οικογένειες και φροντιστές 

Συνεργαζόμαστε με οικογένειες και φροντιστές για 

να διασφαλίσουμε ότι μπορεί να διατηρηθεί η 

στήριξη που παρέχουν.  

Όταν αναπτύσσουμε προγράμματα με τους 

συμμετέχοντες λαμβάνουμε υπόψη μας το ρόλο 

του φροντιστή, συμπεριλαμβάνοντας τη στήριξη 

που προσφέρουν, τις άλλες υπευθυνότητες 

καθώς και τα σχέδια για τη δική τους ζωή. 
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Αναγνωρίζουμε επίσης ότι ορισμένα άτομα με 

αναπηρία ίσως θελήσουν τη στήριξη της 

οικογένειας και των φροντιστών για να πάρουν 

ενημερωμένες αποφάσεις, και εκτιμούμε τις 

απόψεις, γνώσεις και εμπειρίες τους. 

Μπορώ να έχω πρόσβαση  

στο NDIS; 

Θα πρέπει να ικανοποιείτε τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 να έχετε μόνιμη και σημαντική αναπηρία που 

επηρεάζει την ικανότητά σας να συμμετάσχετε 

σε καθημερινές δραστηριότητες  

 να είστε ηλικίας κάτω των 65 ετών κατά την 

πρώτη πρόσβασή σας στο πρόγραμμα  

 να είστε Αυστραλοί πολίτες, μόνιμοι κάτοικοι ή 

πολίτες της Νέας Ζηλανδίας και κάτοχοι Βίζας 

Ειδικής Κατηγορίας Προστασίας   

 να κατοικείτε σε μία από τις τοποθεσίες όπου 

διεξάγεται η δοκιμή (κατά τη διάρκεια της 

δοκιμαστικής περιόδου) 

Χρησιμοποιήστε το My Access Checker (O 

Ελεγκτής Πρόσβασής μου) στην ιστοσελίδα 

(ndis.gov.au/my-access-checker) για να μάθετε αν 

έχετε τη δυνατότητα να λάβετε βοήθεια από το 

NDIS και τα επόμενα βήματα. 

Για άτομα που κατοικούν σε μη 

συμπεριλαμβανόμενη τοποθεσία, οι υπάρχουσες 

εθνικές και πολιτειακές υπηρεσίες και μέσα 

στήριξης θα συνεχιστούν μέχρι να εισαχθεί το 

NDIS στη δική σας περιοχή ή να επεκταθεί στη 

δική σας ηλικιακή ομάδα. 

Επόμενα βήματα 

Μόλις το NDIS σας επιβεβαιώσει ότι μπορείτε να 

έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα, κάποιος 

υπεύθυνος προγραμματισμού θα κανονίσει να 

συναντηθεί μαζί σας. 

Μαζί, θα συζητήσετε τις ανάγκες σας, τους 

στόχους και τις προσδοκίες σας και τα μέσα 

στήριξης που θα λαμβάνετε. 

Πιθανόν να χρειαστεί πάνω από μία συνάντηση 

και μπορείτε να φέρετε μαζί σας όποιον επιλέξετε 

για στήριξη. 

Κάνοντας χρήση των πληροφοριών που 

συλλέχθηκαν στη συνάντηση προγραμματισμού, 

ο υπεύθυνος προγραμματισμού θα αναπτύξει στη 

συνέχεια ένα πρόγραμμα των μέσων στήριξης 

που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και 

τους στόχους σας. 

Πού βρίσκεται το NDIS; 

To NDIS δοκιμάζεται στις ακόλουθες τοποθεσίες 

σ’ όλη την Αυστραλία. Το πρόγραμμα θα τεθεί σε 

εφαρμογή παναυστραλιανά από το 2016. 

 

1. Περιοχή Barwon, Βικτώρια 

2. Περιοχές Newcastle και Lake Macquarie, Νέα 

Νότια Ουαλία 

3. Νότια Αυστραλία (ηλικία 13 ετών και κάτω την 

1
η
 Ιουλίου 2014) 

4. Τασμανία (για άτομα ηλικίας 15–24 ετών) 

5. Επικράτεια Αυστραλιανής Πρωτεύουσας 

6. Περιοχή Barkly, Βόρεια Επικράτεια 

7. Περιοχή Perth Hills, Δυτική Αυστραλία  
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Για περισσότερες πληροφορίες 

Επισκεφθείτε: ndis.gov.au 

Email: enquiries@ndis.gov.au  

Καλέστε: 1800 800 110*  

8πμ έως 8μμ, Δευτέρα με Παρασκευή 

Για άτομα με απώλεια ακοής ή ομιλίας 

TTY 1800 555 677* 

 

 

 

Μιλήστε κι ακούστε 

1800 555 727* 

Για άτομα που χρειάζονται βοήθεια με την Αγγλική 

γλώσσα 

TIS 131 450 

Ακολουθήστε μας στο Twitter @NDIS 

*Τηλεφωνήματα σε αριθμούς 1800 από σταθερές 

γραμμές είναι δωρεάν. Κλήσεις από κινητά μπορεί να 

χρεωθούν.  

 

 

 

 


