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Αυτό το έγγραφο εξηγεί λέξεις που χρησιμοποιούνται στο NDIS.

Έντυπο Αίτησης Πρόσβασης

Ένα έντυπο που συμπληρώνετε και το οποίο 

χρησιμοποιεί η NDIA για να αποφασίσει αν θα 

λάβετε το πακέτο του NDIS.

Προϋποθέσεις πρόσβασης

Για να λάβετε το NDIS, πρέπει 

• να έχετε αναπηρία που δεν θα θεραπευτεί

• να είσαστε κάτω των 65 ετών

• να ζείτε στην Αυστραλία

• να είσαστε Αυστραλός Πολίτης ή να έχετε 

έγγραφα που αναφέρουν ότι μπορείτε να ζείτε 

στην Αυστραλία.

Φροντιστής

Άτομο που φροντίζει κάποιον/κάποια με αναπηρία. 

Ένας φροντιστής δεν πληρώνεται και είναι συνήθως 

μέλος της οικογένειας. 

Κατάλογος Λέξεων του NDIS
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Επιλογή και έλεγχος

Με το NDIS εσείς επιλέγετε τι είναι σημαντικό  

για εσάς.

Εσείς αποφασίζετε τον τύπο υποστήριξης που 

λαμβάνετε και ποιος σας την παρέχει.

Ενασχόληση με την κοινότητα

Τρόποι που οι άνθρωποι συμμετέχουν στην 

κοινότητά τους.

Κοινοτικές υπηρεσίες

Δραστηριότητες και υπηρεσίες τις οποίες μπορεί να 

χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε.

Εκκλησία, αθλητικές λέσχες, βιβλιοθήκη, ομάδες.

Αναπηρία

Μια αναπηρία που δεν θεραπεύεται

• αισθητηριακή αναπηρία, όπως η κώφωση

• σωματική αναπηρία 

• νοητική αναπηρία

• ψυχοκοινωνική αναπηρία εξαιτίας προβλήματος 

ψυχικής υγείας.
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Έγκαιρη Παρέμβαση κατά την Πρώτη Παιδική 

Ηλικία – ECEI

Η παροχή βοήθειας στα παιδιά με αναπηρία όταν 

είναι μικρά, για να βελτιωθεί η ζωή τους αργότερα.

Επιλεξιμότητα

Σημαίνει αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για να 

μπορέσετε να λάβετε ένα πακέτο NDIS.

To NDIS χρησιμοποιεί το Έντυπο Αίτησης 

Πρόσβασης για να αποφασίσει αν μπορείτε να 

λάβετε το NDIS.

Επίσημες μορφές υποστήριξης

Υπηρεσίες υποστήριξης για τις οποίες πληρώνετε 

με το NDIS πακέτο σας.
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Πλήρης εφαρμογή του προγράμματος

Όταν το NDIS θα είναι διαθέσιμο σε όλους όσοι 

πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις επιλογής.

Χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες υποστήριξης

Υπηρεσίες υποστήριξης για τις οποίες πληρώνει  

το NDIS.

Υπηρεσίες υποστήριξης που σας βοηθούν να 

κάνετε καθημερινές δραστηριότητες και να πετύχετε 

τους στόχους σας.

Στόχοι

Πράγματα που θέλετε να κάνετε στο μέλλον, τα 

οποία θα σας βοηθήσουν να έχετε μια καλή ζωή.

Κηδεμόνας

Ένα άτομο που μπορεί νόμιμα να κάνει επιλογές για 

ένα άτομο με αναπηρία.
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Ανεπίσημες μορφές υποστήριξης

Υποστήριξη από άτομα που υπάρχουν στη ζωή σας, 

όπως η οικογένεια, οι φίλοι και οι γείτονες.

Ασφαλιστική προσέγγιση

Το NDIS προσφέρει υποστήριξη σε ανθρώπους όσο 

το δυνατόν νωρίτερα, για να βελτιωθεί η ζωή τους 

αργότερα.

Ασφαλιστικές αρχές

Κάθε Αυστραλός που γεννιέται με αναπηρία ή 

αποκτά αναπηρία, θα λάβει την υποστήριξη που 

χρειάζεται.

Βιωμένη Εμπειρία της Αναπηρίας 

Η εμπειρία της ζωής με αναπηρία.
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Συντονιστές στην Τοπική Περιοχή

Το άτομο που σας βοηθά να καταρτίσετε το 

πρόγραμμά σας και να λάβετε ένα πακέτο NDIS.

Μπορούν να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε  

το πρόγραμμά σας και να λάβετε υποστήριξη  

και υπηρεσίες.

Βασικές υπηρεσίες 

Υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ο καθένας. 

Για παράδειγμα, υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, 

στέγασης και απασχόλησης.

Αγορά

Οι άνθρωποι που διευθύνουν επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών ή έχουν πράγματα να πουλήσουν σε 

άτομα με πακέτο NDIS.

Διεπιστημονική ομάδα

Μια ομάδα ανθρώπων με διαφορετικές δεξιότητες, 

που συνεργάζονται για να προσφέρουν υποστήριξη 

σε κάποιον που συμμετέχει στο NDIS.
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NDIA

Εθνική Υπηρεσία Ασφάλισης Ατόμων με Αναπηρία

Οι υπάλληλοι της κυβέρνησης που διευθύνουν  

το NDIS.

NDIS

Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Ατόμων με 

Αναπηρία.

Ένας νέος τρόπος υποστήριξης ατόμων με 

αναπηρία και των οικογενειών τους.

Εκπρόσωπος

Άτομο που μπορεί να πάρει αποφάσεις για ένα 

άτομο που χρειάζεται βοήθεια για να κάνει επιλογές, 

αλλά που δεν έχει γονέα ή κηδεμόνα.

Συμμετέχων

Άτομο με αναπηρία, που λαμβάνει το NDIS.
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Δήλωση συμμετέχοντος 

Πληροφορίες σχετικά με άτομο που συμμετέχει στο 

NDIS

• πού ζει και με ποιον

• φίλοι και οικογένεια

• υπηρεσίες υποστήριξης που λαμβάνει

• τι κάνει κάθε μέρα

• οι στόχοι του. 

Άτομο με αναπηρία

Άτομο που χρειάζεται βοήθεια για να κάνει 

πράγματα όπως

• να ντυθεί

• να μετακινηθεί 

• να καταλάβει πράγματα

• να κάνει φίλους

• να βρει δουλειά.
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Πρόγραμμα

Όλοι όσοι συμμετέχουν στο NDIS έχουν ένα  

πρόγραμμα.

Ο υπεύθυνος του προγράμματός σας καταρτίζει 

κατάλογο με τα πράγματα που χρειάζεστε για να 

πετύχετε τους στόχους σας.

Το πρόγραμμά σας αναφέρει τα χρήματα και τις 

υπηρεσίες υποστήριξης που λαμβάνετε.

Εμπιστευτικότητα

Η Δήλωση Εμπιστευτικότητας NDIA σάς λέει

• ποιες πληροφορίες χρειάζεται να ξέρει η NDIA 

σχετικά με εσάς

• τα άτομα από τα οποία η NDIA μπορεί να ζητήσει 

πληροφορίες σχετικά με εσάς

• γιατί η NDIA χρειάζεται τις πληροφορίες

• τι κάνει το NDIS με αυτές τις πληροφορίες.



ndis.gov.au Λεξικό όρων του NDIS 10

Πάροχος

Κάποιος που διευθύνει επιχείρηση παροχής 

υπηρεσιών ή έχει πράγματα να πουλήσει σε άτομα 

που λαμβάνουν πακέτο NDIS.

Τα άτομα μπορούν να επιλέξουν τον πάροχο που 

θέλουν να χρησιμοποιήσουν και μπορούν να 

αλλάξουν πάροχο, αν δεν είναι ευχαριστημένοι.

Το NDIS διαθέτει κατάλογο εγγεγραμμένων παρόχων.

Ψυχοκοινωνική αναπηρία

Όταν τα προβλήματα ψυχικής υγείας ενός ατόμου 

προκαλούν αναπηρία.

Αυτά τα άτομα μπορούν να λάβουν NDIS.

Εύλογο και Αναγκαίο

Εύλογο σημαίνει κάτι που είναι δίκαιο και σωστό.

Αναγκαίο σημαίνει κάτι που πραγματικά χρειάζεστε.

Το NDIS θα δώσει χρήματα για πράγματα που 

είναι δίκαια και σωστά και τα οποία χρειάζεστε 

πραγματικά, για να ζήσετε μια καλή ζωή.
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Τομέας

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που παρέχουν 

υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία.

Οι ομάδες των ανθρώπων που μιλούν υπέρ των 

ατόμων με αναπηρία.

Αυτοδιαχείριση (χρηματοδότηση)

Όταν ένα άτομο πληρώνει τους παρόχους 

απευθείας με τα χρήματα από το NDIS.

Ένα άτομο μπορεί να διαχειρίζεται όλα τα χρήματά 

του από το NDIS ή μέρος από αυτά.

Αυτοδιαχείριση

Πόση βοήθεια χρειάζεται ένα άτομο για

• να κάνει καθημερινά πράγματα

• να κάνει επιλογές

• να φροντίζει για τα δικά του χρήματα

• να ξέρει τι να κάνει αν έχει κάποιο πρόβλημα.
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Συμφωνία υπηρεσιών

Ένα έγγραφο που εξηγεί ποιες υπηρεσίες 

υποστήριξης θα σας δώσει ένας πάροχος και πώς 

θα τις πληρώσετε.

Προμηθευτής

Κάποιος που πουλά πράγματα όπως εξοπλισμό για 

την υποστήριξη ενός ατόμου με αναπηρία.

Υπηρεσίες υποστήριξης

Αυτά που βοηθούν ένα άτομο με αναπηρία να κάνει 

τις καθημερινές του δραστηριότητες, να συμμετέχει 

στην κοινωνική ζωή και να πετύχει τους στόχους του.

Εργατικό δυναμικό

Αυτοί που εργάζονται με άτομα με αναπηρία.
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