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ΦΥΛΛΑΔΙΟ Αυτό το φυλλάδιο καλύπτει:

•	 	Την	κατανόηση	του	NDIS

•	 		Τον	έλεγχο	της	επιλεξιμότητάς	σας

•	 		Μορφές	υποστήριξης	και	υπηρεσίες	
που	χρηματοδοτούνται	από	το	NDIS

Κατανόηση  
του NDIS

21 3
ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ΑΠΟ 3

ndis.gov.au



Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το φυλλάδιο
Αυτό το φυλλάδιο θα σας βοηθήσει να καταλάβετε το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Ατόμων με Αναπηρία (NDIS) και 
πώς μπορεί να σας βοηθήσει.

Μπορείτε να το μοιραστείτε με την οικογένεια και τους φίλους σας, να το πάρετε μαζί σας σε συνεδρίες και να 
χρησιμοποιήσετε την κενή σελίδα 7 για να καταγράψετε σημειώσεις, ερωτήσεις και στοιχεία επικοινωνίας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ NDIS: Μερικές από τις λέξεις που χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε για το NDIS μπορεί να είναι 
καινούργιες για σας, γι’ αυτό τις εξηγούμε όταν εμφανίζονται.
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Αυτό είναι το πρώτο από τα τρία φυλλάδια της σειράς. 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Κατανόηση του NDIS
Στο Φυλλάδιο 1: 
Μαθαίνοντας για το NDIS
•  Μάθετε τι είναι το NDIS, ποιες μορφές υποστήριξης παρέχει και με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε για 

περισσότερες πληροφορίες.
•  Κατανοήστε τους διαφορετικούς ρόλους του NDIS, της κοινότητας και άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Αποφασίζοντας αν θα υποβάλετε αίτηση για το NDIS
•  Μάθετε αν μπορείτε να επιλεγείτε για να συμμετάσχετε στο NDIS
•  Αν θεωρείτε ότι μπορείτε να επιλεγείτε για το NDIS, μάθετε τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια.

Αποκτώντας πρόσβαση στο NDIS
• Καταλάβετε ποιες πληροφορίες χρειάζονται για να ζητήσετε πρόσβαση στο NDIS.
•  Μάθετε πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις πρόσβασης.
•  Αν δεν μπορείτε να επιλεγείτε για το NDIS, μάθετε πώς θα βρείτε βοήθεια, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε 

κοινοτικές και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Τα άλλα φυλλάδια αυτής της σειράς είναι:

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2: Σχεδιασμός
Το Φυλλάδιο 2 καλύπτει:
•	 Κατανόηση	των	τωρινών	μορφών	υποστήριξής	σας	και	προετοιμασία	για	τη	συνεδρία	σχεδιασμού	του	
προγράμματός	σας

•	 Συνεδρία	σχεδιασμού	για	τη	δημιουργία	του	προγράμματός	σας
•	 Λήψη	του	εγκεκριμένου	σας	προγράμματος	NDIS

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 3: Χρήση του προγράμματος NDIS
Το Φυλλάδιο 3 καλύπτει:
•	 Κατανόηση	του	τι	περιλαμβάνει	το	πρόγραμμά	σας
•	 	Μάθετε	πώς	να	χρησιμοποιήσετε	το	πρόγραμμά	σας
•	 	Επιλογή	και	διαχείριση	μορφών	υποστήριξης	και	υπηρεσιών
•	 	Επανεξέταση	του	προγράμματός	σας	και	πρόοδος

Θα λάβετε τα φυλλάδια που χρειάζεστε 
κατά τη διάρκεια του «ταξιδιού» σας 
στο NDIS ή μπορείτε να τα βρείτε στην 
ιστοσελίδα του NDIS, www.ndis.gov.au

http://www.ndis.gov.au


Τι είναι το NDIS;
Το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Ατόμων με Αναπηρία (NDIS) είναι το πρώτο εθνικό 
Πρόγραμμα της Αυστραλίας για άτομα με αναπηρία.

Απομακρύνεται από το προηγούμενο σύστημα της ετήσιας χρηματοδότησης οργανισμών και 
κοινοτικών οργανώσεων με συγκεκριμένο ποσό και τώρα χρηματοδοτούνται απ’ ευθείας τα 
άτομα.

Περίπου 4.3 εκατομμύρια Αυστραλοί έχουν κάποια αναπηρία. Όταν το NDIS εφαρμοστεί 
πλήρως, θα παρέχει χρηματοδότηση για μορφές υποστήριξης και υπηρεσίες σε περίπου 
460,000 Αυστραλούς κάτω των 65 ετών, οι οποίοι έχουν μόνιμη και σημαντική αναπηρία. 
Για πολλούς ανθρώπους, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα λάβουν την υποστήριξη 
αναπηρίας που χρειάζονται.

Το NDIS είναι σε θέση να παράσχει σε όλα τα άτομα με αναπηρία πληροφορίες και σύνδεση 
με υπηρεσίες στις κοινότητές τους, όπως ιατρούς, αθλητικές λέσχες, ομάδες υποστήριξης, 
βιβλιοθήκες και σχολεία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το τι είδους υποστήριξη παρέχει 
η Κυβέρνηση κάθε Πολιτείας και Επικράτειας.

NDIS – Τι σημαίνει;
Ν - Εθνικό
Το NDIS εισάγεται προοδευτικά σε όλες τις Πολιτείες και Επικράτειες. 

D - Αναπηρία 
To NDIS παρέχει υποστήριξη σε επιλέξιμα άτομα με νοητική, σωματική, αισθητηριακή, 
γνωστική και ψυχοκοινωνική αναπηρία. Υποστήριξη έγκαιρης παρέμβασης μπορεί επίσης 
να προσφερθεί σε επιλέξιμα άτομα με αναπηρία ή σε παιδιά με αναπτυξιακή υστέρηση. 

Ι - Ασφάλιση
Το NDIS δίνει σε όλους τους Αυστραλούς τη σιγουριά ότι αν αυτοί, το παιδί τους ή ένα 
αγαπημένο τους πρόσωπο έχουν μια εκ γενετής ή επίκτητη μόνιμη και σημαντική αναπηρία, 
θα λάβουν την υποστήριξη που χρειάζονται.

S - Πρόγραμμα 
Το NDIS δεν είναι ένα σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το NDIS είναι σχεδιασμένο για να βοηθά 
τα άτομα να λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται, έτσι ώστε οι ικανότητές τους και η 
ανεξαρτησία τους να βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου. 

Κατανόηση του NDIS
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ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ  
ΤΟΥ NDIS:

Μόνιμη και σημαντική 
αναπηρία
Μόνιμη αναπηρία σημαίνει 
ότι είναι πιθανόν να υπάρχει 
εφ’ όρου ζωής. Μια σημαντική 
αναπηρία έχει σοβαρό 
αντίκτυπο στην ικανότητά σας 
να ολοκληρώνετε καθημερινές 
δραστηριότητες. 

Μορφές υποστήριξης 
και υπηρεσίες
Βοήθεια ή προϊόντα που 
βοηθούν ένα άτομο στην 
καθημερινή του ζωή και το 
βοηθούν να συμμετέχει στην 
κοινότητα και να επιτυγχάνει 
τους στόχους του.

Έγκαιρη παρέμβαση
Η παροχή υποστήριξης σε  
ένα άτομο, είτε παιδί είτε 
ενήλικο, όσο το δυνατόν 
νωρίτερα, για να μειωθούν οι 
επιπτώσεις της αναπηρίας ή της 
αναπτυξιακής υστέρησης και να 
οικοδομηθούν οι ικανότητες και 
η ανεξαρτησία του.

«Χρησιμοποιώντας	το	NDIS	για	να	με	βοηθήσει	
με	τα	καθημερινά	εμπόδια	που	αντιμετωπίζω,	
είμαι	σε	θέση	να	επικεντρωθώ	στην	ανάπτυξη	
της	επιχείρησής	μου	χωρίς	να	ανησυχώ	για	
τις	καθημερινές	οικονομικές	δυσκολίες	που	

συνδέονται	με	την	αναπηρία.”

LAURA, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟ NDIS ΚΑΙ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

“
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Τι κάνει το NDIS;
Παροχή χρηματοδότησης σε επιλέξιμα άτομα με βάση 
τις ατομικές τους ανάγκες
To NDIS παρέχει εύλογη και απαραίτητη χρηματοδότηση σε άτομα με μόνιμη και 
σημαντική αναπηρία, για να αποκτήσουν πρόσβαση σε μορφές υποστήριξης και υπηρεσίες 
που χρειάζονται, για να ζήσουν και να απολαύσουν τη ζωή τους.

Κάθε  συμμετέχων στο NDIS έχει το ατομικό του πρόγραμμα, που αναφέρει τους στόχους 
του και τη χρηματοδότηση που έχει λάβει. 

Οι συμμετέχοντες στο NDIS χρησιμοποιούν τη χρηματοδότησή τους για να αγοράσουν 
μορφές υποστήριξης και υπηρεσίες που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους 
τους. Όλοι έχουν διαφορετικούς στόχους, αλλά οι στόχοι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν 
πράγματα όπως η εύρεση  και η διατήρηση μια δουλειάς, να κάνουν φίλους ή να 
συμμετάσχουν σε μια δραστηριότητα της τοπικής κοινότητας. Οι συμμετέχοντες στο NDIS 
ελέγχουν την υποστήριξη που λαμβάνουν, πότε τη λαμβάνουν, και ποιος την παρέχει.

Το NDIS δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει μια μορφή υποστήριξης που:
• είναι ευθύνη άλλου κρατικού συστήματος ή κοινοτικής υπηρεσίας, ή
•  δεν σχετίζεται με την αναπηρία ενός ατόμου.

Υποστήριξη προς τις κοινότητες να συμπεριλάβουν 
όλους τους Αυστραλούς με αναπηρία
Τα άτομα που δεν είναι επιλέξιμα για το NDIS μπορούν ακόμα να λάβουν βοήθεια για να 
έχουν πρόσβαση σε κοινοτικές και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. Το NDIS μπορεί να παρέχει 
πληροφορίες και βοηθά όλους τους ανθρώπους με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τους 
φροντιστές να συνδεθούν με τις κοινότητες και άλλες κρατικές υπηρεσίες. Για πολλούς 
ανθρώπους, αυτό θα είναι όλη η υποστήριξη που χρειάζονται. 

Ποιος βοηθά στην εφαρμογή του NDIS;
Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλισης Ατόμων με Αναπηρία
• Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλισης Ατόμων με Αναπηρία (NDIA) είναι ο ανεξάρτητος κυβερνητικός οργανισμός που διαχειρίζεται το NDIS.

• H NDIA λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με το αν κάποιος δικαιούται να συμμετάσχει στο NDIS και, αν ναι, πόση χρηματοδότηση θα λάβει. 
Αυτό βασίζεται στον Νόμο περί NDIS 2013, ο οποίος ορίζει ποιες μορφές υποστήριξης και υπηρεσίες θεωρούνται εύλογες και αναγκαίες 
για να χρηματοδοτηθούν από το NDIS.

Συνεργάτες Έγκαιρης Παρέμβασης κατά την Πρώτη Παιδική Ηλικία 
• Η Έγκαιρη Παρέμβαση κατά την Πρώτη Παιδική Ηλικία (ECEI) βοηθά παιδιά ηλικίας 0-6 ετών, που έχουν αναπτυξιακή υστέρηση ή 

αναπηρία.

• Οι Συνεργάτες ECEI απασχολούν Συντονιστές ECEI,  που βοηθούν παιδιά και τις οικογένειές τους να έχουν πρόσβαση σε μορφές 
υποστήριξης και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του παιδιού.

• Οι Συντονιστές ECEI θα βοηθήσουν επίσης στη σύνδεση με άλλες υπηρεσίες, όπως κοινοτικές υπηρεσίες υγείας, ομάδες παιχνιδιού ή 
άλλες δραστηριότητες που είναι διαθέσιμες στην περιοχή.

Συνεργάτες Συντονισμού στην Τοπική Περιοχή  
• Οι Συνεργάτες Συντονισμού στην Τοπική Περιοχή απασχολούν Συντονιστές στην Τοπική Περιοχή (LAC), που βοηθούν τα άτομα 

να καταλάβουν το NDIS και να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό. Συνεργάζονται επίσης με τους συμμετέχοντες στο NDIS, για να 
αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν το NDIS πρόγραμμά τους.

• Για τα περισσότερα άτομα ηλικίας επτά ετών και άνω, ο LAC θα είναι η κύρια επαφή τους στο πλαίσιο του NDIS.

• O LAC θα συνδέει άτομα με αναπηρία με μορφές υποστήριξης, υπηρεσίες, δραστηριότητες στην κοινότητά τους, και άλλες 
κυβερνητικές υπηρεσίες. Οι LAC εργάζονται επίσης στις κοινότητες για να τις βοηθήσουν να γίνουν πιο προσιτές και χωρίς 
αποκλεισμούς για όλα τα άτομα με αναπηρία.

Πώς θα βρω τον δικό μου τοπικό Συνεργάτη ECEI ή LAC;
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ndis.gov.au ή τηλεφωνήστε στο 1800 800 110 για να βρείτε τον τοπικό σας Συνεργάτη ECEΙ ή LAC. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ NDIS:

Εύλογο και αναγκαίο
«Εύλογο» σημαίνει κάτι δίκαιο και 
σωστό και «αναγκαίο» σημαίνει κάτι 
που ένα άτομο χρειάζεται. Το NDIS 
χρηματοδοτεί μορφές υποστήριξης 
και υπηρεσίες που σχετίζονται με 
την αναπηρία ενός ατόμου, για να 
βοηθηθεί ώστε να επιτύχει τους 
στόχους του και να ικανοποιήσει 
τις ανάγκες του.

Συμμετέχων στο NDIS
Άτομα που είναι επιλέξιμα να 
αποκτήσουν πρόσβαση στο NDIS 
ονομάζονται «συμμετέχοντες».

Συνεργάτες
Συνεργάτες στην Κοινότητα 
είναι κοινοτικοί οργανισμοί που 
συνεργάζονται με την NDIA για 
την παροχή των υπηρεσιών του 
NDIS. Οι συνεργάτες παρέχουν 
υπηρεσίες Έγκαιρης Παρέμβασης 
κατά την Πρώτη Παιδική Ηλικία 
(ECEI) ή υπηρεσίες Συντονιστών 
στην Τοπική Περιοχή (LAC). Μερικοί 
οργανισμοί παρέχουν και τις δύο.

http://www.ndis.gov.au/about-us/locations
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1. Είστε κάτω των 65 ετών;
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο NDIS, πρέπει να είστε κάτω των 65 ετών, όταν 
υποβάλετε αίτηση.

Ναι, πηγαίνετε στην Ερώτηση 2.

 Όχι, δεν θα μπορέσετε να έχετε 
πρόσβαση στο NDIS. Ίσως μπορείτε 
να έχετε πρόσβαση σε άλλες μορφές 
υποστήριξης ηλικιωμένων.  
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  
www.myagedcare.gov.au

2.  Έχετε δικαίωμα κατοικίας στην Αυστραλία;
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο NDIS, πρέπει να ζείτε στην Αυστραλία και  
να είστε:
• Αυστραλός πολίτης, Ή
•  μόνιμος κάτοικος, Ή
•  κάτοχος Προστατευόμενης Ειδικής Κατηγορίας Βίζας.

Ναι, πηγαίνετε στην Ερώτηση 3. 

 Όχι, δεν θα μπορέσετε να έχετε 
πρόσβαση στο NDIS. Ίσως μπορείτε 
να έχετε πρόσβαση σε άλλες μορφές 
υποστήριξης μέσω κοινοτικών και  
άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών.

3. Ζείτε σε περιοχή όπου το NDIS είναι τώρα διαθέσιμο;
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο NDIS αμέσως, πρέπει να ζείτε σε περιοχή όπου το 
NDIS είναι διαθέσιμο. Αν δεν το γνωρίζετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του NDIS 
www.ndis.gov.au ή τηλεφωνήστε στο 1800 800 110.

Ναι, πηγαίνετε στην Ερώτηση 4.

 Όχι, θα χρειαστεί να περιμένετε  
μέχρι το NDIS να γίνει διαθέσιμο  
στην περιοχή σας.

4.  Χρειάζεστε συνήθως υποστήριξη από άλλο άτομο ή χρησιμοποιείτε 
ειδικό εξοπλισμό για την ολοκλήρωση καθημερινών εργασιών λόγω 
μόνιμης και σημαντικής αναπηρίας;
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο NDIS πρέπει να έχετε μια μόνιμη και σημαντική 
αναπηρία, που σας εμποδίζει να κάνετε καθημερινά πράγματα μόνοι σας. Αυτό 
συμπεριλαμβάνει και αναπηρίες που έχουν περιοδική έξαρση ή ύφεση, όπως 
συμβαίνει σε άτομα που έχουν σημαντική και δια βίου ψυχοκοινωνική αναπηρία.

Ναι, ένας Συνεργάτης LAC, ECEI ή η 
NDIA μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε 
αίτηση πρόσβασης. Ανατρέξτε στο 
διάγραμμα στην επόμενη σελίδα για 
περισσότερες πληροφορίες.

 Όχι, πηγαίνετε στην Ερώτηση 5.

5.  Χρειάζεστε κάποιες μορφές υποστήριξης τώρα, για να μειώσετε τις 
ανάγκες σας για υποστήριξη στο μέλλον; 
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο NDIS, ώστε να λάβετε υποστήριξη έγκαιρης 
παρέμβασης, πρέπει:
• να έχετε μόνιμη αναπηρία, ή
•  να είστε παιδί ηλικίας 0-6 ετών, με σημαντική αναπτυξιακή υστέρηση που απαιτεί 

συγκεκριμένο επίπεδο παρέμβασης, και
Πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις ότι η παροχή υποστήριξης τώρα θα σας βοηθήσει:
• μειώνοντας τις επιπτώσεις της αναπηρίας σας ή της αναπτυξιακής υστέρησης, και
• οικοδομώντας τις δεξιότητές σας και την ανεξαρτησία σας.

Ναι, ένας Συνεργάτης LAC, ECEI ή η 
NDIA μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε 
αίτηση πρόσβασης. Ανατρέξτε στο 
διάγραμμα στην επόμενη σελίδα για 
περισσότερες πληροφορίες.

 Όχι, ένας Συνεργάτης LAC ή ECEI μπορεί 
να είναι διαθέσιμος για να σας βοηθήσει 
να συνδεθείτε με κοινοτικές ή άλλες 
κυβερνητικές υπηρεσίες.

Ελέγξτε αν δικαιούστε να έχετε πρόσβαση 
στο NDIS

Η NDIA λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στο NDIS, με βάση τις πληροφορίες που παρέχει σχετικά με 
την αναπηρία του και πώς αυτή επηρεάζει την καθημερινή του ζωή. Για να είστε επιλέξιμοι για το NDIS, πρέπει:

• να έχετε μόνιμη αναπηρία που επηρεάζει σημαντικά την ικανότητά σας να συμμετέχετε σε καθημερινές δραστηριότητες ή να έχετε 
αναπτυξιακή υστέρηση

•  να είστε κάτω των 65 ετών, όταν αποκτήσετε για πρώτη φορά πρόσβαση στο NDIS
•  να είστε Αυστραλός πολίτης, να έχετε βίζα μόνιμου κατοίκου ή Προστατευόμενη Ειδικής Κατηγορίας βίζα, και
•  να ζείτε σε μέρος της Αυστραλίας όπου το NDIS είναι τώρα διαθέσιμο.

Για να ελέγξετε αν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο NDIS, συμπληρώστε την παρακάτω λίστα ελέγχου.  
Θυμηθείτε: αυτό είναι απλώς ένας οδηγός και η τελική απόφαση για το αν δικαιούστε, εξαρτάται από την NDIA.

http://www.myagedcare.gov.au
http://www.ndis.gov.au


Πρόσβαση στο NDIS 
Αφού απαντήσετε τις ερωτήσεις της σελίδας 5, χρησιμοποιήστε το παρακάτω διάγραμμα, που θα σας βοηθήσει να 
κατανοήσετε τη διαδικασία πρόσβασης στο NDIS.

Τι γίνεται αν χρειάζομαι βοήθεια για να κάνω μια αίτηση πρόσβασης; 
Εάν έχετε ένα νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, μπορεί να σας βοηθήσει ή να υποβάλει αίτηση πρόσβασης για λογαριασμό σας. 
Εάν δεν έχετε νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από ένα άτομο υποστήριξης, όπως ένα μέλος της 
οικογένειας, ένα φίλο ή ένα υπάλληλο υποστήριξης. Ωστόσο, θα χρειαστεί να δώσετε άδεια στο άτομο υποστήριξής σας να υποβάλει 
αίτηση πρόσβασης για λογαριασμό σας.  

Επί	του	παρόντος	δεν	λαμβάνω	
υποστήριξη	αναπηρίας	από	την	
Κυβέρνηση	της	Πολιτείας	ή	της	
Επικράτειας	όπου	κατοικώ.

Έχω	παιδί	ηλικίας	 
0-6	ετών.

Ένας	εκπρόσωπος	του	
NDIS	θα	σας	τηλεφωνήσει	
σχετικά	με	την	πρόσβαση	

στο	NDIS.

Ενδέχεται	να	σας	ζητηθεί	
να	παράσχετε	πρόσθετα	
αποδεικτικά	στοιχεία	για	
να	βοηθήσετε	την	NDIA	να	
αποφασίσει	σχετικά	με	το	
αν	δικαιούστε	πρόσβαση	

στο	NDIS.

Αν	είστε	επιλέξιμοι,	
οι	τρέχουσες	μορφές	

υποστήριξης	και	υπηρεσίες	
σας	θα	συνεχιστούν,	μέχρι	
να	έχετε	ένα	εγκεκριμένο	

πρόγραμμα	NDIS.

Επικοινωνήστε	με	τον	
κοντινότερο	Συνεργάτη	LAC	ή	
με	την	NDIA.	Επισκεφθείτε	την	
ιστοσελίδα	www.ndis.gov.au  

ή	τηλεφωνήστε	στο	 
1800 800 110.

Ένας	Συντονιστής	Τοπικής	
Περιοχής	(LAC)	μπορεί	να	
σας	συνδέσει	με	υπηρεσίες,	
μορφές	υποστήριξης	και	
δραστηριότητες	στην	

κοινότητά	σας	και	άλλες	
κυβερνητικές	υπηρεσίες.	Για	
πολλούς	ανθρώπους,	αυτή	
είναι	όλη	η	υποστήριξη	που	
ενδεχομένως	χρειάζονται.

Αν	έχετε	πρόσθετες	ανάγκες	
υποστήριξης	αναπηρίας,	

ενδέχεται	να	είστε	επιλέξιμοι	
για	το	NDIS.	Ο	Συντονιστής	
Τοπικής	Περιοχής	σας	(LAC)	 
ή	η	NDIA	μπορούν	να	σας	
βοηθήσουν	να	κάνετε	μια	

αίτηση	πρόσβασης.

Άτομα	που	έχουν	αναπηρία	 
και	είναι	ηλικίας	άνω	των	 
65	ετών,	δεν	είναι	επιλέξιμα	 

για	το	NDIS.

Για	περισσότερες	 
πληροφορίες	σχετικά	με	
υποστήριξη	για	άτομα	65	 
ετών	και	άνω	που	δεν	είναι	
επιλέξιμα	για	το	NDIS,	 

πηγαίνετε	στη	σελίδα	Άτομα	
με	Αναπηρίες	(People	with	

Disabilities)	στο	 
www.myagedcare. 

gov.au.

Επικοινωνήστε	με	τον	
τοπικό	σας	Συνεργάτη	ECEI.	
Επισκεφθείτε	την	ιστοσελίδα	

www.ndis.gov.au	ή	
τηλεφωνήστε	στο	 

1800 800 110.

Ο	Συντονιστής	σας	ECEI	θα	
σας	βοηθήσει	να	αποκτήσετε	

πρόσβαση	σε	μορφές	
υποστήριξης	και	υπηρεσίες	

προσαρμοσμένες	στις	ανάγκες	
του	παιδιού	σας.	Η	έγκαιρη	
παρέμβαση	ενδέχεται	να	 
είναι	ό,τι	χρειάζεται	ένα	
παιδί	για	να	επιτύχει	τους	

αναπτυξιακούς	του	στόχους.

Εάν	το	παιδί	σας	έχει	
ανάγκες	μακροπρόθεσμης	

υποστήριξης,	ένας	
Συντονιστής	ECEI	θα	
βοηθήσει	το	παιδί	σας	 
να	υποβάλει	αίτηση	για	 

το	NDIS.

Επί	του	παρόντος	λαμβάνω	
υποστήριξη	αναπηρίας	
από	την	Κυβέρνηση	της	

Πολιτείας	ή	της	Επικράτειας	
όπου	κατοικώ.

Η	ηλικία	μου	είναι	μεταξύ	7	
και	64	ετών.

Είμαι	65	ετών	ή	
περισσότερο.

6
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Παροχή πληροφοριών για την υποστήριξη της αίτησής  
σας για πρόσβαση 
Μια αίτηση πρόσβασης μπορεί να ξεκινήσει μέσω του τηλεφώνου καλώντας την NDIA στο 1800 800 110.

Θα χρειαστεί να δώσετε πληροφορίες σχετικά με εσάς, για να βοηθήσετε τη NDIA να αποφασίσει σχετικά με την επιλεξιμότητά σας για το 
NDIS. Μπορείτε επίσης να δώσετε άδεια σε κάποιον που εμπιστεύεστε, για να δώσει πληροφορίες για λογαριασμό σας.

Θα σας ζητηθεί να δώσετε τις εξής πληροφορίες:
• Το όνομά σας, την ηλικία σας, πού ζείτε και αν έχετε άδεια να ζείτε μόνιμα στην Αυστραλία.
•  Αποδεικτικά στοιχεία για την ηλικία και τον τόπο κατοικίας σας.
•  Λεπτομέρειες και αποδεικτικά στοιχεία για την αναπηρία σας και πώς επηρεάζει την καθημερινή σας ζωή.
•  Τρέχουσες και/ή σχετικές εκθέσεις που ήδη έχετε από ειδικούς ιατρούς ή συνεργαζόμενους επαγγελματίες υγείας.
•  Αν δίνετε άδεια στην NDIA να μιλήσει με άλλους σχετικά με την αναπηρία σας. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται το Centrelink, ο γενικός 

ιατρός σας ή κάποιο άτομο που σας παρέχει υποστήριξη.

Μόλις υποβληθεί η αίτησή σας για πρόσβαση, η NDIA θα σας στείλει μια επιστολή ζητώντας οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία πρέπει 
να δώσετε. 

Στείλτε τα αποδεικτικά στοιχεία σας στη NDIA με: 

Ταχυδρομείο: GPO Box 700, Canberra, ACT 2601
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): NAT@ndis.gov.au
Προσωπικά: πηγαίνετέ τα στο τοπικό σας γραφείο

Κρατήστε αντίγραφα των αποδεικτικών στοιχείων για το αρχείο σας.

Σημειώσεις και ερωτήσεις

mailto: NAT@ndis.gov.au


HARRIET

Η Janine ανησυχεί για την ανάπτυξη της Harriet, της τετράχρονης κόρης της. Η Janine χρησιμοποιεί  
την ιστοσελίδα του NDIS για να μάθει για την Έγκαιρη Παρέμβαση κατά την Πρώτη Παιδική Ηλικία (ECEI)  
για παιδιά 0-6 ετών και θεωρεί ότι η Harriet θα ωφεληθεί. 

Η Janine τηλεφωνεί την NDIA για να μάθει πού μπορεί να βρει βοήθεια και παραπέμπεται στον Συνεργάτη ECEI της περιοχής 
της. Κανονίζει συνάντηση με ένα Συντονιστή ECEI. Ο Συντονιστής ECEI διαπιστώνει ότι η Harriet δεν χρειάζεται πρόγραμμα 
NDIS, αλλά θα μπορούσε να ωφεληθεί από κάποιες μορφές υποστήριξης έγκαιρης παρέμβασης. Ο Συντονιστής ECEI 
υποστηρίζει τη Janine με στρατηγικές λογοθεραπείας για χρήση στο σπίτι και στον παιδικό σταθμό, για να βελτιωθεί η 
ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων της Harriet.

Η ομάδα του Συνεργάτη ECEI παρέχει επίσης ορισμένες στρατηγικές θεραπείας, που η οικογένεια μπορεί να χρησιμοποιήσει 
στο σπίτι για να υποστηρίξει την ανεξαρτησία της Harriet. Μετά από τρεις μήνες, ο λόγος και η γενική ανάπτυξη της Harriet 
έχουν βελτιωθεί και η οικογένεια αισθάνεται σίγουρη ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει την πρόοδό της χωρίς να χρειάζεται 
άλλες μορφές υποστήριξης ECEI. Η Harriet είναι έτοιμη να αρχίσει το δημοτικό σχολείο την επόμενη χρονιά.

Ο Συντονιστής ECEI λέει στην Janine να συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο της Harriet και να επικοινωνήσει μαζί του, αν 
έχει κάτι που θέλει να συζητήσει σχετικά με την ανάπτυξη της Harriet στο μέλλον.

DOM

Ο Dom, 24 ετών, έχει μέτρια νοητική αναπηρία. Ζει με τους γονείς του και χρειάζεται τη βοήθειά  
τους για πράγματα όπως μαγείρεμα και μεταφορές και αυτοί τον συνοδεύουν όταν βγαίνει έξω.  
Θα ήθελε να είναι πιο ανεξάρτητος και να βρει μια δουλειά μερικής απασχόλησης κάποια μέρα.

Ο Dom δεν έχει λάβει ποτέ υποστήριξη αναπηρίας από την Κυβέρνηση της Πολιτείας του. Η οικογένεια του Dom μαθαίνει 
ότι το NDIS άρχισε να λειτουργεί στην περιοχή τους. Ο πατέρας του τηλεφωνεί την NDIA και κάνει τηλεφωνική αίτηση 
πρόσβασης. Πριν ληφθεί απόφαση, του ζητείται να δώσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία για την αναπηρία του Dom.

Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που δόθηκαν, η αίτηση πρόσβασης του Dom εγκρίθηκε. Παραπέμπεται στον Συντονιστή 
Τοπικής Περιοχής (LAC) στην περιοχή του. Ο Dom λαμβάνει χρηματοδότηση από το NDIS, για να βοηθηθεί ώστε να αγοράσει 
μορφές υποστήριξης και υπηρεσίες, για να μάθει καινούργια πράγματα, όπως να μαγειρεύει για τον εαυτό του, να ετοιμάζεται 
κάθε πρωί, που θα τον βοηθήσουν να οικοδομήσει τις δεξιότητές του και την αυτοπεποίθησή του, ώστε να μπορεί να παίρνει 
το λεωφορείο μόνος του. Μακροπρόθεσμα, ο Dom ελπίζει να χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση από το NDIS, για να 
βοηθηθεί ώστε να αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες, για να βρει δουλειά μερικής απασχόλησης στον κλάδο της εστίασης.

JIM

Ο Jim, 45 ετών, έχει ένα ατύχημα στο σπίτι και υποφέρει από πολλαπλά τραύματα στο πόδι του. Έχει  
εισαχθεί στο νοσοκομείο, έκανε διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις και χρειάζεται φάρμακα για να 
διαχειριστεί τον πόνο.

Τις πρώτες λίγες εβδομάδες αφότου βγήκε από το νοσοκομείο, ο Jim χρειάζεται βοήθεια για την αλλαγή των επιδέσμων γύρω 
από τις πληγές. Ξεκινά επίσης ένα εντατικό πρόγραμμα αποκατάστασης.

Το πολιτειακό σύστημα υγείας είναι υπεύθυνο για τη χρηματοδότηση της νοσοκομειακής περίθαλψης του Jim, των 
χειρουργείων, των ειδικών ιατρών, των νοσηλευτών και της αποκατάστασης. Ο Jim αναγνωρίζει ότι δεν είναι επιλέξιμος για το 
NDIS, καθώς οι τραυματισμοί του δεν είναι πιθανόν να είναι μόνιμοι.

Ο Jim γνωρίζει ότι εάν οι ανάγκες του μεταβληθούν στην πορεία, μπορεί να είναι επιλέξιμος για το NDIS, για παράδειγμα εάν 
τελειώσει όλη τη θεραπεία του και υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει μόνιμη και σημαντική αναπηρία, πράγμα που σημαίνει ότι 
χρειάζεται βοήθεια με τις καθημερινές δραστηριότητες.

Πρόσβαση στο NDIS
Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από το NDIS.
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Μορφές υποστήριξης και υπηρεσίες που 
χρηματοδοτούνται από το NDIS

Ποιες μορφές υποστήριξης και υπηρεσίες μπορεί να χρηματοδοτήσει 
το NDIS; 
Το NDIS χρηματοδοτεί μια σειρά μορφών υποστήριξης και υπηρεσιών, που μπορεί να περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την απασχόληση, 
την κοινωνική συμμετοχή, την ανεξαρτησία, τις συνθήκες διαβίωσης και την υγεία και ευημερία. 

Προκειμένου να θεωρηθεί εύλογη και αναγκαία, η μορφή υποστήριξης ή η υπηρεσία:
•  πρέπει να σχετίζεται με την αναπηρία του συμμετέχοντος
• δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει έξοδα της καθημερινής διαβίωσης που δεν σχετίζονται με τις ανάγκες υποστήριξης της αναπηρίας 

σας, όπως είδη παντοπωλείου
•  πρέπει να αξίζει τα χρήματα
•  πρέπει να είναι πιθανώς αποτελεσματική και να δουλέψει για τον συμμετέχοντα, και 
• πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη την υποστήριξη που παρέχεται από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, την οικογένειά σας, φροντιστές, 

δίκτυα και την κοινότητα.

Πώς το NDIS υποστηρίζει οικογένειες και φροντιστές; 
Παρ’  όλο που το NDIS υποστηρίζει άτομα με μόνιμη και σημαντική αναπηρία, οι μορφές υποστήριξης και οι υπηρεσίες προς αυτά που 
χρηματοδοτούνται από το NDIS μπορεί να έχουν άμεσο ή έμμεσο όφελος για τις οικογένειες και τους φροντιστές.

Ο Συντονιστής σας LAC, ECEI ή η NDIA μπορούν επίσης να σας δώσουν πληροφορίες για μορφές υποστήριξης διαθέσιμες για εσάς 
στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Κυβέρνηση, που συμπεριλαμβάνουν ομάδες συμβουλευτικής και 
υποστήριξης φροντιστών στην κοινότητά σας.

Συνδέεται το NDIS με την Αναπηρική Σύνταξη; 
Όχι. Η Αναπηρική Σύνταξη (DSP) είναι κάτι ξεχωριστό από το NDIS. Αν λαμβάνετε την Αναπηρική Σύνταξη, αυτό δεν σημαίνει ότι είστε 
αυτόματα επιλέξιμος για το NDIS. Θα χρειαστεί να ελέγξετε αν είστε επιλέξιμος και να υποβάλετε αίτηση για το NDIS.

Ομοίως, αν λάβετε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του NDIS, αυτό δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε εισοδηματική υποστήριξη λαμβάνετε, 
όπως την Αναπηρική Σύνταξη ή το Επίδομα Φροντιστή. 

Το NDIS αντικαθιστά άλλες κυβερνητικές και κοινοτικές υπηρεσίες; 
Όχι. Άλλες κυβερνητικές και κοινοτικές υπηρεσίες εξακολουθούν να είναι υπεύθυνες για την παροχή βοήθειας σε όλους τους 
Αυστραλούς και για να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες τους είναι περιεκτικές και προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία. Ενώ το NDIS δεν 
αναπαράγει ούτε χρηματοδοτεί αυτές τις υπηρεσίες, ο Συντονιστής σας LAC ή ECEI ενδεχομένως να μπορεί να σας πει τι είναι διαθέσιμο 
στην περιοχή σας και να σας βοηθήσει να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό.

Άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τοπικούς δήμους, νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, δημόσιες συγκοινωνίες 
ή σχολεία. Οι κοινοτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες μπορεί να συμπεριλαμβάνουν κοινοτικές ομάδες, αθλητικές λέσχες και 
φιλανθρωπικούς οργανισμούς εντός της τοπικής σας κοινότητας. Οι επιχειρήσεις,  
επίσης, έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν στην παροχή ενός θερμού  
και προσβάσιμου περιβάλλοντος για όλους, και αυτό συμπεριλαμβάνει  
καφετερίες, χώρους εργασίας και εμπορικά κέντρα.

«Κάθε	σχολική	εβδομάδα,	μία	ημέρα	δεν	θα	πηγαίνω	
στο	σχολείο	και	θα	εργάζομαι	στην	τράπεζα.	

Ανυπομονώ	να	ζήσω	πραγματικά	την	εμπειρία	του	
τι	σημαίνει	να	είσαι	τραπεζικός	υπάλληλος	και	να	

εργαστώ	πραγματικά	σε	τράπεζα.»	

ΟΝΙ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΣΤΟ NDIS

“
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Για τι είναι υπεύθυνες άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες;  
Άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες εξακολουθούν να παρέχονται σε όλους τους Αυστραλούς με αναπηρία. Για να σας 
βοηθήσουμε να καταλάβετε ποιος είναι υπεύθυνος για διάφορες υπηρεσίες, ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Ο Συντονιστής σας LAC, ECEI ή η NDIA μπορούν επίσης να σας δώσουν πληροφορίες σχετικά με το τι θα 
χρηματοδοτήσει το NDIS και τι όχι.

Το NDIS χρηματοδοτεί:
• Αυτοεξυπηρέτηση στο σχολείο σχετικά με την αναπηρία του 

μαθητή, όπως βοήθεια με το φαγητό.

•  Εξειδικευμένη κατάρτιση εκπαιδευτικών και λοιπού 
προσωπικού για τις συγκεκριμένες ανάγκες προσωπικής 
υποστήριξης ενός μαθητή με αναπηρία.

•  Εξειδικευμένη μεταφορά, που απαιτείται λόγω της αναπηρίας 
του μαθητή (δεν υποκαθιστά τη γονική ευθύνη).

•  Φορητό εξοπλισμό, όπως αναπηρικό αμαξίδιο ή συσκευές 
προσωπικής επικοινωνίας.

•  Θεραπείες που έχουν συμφωνήσει η οικογένεια και το σχολείο 
μπορούν να παρέχονται κατά τη διάρκεια της σχολικής 
ημέρας, αλλά δεν προορίζονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Το NDIS χρηματοδοτεί:
• Τροποποιήσεις στο σπίτι, προσωπική φροντίδα και ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, για να γίνει ένα άτομο πιο ανεξάρτητο.

•  Θεραπεία από παραϊατρικούς επαγγελματίες και άλλες 
θεραπείες αναγκαίες εξαιτίας της αναπηρίας ενός ατόμου, 
συμπεριλαμβανομένης της εργασιοθεραπείας, της 
λογοθεραπείας ή της φυσικοθεραπείας.

•  Προσθετικά μέλη και τεχνητά άκρα (η χειρουργική επέμβαση 
παραμένει ευθύνη του συστήματος υγείας).

•  Βοηθήματα και εξοπλισμό που σχετίζονται με την αναπηρία 
ενός ατόμου, όπως αναπηρικά αμαξίδια, ρυθμιζόμενα 
κρεβάτια ή βοηθήματα ακοής.

•  Θεραπευτική και μορφές υποστήριξης για τη διαχείριση 
προβλημάτων συμπεριφοράς, για ανθρώπους με 
ψυχοκοινωνική αναπηρία.

Τα εκπαιδευτικά συστήματα 
χρηματοδοτούν: 
• Εκπαιδευτικούς, βοηθούς μάθησης και άλλες μορφές 

υποστήριξης όπως διερμηνείς Αυστραλιανής Νοηματικής 
Γλώσσας (Auslan).

•  Γενική υποστήριξη, πόρους και κατάρτιση για εκπαιδευτικούς, 
ατομικούς δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

•  Θεραπεία που παρέχεται εντός σχολείων για σκοπούς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως παραϊατρικούς 
επαγγελματίες που βοηθούν εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές 
να προσαρμόζουν τα προγράμματα σπουδών.

•  Βοηθήματα και εξοπλισμό για να γίνονται προσβάσιμα τα 
προγράμματα σπουδών, όπως τροποιημένους υπολογιστές, 
λογισμικό και βιβλία τυπωμένα με το σύστημα γραφής για 
τυφλούς (Braille).

•  Προσαρμογές σε κτήρια, όπως ράμπες, ανελκυστήρες και 
συστήματα για όσους έχουν προβλήματα ακοής.

•  Μεταφορά για δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
όπως εκδρομές, επιτόπιες εκπαιδευτικές επισκέψεις και 
αθλητικές εκδηλώσεις.

•  Καθημερινή εποπτεία των μαθητών στο σχολείο, 
συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για τη διαχείριση 
προβλημάτων συμπεριφοράς.

Τα δημόσια συστήματα υγείας 
χρηματοδοτούν:
• Διάγνωση και αξιολόγηση προβλημάτων υγείας, 

συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων ψυχικής υγείας και 
αναπηριών.

•  Φάρμακα, γενικές ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες και 
θεραπεία, υπηρεσίες εξειδικευμένων ιατρών, νοσοκομειακή 
περίθαλψη, χειρουργική επέμβαση και αποκατάσταση.

•  Κλινική περίθαλψη για προβλήματα ψυχικής υγείας.

•  Ανακουφιστική φροντίδα, γηριατρικές και ψυχογηριατρικές 
υπηρεσίες.

•  Μη επείγουσα περίθαλψη, αποκατάσταση και 
μετανοσοκομειακή περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της 
φροντίδας πληγών από νοσηλευτή.

•  Προγραμματισμό και προετοιμασία του ασθενούς για 
επιστροφή στο σπίτι μετά από παραμονή σε νοσοκομείο.

•  Γενικές υπηρεσίες ακοής και όρασης, που δεν σχετίζονται με 
την αναπηρία ενός ατόμου (π.χ. συνταγογραφημένα γυαλιά).

ΥγείαΕκπαίδευση



Το NDIS χρηματοδοτεί:
• Προσωπική φροντίδα για άτομα που χρειάζονται υποστήριξη 

στην εργασία εξαιτίας της αναπηρίας τους (π.χ. βοήθεια με την 
προσωπική φροντίδα ή με τα γεύματα).

•  Βοηθήματα και εξοπλισμό όπως αναπηρικά αμαξίδια ή 
προσωπικές συσκευές επικοινωνιών όπως συσκευές 
ανάγνωσης οθόνης ή συσκευές ομιλίας.

•  Υποστήριξη μετάβασης στον χώρο εργασίας, την οποία 
χρειάζεται ένα άτομο με αναπηρία και η οποία είναι πέρα από 
το εύλογο που μπορεί να παράσχει ένας εργοδότης (όπως 
εκπαίδευση για τη μετακίνηση προς και από την εργασία, 
σχέσεις με συναδέλφους, επικοινωνία και γενικές δεξιότητες 
απασχόλησης).

Το NDIS χρηματοδοτεί:
• Ειδικές μορφές υποστήριξης αναπηρίας, που χρειάζονται 

εξαιτίας του αντίκτυπου της αναπηρίας παιδιού ή γονέα.

•  Προγράμματα κατάρτισης ειδικά για αναπηρία, για γονείς και 
φροντιστές που έχουν και οι ίδιοι κάποια αναπηρία ή παιδί με 
αναπηρία.

•  Υποστήριξη αναπηρίας για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους που 
ζουν σε εξωτερική φροντίδα. Συμπεριλαμβάνονται μετατροπές 
στο σπίτι, εξοπλισμός, θεραπείες και υποστήριξη διαχείρισης 
συμπεριφοράς, καθώς και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 
παιδιού, για να γίνει πιο ανεξάρτητο.

Οι εργοδότες και οι υπηρεσίες 
απασχόλησης χρηματοδοτούν:
• Βοήθεια, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να 

οικοδομήσουν τις δικές τους εργασιακές δεξιότητες για να 
βρουν και να διατηρήσουν μια εργασία. Συμπεριλαμβάνεται 
διαρκής υποστήριξη, όπου αυτό απαιτείται. Αυτό 
περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις Υπηρεσίες 
Απασχόλησης για Άτομα με Αναπηρίες ή από το Jobactive (ένα 
πρόγραμμα της Αυστραλιανής Κυβέρνησης για παροχή 
υπηρεσιών απασχόλησης).

•  Μορφές υποστήριξης ειδικά για τον χώρο εργασίας, όπως 
κτηριακές τροποποιήσεις, βοηθήματα ειδικά για την 
απασχόληση και εξοπλισμό, όπως υπολογιστές και 
τροποποιημένα γραφεία.

•  Μεταφορά για εργασιακές δραστηριότητες, όπως συνεδρίες.

•  Επιδόματα ενίσχυσης του εισοδήματος για άτομα που 
αναζητούν εργασία, όπως το Επίδομα Newstart.

Οι κοινοτικές και κυβερνητικές 
υπηρεσίες για την οικογένεια 
χρηματοδοτούν:
• Ανταπόκριση σε θέματα προστασίας παιδιών.

•  Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όσον  
αφορά την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών.

•  Συμβουλευτική, προγράμματα γονικών δεξιοτήτων  
και υπηρεσίες οικογενειακών σχέσεων.

•  Εξωτερική φροντίδα για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους. 
Συμπεριλαμβάνονται η στέγαση, επιδόματα φροντίδας, 
πληρωμές και άλλες τυπικές μορφές υποστήριξης για  
τη διατήρηση αυτών των συνθηκών.

•  Οικογενειακά και γονικά επιδόματα, όπως το Οικογενειακό 
Φορολογικό Επίδομα (Family Tax Benefit) ή τις Επιστροφές 
Χρημάτων για Μέριμνα Παιδιών (Child Care Rebates).

Υποστήριξη της οικογένειαςΑπασχόληση
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Ποιο είναι το επόμενο βήμα; 
Όταν θα έχετε δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, η NDIA θα αποφασίσει 
αν είστε επιλέξιμος για το NDIA. Θα σας στείλουμε μια επιστολή για να σας 
πληροφορήσουμε σχετικά. Αυτό ονομάζεται «απόφαση πρόσβασης».

Αν δεν είστε επιλέξιμος για το NDIS, μπορείτε ακόμη να λάβετε πληροφορίες και 
βοήθεια από ένα Συντονιστή LAC ή ECEI, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μορφές 
υποστήριξης και υπηρεσίες στην κοινότητά σας.

• Εάν έχετε νέα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της αναπηρίας σας στην καθημερινή σας 
ζωή, ίσως χρειαστεί να συμπληρώσετε ένα νέο αίτημα πρόσβασης.

• Εάν η κατάστασή σας αλλάξει στο μέλλον, μπορείτε να υποβάλετε μια νέα αίτηση 
πρόσβασης.

• Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τη NDIA να επανεξετάσει την απόφαση πρόσβασής 
σας. Ο Συντονιστής σας LAC, ECEI ή η NDIA μπορούν να σας δείξουν πώς να το κάνετε και 
μπορούν να σας φέρουν σε επαφή με κάποιον, όπως ένα συνήγορο, ο οποίος μπορεί να 
σας βοηθήσει με αυτή τη διαδικασία.

• Αν διαφωνείτε με την επανεξέταση της αίτησής σας για πρόσβαση εκ μέρους της NDIA, 
μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επανεξέταση από το Διοικητικό Εφετείο (Administrative 
Appeals Tribunal, ATT). Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ATT www.aat.gov.au ή 
τηλεφωνήστε στο 1800 228 333. Δεν μπορείτε να ζητήσετε από το ΑΤΤ να επανεξετάσει μια 
απόφαση πριν την επανεξετάσει η NDIA.

Αν είστε επιλέξιμος για το NDIS, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να κανονίσουμε 
μια συνεδρία σχεδιασμού, στην οποία θα συζητήσουμε τις ανάγκες σας σε 
υποστήριξη και χρηματοδότηση. 

Τώρα είστε έτοιμοι να προχωρήσετε στο: 
Φυλλάδιο 2: Σχεδιασμός
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www.ndis.gov.au
Εθνική Υπηρεσία Ασφάλισης Ατόμων με 
Αναπηρία (NDIA)

Τηλέφωνο	1800	800	110

Βρείτε	μας	στο	Facebook/NDISAus

Ακολουθήστε	μας	στο	Twitter@NDIS

Για όσους χρειάζονται βοήθεια με τα 
Αγγλικά

Υπηρεσία	Μετάφρασης	και	Διερμηνείας:	131	450

Για άτομα με απώλεια ακοής ή ομιλίας
TTY:	1800	555	677

Υπηρεσία	Μεσολαβητικής	Μετάδοσης	Ομιλίας	
και	Ήχου:	1800	555	727

Αναμετάδοση	στο	διαδίκτυο:	Εθνική	Υπηρεσία	
Αναμετάδοσης	(National	Relay	Service)	 
www.relayservice.gov.au

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το φυλλάδιο, επικοινωνήστε με: 
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