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Κύρια σημεία:



Εάν είστε 65 ετών και άνω, δεν δικαιούστε πρόσβαση στο Εθνικό
Σύστημα Ασφάλισης Αναπηρίας (National Disability Insurance Scheme
- NDIS).
Εάν είστε 65 ετών και άνω, και προς το παρόν λαβαίνετε υποστήριξη
αναπηρίας, δεν θα είστε σε μειονεκτική θέση. Θα εξακολουθείτε να
λαβαίνετε υποστήριξη ώστε να επιτευχθούν τα ίδια αποτελέσματα που
λαβαίνετε τώρα.

Το παρόν πληροφοριακό φυλλάδιο εξηγεί τι σημαίνει το NDIS για
άτομα με αναπηρία ηλικίας 65 και άνω.
Τι θα συμβεί με τη υποστήριξή μου εάν είμαι 65 ετών ή άνω όταν
εφαρμοστεί το NDIS;
Ο Εθνικός Οργανισμός Ασφάλισης Αναπήρων (National Disability Insurance
Agency - NDIA) είναι ο αρμόδιος οργανισμός που αποφασίζει εάν θα δικαιούστε το
NDIS. Για να μπορέσετε να συμμετέχετε στο NDIS, θα πρέπει να πληρείτε τις
απαιτήσεις διαμονής και αναπηρίας ή τις απαιτήσεις πρόσβασης για έγκαιρη
παρέμβαση και να είστε κάτω των 65 ετών, όταν εισαχθείτε στο NDIS.
Η NSW συνεργάζεται στενά με την Κοινοπολιτεία για να οριστικοποιήσει την
Συνέχεια της Υποστήριξης (CoS) των μεταβατικών ρυθμίσεων εργασίας.
Το πρόγραμμα CoS αναμένουμε να εισαχθεί στην περιοχή της Hunter New
England, Nepean Blue Mountains και Νότια NSW από την 1η Δεκεμβρίου 2016 και
να τεθεί σε εφαρμογή πλήρως σε όλες τις περιοχές της Νέας Νότιας Ουαλίας μέχρι
την 1η Ιουλίου το 2018.
Προς το παρόν δε χρειάζεται να κάνετε τίποτε, οι υπηρεσίες θα συνεχίζονται
κανονικά.
Εάν είστε άτομο με αναπηρία ηλικίας 65 ετών και άνω, το σημαντικό είναι να
γνωρίζετε ότι εάν προς το παρόν λαβαίνετε ειδικευμένη υποστήριξη αναπηρίας, δε
θα βρεθείτε σε μειονεκτική θέση. Θα συνεχίσετε να λαβαίνετε την υποστήριξη που
φέρνει τα ίδια αποτελέσματα που λαβαίνετε στο παρόν.
Εάν είστε 65 ετών και άνω και προς το παρόν δε λαβαίνετε εξειδικευμένη
υποστήριξη αναπηρίας, ή έχετε διαγνωστεί με κάποια αναπηρία μετά την ηλικία
των 65 ετών, θα λάβετε υποστήριξη από το Κοινοπολιτειακό σύστημα φροντίδας
ηλικιωμένων.

Τι θα συμβεί εάν κλείσω τα 65 μετά τη συμμετοχή μου στο NDIS;
Εάν κλείσετε τα 65 μετά τη συμμετοχή σας στο NDIS θα έχετε την επιλογή ή να
συνεχίσετε να λαβαίνετε υποστήριξη αναπηρίας μέσω του NDIS, ή μέσω του
Κοινοπολιτειακού συστήματος φροντίδας ηλικιωμένων.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη του NDIS στη NSW
επισκεφθείτε το www.ndis.nsw.gov.au

Το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Αναπηρίας
και τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω
Πληροφοριακό φυλλάδιο
φυλλάδιο

Τι θα συμβεί με την υποστήριξη που λαβαίνω εάν επιλέξω να
συνεχίσω τη συμμετοχή μου στο NDIS εφ’ όσον κλείσω τα 65;

Τίποτα. Θα συνεχίσετε να έχετε την ίδια υποστήριξη όπως είχατε και πριν γίνετε
65 ετών.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Υγείας
(Department of Health) ή μέσω email στο CommonwealthCoS@health.gov.au.
Μπορείτε επίσης να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες από τον πάροχο της
υπηρεσίας σας.
Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να επικοινωνήσουν με τον τοπικό Διευθυντή
Σύμβασης της Υπηρεσίας FACS ή στέλνοντας απευθείας email στην
Κοινοπολιτεία στο CommonwealthCoS@health.gov.au.
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