
 
 

1 

 

Ο Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων NDIS (για ενδιαφερόμενους)  
Το παρόν ενημερωτικό δελτίο για κάθε ενδιαφερόμενο εξηγεί τι είναι ο Έλεγχος Διαλογής 
Εργαζομένων NDIS (NDIS Worker Screening Check) και γιατί είναι σημαντικός. 

Το Πλαίσιο Ποιότητας και Διασφάλισης NDIS 

Το 2016, όλες οι κυβερνήσεις της Αυστραλίας συμφώνησαν για ένα  Πλαίσιο Ποιότητας και 
Διασφάλισης NDIS  (Framework). Το Πλαίσιο παρέχει μια εθνικά ομοιογενή προσέγγιση για να 
βοηθήσει στην ενδυνάμωση και την υποστήριξη των ληπτών NDIS για να ασκήσουν επιλογές και 
έλεγχο, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν κατάλληλες διασφαλίσεις. Καθορίζει επίσης 
τις προσδοκίες για παροχή υποστήριξης υψηλής ποιότητας από τους παρόχους και το προσωπικό 
τους. 

Ως μέρος του Πλαισίου, όλες οι πολιτείες και οι επικράτειες δεσμεύτηκαν για μια εθνικά όμοια 
διαδικασία ελέγχου επιλογής εργαζομένων. Ο Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων NDIS αποτελεί μέρος 
του Πλαισίου Ποιότητας και Διασφάλισης του Εθνικού Σχεδίου Ασφάλισης Αναπηρίας (NDIS) 
[National Disability Insurance Scheme (NDIS) Quality and Safeguarding Framework]. 

Τι είναι ο Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων NDIS; 

Από την 1η Φεβρουαρίου 2021 ο Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων NDIS (Worker Screening Check) 
αντικαθιστά τις διάφορες ρυθμίσεις που λειτουργούν σε κάθε πολιτεία ή επικράτεια, θέτοντας ένα 
βασικό εθνικό πρότυπο που πρέπει να πληρούν όλοι οι εργαζόμενοι που ασχολούνται σε θέσεις που 
απαιτούν αξιολόγηση επικινδυνότητας. Ορισμένες πολιτείες και επικράτειες ενδέχεται να 
εξακολουθούν να έχουν πρόσθετες απαιτήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. άτομα που εργάζονται 
με παιδιά μπορεί να χρειαστεί να κάνουν επιπλέον έλεγχο. Υπάρχουν πρόσθετες υποχρεώσεις ή 
περιορισμοί σε σχέση με τον Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων NDIS για παρόχους στην Κουήνσλαντ. 

Ο Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων είναι μια αξιολόγηση του κατά πόσον ένα άτομο που εργάζεται ή 
επιδιώκει να εργαστεί για άτομα με αναπηρία ενέχει κίνδυνο για αυτά. Θα καθορίζει εάν ένα άτομο 
γίνεται δεκτό ή αποκλείεται για εργασία σε ορισμένες θέσεις με άτομα με αναπηρία. 

Ο Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων θα διεξάγεται από τη Μονάδα Διαλογής Εργαζομένων (WSU) στην 
πολιτεία ή επικράτεια που υποβάλει αίτηση ένα πρόσωπο.  Η WSU αποφασίζει επίσης εάν ένα άτομο 
γίνεται δεκτό ή αποκλείεται. 

Οι καταχωρημένοι πάροχοι του NDIS υποχρεούνται να προσλαμβάνουν μόνο εργαζομένους 
που έχουν γίνει δεκτοί σε οποιαδήποτε θέση που αποτελεί «θέση που έχει αξιολογηθεί για 
επικινδυνότητα» (risk assessed role).  

Ο έλεγχος διαλογής εργαζομένων είναι μόνο μία από τις διάφορες στρατηγικές που λειτουργούν μαζί 

για μείωση του κινδύνου βλάβης σε άτομα με αναπηρία. Οι πάροχοι του NDIS πρέπει επίσης να 

εφαρμόζουν πρόσθετες πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές που βοηθούν στον εντοπισμό και την 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου βλάβης σε άτομα με αναπηρία. Αυτές περιλαμβάνουν την προώθηση 

θετικής οργανωτικής κουλτούρας που δεν ανέχεται κακοποίηση, παραμέληση ή εκμετάλλευση, 

εξασφαλίζοντας ποιοτικές προσλήψεις, επιλογές και διαλογές και διατηρώντας επικέντρωση στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

Τι θα ωφελήσει ο Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων; 

Ο Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων: 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.dss.gov.au/disability-and-carers/programs-services/for-people-with-disability/ndis-quality-and-safeguarding-framework-0
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.dss.gov.au/disability-and-carers/programs-services/for-people-with-disability/ndis-quality-and-safeguarding-framework-0
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://workerscreening.communities.qld.gov.au/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening%23ide#ide
https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening#ide
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• Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο κατά την διαδικασία πρόσληψης, επιλογής και 
 διαλογής των παρόχων NDIS και θα βοηθήσει στη συνεχιζόμενη αναθεώρηση της 
 καταλληλόλητας των εργαζομένων. 
• Αυξάνει την επιλογή και τον έλεγχο από αυτοδιαχειριζόμενους λήπτες του NDIS, 
 δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ζητήσουν από τους εργαζόμενους που τους 
 παρέχουν υποστήριξη και υπηρεσίες, να αποκτήσει το αποδεκτό αποτέλεσμα 
 Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων NDIS πριν από τους προσλάβουν. 
• Επιτρέπει στους εργαζόμενους που έχουν το αποδεκτό αποτέλεσμα Ελέγχου 
 Διαλογής Εργαζομένων NDIS να εργαστούν σε θέσεις που έχουν αξιολογηθεί για 
 επικινδυνότητα σε καταχωρημένους παρόχους NDIS σε οποιαδήποτε πολιτεία ή 
 επικράτεια σε όλη την Αυστραλία. 
• Βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των στηρίξεων NDIS στους  
 λήπτες υπηρεσιών NDIS. 

Πόσο καιρό ισχύει το αποδεκτό αποτέλεσμα Ελέγχου  Διαλογής 
Εργαζομένων; 

Οι εργαζόμενοι που έχουν αποδεκτό αποτέλεσμα Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων υπόκεινται σε 
συνεχή παρακολούθηση μέσω αστυνομικών και άλλων σχετικών πληροφοριών.  

Αυτό σημαίνει ότι το αποδεκτό αποτέλεσμα Ελέγχου Εργαζομένων NDIS μπορεί να 
επανεκτιμηθεί εάν μια WSU ή η Επιτροπή NDIS λάβει νέες ή ενημερωμένες πληροφορίες που 
υποδηλώνουν ότι ενέχεται κίνδυνος για άτομα με αναπηρία. Εάν συμβεί αυτό, ενδέχεται να 
αποκλειστούν από το αποδεκτό αποτέλεσμα Ελέγχου Εργαζομένων NDIS πριν από τη λήξη 
του υφιστάμενου αποδεκτού αποτελέσματος Ελέγχου Εργαζομένων NDIS. 

Το αποδεκτό αποτέλεσμα Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων λήγει κάθε πέντε (5) χρόνια. 

Πότε αρχίζει ο Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων; 
Ο Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου 2021, εκτός από τη Βόρεια 
Επικράτεια. Η Βόρεια Επικράτεια θα αρχίσει τον Έλεγχο Διαλογής Εργαζομένων το αργότερο την 1η 
Ιουλίου 2021. 

Περισσότερες πληροφορίες   

Νομοθεσία 
• Κανονισμοί NDIS 2018 (Πρότυπα Πρακτικής - Διαλογή Εργαζομένων)  

• Νόμος του 2013 περί Εθνικού Σχεδίου Ασφάλισης Ατόμων με Αναπηρία. 

Ιστοσελίδα της Επιτροπής NDIS 
• Λεξιλόγιο όρων που χρησιμοποιούνται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο. 
• Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για εργαζομένους. 
• Πληροφορίες σχετικά με τον Έλεγχο Διαλογής Εργαζομένων NDIS για καταχωρημένους                    
παρόχους NDIS. 
•  Πρότυπα Λειτουργίας NDIS και Δείκτες Ποιότητας 
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.legislation.gov.au/Details/F2020C01138
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.legislation.gov.au/Details/C2020C00392
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ndiscommission.gov.au/about/ndis-worker-screening-check%23gloss#gloss
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ndiscommission.gov.au/workers/worker-screening-workers
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ndiscommission.gov.au/document/986

