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Βάση Δεδομένων Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων NDIS: Τι 

πρέπει να γνωρίζουν οι αυτοδιαχειριζόμενοι λήπτες του NDIS 

Η Βάση Δεδομένων Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων στο NDIS (NWSD) αρχίζει να λειτουργεί την 1η 
Φεβρουαρίου 2021. Το παρόν φυλλάδιο εξηγεί τι είναι η NWSD και πώς μπορείτε να την 
χρησιμοποιήσετε. 

Για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε ορισμένους από τους όρους που χρησιμοποιούμε στο 
παρόν ενημερωτικό δελτίο, έχουμε μια σχετική λίστα στην ιστοσελίδα μας. 

Η Βάση Δεδομένων Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων στο NDIS 

Ο Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων στο NDIS (Worker Screening Check) αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου 
2021 σε όλες τις πολιτείες και επικράτειες, εκτός από την Βόρεια Επικράτεια. 

Η Βόρεια Επικράτεια θα αρχίσει να χρησιμοποιεί τον Έλεγχο Διαλογής Εργαζομένων όχι αργότερα 
από την 1η Ιουλίου 2021. 

Για να βοηθηθεί ο Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων να λειτουργεί σωστά, θα υπάρχει μια 
διαδικτυακή Βάση Δεδομένων Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων του NDIS (NWSD). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Έλεγχο Διαλογής Εργαζομένων, ανατρέξτε στο 
Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων στο NDIS: Τι πρέπει να ξέρουν οι αυτοδιαχειριζόμενοι λήπτες NDIS. 

Τι κάνει η NWSD 

Η NWSD τηρεί ένα μητρώο με τα ονόματα όλων των εργαζομένων στο NDIS που έχουν κάνει 
τον Έλεγχο Διαλογής Εργαζομένων και δείχνει αν μια Μονάδα Διαλογής Εργαζομένων (WSU) τους 
έχει δώσει το αποδεκτό αποτέλεσμα ή έχουν αποκλειστεί για εργασία σε καθορισμένες θέσεις. 

Η NWSD βοηθά τις WSU να συνεχίζουν να ελέγχουν τα αρχεία των εργαζομένων που έχουν λάβει το 
αποδεκτό αποτέλεσμα Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων NDIS έναντι νέων πληροφοριών από την 
αστυνομία και άλλες υπηρεσίες για να βεβαιωθούν ότι είναι ακόμα σε θέση να έχουν το αποδεκτό 
αποτέλεσμα Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων  

Οι πάροχοι NDIS και οι αυτοδιαχειριζόμενοι λήπτες του NDIS μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 
NWSD για να επιβεβαιώσουν ότι απασχολούν έναν εργαζόμενο που έχει υποβάλει αίτηση για 
Έλεγχο Διαλογής Εργαζομένων. 

Μπορούν επίσης να την χρησιμοποιήσετε για να δουν αν κάποιος που εργάζεται γι' αυτούς έχει το 
αποδεκτό αποτέλεσμα Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων στο NDIS. 

Οι αυτοδιαχειριζόμενοι λήπτες θα πρέπει να συμπληρώσουν μια αίτηση για να ζητήσουν πρόσβαση 
στη NWSD. Η Επιτροπή NDIS θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι είστε αυτοδιαχειριζόμενος λήπτης 
προτού σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε την NWSD. 

Η NWSD βοηθά επίσης τους καταχωρημένους παρόχους NDIS να παρακολουθούν ποιοι από τους 
εργαζομένους τους, έχουν το αποδεκτό αποτέλεσμα Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων στο NDIS. 

Αυτοδιαχειριζόμενοι λήπτες και η NWSD 

Εάν ζητήσετε από έναν από τους εργαζομένους σας να υποβάλει αίτηση για Έλεγχο Διαλογής 
Εργαζομένων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη NWSD για να πείτε στη WSU ότι απασχολείτε τον 
εργαζόμενο που σας παρέχει υπηρεσίες και υποστηρίξεις NDIS. 

Η WSU δεν θα αξιολογήσει την αίτηση του εργαζομένου για Έλεγχο Διαλογής Εργαζόμενων μέχρι να 
της πει η NWSD ότι ο εργαζόμενος αυτός σας παρέχει υπηρεσίες και στηρίξεις του NDIS. 

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/providers/worker-screening%23ide#ide
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://forms.business.gov.au/smartforms/servlet/SmartForm.html%3FformCode%3DPRD00-NDIAWS%26FRID%3D4-8NNJTUT%26RegID%3D4-8NNJU1J
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Μόλις η WSU λάβει απόφαση σχετικά με την αίτηση του εργαζομένου σας, θα ενημερωθείτε μέσω  
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Αν θέλετε να ελέγξετε αν ένα άτομο έχει το αποδεκτό  αποτέλεσμα Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων 
στο NDIS, θα πρέπει να μπείτε στη NWSD. 

Θα πρέπει να ζητήσετε από το άτομο να σας δώσει τον Αριθμό του Διαλογής Εργαζομένου. Αυτό 
θα σας βοηθήσει να τον βρείτε στη NWSD.  

Μπορείτε να ζητήσετε από κάποιο έμπιστο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει τη NWSD για εσάς - για 
παράδειγμα, τον υποψήφιο ή τον κηδεμόνα σας. 

Τι θα δείτε στο NWSD 

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στη NWSD, θα δείτε μόνο ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους 
εργαζομένους NDIS που χρησιμοποιείτε και οι οποίοι έχουν αποδεκτό αποτέλεσμα διαλογής ή 
έχουν αποκλειστεί. 

Θα μπορείτε να δείτε το όνομά τους, την ημερομηνία γέννησής τους, εάν έχουν αποδεκτό 
αποτέλεσμα Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένου ή έχουν αποκλειστεί και εάν έχουν άδεια να 
εργαστούν σε καθορισμένες θέσεις. 

Η NWSD δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με το αποδεκτό αποτέλεσμα ελέγχου από πολιτεία ή 
επικράτεια. Μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, εάν ο μη-καταχωρημένος πάροχος ή ο εργαζόμενος 
σας δηλώνει ότι έχουν έναν έγκυρο αποδεκτό αποτέλεσμα ελέγχου από πολιτεία ή επικράτεια. 
(αντί για το αποδεκτό αποτέλεσμα Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων στο NDIS), μπορείτε να τους 
ζητήσετε να το δείξουν, εάν θέλετε απόδειξη ότι το έχουν. 

Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να θυμάστε 
• Η NWSD είναι διαθέσιμη από την 1η Φεβρουαρίου 2021. 
• Η NWSD επιτρέπει σε καταχωρημένους  παρόχους NDIS, αυτοδιαχειριζόμενους λήπτες, 
 και ορισμένους μη-καταχωρημένους παρόχους NDIS να ελέγξουν αν μια 
 WSU αποφάσισε ότι ο εργαζόμενος που υπέβαλε αίτηση για Έλεγχο Διαλογής 
 Εργαζομένων έχει αποδεκτό αποτέλεσμα ή έχει αποκλειστεί. 
• Από την 1η Φεβρουαρίου 2021 (ή το αργότερο από την 1η Ιουλίου 2021 στη Βόρεια 
 Επικράτεια), αν ζητήσετε από μη-καταχωρημένο πάροχο NDIS ή εργαζόμενο να 
 αποκτήσει το αποδεκτό αποτέλεσμα Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων, θα πρέπει να 
 κάνετε αίτηση στην Επιτροπή NDIS για να αποκτήσετε πρόσβαση στη NWSD.  
• Η NWSD δεν τηρεί πληροφορίες για περίοδο ισχύος του αποδεκτού αποτελέσματος 
 ελέγχου από πολιτεία ή επικράτεια. 

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες; 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Επιτροπής NDIS για περισσότερες πληροφορίες. Θα μιλήσουμε 
επίσης με τους υποστηρικτές και την NDIA για να βεβαιωθούμε ότι άλλοι αυτοδιαχειριζόμενοι 
λήπτες γνωρίζουν για τον Έλεγχο Διαλογής Εργαζομένων στο NDIS. 
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