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Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων στο NDIS: Τι πρέπει να 
γνωρίζουν οι εργαζόμενοι στο NDIS 
Το παρόν ενημερωτικό δελτίο για εργαζόμενους στο NDIS εξηγεί τι είναι ο Έλεγχος Διαλογής 
Εργαζομένων στο NDIS (NDIS Worker Screening Check), πώς λειτουργεί και πώς να υποβάλετε 
αίτηση για έλεγχο. Περιλαμβάνει επίσης στοιχεία επικοινωνίας για Μονάδες Διαλογής 
Εργαζομένων (WSU). 

Τι είναι ο Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων στο NDIS; 

Από την 1η Φεβρουαρίου 2021 ο Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων στο NDIS θα αντικαταστήσει τις 
διάφορες ρυθμίσεις που λειτουργούν σε κάθε πολιτεία και επικράτεια, θέτοντας ένα ελάχιστο εθνικό 
πρότυπο το οποίο πρέπει να πληρούν όλοι οι εργαζόμενοι που ασχολούνται σε θέσεις που έχουν 
αξιολογηθεί για επικινδυνότητα. 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 υποβάλλονται σε επιπλέον έλεγχο. 

Ο Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων είναι μια αξιολόγηση του κατά πόσον ένα άτομο που εργάζεται ή 
επιδιώκει να εργαστεί με 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 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 είναι «θέση που έχει αξιολογηθεί για επικινδυνότητα» (risk 
assessed role).  

Πότε θα αρχίσει ο Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων; 

Ο Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου 2021, εκτός από τη Βόρεια Επικράτεια. Η 
Βόρεια Επικράτεια θα ξεκινήσει τον Έλεγχο Διαλογής Εργαζομένων το αργότερο την 1η Ιουλίου 2021. 

Πριν ξεκινήσει ο Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων, οι πάροχοι του NDIS που παρέχουν υποστήριξη και 
υπηρεσίες σε λήπτες του NDIS έπρεπε να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοί τους σε θέσεις που είχαν 
αξιολογηθεί για επικινδυνότητα, πληρούν τις απαιτήσεις διαλογής στην πολιτεία ή επικράτεια στην 
οποία απασχολείται ο εργαζόμενος. Ένα άτομο έχει αποδεκτό αποτέλεσμα ελέγχου όταν πληροί τις 
απαιτήσεις των μεταβατικών και ειδικών ρυθμίσεων που ισχύουν στην πολιτεία ή την επικράτεια όπου 
παρέχει υποστήριξη και υπηρεσίες NDIS σε άτομα με αναπηρία. 

Τα αποδεκτά αποτελέσματα ελέγχου που είχαν εκδοθεί προγενέστερα σε κάθε πολιτεία και 
επικράτεια θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται για ένα χρονικό διάστημα μετά την έναρξη του Ελέγχου 
Διαλογής Εργαζομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρονικό διάστημα για την αναγνώριση 
των αποδεκτών αποτελεσμάτων ελέγχου σε κάθε πολιτεία και επικράτεια μετά την έναρξη του Ελέγχου 
Διαλογής Εργαζομένων θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ποιότητας και Διασφάλισης 
NDIS (NDIS Commission). 

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.  

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
https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening#ide
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening/interimarrangements
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening/interimarrangements
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening/interimarrangements
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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. 

Πρέπει να έχω το αποδεκτό αποτέλεσμα Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων; 

Μπορεί να χρειαστεί να υποβάλετε αίτηση για Έλεγχο Διαλογής Εργαζομένων και να αποκτήσετε 
αποδεκτό αποτέλεσμα Ελέγχου Εργαζομένων NDIS,  εάν εργάζεστε για καταχωρημένο πάροχο NDIS 
σε θέση που έχει αξιολογηθεί για επικινδυνότητα εάν: 

• το αποτέλεσμα ελέγχου αποδοχής σας δεν είναι πλέον έγκυρο (για παράδειγμα, έχει λήξει) στην 
πολιτεία ή την επικράτεια όπου παρέχετε υποστήριξη και υπηρεσίες NDIS ή 

• δεν έχετε το αποδεκτό αποτέλεσμα ελέγχου ή Έλεγχο Διαλογής Εργαζομένων NDIS. 

Θέση που αξιολογείται για επικινδυνότητα είναι αυτή που: 

• περιλαμβάνει την άμεση παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και υποστηρίξεων σε άτομα    
       με αναπηρία, ή 

• πιθανόν να εμπεριέχει κάτι παραπάνω από μια τυχαία επαφή με άτομα με αναπηρία ως   
 κανονικό μέρος των καθηκόντων σας. Αυτό περιλαμβάνει φυσική επαφή, προσωπική 
 επαφή, προφορική, γραπτή και ηλεκτρονική επικοινωνία με άτομα με αναπηρία σε διάφορες 
 περιστάσεις, ή  
• είναι θέση βασικού προσωπικού, για παράδειγμα, εάν έχετε θέση εκτελεστικού/ανώτερου   
       διοικητικού στελέχους ή λήψης αποφάσεων καταχωρημένου παρόχου NDIS ή ως μέλος του         
       διοικητικού συμβουλίου. Ο πλήρης ορισμός του ‘βασικού προσωπικού’ βρίσκεται στο άρθρο 
 11Α του νόμου του 2013 περί Εθνικού Σχεδίου Ασφάλισης Ατόμων με Αναπηρία. 

Οι καταχωρημένοι πάροχοι NDIS είναι υπεύθυνοι για τον εντοπισμό στην οργάνωσή τους των θέσεων 
που αξιολογούνται για επικινδυνότητα. 

Αν εργάζεστε σε καταχωρημένο πάροχο NDIS, αλλά δεν είστε σε θέση που αξιολογείται για 
επικινδυνότητα, δεν χρειάζεται να έχετε το αποδεκτό αποτέλεσμα Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων NDIS. 
Ωστόσο, ο καταχωρημένος πάροχος NDIS στον οποίο εργάζεστε ή σας απασχολεί με άλλο τρόπο, μπορεί 
να επιλέξει να σας ζητήσει να υποβάλετε αίτηση για Έλεγχο Διαλογής Εργαζομένων NDIS για να 
αποκτήσετε το αποδεκτό αποτέλεσμα Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων NDIS. 

Μη-καταχωρημένοι πάροχοι NDIS και αυτοδιαχειριζόμενοι λήπτες μπορούν να επιλέξουν να ζητήσουν 
από το προσωπικό τους να υποβάλει αίτηση για Έλεγχο Διαλογής Εργαζομένων NDIS για να αποκτήσει 
το αποδεκτό αποτέλεσμα Ελέγχου Εργαζομένων NDIS, αλλά αυτό δεν είναι  υποχρεωτικό. 

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για Έλεγχο Διαλογής Εργαζομένων; 

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για Έλεγχο Διαλογής Εργαζομένων μέσω της WSU της πολιτείας ή 
επικράτειας που βρίσκεστε. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης για Έλεγχο Διαλογής 
Εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των τελών αίτησης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της WSU στην 
πολιτεία ή την επικράτεια στην οποία ζείτε ή εργάζεστε. 

• Επικράτεια Αυστραλιανής Πρωτεύουσας: Πρόσβαση στην Καμπέρα 

•  Νέα Νότια Ουαλία: Γραφείο Κηδεμόνα Παίδων 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ndiscommission.gov.au/document/891
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.accesscanberra.act.gov.au/app/home
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.service.nsw.gov.au/ndiswc
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• Βόρεια Επικράτεια: Αστυνομία ΒΕ, Υπηρεσίες Πυρόσβεσης και Έκτακτης Ανάγκης 

• Κουήνσλαντ: Υπουργείο Ηλικιωμένων, Υπηρεσίες Αναπηρίας και Συνεργασίες με 

                       Ιθαγενείς και Νήσους Στενών Τόρες 

• Νότια Αυστραλία:  Υπουργείο Ανθρωπίνων Υπηρεσιών 

• Τασμάνια: Υπηρεσίες Καταναλωτών, Κτιρίων και Επαγγελματικών Υπηρεσιών 

• Βικτώρια: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Κοινοτικής Ασφάλειας 

• Δυτική  Αυστραλία:  Υπουργείο Κοινοτήτων 

Μπορώ να εργαστώ για καταχωρημένο πάροχο σε θέση που απαιτεί 
αξιολόγηση επικινδυνότητας, πριν λάβω το αποδεκτό αποτέλεσμα Ελέγχου 
Εργαζομένων NDIS; 

Ανάλογα με τους νόμους της πολιτείας ή επικράτειας που μένετε, μπορείτε να αρχίσετε να εργάζεστε σε 
θέση  που απαιτεί αξιολόγηση επικινδυνότητας από τη στιγμή που υποβάλετε αίτηση για Έλεγχο 
Διαλογής Εργαζομένων, αλλά πριν να έχει χορηγηθεί το αποδεκτό αποτέλεσμα Ελέγχου Εργαζομένων. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, οι καταχωρημένοι πάροχοι NDIS πρέπει να βεβαιωθούν ότι διαθέτουν τις 
κατάλληλες διασφαλίσεις.  

Οι καταχωρημένοι πάροχοι NDIS πρέπει να γνωρίζουν τις απαιτήσεις σε κάθε πολιτεία και επικράτεια 
στην οποία παρέχουν υποστήριξη και υπηρεσίες NDIS, καθώς ορισμένες πολιτείες και επικράτειες δεν 
επιτρέπουν στον εργαζόμενο να αρχίσει εργασία μέχρι να λάβει το αποδεκτό αποτέλεσμα Ελέγχου 
Εργαζομένων.  

Πώς θα ξέρω αν πήρα αποδεκτό αποτέλεσμα ή αποκλεισμό σε Έλεγχο 
Διαλογής Εργαζομένων NDIS;  

Η WSU της πολιτείας ή της επικράτειας στην οποία υποβάλατε αίτηση θα σας ενημερώσει για το 
αποτέλεσμα της αίτησής σας για τον Έλεγχο Διαλογής Εργαζομένων. 

Ο εργοδότης σας θα λάβει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το αποδεκτό 
αποτέλεσμά σας μόλις η WSU καθορίσει το αποτέλεσμα της αίτησής σας. Εάν εργάζεστε και σε άλλους 
εργοδότες και έχουν συνδεθεί μαζί σας στη Βάση Δεδομένων Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων NDIS 
(NWSD), θα μπορούν επίσης να δουν το αποδεκτό αποτέλεσμα. 

Η Επιτροπή NDIS θα μπορεί να δει το αποδεκτό αποτέλεσμά σας στην NWSD. 

Τι γίνεται αν αποκλειστώ; 

Εάν έχετε αποκλειστεί ως αποτέλεσμα του Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων, κανένας καταχωρημένος 

πάροχος NDIS δεν μπορεί να σας επιτρέψει να εργαστείτε σε θέση που απαιτεί αξιολόγηση 

επικινδυνότητας. 

Τι είναι η Βάση Δεδομένων Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων NDIS; 

Η NWSD τηρείται από την Επιτροπή NDIS. 

Η NWSD: 
• Τηρεί μητρώο εργαζομένων που έχουν λάβει αποδεκτό αποτέλεσμα ή έχουν αποκλειστεί,  
     όπως καθορίζεται από την WSU κάθε πολιτείας και επικράτειας  

• υποστηρίζει την εθνική συνεχή παρακολούθηση των αρχείων ποινικού ιστορικού των 
εργαζομένων με αποδεκτό αποτέλεσμα Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων NDIS 

• σημαίνει ότι οι πάροχοι NDIS σε όλη τη χώρα μπορούν να χρησιμοποιούν μια ενιαία         
       διαδικτυακή πύλη για επαλήθευση των αιτήσεων Ελέγχου Εργαζομένων των εργαζομένων και να     
      εξετάζουν το αποδεκτό αποτέλεσμα Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων NDIS μελλοντικών       

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://forms.pfes.nt.gov.au/safent/
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=http://workerscreening.communities.qld.gov.au/
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://screening.sa.gov.au/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://screening.sa.gov.au/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.cbos.tas.gov.au/topics/licensing-and-registration/registrations/work-with-vulnerable-people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.vic.gov.au/ndis-worker-screening-check
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-communities/ndis-worker-screening-check
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-communities/ndis-worker-screening-check
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      εργαζομένων, χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνούν χωριστά με τις WSU κάθε πολιτείας και  
      επικράτειας. 

• βοηθά τους παρόχους NDIS στην τήρηση αρχείων. 

Η NWSD τηρεί μόνο πληροφορίες σχετικά με το αποδεκτό καθεστώς Διαλογής Εργαζομένων NDIS για 
τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε Έλεγχο Διαλογής Εργαζομένων. Δεν θα τηρεί 
πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο αποδοχής. Δεν θα τηρεί τα προσωπικά στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται από μια WSU σε πολιτεία ή επικράτεια για την αξιολόγηση του αποτελέσματος 
Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων. 

Πότε θα ενεργοποιηθεί η  NWSD; 

Η NWSD αρχίζει να λειτουργεί την 1η Φεβρουαρίου 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 

 

  

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

