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Τι είναι ο Νόμος Περί Αναγνώρισης Φροντιστών;  
O Νόμος Περί Αναγνώρισης Φροντιστών (ο Νόμος) αναγνωρίζει τον πολύτιμο ρόλο των φροντιστών στην 
στήριξη αυτών που φροντίζουν στην κοινότητα. Η Κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας ενέκρινε στη 1 
Δεκεμβρίου 2005 το Νόμο ο οποίος περιλαμβάνει τη Χάρτα Φροντιστών ΝΑ. 
 
Ποιοι είναι φροντιστές;  
Ο Νόμος αναγνωρίζει ένα ‘φροντιστή’ ως κάποιον που παρέχει συνεχή φροντίδα και βοήθεια σε ένα άτομο 
που πάσχει από μια αναπηρία (σύμφωνα με το Νόμο Περί Υπηρεσιών Αναπηρίας 1993),ή κάποιο άτομο το 
οποίον είναι αδύναμο και χρειάζεται βοήθεια για να κάνει καθημερινές ασχολίες, ή ένα άτομο με χρόνια 
ασθένεια, περιλαμβανομένης και πνευματικής ασθένειας (όπως καθορίζεται από τον Νόμο Περί 
Πνευματικής Υγείας 1993).  
 
Ποιος δεν καλύπτεται από το Νόμο;  
Ο Νόμος δεν καλύπτει άτομα που εργοδοτούνται για να φροντίζουν κάποιον, ή που παρέχουν φροντίδα ως 
εθελοντές σε κοινοτικές οργανώσεις. Οι φροντιστές παιδιών που έχουν τεθεί σε φροντίδα σύμφωνα με το 
Νόμο Περί Προστασίας του Παιδιού 1993 ή παρόμοιο Νόμο, θεωρείται ως φροντιστής μόνο αν το παιδί 
πάσχει από αναπηρία, χρόνια ή πνευματική ασθένεια.  
 
Τι απαιτεί ο Νόμος να κάνει η Κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας;  
Απαιτείται από σχετικά Κυβερνητικά Υπουργεία ΝΑ και τους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται από αυτά 
να επιδείξουν γνώση του Νόμου με υπηρεσίες που παρέχουν και απεικονίζουν τις Αρχές της Χάρτας 
Φροντιστών στην παροχή της υπηρεσίας. Ο Νόμος απαιτεί από τους παροχούς υπηρεσιών να 
διασυμβουλευθούν με φροντιστές ή τους αντιπροσώπους τους όταν αναπτύσσουν ή παρέχουν υπηρεσίες. 
Σχετικά Κυβερνητικά Υπουργεία ΝΑ υποχρεούνται να κάνουν αναφορά σχετικά με τις απαιτήσεις του 
Νόμου κάθε χρόνο.  

 
Τι είναι η Χάρτα Φροντιστών ΝΑ;  

Η Χάρτα Φροντιστών ΝΑ είναι Πίνακας του Νόμου και καθορίζει τις Αρχές που πρέπει να καθοδηγούν 
υπηρεσίες για φροντιστές: 

1. Οι φροντιστές έχουν επιλογές μέσα στο ρόλο τους για φροντίδα. 
2. Η υγεία και η ευεξία των φροντιστών είναι κριτικής σημασίας στην κοινότητα.  
3. Οι φροντιστές παίζουν αποφασιστικό ρόλο στη διατήρηση του ιστού της κοινωνίας.  
4. Οι παροχείς υπηρεσιών συνεργάζονται με τους φροντιστές. 
5.  Οι φροντιστές στις κοινότητες Ιθαγενών Αυστραλίας και Νησιωτών του Torres Strait 

χρειάζονται ειδική προσεκτική μελέτη.  
6. Όλα τα παιδία και τα νεαρά άτομα έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν τη ζωή και να φθάσουν 

στις δυνατότητές τους.  
7. Διατίθενται πόροι για να παράσχουν έγκαιρη, κατάλληλη και επαρκή βοήθεια σε φροντιστές.  

 
Πώς με βοηθά ο Νόμος Περί Αναγνώρισης Φροντιστών;  
Στόχος του Νόμου είναι να βεβαιώσει ότι οι φροντιστές έχουν τα ίδια δικαιώματα, επιλογές και ευκαιρίες 
όπως άλλοι Νοτιοαυστραλοί. Ο νόμος αναγνωρίζει τη σημασία της υγείας και της ευμάρειας των 
φροντιστών, και ότι οι φροντιστές πρέπει να συμβουλεύονται για αποφάσεις και προγράμματα που τους 
επηρεάζουν. 
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Τι οικονομική στήριξη δικαιούμαι ως φροντιστής;  
Ως φροντιστής, μπορεί να δικαιούστε να λαμβάνετε οικονομική στήριξη από τη Centrelink. Για 
περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στη Centrelink στο 13 12 02 Πολύγλωσσο) ή επισκεφθείτε το 
πλησιέστερο σας Γραφείο της Centrelink. 
 
Πώς ξεκουράζομαι;  
Ένας αριθμός υπηρεσιών ανάπαυλας βοηθούν τους φροντιστές να ξεκουραστούν. Τι είδος ανάπαυλας 
ταιριάζει σε σας θα εξαρτηθεί από τις περιστάσεις της δικής σας μέριμνας και των υπηρεσιών που 
διατίθενται στην περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο Commonwealth Carelink 
and Respite Centres τηλέφωνο 1800 052 222. 
 
Πού μπορώ να πάω για άλλη στήριξη;  
΄Aλλη στήριξη για φροντιστές (δηλαδή σύμβουλοι, ομάδες στήριξης, προάσπιση, προγράμματα νεαρών 
φροντιστών) παρέχεται από οργανώσεις στήριξης φροντιστών που εδρεύουν τοπικά. Για πληροφορίες ή 
βοήθεια στο να βρείτε υπηρεσίες στην περιοχή σας, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην υπηρεσία Carer 
Advisory Service στο 1800 242 636. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε την υπηρεσία που είναι πιο κοντά σε 
σας ερευνώντας στο χάρτη στην ιστοσελίδα www.sa.gov.au/carers. 
 
Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως εργαζόμενος φροντιστής;  
Ο Νόμος Περί Ίσων Ευκαιριών 1984 Νότιας Αυστραλίας καθιστά παρανομία να μεταχειρίζονται 
οποιονδήποτε άδικα ένεκα ευθυνών φροντίδας, ή να τεθούν απαιτήσεις που είναι ειδικά δύσκολο για 
φροντιστές να αντιμετωπίσουν και είναι παράλογες. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε την 
Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Νότιας Αυστραλίας (South Australian Equal Opportunity Commission) στο 8207 
1977 ή το 1800 188 163 ή επισκεφθείτε τον ιστότοπό τους στο www.eoc.sa.gov.au. 
 
Πώς μπορώ να αποδείξω ότι είμαι φροντιστής; Θα πρέπει να εγγραφώ κάπου; 
Δεν υπάρχει ομοιόμορφη αξιολόγηση που σας καθιστά δικαιούχο για όλες τις υπηρεσίες, στήριξης και 
πληρωμές. Μερικές υπηρεσίες, π.χ. η Centrelink, μπορεί να διενεργεί επίσημες αξιολογήσεις, άλλες 
υπηρεσίες μπορεί να μην το κάνουν.  

 
Τι μπορώ να κάνω, αν δεν είμαι ευχαριστημένος με μια υπηρεσία;  
Μπορείτε να εγείρετε τις ανησυχίες σας με τον παροχέα της υπηρεσίας απευθείας. Αν νιώθετε ότι το 
αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη σχετική υπηρεσία προάσπισης:  
• Η Υπηρεσία Προάσπισης Δικαιωμάτων των Ηλικιωμένων (Aged Rights Advocacy Service) βοηθά τους 

καταναλωτές υπηρεσιών μέριμνας των ηλικιωμένων και τους φροντιστές τους με θέματα που 
σχετίζονται με εξυπηρέτηση, τηλεφωνήστε στο 8232 5377 ή στο 1800 700 600. 

• Η Υπηρεσία Προάσπισης Αναπηρίας και Παραπόνων ΝΑ (Disability Advocacy and Complaints Service 
of SA) παρέχει πληροφορίες σχετικές με προβλήματα για υπηρεσίες αναπηρίας; τηλεφωνήστε στο 
8297 3500 ή στο 1800 088 325.  

• Το Γραφείο του Δημόσιου Προασπιστή προστατεύει τα συμφέροντα ατόμων με μειωμένη πνευματική 
ικανότητα και τους φροντιστές τους, τηλεφωνήστε στο 8342 8200 ή στο 
1800 066 969. 

• Το Κέντρο Δικαιωμάτων Πρόνοιας βοηθά άτομα με πληροφορίες και στήριξη που αφορούν τη 
Centrelink, τηλεφωνήστε στο 8223 1338 ή στο 1800 246 287. 

 
Αν, μετά που έχουν ληφθεί όλα τα λογικά βήματα ακόμη δεν είστε ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα ενός 
παραπόνου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο του Επίτροπου για Παράπονα Υγείας και 
Κοινοτικών Υπηρεσιών, (Health and Community Services Complaints Commissioner), τηλεφωνήστε στο 
(08) 8226 8666 ή στο 1800 232 007. 
 
Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Νόμο, τη Χάρτα Φροντιστών και την 
Πολιτική για τους Φροντιστές ΝΑ 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Κυβέρνησης ΝΑ στο www.sa.gov.au/carers. 
 
Από πού μπορώ να πάρω βοήθεια σε γλώσσα άλλη από τα Αγγλικά 
Μπορεί να παρασχεθεί βοήθεια από την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας [Assistance can be 
provided by the Translating and Interpreting Service (TIS)]. Τηλεφωνήστε στο 13 14 50.  
Η υπηρεσία ή το άτομο που τηλεφωνά στη TIS είναι υπεύθυνο για την πληρωμή της υπηρεσίας.  


