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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ  
 
Διατίθενται πολλές υπηρεσίες και πολλά προγράμματα σε εργοδότες για να προσλάβουν και να 
διατηρήσουν άτομα με αναπηρία στον χώρο εργασίας τους. Συμπεριλαμβάνονται:  
 
Οι Υπάλληλοι Συντονισμού της Εθνικής για Ανάπηρους (National Disability Coordination 
Officers) οι οποίοι συνδέουν τα σχολεία και την κρατική βοήθεια εργασίας, και βελτιώνουν τη μετάβαση 
από την παιδεία στην εργασία.  
 
Το Σύστημα Μισθωτικού Υποβοηθήματος (Supported Wage System) που σας επιτρέπει να 
ταιριάξετε τον κατάλληλο μισθό με την παραγωγικότητα του εργαζόμενου που έχει αναπηρία. Αυτό το 
σύστημα είναι διαθέσιμο και για τρέχοντες εργαζόμενους των οποίων οι δουλειές μπορεί να 
διακινδυνεύουν λόγω της ελλατωμένης τους ικανότητας να εργάζονται.  
 
Η Στήριξη Μισθού Μαθήτευσης Αυστραλών Αναπήρων (Disabled Australian Apprenticeship 
Wage Support) που παρέχει μία πληρωμή στους εργοδότες για τους δικαιούχους Μαθητευόμενους 
Αυστραλούς με αναπηρία.  
 
Η Προσωπική Βοήθεια Εργασίας (Work Based Personal Assistance) που βοηθάει με το κόστος 
των υπηρεσιών στήριξης στο χώρο εργασίας για άτομα που χρειάζονται τακτική βοήθεια λόγω της 
αναπηρίας τους ή της κατάστασης υγειάς τους  
 
Το Επίδομα Μεταφορών (Transport Allowance) που μπορεί να βοηθήσει εάν έχετε εργαζόμενο με 
ιατρική έκθεση η οποία αναφέρει ότι δεν δύνανται να χρησιμοποιήσουν δημόσια συγκοινωνία.  
 
Το Εθνικό Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας (National Work Experience Programme) μπορεί να 
σας προσφέρει την ευκαιρία να δείτε πώς οι άνθρωποι με αναπηρία λειτουργούν στο περιβάλλον της 
εργασίας σας, και πώς είναι σε θέση να εκτελούν τα διάφορα εργασιακά καθήκοντα.  
 
Το Πρόγραμμα Κοινοτικής Ανάπτυξης (Community Development Programme) μπορεί να σας 
βοηθήσει να βρείτε άτομα σε απομακρυσμένες περιοχές της Αυστραλίας—που συμπεριλαμβάνει και 
άτομα με αναπηρίες—ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σας.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες, ή για 

πληροφορίες προσαρμοσμένες σε απασχόληση αναπήρων στο χώρο εργασίας σας μπορείτε να 

επισκεφθείτε το www.jobaccess.gov.au ή να καλέσετε Σύμβουλο του JobAccess στο 1800 464 800 – 

ισχύουν χρεώσεις για κλήσεις από κινητά. 


