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Νόμος περί υποχρεωτικής εξέτασης για ασθένειες 
2021 
(Mandatory Disease Testing Act 2021) 
Πληροφορίες για τρίτα μέρη

 
Εάν πρόσφατα ήσασταν παρόντες σε ένα περιστατικό με κάποιον υπάλληλο μιας υπηρεσίας επιβολής 
του νόμου, υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ή του NSW Health, και τα σωματικά υγρά σας (αίμα, κόπρανα, 
σάλιο, σπέρμα) ήρθαν σε επαφή με αυτόν, μπορεί να λάβετε μια εντολή υποχρεωτικής εξέτασης 
(Mandatory Testing Order – MTO). 

Οι κανόνες και η διαδικασία για την MTO ορίζονται στον Νόμο περί υποχρεωτικής εξέτασης για ασθένειες 
2021. 

Τι είναι η MTO; 

Η MTO είναι μια εντολή από μια κυβερνητική αρχή ή τα δικαστήρια, σύμφωνα με την οποία πρέπει να 
υποβληθείτε σε αιματολογικές εξετάσεις για HIV, ηπατίτιδα B, και ηπατίτιδα C. 

Ένας υπάλληλος μιας υπηρεσίας επιβολής του νόμου, των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ή του NSW 
Health μπορεί να αιτηθεί MTO εναντίον σας, αν ήρθε σε επαφή με ένα ή περισσότερα σωματικά υγρά σας, 
εφόσον είστε άνω των 14 ετών, κι η επαφή συνέβη: 

• εν ώρα υπηρεσίας του 

• από δική σας εσκεμμένη ενέργεια  

• χωρίς τη συγκατάθεσή του. 

Τι πρέπει να κάνω αν ένας υπάλληλος ζητήσει MTO; 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα αντιληφθείτε την ύπαρξη μιας αίτησης για MTO όταν ο ανώτερος 
αξιωματικός του υπαλλήλου επικοινωνήσει μαζί σας ζητώντας από εσάς την οικειοθελή προσκόμιση 
δείγματος αίματος. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε ή όχι να δώσετε οικειοθελώς δείγμα αίματος. Δεν 
έχετε καμία υποχρέωση να συναινέσετε. 

Ένας ανώτερος αξιωματικός δεν μπορεί να σας ζητήσει να δώσετε εθελοντικά δείγμα αίματος εάν: 

• είστε μεταξύ των ηλικιών 14 και 18, ή 

• πάσχετε από κάποια ψυχική ή γνωστική διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητά σας να 
συναινείτε στην παροχή αίματος. 

Communities and Justice 
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Ο ανώτερος αξιωματικός θα σας θεωρήσει «ευάλωτο τρίτο μέρος» (vulnerable third party – VTP) εάν 
ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω. Αν νομίζετε ότι είστε VTP, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον 
ανώτερο αξιωματικό και τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας, εάν υπάρχουν. 

Ο ανώτερος αξιωματικός θα προσφέρει επίσης σε εσάς (και στον γονέα ή κηδεμόνα σας αν θεωρεί ότι 
είστε VTP) τη δυνατότητα υποβολής μιας παρατήρησης προτού αποφασίσει την αίτηση. Οι υποβολές 
παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνονται γραπτώς, εάν είναι δυνατόν. Η εν γνώσει σας παροχή ψευδών ή 
παραπλανητικών πληροφοριών στον ανώτερο αξιωματικό αποτελεί αδίκημα. 

Μπορεί να θέλετε να ζητήσετε νομική συμβουλή προτού προσφέρετε εθελοντικά δείγμα αίματος ή προτού 
υποβάλετε μια παρατήρηση. Ο ανώτερος αξιωματικός πρέπει γενικά να αποφασίσει για την έγκριση ή την 
απόρριψη μιας MTO εντός 3 εργάσιμων ημερών, επομένως, εάν αποφασίσετε να ζητήσετε νομική 
συμβουλή  
ή να υποβάλετε παρατήρηση, θα πρέπει να το κάνετε το συντομότερο δυνατό. 

Τι γίνεται στη συνέχεια; 

Ο ανώτερος αξιωματικός συνήθως αποφασίζει για την αίτηση του υπαλλήλου εντός τριών εργάσιμων 
ημερών. Θα σας γνωστοποιήσει εγγράφως την απόφαση, καθώς και τους λόγους της απόφασης. 

Αν είστε VTP και ο ανώτερος αξιωματικός πιστεύει ότι πρέπει να εκδοθεί μια MTO, δεν μπορεί να εκδώσει την 
MTO μόνος του. Ο ανώτερος αξιωματικός πρέπει να απευθυνθεί στο τοπικό δικαστήριο ή στο δικαστήριο 
παίδων όπου θα ληφθεί η απόφαση για την αίτηση. Αυτό είναι πιθανό να διαρκέσει περισσότερο από τρεις 
εργάσιμες ημέρες. 

Τι να κάνω αν εκδοθεί μια MTO; 

Αν εκδοθεί μια MTO, θα σας επιδοθεί προσωπικά. Η εντολή θα καθορίζει μια τοποθεσία όπου θα πρέπει 
να μεταβείτε για να δώσετε δείγμα αίματος εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επίδοση.  

Πρέπει να συμμορφωθείτε με την MTO ακόμη κι αν επιθυμείτε αναθεώρηση της εντολής (περισσότερες 
πληροφορίες παρακάτω). Εάν δεν συμμορφωθείτε, πρόκειται για αξιόποινο αδίκημα και ενδέχεται να 
αντιμετωπίσετε πρόστιμο έως 11.000 $, φυλάκιση 12 μηνών ή και τα δύο. 

Μπορώ να ασκήσω ένσταση για μια MTO; 

Αν δεν είστε VTP, μπορεί να υποβάλετε αίτηση στον Προϊστάμενο υπηρεσιών υγείας του NSW Ministry of 
Health (CHO) για αναθεώρηση της απόφασης. Πρέπει να υποβάλετε εγγράφως μια αίτηση εντός 1 
εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή της απόφασης του ανώτερου αξιωματικού. Η αίτησή σας πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα αντίγραφο: 
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• της MTO 

• ένα αντίγραφο της γραπτής ειδοποίησης απόφασης του ανώτερου αξιωματικού 

• τυχόν γραπτές παρατηρήσεις που υποβάλατε στον ανώτερο αξιωματικό. 

Ο CHO μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από εσάς στα πλαίσια της αναθεώρησης. Στείλτε την 
αίτηση αναθεώρησής σας μέσω e-mail στη διεύθυνση NSWH-MDT@health.nsw.gov.au 

Ο CHO πρέπει να εξετάσει και να αποφασίσει για την αίτησή σας εντός τριών εργάσιμων ημερών. Ο CHO 
θα σας ενημερώσει για την απόφασή του εγγράφως. Εάν ο CHO αποφανθεί υπέρ της αίτησής σας, τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων αίματός σας δεν θα κοινοποιηθούν στον γιατρό του υπαλλήλου. 

Εάν είστε VTP και το τοπικό δικαστήριο ή το δικαστήριο παίδων εγκρίνουν την MTO, δεν μπορεί να 
ζητήσετε αναθεώρηση της δικαστικής απόφασης από τον CHO. 

Τι γίνεται αφού δώσω αίμα; 

Αφού δώσετε αίμα, αυτό θα εξεταστεί για HIV, ηπατίτιδα Β και ηπατίτιδα C. Τα αποτελέσματα θα 
κοινοποιηθούν στον γιατρό σας και στον γιατρό του υπαλλήλου. Εάν δεν ορίσετε γιατρό, τα αποτελέσματα 
θα κοινοποιηθούν στον CHO. 

Μπορούν τα αποτελέσματά μου να χρησιμοποιηθούν εναντίον μου; 

Οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που παρέχετε στον ανώτερο αξιωματικό, το δείγμα αίματός σας και τυχόν 
αποτελέσματα εξετάσεων ή άλλες πληροφορίες που προέρχονται από το δείγμα αίματός σας δεν μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας ως αποδεικτικά στοιχεία σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, εκτός 
εάν  
η διαδικασία σχετίζεται με το αδίκημα της μη συμμόρφωσης με την MTO, ή της εν γνώσει σας παροχής 
ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών σε ανώτερο αξιωματικό. 

Εποπτεία από τον NSW Ombudsman 

Ο NSW Ombudsman θα παρακολουθεί τη λειτουργία και τη διαχείριση του Νόμου περί υποχρεωτικής 
εξέτασης για ασθένειες. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
ombo.nsw.gov.au/about-us/what-we-do/oversight-of-mandatory-disease-testing-act 

mailto:NSWH-MDT@health.nsw.gov.au
https://www.ombo.nsw.gov.au/about-us/what-we-do/oversight-of-mandatory-disease-testing-act
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Περισσότερες πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο ασθενειών, επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
Department of Communities and Justice στη διεύθυνση  
dcj.nsw.gov.au/justice/mandatory-disease-testing-scheme 

Για νομική βοήθεια, καλέστε LawAccess NSW στο 1300 888 529 ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
lawaccess.nsw.gov.au 

https://dcj.nsw.gov.au/justice/mandatory-disease-testing-scheme.html
https://www.lawaccess.nsw.gov.au/

