
Λαμβάνοντας τις δικές σας 
αποφάσεις
Θεωρούμε δεδομένο ότι μπορούμε να λαμβάνουμε 
τις δικές μας αποφάσεις για σωρεία ζητημάτων, 
μεγάλων και μικρών, τα οποία επηρεάζουν τη 
ζωή μας. Για πιο σύνθετες αποφάσεις μπορεί να 
ζητήσουμε τη συμβουλή τρίτων, ωστόσο εμείς 
αποφασίζουμε εάν θα ακολουθήσουμε τη συμβουλή 
ή όχι. 

Ο νόμος θεωρεί δεδομένο ότι οι ενήλικες έχουν την 
‘ικανότητα’ να λαμβάνουν μόνοι τους αποφάσεις έως 
ότου αποδειχθεί το αντίθετο. ‘Ικανότητα’ σημαίνει ότι 
λαμβάνοντας μια απόφαση μπορείτε:

• να κατανοήσετε τα δεδομένα που την 
αφορούν

• να κατανοήσετε τις βασικές επιλογές
• να σταθμίσετε τις συνέπειες των επιλογών 
• να κατανοήσετε πως οι συνέπειες σας 

επηρεάζουν 
• να κοινοποιήσετε την απόφασή σας*

Πρέπει να διαθέτετε την ικανότητα λήψης 
αποφάσεων σχετικά με:

• τη σύνταξη διαθήκης

• την αγορά ή την πώληση περιουσιακών 
στοιχείων 

• την έκδοση δανείου

• την επένδυση χρημάτων

• την εντολή πληρεξουσιότητας

• τη σύναψη συμβολαίου

Εάν δεν είστε ικανοί να λάβετε τέτοιου είδους  
αποφάσεις, αυτές δεν θα έχουν νομική ισχύ.

*  Ο ορισμός προέρχεται από το ‘Capacity Toolkit’ (δημοσίευση του Γραφείου του 
Γενικού Εισαγγελέα της Νέας Νότιας Ουαλίας [NSW]). Αντίγραφα είναι διαθέσιμα 
στην www.justice.nsw.gov.au

Κάντε από τώρα πρόβλεψη για το μέλλον

Ποιος θα λαμβάνει αποφάσεις 
για λογαριασμό σας, εάν εσείς 
δεν μπορείτε να αποφασίσετε 
μόνοι σας;

GREEK
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Who will decide for you if you can’t decide for yourself?



Ενδέχεται να χάσετε την 
ικανότητα λήψης  των δικών 
σας αποφάσεων
Η ικανότητά σας να λαμβάνετε αποφάσεις μπορεί να 
επηρεαστεί από ασθένεια, τραυματισμό ή ηλικία. Η 
απώλεια της ικανότητας λήψης αποφάσεων μπορεί να 
είναι καθολική ή μερική – μπορεί να μην είστε πλέον 
σε θέση να λάβετε οποιαδήποτε απόφαση ή μπορεί 
να χάσετε μόνο την ικανότητα λήψης πιο σύνθετων 
αποφάσεων. Η απώλεια της ικανότητας μπορεί να 
είναι προσωρινή ή μόνιμη.

Ποιος θα λαμβάνει 
αποφάσεις για λογαριασμό 
μου εάν εγώ χάσω την 
ικανότητα;
Αυτό εξαρτάται από το εάν προγραμματίζετε από 
τώρα για το μέλλον. Μπορείτε να αποφασίσετε εκ των 
προτέρων ποιος θα θέλατε να λαμβάνει αποφάσεις 
για λογαριασμό σας εάν εσείς πλέον δεν είστε σε θέση 
να το πράξετε. 

Εάν δεν προγραμματίσετε για το μέλλον και χάσετε 
την ικανότητα αυτή, θα είναι πολύ αργά να επιλέξετε 
ποιον θα θέλατε να αποφασίζει για εσάς. Δεν θα 
μπορείτε να ελέγξετε ποιος θα αποφασίζει για εσάς.

Πως μπορώ να 
προγραμματίσω για το 
μέλλον ώστε να λαμβάνονται 
αποφάσεις για λογαριασμό 
μου από κάποιον άλλο;
Σύμφωνα με το νόμο, οι αποφάσεις είναι δύο ειδών: 
οικονομικές και βιοτικές. 
Οι οικονομικές αποφάσεις περιλαμβάνουν 
τραπεζικές συναλλαγές, μεταφορά χρημάτων, 
εξόφληση λογαριασμών, ζητήματα μετοχών ή αγορά 
και πώληση ακινήτων. 
Οι βιοτικές αποφάσεις μπορεί να αφορούν τον 
τόπο διαμονής, τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή την 
ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη που μπορεί να 
χρειαστείτε.
Στην NSW υπάρχουν δύο ειδικά έντυπα που μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε για να ορίσετε κάποιο άλλο 
πρόσωπο, το οποίο θα λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις 
για λογαριασμό σας στο μέλλον.

Πως μπορώ να ορίσω 
οικονομικό διαχειριστή;
Για να ορίσετε ένα πρόσωπο ως οικονομικό 
διαχειριστή που θα λαμβάνει αποφάσεις, θα πρέπει 
να συμπληρώσετε ένα νομικό έντυπο που ονομάζεται 
‘πληρεξούσιο’. Μπορείτε να αποφασίσετε ποιες 
εξουσίες θα παραχωρήσετε στο πρόσωπο που 
ορίζετε (τον πληρεξούσιό σας) ως διαχειριστή των 
περιουσιακών στοιχείων σας και των οικονομικών σας 
ζητημάτων.

Υπάρχουν δύο είδη πληρεξουσίων:

•  Ένα γενικό πληρεξούσιο συντάσσεται 
συνήθως για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (για 
παράδειγμα, εάν σκοπεύετε να ταξιδέψετε στο 
εξωτερικό ή κάνετε εισαγωγή στο νοσοκομείο 
και χρειάζεστε κάποιον να χειρίζεται τις 
υποθέσεις σας για σύντομο χρονικό διάστημα) 
ή για συγκεκριμένο σκοπό (για παράδειγμα, να 
πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό 
σας). Αυτό το είδος πληρεξουσίου παύει να ισχύει 
εάν χάσετε την ικανότητα λήψης αποφάσεων.

•  Ένα διαρκές πληρεξούσιο είναι αυτό που 
θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε εάν θέλετε να 
παραχωρήσετε σε κάποιον την εξουσία να 
αποφασίζει για εσάς εφόσον εσείς πλέον δεν 
μπορείτε. Περιλαμβάνει ρήτρα που δηλώνει 
ότι επιθυμείτε να διατηρήσει αυτό το δικαίωμα 
ακόμη και αφού εσείς χάσετε την ικανότητα 
λήψης αποφάσεων. Μπορείτε να αποφασίσετε 
εάν θέλετε η ισχύς του πληρεξουσίου να ξεκινά 
άμεσα ή αφού χάσετε την ικανότητα λήψης 
αποφάσεων.

Πως μπορώ να ορίσω 
διαχειριστή βιοτικών 
αποφάσεων;
Μπορείτε να ορίσετε ένα διαρκή συμπαραστάτη, ο 
οποίος θα λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο 
διαβίωσής σας για λογαριασμό σας. Για το σκοπό 
αυτό πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο ‘διορισμού 
διαρκούς δικαστικού συμπαραστάτη’. Μπορείτε να 
αποφασίσετε ποιες εξουσίες, ή ποιες αρμοδιότητες, 
επιθυμείτε να παραχωρήσετε στο διαρκή κηδεμόνα 
σας.



Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω 
σχετικά με το διορισμό 
διαχειριστή;
Θα πρέπει να ζητήσετε βοήθεια από δικηγόρο για την 
συμπλήρωση ενός εντύπου διαρκούς πληρεξουσίου 
και ορισμού διαρκούς κηδεμόνα, ώστε να σας παρέχει 
λεπτομερείς συμβουλές σχετικά με τις επιλογές σας, 
ποιες εξουσίες να παραχωρήσετε στον πληρεξούσιο 
και ποιες στον κηδεμόνα καθώς και τις νομικές 
συνέπειες αυτών των διορισμών.

Θα πρέπει να μιλήσετε στο πρόσωπο που θα θέλατε 
να είναι δικηγόρος ή διαρκής κηδεμόνας σας πριν 
από τον διορισμό τους για να βεβαιωθείτε ότι που 
είναι πρόθυμοι και σε θέση να αναλάβουν αυτό το 
ρόλο.

Και οι δύο οι φόρμες πρέπει να συνυπογραφτούν 
από δικηγόρο, νομικό σύμβουλο, γραμματέα του 
Τοπικού Δικαστηρίου, έναν υπάλληλο του NSW 
Trustee and Guardian ή πιστοποιημένο δικηγόρο του 
εξωτερικού. Ο μάρτυρας πρέπει επίσης να υπογράψει 
ένα πιστοποιητικό δηλώνοντας ότι σας εξήγησαν το 
αποτέλεσμα των εγγράφων και ότι το καταλάβατε. 
(Πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές και υπάλληλοι 
εταιριών καταπιστευμάτων μπορούν επίσης να 
συνυπογράψουν ένα πληρεξούσιο διαρκείας).

Ο πληρεξούσιος ή ο κηδεμόνας σας πρέπει να 
αποδεχθεί το διορισμό υπογράφοντας τη φόρμα. 
Εάν είναι για το διορισμό ενός διαρκή κηδεμόνα, 
η υπογραφή του κηδεμόνα σας πρέπει επίσης 
να συνυπογραφτεί από ένα από τα άτομα που 
αναφέρονται παραπάνω. Ο πληρεξούσιος ή ο 
κηδεμόνας σας μπορεί να υπογράψει τη φόρμα, την 
ίδια στιγμή όπως εσείς ή σε διαφορετική ώρα και 
τόπο.

Η εξουσία του πληρεξούσιού σας να ενεργεί για 
λογαριασμό σας θα ξεκινήσει όταν υπογράψει 
τη φόρμα. Ωστόσο, θα πρέπει να μιλήσετε στο 
δικηγόρο σας σχετικά με το τι να κάνετε εάν θέλετε 
ο  πληρεξούσιό σας να αρχίσει να παίρνει αποφάσεις 
για εσάς, όταν και αν είστε ανίκανος να πάρετε 
αποφάσεις από μόνος σας.  Και τα δύο από αυτά 
έγγραφα σταματούν να λειτουργούν αφού πεθάνετε, 
και όποια διαθήκη κάνατε θα έρθει τότε σε εφαρμογή.

Ποιος μπορεί να αποφασίζει 
σχετικά με την ιατρική μου 
περίθαλψη;
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι γιατροί θα πρέπει να 
λαμβάνουν τη συγκατάθεση των ασθενών τους για 
οποιαδήποτε προτεινόμενη θεραπεία. Εάν δεν είστε 
σε θέση να δώσετε τη συγκατάθεσή σας, ο γιατρός 
θα πρέπει να λάβει τη συγκατάθεση του ‘αρμόδιου 
προσώπου’.

Με σειρά προτεραιότητας, το ‘αρμόδιο πρόσωπο’ 
είναι:

•  ο διαρκής συμπαραστάτης σας, εάν έχετε 
ορίσει κάποιον+

•  ο/η πιο πρόσφατος/η σύζυγος ή σύντροφος, 
συμπεριλαμβανομένων ομοφύλων συντρόφων

•  ένας άμισθος νοσηλευτής που σας παρέχει επί 
του παρόντος την υποστήριξή του, ή

•  ένας συγγενής ή φίλος που έχει στενή 
προσωπική σχέση μαζί σας.

Εάν ορίσετε διαρκή κηδεμόνα, αυτός θα μπορεί να 
αποφασίσει σχετικά με την ιατρική ή οδοντιατρική 
σας περίθαλψη, εάν δεν είστε εσείς σε θέση να 
δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να σημειώσετε τις επιθυμίες σας σχετικά 
με θεραπείες που επιθυμείτε ή δεν επιθυμείτε στο 
μέλλον (για το διαρκή συμπαραστάτη σας ή, εάν δεν 
διορίσετε κάποιον, για το πρόσωπο που είναι πιθανό 
να είναι το ‘αρμόδιο πρόσωπο’) προετοιμάζοντας 
μια ‘εκ των προτέρων οδηγία ιατρικής περίθαλψης’ 
(επονομαζόμενη και διαθήκη εν ζωή). Η οδηγία θα 
χρησιμοποιηθεί μόνο εάν δεν είστε πλέον σε θέση να 
δώσετε τη συγκατάθεσή σας για ιατρική θεραπεία.

Για παράδειγμα, μπορείτε να δηλώσετε ότι εάν 
πάσχετε από ασθένεια από την οποία δεν υπάρχει 
ελπίδα να αναρρώσετε, δεν συναινείτε σε μέτρα 
τεχνικής διατήρησης των ζωτικών λειτουργιών 
όπως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, μηχανικά 
υποβοηθούμενη αναπνοή ή τεχνητή σίτιση και 
παροχή νερού. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο έντυπο 
που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε να κάνετε εκ των 
προτέρων οδηγία ιατρικής περίθαλψης. Θα πρέπει 
να συζητήσετε την εκ των προτέρων οδηγία ιατρικής 
περίθαλψης με το γιατρό σας. Θα πρέπει επίσης να 
την ενημερώνετε τακτικά γιατί αν αφεθεί για πολύ 
καιρό πριν χρειαστεί μπορεί να υπάρχει αμφιβολία 
για το εάν αντιπροσωπεύει τις επιθυμίες σας. Επίσης 
τρόποι θεραπείας μπορεί να έχουν αλλάξει. Θα πρέπει 
να υπογραφτεί και συνυπογραφτεί. 



Αυτό το έγγραφο θα πρέπει να αφεθεί σε 
οποιονδήποτε είναι πιο πιθανό να καλεστεί να δώσει 
συγκατάθεση εκ μέρους σας. Αυτό το άτομο θα 
πρέπει να γνωρίζει σχετικά με τις επιθυμίες σας και 
επίσης να έχει ένα αντίγραφο της οδηγίας.

Ποιον θα πρέπει να 
επιλέξω για να λαμβάνει 
αποφάσεις για λογαριασμό 
μου;
Αυτή είναι μια σημαντική απόφαση. Εσείς 
αποφασίζετε:

• εάν θα ορίσετε κάποιον να αποφασίζει για 
λογαριασμό σας

• ποιον θα ορίσετε, και 

• τι εξουσίες ή λειτουργίες θα του χορηγήσετε.

Δεν θα πρέπει να επιτρέψετε σε κανέναν να ασκήσει 
πίεση ώστε να τον/την διορίσετε ως πληρεξούσιο. 
Θα πρέπει να λάβετε ανεξάρτητη νομική συμβουλή 
προτού ορίσετε το πρόσωπο που θα λαμβάνει 
αποφάσεις για εσάς. Εάν ένα μέλος της οικογένειας 
ή άλλο πρόσωπο σας πάει στο δικηγόρο του για 
να συντάξετε κάποιο πληρεξούσιο, θα πρέπει να 
επιμείνετε να μιλήσετε στο δικηγόρο κατ’ ιδίαν. Ένας 
δικηγόρος θα πρέπει να συναλλάσσετε απευθείας 
μαζί σας και όχι μέσω τρίτου προσώπου.

Η σχέση σας με το πρόσωπο που θα ορίσετε 
πληρεξούσιο ή διαρκή κηδεμόνα βασίζεται στην 
εμπιστοσύνη. Στο πρόσωπο αυτό χορηγείτε μεγάλη 
εξουσία για τη ζωή σας και τις οικονομικές σας 
υποθέσεις. Το πρόσωπο που ορίζετε δεν θα πρέπει να 
είναι μόνο κάποιος που εμπιστεύεστε ότι θα κάνει το 
σωστό για εσάς αλλά θα πρέπει να θέλει και να μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη.

Μπορείτε να ορίσετε περισσότερα άτομα που θα 
λαμβάνουν αποφάσεις για λογαριασμό σας. Εάν 
προβείτε σε αυτό, μπορείτε να τους διορίσετε ώστε 
να λαμβάνουν αποφάσεις μόνο μαζί (από κοινού) ή 
μεμονωμένα (χωριστά). Εάν ορίσετε περισσότερα 
από ένα πρόσωπα θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι 
μπορούν να συνεργαστούν και να συμφωνήσουν 
προς το δικό σας συμφέρον.

Εάν δεν γνωρίζετε κανέναν που θεωρείτε κατάλληλο 
μπορείτε να διορίσετε το  NSW Trustee and Guardian 
ως πληρεξούσιό σας. Θα χρεώσουν ένα σταθερό 
τέλος για να συντάξουν ένα πληρεξούσιο εκτός και αν 
έχετε πλήρη  Centrelink Age Pension. Εάν πρέπει να 
λειτουργήσουν ως πληρεξούσιός σας θα χρεώσουν 
για τις υπηρεσίες τους.

Μπορείτε επίσης να διορίσετε το  NSW Trustee and 
Guardian ως υποκατάστατο πληρεξούσιο. Αυτό 
σημαίνει ότι εάν ο πληρεξούσιος που διορίσετε είναι 
απρόθυμος ή δεν μπορεί να ενεργήσει τότε το  NSW 
Trustee and Guardian θα παρέμβει και θα λάβει 
αποφάσεις για εσάς.

Πως μπορώ να είμαι 
σίγουρος/η ότι το 
πρόσωπο που αποφασίζει 
κάνει το σωστό;
Οι πληρεξούσιοι και οι διαρκείς κηδεμόνες πρέπει 
να ενεργούν με γνώμονα το συμφέρον σας. 
Ωστόσο, οι ημερήσιες δραστηριότητές τους δεν 
παρακολουθούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι 
λαμβάνουν τις καλύτερες αποφάσεις για εσάς. Για 
όσο διάστημα έχετε την ικανότητα να λαμβάνετε 
αποφάσεις μπορείτε να ανακαλέσετε (ακυρώσετε) το 
πληρεξούσιό σας εάν χάσετε την εμπιστοσύνη σας 
στην ικανότητα του πληρεξουσίου σας να κάνει το 
σωστό για εσάς. Ωστόσο, εάν χάσετε την ικανότητα 
λήψης αποφάσεων και ένας πληρεξούσιος καταχράται 
την εξουσία του (για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιούν 
την πληρεξουσιότητά τους για να σας αποσπάσουν 
χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία), κάποιος άλλος 
που ενδιαφέρεται για το καλό σας θα πρέπει να 
αντιδράσει. Εάν πιστεύουν, ή έχουν αντιληφθεί, ότι 
ο πληρεξούσιός σας δεν ενεργεί προς όφελός σας, 
μπορούν να αιτηθούν στο NCAT να ερευνήσει τις 
πράξεις του πληρεξουσίου και πιθανότατα να τους 
αφαιρέσει την πληρεξουσιότητα.

Ποιος αποφασίζει εάν έχω 
χάσει την ικανότητα λήψης 
αποφάσεων;  
Το πρόσωπο που διορίσατε να λαμβάνει αποφάσεις 
για λογαριασμό σας, μπορεί να είναι το πρόσωπο 
που αποφασίζει ότι έχετε χάσει την ικανότητα λήψης 
αποφάσεων. Ή μπορεί να είναι ένας δικηγόρος, 
γιατρός ή κοινωνικός λειτουργός που είναι σε 
επικοινωνία μαζί σας και πρέπει να είναι σίγουρος ότι 
έχετε την ικανότητα να λαμβάνετε συγκεκριμένες 
αποφάσεις.



Εάν εσείς ή κάποιο άλλο πρόσωπο διαφωνεί με την 
αξιολόγηση ως προς την ικανότητά σας για λήψη 
αποφάσεων, μπορεί να χρειαστεί να αποφασίσει 
το Τμήμα Κηδεμονίας του Αστικού και Διοικητικού 
Δικαστηρίου της NSW (NCAT). Μια έκθεση κατάλληλα 
εκπαιδευμένου γιατρού θα απαιτείται για να βοηθήσει 
το NCAT στη λήψη της απόφασής του.

Τι συμβαίνει εάν δεν κάνω 
πρόβλεψη για το μέλλον 
και χάσω την ικανότητα;
Τα μέλη των οικογενειών μπορεί να είναι σε θέση να 
λάβουν ανεπίσημα αποφάσεις για λογαριασμό σας, 
ιδίως αποφάσεις που αφορούν τον τρόπο διαβίωσης. 
Ωστόσο, οι περισσότερες αποφάσεις οικονομικής 
φύσεως απαιτούν πληρεξουσιότητα εάν έχετε 
χάσει την ικανότητα να διαχειρίζεστε μόνοι σας τα 
οικονομικά σας.  

Χωρίς πληρεξούσιο, η οικογένειά σας ενδέχεται να 
αντιμετωπίσει δυσκολίες πρόσβασης στο λογαριασμό 
σας για να εξοφλήσει λογαριασμούς. Εάν χρειάζεται 
να πουλήσετε το σπίτι σας για να πληρώσετε την 
εισαγωγή σας σε κάποιον οίκο ευγηρίας ή σε πιο 
κατάλληλο κατάλυμα, μόνο κάποιος πληρεξούσιός 
σας έχει το νόμιμο δικαίωμα να πουλήσει το σπίτι σας.

Εάν δεν έχετε ορίσει εκ των προτέρων το άτομο που 
θα λαμβάνει τις αποφάσεις, δεν θα υπάρχει κανείς 
εξουσιοδοτημένος να αποφασίζει για λογαριασμό σας 
και να επιλύσει οποιεσδήποτε διαφωνίες μεταξύ των 
μελών της οικογένειας.

Εάν δεν έχει ορίσει πληρεξούσιο ή δικαστικό 
συμπαραστάτη, και η παρουσία του είναι απαραίτητη, 
μόνο το Τμήμα Κηδεμονίας του Αστικού και 
Διοικητικού Δικαστηρίου της NSW (NCAT) ή το 
Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να ορίσει κάποιον που 
θα λαμβάνει αποφάσεις για λογαριασμό σας. Αυτό 
μπορεί να είναι χρονοβόρο και αγχωτικό. Ένα μέλος 
της οικογένειας ή άλλο πρόσωπο, που θα έχει ως 
γνώμονα την ευημερία σας θα πρέπει να αιτηθεί στο 
NCAT το διορισμό του ως οικονομικού διαχειριστή 
και/ή δικαστικού συμπαραστάτη σας. Θα σας ζητηθεί 
να παρουσιαστείτε στην εκδίκαση της υπόθεσης 
ενώπιον του NCAT. Το NCAT θα πρέπει να λάβει 
υπόψη του τις επιθυμίες σας, αλλά μπορεί να τις 
υπερκεράσει, εάν θεωρήσει ότι, ακολουθώντας τις 
επιθυμίες σας, δεν προασπίζεται τα συμφέροντά σας.

Το NCAT θα κρίνει ποιον θα ορίσει ως πρόσωπο που 
θα λαμβάνει αποφάσεις για λογαριασμό σας. Εάν 
υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας, 
το NCAT μπορεί να διορίσει έναν κρατικό λειτουργό 
ως οικονομικό διαχειριστή σας (το NSW Trustee and 
Guardian) ή κηδεμόνα (το NSW Public Guardian).  

Μία αληθινή ιστορία...
Η Μαρία διαγνώστηκε σε πρώιμο στάδιο 
άνοιας. Θέλει να είναι σίγουρη ότι εάν η 
κατάστασή της επιδεινωθεί, θα υπάρχει κάποιος 
που εμπιστεύεται ο οποίος θα μπορεί να 
λαμβάνει αποφάσεις για λογαριασμό της όταν 
δεν θα είναι πλέον σε θέση να το πράξει η ίδια.

Λατρεύει τα δύο παιδιά της, αλλά επιθυμεί να 
λαμβάνει ο γιος της οποιεσδήποτε αποφάσεις 
για λογαριασμό της. Γνωρίζει ότι η μεγαλύτερη 
κόρη της πιστεύει ότι θα πρέπει να πουλήσει το 
σπίτι της και να μετακομίσει σε οίκο ευγηρίας. Η 
Μαρία δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Άκουσε τον γιό 
και την κόρη της να διαφωνούν σχετικά με το 
μέλλον της.

Η Μαρία έχει επίσης δανείσει στην κόρη της 
αρκετά μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία δεν 
έχουν αποπληρωθεί. Αισθάνεται μεγαλύτερη 
ασφάλεια εάν ο γιος της αναλάβει τη διαχείριση 
των οικονομικών της σε περίπτωση που η ίδια 
πλέον δεν θα μπορεί. Η Μαρία συναντήθηκε 
με κάποιον δικηγόρο, ο οποίος έκρινε ότι παρά 
την διάγνωση πρώιμης άνοιας εξακολουθούσε 
να έχει την ικανότητα να κατανοεί τα έγγραφα 
που θα έπρεπε να συντάξει. Τη βοήθησε να 
συντάξει ένα διαρκές πληρεξούσιο και να ορίσει 
διαρκή συμπαραστάτη, γεγονός που έδινε στο 
γιο της το δικαίωμα να ενεργεί λαμβάνοντας 
αποφάσεις για λογαριασμό της όταν εκείνη δεν 
θα μπορούσε πλέον. Ο δικηγόρος ενημέρωσε 
παράλληλα και τη διαθήκη της Μαρίας.



Πού μπορώ να πάρω νομική 
βοήθεια;
LawAccess NSW
Παρέχει τηλεφωνικώς δωρεάν νομικές πληροφορίες και 
συστάσεις συμπεριλαμβανομένων για το πλησιέστερο 
γραφείο νομικής βοήθειας Νέας Νότιας Ουαλίας, 
το Κοινοτικό Κέντρο Νομικής βοήθειας, ιδιωτικούς 
δικηγόρους και άλλους οργανισμούς. 
Τηλ: 1300 888 529 (χρέωση τοπικής κλήσης) 
TTY: 1300 889 529 

www.lawaccess.nsw.gov.au

Υπηρεσία Δικαιωμάτων 
Ηλικιωμένων
Παρέχει δωρεάν νομική συμβουλή και βοήθεια για τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε σε μια σειρά από τομείς 

του δικαίου. 

Τηλ: 1800 424 079 

www.seniorsrightsservice.org.au

Αστικό και Διοικητικό Δικαστήριο 
της NSW (NCAT)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πληρεξούσια 
διαρκείας και κηδεμονία διαρκείας, καλέστε το Τμήμα 

Κηδεμονίας του  NCAT:

Τηλ: 1300 006 228 

www.ncat.nsw.gov.au 

NSW Trustee and Guardian
Μπορεί να λειτουργήσει ως ανεξάρτητος και 
αμερόληπτος εκτελεστής, διαχειριστής, πληρεξούσιος 
και καταπιστευτικός διαχειριστής. 

Τηλ: 1300 364 103 για ερωτήσεις σχετικά με 
υπηρεσίες καταπιστευμάτων (διαθήκες, πληρεξούσια, 
διαχείριση περιουσίας και καταπιστευμάτων).   

www.tag.nsw.gov.au
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Άλλα διαθέσιμα φυλλάδια:
  Ενήλικα παιδιά που μένουν 

στο σπίτι 
Τι να κάνετε εάν θέλετε να φύγουν;

  Βιώνετε  βία ή  
κακοποίηση; 
Μπορείτε να τις σταματήσετε

  Είστε παππούς ή γιαγιά; 
Απαντήσεις στις νομικές ερωτήσεις 
σας

  Ενισχύετε οικονομικά την 
οικογένειά σας; 
Κατανοήστε τους κινδύνους

  Μετακόμιση μαζί με την 
οικογένεια; 
Βεβαιωθείτε ότι προστατεύετε τα 
συμφέροντά σας

  Θέλουν να φύγω 
Παραμένοντας στο σπίτι σας αφότου 
αποβιώσει ο σύντροφός σας

Γιατί να κάνετε διαθήκη; 
Ένας οδηγός για να κάνετε διαθήκη

 Το σπίτι σας και η σύνταξή  
 σας 
 Τι πρέπει να γνωρίζετεΗ παρούσα δημοσίευση είναι ένας γενικός οδηγός για το νόμο. Δεν θα 

πρέπει να βασιστείτε σε αυτή ως νομική συμβουλή και συνιστούμε να 
μιλήσετε σε δικηγόρο σχετικά με την περίπτωσή σας.
Οι πληροφορίες είναι σωστές κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Όμως 
μπορεί να αλλάξουν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με 
την LawAccess NSW στο 1300 888 529.

Για να παραγγείλετε φυλλάδια της Legal Aid NSW τηλεφωνήστε στο:   
02 92195028 ή στείλετε μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη  
publications@legalaid.nsw.gov.au. Επίσης μπορείτε να παραγγείλετε 
και από την ιστοσελίδα μας www.legalaid.nsw.gov.au/publications

Έχετε δυσκολία στην ομιλία ή στην ακοή; 
Εάν σας είναι δύσκολο να ακούσετε ή να μιλήσετε: 

•      καλέστε μας διά μέσου της National Relay 
Service στο 133 677 ή    
www.relayservice.gov.au ή καλέστε

•     LawAccess NSW στο 1300 889 529


