
Τι είναι μια διαθήκη;
Μία διαθήκη είναι ένα 
νομικό έγγραφο που 
καθορίζει πώς θέλετε να 
διανεμηθούν τα πράγματα 
που σας ανήκουν μετά τον 
θάνατό σας. Οι διαθήκες 
δεν είναι μόνο για άτομα 
που έχουν ακίνητα ή πολλά 
χρήματα.

Η σύνταξη διαθήκης είναι 
ένα θετικό  βήμα που 
μπορείτε να κάνετε για να:
•   φροντίσετε τους ανθρώπους που νοιάζεστε
•   αφήσετε συγκεκριμένα πράγματα σε 

συγκεκριμένους ανθρώπου
•   διορίσετε ένα άτομο που εμπιστεύεστε για να 

πραγματοποιήσει τις οδηγίες της διαθήκης σας  (ο 
εκτελεστής σας)

•   αφήσετε τυχόν άλλες οδηγίες που μπορεί να έχετε 
(για παράδειγμα, για τις διατυπώσεις της κηδείας 
σας)

•   κάνετε μία δωρεά σε φιλανθρωπική οργάνωση της 
προτίμησής σας

Η σύνταξη μιας διαθήκης εξαλείφει τις αμφιβολίες  
και τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν όταν  
δεν υπάρχουν αποδείξεις για τη βούληση του  
αποθανόντος. 
Ακόμη κι αν δεν έχετε πολλά χρήματα ή δεν  είστε 
ιδιοκτήτης οικίας, μπορεί να θέλετε να  αφήσετε άλλα 
πολύτιμα αντικείμενα ή  αντικείμενα συναισθηματικής 
αξίας όπως  έργα τέχνης,  νομίσματα, κοσμήματα, 
αντίκες,  επιστολές ή φωτογραφίες σε συγκεκριμένα  
άτομα.
Μετά τον θάνατό σας τα ακίνητά σας  και τα υπάρχοντά 
σας θα  αναφέρονται ως  περιουσιακά σας  στοιχεία.

Γιατί να κάνετε 
διαθήκη;
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Γιατί χρειάζομαι διαθήκη; 
Αν δεν έχετε διαθήκη, δεν έχετε λόγο για το πώς 
διανέμονται τα περιουσιακά σας στοιχεία. Σε 
περίπτωση θανάτου σας χωρίς διαθήκη (δηλαδή 
‘εξ αδιαθέτου’) τα περιουσιακά σας στοιχεία θα 
διανεμηθούν στους συγγενείς σας με βάση έναν 
νομικό τύπο (αποκαλείται ‘κανόνες εξ αδιαθέτου 
διαδοχής’). Αυτό μπορεί να διαφέρει κατά πολύ 
από ό,τι επιθυμούσατε ή σκοπεύατε να γίνει. Ο 
θάνατος χωρίς διαθήκη μπορεί επίσης να προκαλέσει 
επιπλοκές, καθυστερήσεις και επιπλέον έξοδα για 
όσους μένουν πίσω. Σε περίπτωση θανάτου χωρίς 
διαθήκη, αν δεν υπάρχουν συγγενείς στενότερου 
βαθμού από πρώτο εξάδελφο, τα περιουσιακά σας 
στοιχεία θα περιέχονται στο κράτος.

Μία διαθήκη τίθεται σε ισχύ μόνο μετά τον θάνατό 
σας. Αν θέλετε κάποιος να προσέχει ή να λαμβάνει 
αποφάσεις για τα οικονομικά σας ενώ είστε ακόμη 
εν ζωή αλλά έχετε καταστεί ανίκανοι να το κάνετε 
οι ίδιοι θα χρειαστεί να συντάξετε ένα πληρεξούσιο 
διαρκείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τα πληρεξούσια διαρκείας ανατρέξτε στο φυλλάδιο 
Legal Aid NSW ‘Ποιος θα αποφασίσει για σας αν δεν 
μπορείτε να αποφασίσετε εσείς;’’

Ποιος μπορεί να κάνει διαθήκη;
Οποιοσδήποτε άνω των 18 ετών μπορεί να 
κάνει διαθήκη υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 
τη διανοητική ικανότητα. Ένα άτομο με μέτρια 
διανοητική αναπηρία ή στα πρώιμα στάδια άνοιας 
ενδέχεται να εξακολουθεί να μπορεί να κάνει διαθήκη 
αν έχει την ικανότητα κατά τη στιγμή σύνταξης της 
διαθήκης. Αν η ικανότητα του ατόμου αμφισβητείται, 
πρέπει να διεξαχθεί αξιολόγηση της κατανόησής τους 
από ένα αρμόδιο άτομο, όπως έναν γιατρό, ψυχολόγο 
ή ψυχίατρο. Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να 
εγκρίνει τη σύνταξη διαθήκης από άτομο κάτω των 
18.

Πως μπορώ να κάνω μια διαθήκη; 
Η σύνταξη μιας διαθήκης μπορεί να είναι μια 
απλή διαδικασία και δεν χρειάζεται να είναι 
ακριβή. Μια διαθήκη πρέπει να υπογράφεται και 
να γίνεται παρουσία μάρτυρα για να είναι νομικά 
ισχύουσα. Είναι επίσης σημαντικό οι προθέσεις 
σας να εκφράζονται με σαφήνεια για να μειωθεί η 
πιθανότητα οποιασδήποτε διαμάχης για το ποιος 
θέλατε να πάρει τι.

Συνεπώς είναι καλύτερο να έχετε δικηγόρο, την 
εταιρία NSW Trustee and Guardian ή μία εταιρία 
διαχείρισης καταπιστευμάτων για να συντάξει τη 
διαθήκη για λογαριασμό σας. Παρότι υπάρχουν σετ 
για να συντάξετε μόνοι σας τη διαθήκη σας, είναι 
πιο ασφαλές να καταφύγετε σε επαγγελματία για τη 
σύνταξη της διαθήκης σας ώστε να διασφαλίσετε ότι 
γίνεται σωστά και είναι κατάλληλη για τις ανάγκες 
σας. Ένας επαγγελματίας μπορεί επίσης να σας 
συμβουλεύσει για τυχόν φορολογικά θέματα που θα 
πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά τη σύνταξη της 
διαθήκης σας.

Πόσο κοστίζει η σύνταξη 
μιας διαθήκης;
Οι αμοιβές δικηγόρων ποικίλλουν και μπορεί να 
εξαρτώνται από το πόσο πολύπλοκη είναι μια 
διαθήκη. Μπορείτε να κάνετε έρευνα αγοράς και να 
συγκρίνετε πόσο χρεώνουν οι δικηγόροι. Οι Εταιρίες 
διαχείρισης καταπιστευμάτων χρεώνουν αμοιβή για 
τη σύνταξη διαθήκης καθώς και για τη διαχείριση των 
περιουσιακών σας στοιχείων μετά τον θάνατό σας.

Η NSW Trustee and Guardian (NSWTAG) έχει μια 
σταθερή χρέωση για να κάνει και να ενημερώσει τη 
διαθήκη σας, εκτός αν είστε σε πλήρη Centrelink 
Age Pension, περίπτωση κατά την οποία θα 
προετοιμάσουν τη διαθήκη σας δωρεάν. Αν 
έχετε ορίσει την NSW Trustee and Guardian ως 
τον εκτελεστή σας θα ισχύσουν τέλη κατά την 
χορήγηση της περιουσίας σας μετά το θάνατό σας. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη 
NSWTAG δείτε  
www.tag.nsw.gov.au/fees-and-charges-wills.html

Ποια θα είναι η διάρκεια 
ισχύος της διαθήκης μου;
Η διαθήκη σας θα διαρκέσει έως τον θάνατό 
σας, εκτός αν την αλλάξετε, συντάξετε νέα ή την 
ανακαλέσετε (ακυρώσετε).

Η σύναψη γάμου επίσης συντελεί ανάκληση διαθήκης 
εκτός αν η διαθήκη συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη 
τον επικείμενο γάμο. Αν σκοπεύετε να παντρευτείτε 
ή να πάρετε διαζύγιο θα πρέπει να ενημερώσετε τη 
διαθήκη σας. Πρέπει να λάβετε νομικές συμβουλές 
για την κατάστασή σας.

Πρέπει επίσης να λάβετε νομικές συμβουλές για 
την ενημέρωση της διαθήκης σας αν οι περιστάσεις 
σας αλλάξουν με άλλους τρόπους, για παράδειγμα, 
γεννηθούν παιδιά ή εγγόνια, ή αν πεθάνει ο  
σύντροφός σας.



Ποιον πρέπει να διορίσω ως 
εκτελεστή της διαθήκης μου;
Ο εκτελεστής της διαθήκης είναι το άτομο που 
κατονομάζεται στη διαθήκη σας ως υπεύθυνος για 
τη διαχείριση των περιουσιακών σας στοιχείων μετά 
τον θάνατό σας. Το άτομο αυτό πρέπει να είναι άνω 
των 18 ετών και να είναι άτομο που το εμπιστεύεστε 
και είναι έτοιμο να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Ή 
μπορείτε να διορίσετε έναν επαγγελματία, όπως 
το NSW Trustee and Guardian ή έναν δικηγόρο, 
περίπτωση στην οποία θα χρειαστεί να πληρώσετε 
αμοιβές. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο εκτελεστής 
της διαθήκης σας γνωρίζει πού φυλάσσεται η διαθήκη 
σας.

Που πρέπει να φυλάσσω τη 
διαθήκη μου;
Οι περισσότεροι δικηγόροι αναλαμβάνουν την 
ασφαλή φύλαξη του πρωτότυπου της διαθήκης 
των πελατών τους χωρίς χρέωση. Αυτή είναι 
η ασφαλέστερη επιλογή διότι αν η διαθήκη 
εξαφανιστεί θεωρείται ότι την έχετε καταστρέψει 
για να την ανακαλέσετε. Μπορείτε επίσης να τη 
φυλάξετε σε θυρίδα ασφαλείας σε μία τράπεζα ή 
σε χρηματοκιβώτιο στο σπίτι σας. Είναι καλή ιδέα 
να διατηρείτε ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο στα 
προσωπικά σας έγγραφα με μία σημείωση όπου θα 
εξηγείτε πού βρίσκεται το πρωτότυπο της διαθήκης. 
Θα πρέπει επίσης να δώσετε ένα αντίγραφο στον 
εκτελεστή (σε σφραγισμένο φάκελο, αν το προτιμάτε) 
ή να τους ενημερώσετε πού βρίσκεται το πρωτότυπο 
της διαθήκης.

Πως μπορώ να αλλάξω τη 
διαθήκη μου αν αλλάξω 
γνώμη;
Μπορείτε να αλλάξετε τη διαθήκη σας οποιαδήποτε 
στιγμή υπό την προϋπόθεση ότι έχετε τη διανοητική 
ικανότητα. Ωστόσο δεν μπορείτε να αλλάξετε 
τη διαθήκη σας διαγράφοντας χειρόγραφα κάτι 
στη διαθήκη σας και υπογράφοντας με τα αρχικά 
σας, ή γράφοντας κάτι διαφορετικό στη θέση του. 
Μπορείτε να συντάξετε ένα “πρόσθετο σύμφωνο” 
(ένα ξεχωριστό έγγραφο στο οποίο θα συντάσσετε 
μία αλλαγή στη διαθήκη σας) το οποίο θα πρέπει να 
υπογραφεί παρουσία μάρτυρα με τον ίδιο τρόπο που 
συντάξατε τη διαθήκη σας. Συνήθως είναι καλύτερο 
να συντάξετε απλώς μια νέα διαθήκη από την αρχή.

Μπορώ να κάνω δωρεά σε 
φιλανθρωπική οργάνωση;
Το να κάνετε μία δωρεά στη διαθήκη σας σε μία 
φιλανθρωπική οργάνωση (ένα ‘κληροδότημα’) είναι 
ένας καλός τρόπος να εκφράσετε την υποστήριξή 
σας σε έναν σκοπό που είναι σημαντικός για σας. 
Μπορείτε να επιλέξετε να δωρίσετε:

•  κληροδότημα υπόλοιπο κληρονομιάς (ό,τι απομένει 
μετά την απόδοση όλων των δώρων και εξόδων των 
περιουσιακών σας στοιχείων)

• ποσοστό των περιουσιακών σας στοιχείων

•  συγκεκριμένο χρηματικό ποσό

•  δωρεάν ακινήτου ή μετοχών.

Είναι σημαντικό να λάβετε νομικές συμβουλές για 
να διασφαλίσετε ότι οι απαιτούμενες ενέργειες 
γίνονται σωστά (το φιλανθρωπικό ίδρυμα πρέπει 
να περιγράφεται σωστά) και ότι τα αγαπημένα σας 
άτομα λαμβάνουν τη σωστή φροντίδα.

Μπορεί να προσβληθεί  η 
διαθήκη μου;
Μία διαθήκη μπορεί να προσβληθεί αν αποδειχθεί ότι 
δεν είναι έγκυρη. Το άτομο που προσβάλει μία άκυρη 
διαθήκη θα πρέπει να αποδείξει ότι:

•  δεν ήταν αυτή η τελευταία σας διαθήκη (συντάξατε 
άλλη διαθήκη σε μεταγενέστερη ημερομηνία)

•   δεν τηρήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες κατά 
την υπογραφή και όσον αφορά την παρουσία 
μάρτυρα

•   δεν είχατε τη διανοητική ικανότητα κατά τη 
σύνταξη της διαθήκης (γι’ αυτό είναι σημαντικό να 
συντάξετε μία διαθήκη όσο είστε ακόμη καλά και 
δεν αμφισβητείται η διανοητική σας ικανότητα)

•  τροποποιήθηκε μετά την υπογραφή του 
πρωτότυπου, ή

•  ενεργούσατε υπό εξαναγκασμό ή υπό πίεση
 (και όχι απλή παρότρυνση) κατά τη σύνταξη της 

διαθήκης.

Ορισμένες κατηγορίες ατόμων (κυρίως συγγενείς)
μπορούν επίσης να προσβάλουν μία διαθήκη εντός
12 μηνών από τον θάνατό σας, αν πιστεύουν ότι
δεν έλαβαν δέουσες παροχές από τη διαθήκη. Αυτό 
αποκαλείται ‘απαίτηση οικογενειακής παροχής’. Η 
σύνταξη της διαθήκης σας από δικηγόρο μπορεί να 
μειώσει τις πιθανότητες αυτού του ενδεχομένου.



Πού μπορώ να πάρω νομική 
βοήθεια;
Ιδιωτικοί δικηγόροι
Η Υπηρεσία Συστάσεων Δικηγόρων της Νομικής Ένωσης 
Νέας Νότιας Ουαλίας μπορεί να σας παραπέμψει σε 
ιδιωτικό δικηγόρο για να συντάξετε μία διαθήκη.
Τηλ:  02 9926 0300  
Email: ereferral@lawsociety.com.au  

www.lawsociety.com.au

NSW Trustee and Guardian
Προετοιμάζει μια διαθήκη χωρίς κόστος για άτομα σε 
πλήρη Centrelink Age Pension.  
Τηλ:  1300 364 103 για τις ερωτήσεις σχετικά με τις 
υπηρεσίες διαχειριστή (Διαθήκες, Εξουσιοδοτήσεις, 
Καταπιστεύματα και Διοίκηση Περιουσίας)  

www.tag.nsw.gov.au

Συμβούλιο Οικονομικών Υπηρεσιών 
Το κορυφαίο αντιπροσωπευτικό σώμα για τις εταιρείες 
καταπιστευμάτων της Αυστραλίας. Οι εταιρίες 
καταπιστευμάτων χρεώνουν για την προετοιμασία 
διαθηκών. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τις εταιρείες 
καταπιστευμάτων στην ιστοσελίδα τους www.fsc.org.
au  

Τηλ: 02 9299 3022.

Υπηρεσία Δικαιωμάτων Ηλικιωμένων
Παρέχει δωρεάν νομική συμβουλή και βοήθεια για τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε σε μια σειρά από τομείς 
του δικαίου. 
Tel: 1800 424 079 

www.seniorsrightsservice.org.au

LawAccess NSW
Παρέχει τηλεφωνικώς δωρεάν νομικές πληροφορίες, 
συμβουλές σε ορισμένες υποθέσεις και συστάσεις 
συμπεριλαμβανομένων συστάσεων 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
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Η παρούσα δημοσίευση προορίζεται ως γενικός οδηγός για το νόμο. 
Δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως νομική συμβουλή και συνιστάται να 
μιλήσετε σε δικηγόρο σχετικά με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. 

Κατά τη στιγμή της εκτύπωσης, οι πληροφορίες που εμφανίζονται 
είναι σωστές, αλλά μπορεί να αλλάξουν. Εάν χρειάζεστε περισσότερη 

βοήθεια, 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

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

Ποιος θα λαμβάνει αποφάσεις 
για λογαριασμό σας, εάν εσείς 
δεν μπορείτε να αποφασίσετε 
μόνοι σας; 
Κάντε από τώρα πρόβλεψη για το μέλλον

 Το σπίτι σας και η   
 σύνταξή σας  
 Τι πρέπει να γνωρίζετε


