
© Office of the Public Guardian, 2018  ⚫  Ενημερωτικό δελτίο: Σχετικά με τοv κηδεμόνα σας  
 (About your guardian: Greek) 

1 

 

Fact 
sheet 

 

Σχετικά με τον κηδεμόνα σας  
Ενημερωτικό δελτίο (Greek) 

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο 

Εάν έχετε έναν κηδεμόνα, είναι σημαντικό να ξέρετε 

τι κάνουν. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο εξηγεί: 

Τι μπορεί να 

κάνει ο 

κηδεμόνας σας 

Αποφάσεις που μπορούν να 

σας βοηθήσουν να κάνετε 

σχετικά με τη ζωή σας 

Πώς έχει 

επιλεγεί ο 

κηδεμόνας σας 

Τα βήματα που λαμβάνονται 

για να υπάρξει το καλύτερο 

αποτέλεσμα για εσάς 

Τι μπορείτε να 

κάνετε εάν 

διαφωνείτε 

Πράγματα που μπορείτε να 

κάνετε αν δεν σας αρέσει μια 

απόφαση που έγινε για σας 

Τι θα κάνει ο κηδεμόνας σας; 

Βοήθεια για σημαντικές αποφάσεις 

Ο κηδεμόνας είναι κάποιος που έχει νομίμως 

διοριστεί για να σας βοηθήσει να λάβετε 

σημαντικές αποφάσεις για πράγματα όπως: 

• για την υγεία σας 

• για τα χρήματα σας 

• για τα αντικείμενα σας 

• για το σπίτι (όπου ζείτε και με ποιον ζείτε). 

Μπορεί να χρειαστείτε έναν κηδεμόνα εάν έχετε 

πρόβλημα να παίρνετε καλές ή ασφαλείς 

αποφάσεις σε ορισμένες περιοχές της ζωής σας. 

Ονομάζουμε αυτό το γεγονός ότι έχετε ‘μειωμένη 

ικανότητα λήψης αποφάσεων’. 

Έχοντας έναν ή περισσότερους 

κηδεμόνες 

Μπορεί να έχετε έναν ή περισσότερους κηδεμόνες 

ανάλογα με την κατάστασή σας. Το Αστικό και 

Διοικητικό Δικαστήριο της Βόρειας Επικράτειας 

θα τους διορίσει. 

Εάν έχετε περισσότερους από έναν κηδεμόνα και 

δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε μια κοινή 

απόφαση, μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από το 

Δικαστήριο. 

 
Αποφασίζοντας τι μπορεί να κάνει ο 

κηδεμόνας σας 

Το Δικαστήριο θα πει ποιες αποφάσεις μπορεί να 

κάνει ο κάθε κηδεμόνας και θα πάρετε ένα 

αντίγραφο αυτών των πληροφοριών. Ονομάζεται 

εντολή κηδεμονίας. 

Μπορεί να έχετε έναν κηδεμόνα που σας βοηθά 

να διαχειριστείτε τα χρήματά σας ή κάποιος που 

σας βοηθά να αποφασίζετε για το πού ζείτε και 

για την περίθαλψη σας. 

Εάν έχετε ένα εκ των προτέρων προσωπικό 

σχέδιο, αυτό θα παραμείνει σε ισχύ ακόμα κι αν 

έχετε έναν κηδεμόνα. 

Επίσκεψη στο γιατρό ή τον οδοντίατρο 

Εάν ο κηδεμόνας σας φροντίζει την υγειονομική 

περίθαλψή σας, θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε 

για τους περισσότερους τύπους θεραπείας που 

σας προτείνει ο γιατρός ή ο οδοντίατρος. 

Υπάρχουν όμως κάποιες αποφάσεις για την 

υγεία με τις οποίες ο κηδεμόνας σας δεν μπορεί 

να συμφωνήσει. Μόνο το Δικαστήριο μπορεί να 

αποφασίσει για το τι αποκαλούμε ‘περιορισμένη 

υγειονομική περίθαλψη’. 

 Δείτε το ενημερωτικό δελτίο μας για την 
‘Κατανόηση του Νόμου Περί Κηδεμονίας 
Ενηλίκων στην Βόρεια Επικράτεια’ για 
περισσότερα σχετικά με τις αποφάσεις περί 
περιορισμένης υγειονομικής περίθαλψης. 

Πώς επιλέγεται ο κηδεμόνας σας; 

Υποβολή αίτησης για εντολή κηδεμονίας 

Ένας ενήλικας που φροντίζει για εσάς και 

πιστεύει ότι χρειάζεστε βοήθεια για τη λήψη 

αποφάσεων μπορεί να υποβάλει αίτηση στο 

δικαστήριο για εντολή κηδεμονίας. 

Μπορεί να σας ρωτήσουν: 

• τι σκέφτεστε για την αίτηση 

• Ποιος νομίζετε ότι πρέπει να είναι ο 

κηδεμόνας σας. 
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Παρουσία σε ακρόαση εντολής 

Στη συνέχεια, το Δικαστήριο θα προβεί σε 

ακρόαση, ώστε ο αιτών για εντολή κηδεμονίας να  

εξηγήσει γιατί μπορεί να χρειαστείτε κηδεμόνα. 

Η ακρόαση είναι για σας, οπότε είναι καλό αν 

μπορείτε να έρθετε προσωπικά ή να μιλήσετε 

μέσω βίντεο ή τηλεφώνου, για να πείτε τι 

πιστεύετε. 

Αλλά δεν είναι πρόβλημα αν δεν θέλετε να πάτε 

στην ακρόαση ή αν θέλετε κάποιος άλλος να 

μιλήσει για εσάς. 

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από έναν δικηγόρο 

με δικά σας έξοδα να σας εκπροσωπήσει κατά 

την ακρόαση ή να πάρετε έναν έμπιστο φίλο να 

κανονίσει ένα για εσάς. Εάν νομίζετε ότι δεν 

χρειάζεστε κηδεμόνα ή θέλετε κάποιον άλλο ως 

κηδεμόνα σας, θα πρέπει να το δηλώσετε. 

Ενημέρωση για το τι συμβαίνει 

Εάν διοριστεί ένας κηδεμόνας, το Δικαστήριο και 

το (τα) άτομο (-α) που θα διοριστεί (-ουν) ως 

κηδεμόνας θα σας ενημερώσουν. 

Το Δικαστήριο θα σας δώσει ένα αντίγραφο της 

εντολής κηδεμονίας, η οποία θα σας αναφέρει τι 

μπορεί να κάνει για σας ο κηδεμόνας σας. 

Τι γίνεται αν δεν συμφωνείτε; 

Αλλαγή εντολής κηδεμονίας 

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με οποιοδήποτε 

μέρος της εντολής κηδεμονίας, μπορείτε να 

ζητήσετε από το Δικαστήριο να την αξιολογήσει 

εκ νέου. 

Το Δικαστήριο θα ορίσει μια ημερομηνία για μια 

ακρόαση αναθεώρησης, ώστε να μπορέσουν να 

αποφασίσουν εάν χρειάζεστε ακόμα έναν 

κηδεμόνα ή αν η εντολή σας πρέπει να αλλάξει. 

Ρωτήστε τον κηδεμόνα σας για μια 

απόφαση 

Εάν δεν συμφωνείτε με εάν δεν συμφωνείτε με 

μια απόφαση που έλαβε ο κηδεμόνας σας που 

σας αφορά μιλήστε μαζί του γι' αυτό. Μπορείτε 

να ζητήσετε από κάποιον άλλο να σας βοηθήσει 

να το κάνετε αν χρειαστεί. 

Μπορείτε επίσης να μιλήσετε με το Δικαστήριο ή 

το γραφείο μας (το Δημόσιο Κηδεμόνα) για την 

απόφαση. Οι αριθμοί τηλεφώνου βρίσκονται σε 

αυτό το ενημερωτικό δελτίο. 

 Επανεξέταση απόφασης του 

Δικαστηρίου 

Εάν δεν συμφωνείτε με μια απόφαση που κάνει 

το Δικαστήριο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για 

επανεξέταση. Μπορείτε επίσης να προσφύγετε 

στο Ανώτατο Δικαστήριο για νομικό ζήτημα, εάν 

το χρειάζεστε. 

 Το Μέρος 5 του Νόμου του Αστικού και 
Διοικητικού Δικαστηρίου της Βόρειας Επικράτειας 
2014 σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας για 
αναθεώρηση και προσφυγή. 

Σημαντικά έγγραφα 

• Νόμος Περί Κηδεμονίας Ενηλίκων 2016 

• Νόμος για το Αστικό και Διοικητικό Δικαστήριο 

της Βόρειας Επικράτειας 2014 

• Νόμο Περί Εκ Των Προτέρων Προσωπικό 

Προγραμματισμό 2013 

Γραφείο του Δημόσιου Κηδεμόνα 

για πληροφορίες και υποστήριξη κηδεμονίας 

 

 

 

1800 810 979  

(8 π.μ. έως 4 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες) 

public.guardian@nt.gov.au 

www.publicguardian.nt.gov.au 

Αστικό και Διοικητικό Δικαστήριο της 

Βόρειας Επικράτειας  

για εντολές κηδεμονίας, εφαρμογές και αλλαγές 

 1800 604 622  

(8.45 π.μ. έως 4 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες) 

 agd.ntcat@nt.gov.au 

 www.ntcat.nt.gov.au 

Γραφείο του Δικαστηρίου στο Darwin 

 The Met Building, CASCOM Building 5, 

Casuarina Village, Level 1, 13–17 

Scaturchio Street, Casuarina NT 0811 

 PO Box 41860, Casuarina NT 0810 

 08 8922 7201  

Το γραφείο του δικαστηρίου στην Alice Springs 

 

 

Westpoint Building, 1 Stott Terrace,  

Alice Springs NT 0870 

PO Box 1745, Alice Springs NT 0870 

 08 8951 5442 

 


