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Fact 
sheet 

 
Εκ των Προτέρων Προσωπικά Σχέδια και  
Κηδεμονία Ενηλίκων  Ενημερωτικό δελτίο (Greek) 

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο 

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο ανασκοπεί τον εκ 

των προτέρων προσωπικό σχεδιασμό και την 

κηδεμονία ενηλίκων στη Βόρεια Επικράτεια. 

Εξηγεί: 

Τι είναι ο εκ των 

προτέρων 

προσωπικός 

σχεδιασμός; 

Εκ των προτέρων αποφάσεις 

συγκατάθεσης, εκ των 

προτέρων δηλώσεις 

φροντίδας και αντικαταστάτες 

για τη λήψη αποφάσεων 

Πώς σχετίζεται 

με την 

κηδεμονία των 

ενηλίκων 

Επιπτώσεις στις εντολές 

κηδεμονίας, τη διαρκής 

πληρεξουσιότητα και τη 

λήψη αποφάσεων 

Τι είναι ο εκ των προτέρων 
προσωπικός προγραμματισμός; 

Ο εκ των προτέρων προσωπικός προγραμματισμός 

επιτρέπει σε ένα άτομο να προγραμματίσει για ένα 

μέλλον όπου οι επιθυμίες του για την υγεία, την 

οικονομία και τον τρόπο ζωής του ακούγονται και 

γίνονται σεβαστές. Εφαρμόζεται από τον Νόμο 

Περί Εκ Των Προτέρων Προσωπικό Προγραμματισμό 

2013 (Advance Personal Planning Act 2013). 

Εκ των προτέρων προσωπικά 

προγράμματα  

Ένα εκ των προτέρων προσωπικό σχέδιο είναι το 

νομικό έγγραφο που καταγράφει τις προσωπικές 

και οικονομικές προτιμήσεις ενός ενήλικα σε 

περίπτωση που χάσουν τη δυνατότητα λήψης 

αποφάσεων στο μέλλον. Δεν αντικαθιστά τη 

διαθήκη τους και ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια 

της ζωής τους. Ένα Εκ των προτέρων Προσωπικό 

Πρόγραμμα:  

• δηλώνει πώς θέλετε να αντιμετωπιστούν τα 

προσωπικά και οικονομικά σας θέματα στο 

μέλλον 

• δεν αντικαθιστά τη διαθήκη σας  

 

• ισχύει μόνο όταν χάσετε την ικανότητα 

λήψης αποφάσεων  

• μπορεί να ακυρωθεί (‘ανακληθεί’) ή να 

τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή, αν έχετε τη 

νομική ικανότητα να το πράξετε. 

Ο εκ των προτέρων προσωπικός σχεδιασμός 

αντικαθιστά τη διαρκή εξουσιοδότηση στη 

Βόρεια Επικράτεια. 

 Μόνιμη εξουσιοδότηση δεν μπορεί πλέον να 
δημιουργηθεί στη Βόρεια Επικράτεια. Ωστόσο, οι 

υπάρχουσες διαρκείς εξουσίες εξακολουθούν να 
ισχύουν, όπως και οι δια-πολιτειακές εξουσίες. 

Ένα σχέδιο μπορεί να έχει όλα ή κάποια από τα 

ακόλουθα: 

• μια εκ των προτέρων απόφαση συναίνεσης 

• μια εκ των προτέρων δήλωση φροντίδας 

• διορισμό αναπληρωτή υπεύθυνου για τη 

λήψη αποφάσεων. 

Οι αποφάσεις συναίνεσης εκ των 

προτέρων (έγκαιρες) 

Μια απόφαση συναίνεσης εκ των προτέρων σας 

επιτρέπει να ελέγχετε την έκταση και τον τύπο 

της ιατρικής θεραπείας που θα λάβετε στο μέλλον, 

εάν δεν μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας. 

Οι αποφάσεις συναίνεσης εκ των προτέρων είναι 

νομικά δεσμευτικές, πράγμα που σημαίνει ότι 

πρέπει να τις ακολουθούν οι γιατροί, οι κηδεμόνες 

και οι λοιποί υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων. 

Εκ των προτέρων δηλώσεις φροντίδας 

Μια δήλωση εκ των προτέρων για φροντίδα 

καθορίζει τις προσωπικές σας απόψεις, τις 

επιθυμίες και τις πεποιθήσεις σας ως βάση για το 

πώς θέλετε κάποιος να ενεργήσει αν αποφασίσει 

για εσάς στο μέλλον. 

Σε αντίθεση με την απόφαση έγκρισης εκ των 

προτέρων, μια δήλωση δεν υπαγορεύει ποιες 

ενέργειες πρέπει να λάβουν οι υπεύθυνοι λήψης 

αποφάσεων, αλλά θα τους δώσει γενικές οδηγίες. 

Το τι που συμπεριλαμβάνετε εξαρτάται από εσάς. 
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Ωστόσο, όπως και οι αποφάσεις συναίνεσης εκ 

των προτέρων, εάν έχετε τη δυνατότητα λήψης 

αποφάσεων και είστε σε θέση να το πράξετε, 

μπορείτε: 

• να δώσετε εντολή στον κηδεμόνα σας ή σε 

άλλους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων 

να μην ενεργοποιήσουν τη δήλωση σας  

• να αποσύρετε ή να τροποποιήσετε τη 

δήλωσή σας ανά πάσα στιγμή. 

Αναπληρωτές υπεύθυνοι λήψης 

αποφάσεων 

Ένας αναπληρωτής υπεύθυνος για τη λήψη 

αποφάσεων είναι ένας ενήλικας που μπορεί να 

λάβει αποφάσεις για λογαριασμό σας όταν δεν 

μπορείτε να το κάνετε εσείς. Αυτό μπορεί να είναι 

ένας σύντροφος, γονέας, ενήλικος παιδί, στενός 

συγγενής, φίλος ή άλλο έμπιστο πρόσωπο. 

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς φορείς 

λήψης αποφάσεων για διαφορετικές αποφάσεις 

στη έγκαιρη δήλωση φροντίδας σας. Το 

σημαντικό είναι ότι τους εμπιστεύεστε να 

ενεργούν προς το συμφέρον σας. 

Τι γίνεται με την κηδεμονία και 
τη διαρκή εξουσιοδότηση; 

Τι κάνει το NTCAT 

Το NTCAT (το Δικαστήριο) μπορεί να διορίσει 

έναν κηδεμόνα για να λάβει συγκεκριμένες 

αποφάσεις για έναν ενήλικα με μειωμένη 

ικανότητα λήψης αποφάσεων, αν είναι 

ικανοποιημένο ότι αυτό είναι απαραίτητο. 

Εάν έχετε ένα έγκαιρο προσωπικό σχέδιο ή έχετε 

δώσει σε κάποιον διαρκές πληρεξούσιο, το 

Αστικό και Διοικητικό Δικαστήριο της Βόρειας 

Επικράτειας (NTCAT) πρέπει να το λάβει αυτό 

υπόψη όταν αποφασίζει: 

• εάν χρειάζεστε έναν κηδεμόνα 

• αν πρέπει να κάνει μια εντολή κηδεμονίας 

• ποιους όρους πρέπει να περιλαμβάνει η 

εντολή κηδεμονίας, αν τη χρειάζεστε. 

Το NTCAT δεν πρέπει να εκδίδει εντολή 

κηδεμονίας που να δίνει στο κηδεμόνα 

εξουσιοδότηση για ένα θέμα, αν κάποιος άλλος 

έχει ήδη την εν λόγω εξουσία βάσει έγκαιρου 

προσωπικού σχεδίου ς ή διαρκούς εξουσιοδότησης. 

Το NTCAT είναι επίσης το μόνο όργανο που έχει 

την εξουσία να αλλάζει ή να ανακαλεί ένα 

έγκαιρο προσωπικό σχέδιο, εκτός από τον 

ενήλικα που το έφτιαξε. 

 Τι πρέπει να κάνουν οι κηδεμόνες 

Οποιοσδήποτε υπεύθυνος λήψης αποφάσεων που 

διορίζεται σύμφωνα με τον Νόμο Περί Εκ Των 

Προτέρων Προσωπικό Προγραμματισμό 2013 και 

οποιοσδήποτε κηδεμόνας που έχει διοριστεί βάσει 

Νόμου Περί Κηδεμονίας Ενηλίκων του 2016, θα 

δεσμεύεται από τις έγκαιρες αποφάσεις συναίνεσής 

σας ή από τις δηλώσεις προληπτικής φροντίδας. 

Αυτό εξασφαλίζει ότι οι αποφάσεις σας, οι 

πεποιθήσεις, οι απόψεις και οι επιθυμίες σας 

τιμώνται, εάν επηρεαστεί η ικανότητα σας για 

λήψη αποφάσεων. 

Εάν έχετε μια εκ των προτέρων δήλωση 

περίθαλψης και διοριστεί ένας κηδεμόνας, ο 

κηδεμόνας σας πρέπει να χρησιμοποιήσει την 

εξουσία του για να υλοποιήσει τη δήλωσή σας, 

ακόμα και αν δεν είναι προς το συμφέρον σας. 

 Μπορεί να δικαιολογηθεί ένας υπεύθυνος 
λήψης αποφάσεων για τη μη ενεργοποίηση 
μιας δήλωσής σε περιορισμένες περιπτώσεις. 

Ανατρέξτε στην ενότητα 23 του Νόμου Περί Έκ 
των Προτέρων Προσωπικού Προγραμματισμού. 

Τι θα συμβεί αν το NTCAT δεν γνωρίζει 

το εκ των προτέρων προσωπικό 

πρόγραμμά σας; 

Εάν το NTCAT δεν γνωρίζει σχετικά με ένα εκ 

των προτέρων προσωπικό σχέδιο ή συνεχή 

πληρεξούσιο όταν εκδίδει εντολή κηδεμονίας, η 

εγκυρότητα της εντολής θα αμφισβητηθεί. 

Το συντομότερο εφικτό, αφού ένας κηδεμόνας ή ο 

Δημόσιος Κηδεμόνας αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα 

εκ των προτέρων προσωπικό σχέδιο ή διαρκής 

πληρεξούσιο, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο 

NTCAT για επανεξέταση της εντολής κηδεμονίας. 

 Ανατρέξτε στην ενότητα 52 του Νόμου Περί 
Κηδεμονίας Ενηλίκων για να μάθετε περισσότερα. 

Σημαντικά έγγραφα 

• Νόμος Περί Κηδεμονίας Ενηλίκων του 2016 

• Νόμο Περί Εκ Των Προτέρων Προσωπικό 

Προγραμματισμό 2013 

• Νόμος Περί Εισαγγελέας του 1992 

• τον οδηγό μας για την κατανόηση της κηδεμονίας 

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε μαζί μας: 

 1800 810 979  

 public.guardian@nt.gov.au 

 www.publicguardian.nt.gov.au 

  
 


