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Fact 
sheet 

 

Κάνοντας αίτηση για κηδεμονία  
Ενημερωτικό δελτίο (Greek) 

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο 

Εάν σκέφτεστε να κάνετε μια αίτηση για 

κηδεμονία, αυτό το ενημερωτικό δελτίο θα σας 

οδηγήσει στα βασικά βήματα. Εξηγεί: 

Ποιος μπορεί να 

υποβάλει 

αιτήσεις 

Ενήλικες που κάνουν αίτηση 

για συγγενή, φίλο, πελάτη ή 

τον εαυτό τους 

Πώς να κάνετε 

αίτηση 

Τα έντυπα που χρειάζεστε 

για λήψη και ολοκλήρωση 

Τι θα συμβεί 

μετά 

Τα βήματα που ακολουθούν 

συμπεριλαμβανομένης της 

ακρόασης αίτησης 

Πώς 

αποφασίζονται 

οι εντολές 

κηδεμονίας 

Βασικές εκτιμήσεις και 

πληροφορίες σχετικά με 

προσωρινές εντολές και 

εντολές για νέους 

Ποιος μπορεί να υποβάλει 
αίτηση; 

Ενήλικες μπορούν να υποβάλουν 

αίτηση 

Οποιοσδήποτε ηλικίας 18 ετών και άνω μπορεί 

να υποβάλει αίτηση εντολής κηδεμονίας για ένα 

ενήλικα μέλος της οικογένειας, φίλο ή πελάτη 

που έχει μειωμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων 

και δυσκολεύεται να λάβει προσωπικές ή 

οικονομικές αποφάσεις. Μπορείτε επίσης να 

κάνετε αίτηση για τον εαυτό σας. 

Θα χρειαστείτε αποδεικτικά στοιχεία 

Πρέπει να είστε σε θέση να: 

• παρέχετε πληροφορίες σχετικά με την 

μειωμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων του 

ατόμου και πως αυτό επηρεάζει τις 

αποφάσεις του  

• να προσδιορίσετε ποιος νομίζετε ότι πρέπει 

να είναι ο κηδεμόνας (-ες) του. 

 

 Ανατρέξτε στις ‘Συχvές Ερωτήσεις για 
τα ενημερωτικά μας φυλλάδια – Κηδεμονία 
Ενηλίκων Στην ΒΕ’, για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την ικανότητα λήψης 
αποφάσεων και ‘Πληροφορίες για Κηδεμόνες’, 
για το τι κάνει ένας κηδεμόνας. 

Πώς κάνω αίτηση; 

Συμπληρώστε ένα έντυπο 

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο Αστικό και 

Διοικητικό Δικαστήριο της Βόρειας Επικράτειας 

(NTCAT) για εντολή κηδεμονίας: 

1 Μεταβείτε στην ιστοσελίδα 

www.ntcat.nt.gov.au και κάντε κλικ στη σελίδα 

Δημοσιεύσεις & Έντυπα (Publications & Forms). 

2 Κατεβάστε το έντυπο ‘Αίτηση για Εντολή 

Κηδεμονίας’ (έντυπο AG1). 

3 Συμπληρώστε το έντυπο και συγκεντρώστε 

τα στοιχεία που χρειάζεστε. 

4 Υποβάλετε το συμπληρωμένο έντυπο στο 

NTCAT μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

φαξ, ταχυδρομείο ή προσωπικά. 

 Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας NTCAT στο 
τέλος αυτού του φύλλου πληροφοριών. 

Δεν υπάρχει χρέωση για την υποβολή αίτησης. 

Παροχή ιατρικών στοιχείων 

Μαζί με το έντυπο αίτησης, θα πρέπει να δώσετε 

στοιχεία σχετικά με την ικανότητα λήψης 

αποφάσεων του ενήλικα, όπως μια πρόσφατη 

έκθεση ιατρικής ή ψυχολογικής αξιολόγησης. 

Μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό ή έναν 

επαγγελματία υγείας να συμπληρώσει το έντυπο 

‘Έκθεση από Ιατρό ή άλλον Επαγγελματία 

Υγείας’ (AG3). 

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να δώσετε: 

• Έντυπο Δήλωσης Επιλεξιμότητας του 

Προτεινόμενο Κηδεμόνα (AG2) 

• Έκθεση πρωτοβάθμιου φροντιστή (AG4). 
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Όλες αυτά τα έντυπα βρίσκονται στην ιστοσελίδα 

του NTCAT. Τα στοιχεία επικοινωνίας NTCAT 

βρίσκονται στην άλλη πλευρά αυτού του φύλλου 

πληροφοριών. 

Τι συμβαίνει μετά; 

Το NTCAT θα διοργανώσει μια ακρόαση 

Το NTCAT θα κανονίσει την ακρόαση της 

αίτησης και θα σας ενημερώσει με γράμμα πότε 

και πού θα γίνει. 

Το Γραφείο του Δημόσιου Κηδεμόνα ενδιαφέρεται 

για αιτήσεις κηδεμονίας, επομένως το προσωπικό 

μας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας 

υποβάλει κάποιες ερωτήσεις πριν από την ακρόαση. 

Θα πρέπει να έρθετε στην ακρόαση 

Είστε υπεύθυνοι για να έρθετε στην ακρόαση. 

Μπορεί να χρειαστεί να βοηθήσετε το άτομο για 

το οποίο γίνεται η εντολή να έλθει εκεί επίσης.  

Αν χρειαστεί, μπορείτε να κανονίσετε να λάβετε 

μέρος μέσω τηλεφώνου ή βίντεο. Ενημερώστε το 

δικαστήριο αν εσείς ή ο ενήλικας χρειάζεστε 

διερμηνέα. 

Άλλοι σχετικά άτομα μπορούν επίσης 

να παρευρεθούν 

Ένα άτομο που ενδιαφέρεται για τον ενήλικα 

μπορεί επίσης να έρθει στην ακρόαση. Ένα 

ενδιαφερόμενο άτομο μπορεί να είναι: 

• συγγενής τους, φίλος ή κοινωνικός λειτουργός 

• κάποιος που παρέχει υποστήριξη ή φροντίδα 

• οποιοσδήποτε άλλος με πραγματικό και 

επαρκές ενδιαφέρον για την προστασία των 

συμφερόντων του ενήλικα 

• ο Δημόσιος Κηδεμόνας ή ο Δημόσιος 

Διαχειριστής. 

Πώς αποφασίζονται οι εντολές 
κηδεμονίας; 

Το NTCAT εξετάζει διάφορους 

παράγοντες 

Για να αποφασίσει αν θα κάνει μια εντολή 

κηδεμονίας, το NTCAT θα εξετάσει και τα δύο: 

• τη φύση και την έκταση της βλάβης στην 

ικανότητα λήψης αποφάσεων του ενήλικα 

• εάν οι ανάγκες τους θα μπορούσαν να 

ικανοποιηθούν επαρκώς κατά τρόπο που να 

περιορίζεται λιγότερο η ελευθερία λήψης 

αποφάσεων και δράσης. 

 Το NTCAT θα εξετάσει προσεκτικά τα αποδεικτικά 

στοιχεία που παρέχετε και θα εξετάσει τα είδη 

προσωπικών και οικονομικών αποφάσεων που 

πρέπει να ληφθούν στη ζωή του ενήλικα.  

Νεαρά άτομα μπορούν να έχουν εντολή 

Το NTCAT μπορεί να κάνει εντολή κηδεμονίας 

για κάποιον που είναι τουλάχιστον 17. 

Πρέπει να είναι ευλόγως ικανοποιημένο ότι τα 

κριτήρια για την εντολή θα τηρηθούν όταν γίνουν 

18. Μια εντολή που απευθύνεται σε ένα νεαρό 

άτομο θα τεθεί σε ισχύ κατά τα 18α γενέθλιά του. 

Οι προσωρινές εντολές βοηθούν τους 

ενήλικες σε επείγουσα ανάγκη 

Το NTCAT μπορεί επίσης να προβεί σε προσωρινή 

εντολή κηδεμονίας όταν έχει υποβληθεί αίτηση, 

αλλά δεν έχει ακόμη καθοριστεί. 

Πρέπει λογικά να πιστεύει ότι ο ενήλικας πληροί 

τα κριτήρια για μια εντολή και χρειάζεται 

επειγόντως έναν κηδεμόνα. 

Σημαντικά έγγραφα 

• Νόμος Περί Κηδεμονίας Ενηλίκων του 2016 

• Νόμος για το Αστικό και Διοικητικό Δικαστήριο 

της Βόρειας Επικράτειας του 2014 

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 

 08 8922 7201 

Γραφείο του Δικαστηρίου στο Darwin 

 The Met Building, CASCOM Building 5, 

Casuarina Village, Level 1, 13–17 

Scaturchio Street, Casuarina NT 0811 

Το γραφείο του δικαστηρίου στην Alice Springs 

 Westpoint Building, 1 Stott Terrace,  

Alice Springs NT 0870 
 


