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Fact 
sheet 

 
Συχvές Ερωτήσεις για τα ενημερωτικά μας φυλλάδια  

– Κηδεμονία Ενηλίκων Στην ΒΕ  Ενημερωτικό δελτίο (Greek) 

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο 

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο απαντά σε ορισμένες 

συνήθεις ερωτήσεις που ακούμε σχετικά με την 

κηδεμονία ενηλίκων. Αφορούν: 

• ενήλικες που χρειάζονται έναν κηδεμόνα 

• τη διαδικασία κηδεμονίας 

• προβλήματα και αλλαγές. 

Ενήλικες που χρειάζονται έναν 
κηδεμόνα 

Τι είναι η κηδεμονία; 

Η κηδεμονία είναι ένας νόμιμος τρόπος για να 

διοριστεί κάποιος (‘κηδεμόνας’) για να ενεργεί σε 

ορισμένα προσωπικά ή οικονομικά θέματα για έναν 

ενήλικα που έχει ‘μειωμένη ικανότητα λήψης 

αποφάσεων’ και χρειάζεται κάποιον να τον 

βοηθήσει να πάρει αποφάσεις. 

Τι είναι η ‘μειωμένη ικανότητα λήψης 
αποφάσεων’;  

Η ‘μειωμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων’ είναι 

όταν κάποιος αντιμετωπίζει προβλήματα με την: 

• κατανόηση και ανάμνηση πληροφοριών σχετικά 

με τα προσωπικά ή οικονομικά θέματα τους 

• ανάλυση αυτών των πληροφοριών ώστε να 

λαμβάνουν αιτιολογημένες και ενημερωμένες 

αποφάσεις 

• επικοινωνία των αποφάσεών τους. 

Η ικανότητα λήψης αποφάσεων ενός ενήλικα 

μπορεί να θεωρηθεί μειωμένη ακόμη και αν: 

• η μείωση της ικανότητας προκύπτει μόνο 

μερικές φορές ή ποικίλλει ανάλογα με την 

κατάσταση 

• ο ενήλικας μπορεί να λάβει αποφάσεις σχετικά 

με ορισμένα προσωπικά ή οικονομικά θέματα. 

Ένας ενήλικας θεωρείται ότι έχει την ικανότητα 

λήψης αποφάσεων μέχρι να επιδειχτεί το αντίθετο. 

 Το τμήμα 5 του Nόμου Περί Κηδεμονίας Ενηλίκων 
του 2016 ορίζει την ικανότητα λήψης 

αποφάσεων.  

 

Ποιος διορίζει έναν κηδεμόνα; 

Το Αστικό και Διοικητικό Δικαστήριο της Βόρειας 

Επικράτειας (NTCAT) είναι η αρχή που διορίζει 

κηδεμόνες. Αυτό θα γίνει μόνο αν είναι 

ικανοποιημένο ότι ένας ενήλικας: 

• έχει μειωμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων για 

ορισμένα ή όλα τα προσωπικά ή οικονομικά θέματα 

• χρειάζεται έναν κηδεμόνα για αυτά τα θέματα. 

Ποιος μπορεί να είναι κηδεμόνας; 

Ένας κηδεμόνας μπορεί να είναι: 

• Ένας ενήλικας που μπορεί να διοριστεί νόμιμα 

• ο Δημόσιος Κηδεμόνας 

• ο Δημόσιος Διαχειριστής (για οικονομικά θέματα) 

• ένας ή περισσότερα άτομα από τα παραπάνω. 

Μπορούν να υπάρχουν περισσότεροι 

από ένας κηδεμόνας; 

Ναί. Το NTCAT μπορεί να διορίσει δύο ή περισσότερους 

κηδεμόνες για έναν ενήλικα. Θα το κάνει αυτό: 

• Από κοινού: Όλοι οι κηδεμόνες πρέπει να 

συμφωνήσουν και να λάβουν αποφάσεις από 

κοινού. 

• Ανεξάρτητα: Οι κηδεμόνες έχουν ξεχωριστή ευθύνη 

λήψης αποφάσεων για διαφορετικά θέματα. 

• Από κοινού και ανεξάρτητα: Οι κηδεμόνες 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αρχή λήψης 

αποφάσεων μαζί ή μόνοι τους, αλλά πρέπει να 

συμφωνήσουν. 

Τι γίνεται αν κάποιος χρειάζεται 
επειγόντως έναν κηδεμόνα; 

Το NTCAT μπορεί να προβεί σε ενδιάμεση εντολή 

κηδεμονίας ενώ αποφασίζει μια αίτηση αν πιστεύει 

εύλογα ότι ο ενήλικας έχει μειωμένη ικανότητα λήψης 

αποφάσεων και χρειάζεται επειγόντως κηδεμόνα. 

Μπορώ να καταχωρήσω μια δια-
πολιτειακή εντολή; 

Ναί. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο NTCAT 

για να καταχωρήσετε μια δια-πολιτειακή εντολή 

εάν ο ενήλικας ζει τώρα στη Βόρεια Επικράτεια. 
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Η διαδικασία κηδεμονίας 

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για 

κηδεμονία; 

 Ένα άτομο που ενδιαφέρεται για την ευημερία του 

ενήλικα, ή οι ίδιοι οι ενήλικες, μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση για να διοριστεί ένας κηδεμόνας. 

Πώς διορίζεται ένας κηδεμόνας; 

Υποβάλλεται μια αίτηση στο NTCAT για εντολή 

κηδεμονίας από κάποιον που ενδιαφέρεται για 

τον ενήλικα ή από τον ίδιο τον ενήλικα. 

Τι είναι η εντολή κηδεμονίας; 

Η εντολή κηδεμονίας είναι ένα νομικό έγγραφο το 

οποίο αναφέρει ποιες αποφάσεις μπορεί να κάνει 

ένας κηδεμόνας για τον αντιπροσωπευόμενο 

ενήλικα και τους τυχόν όρους. Το NTCAT θα 

δώσει ένα αντίγραφο της εντολής σε κάθε 

κηδεμόνα και τον ενήλικα αφού γίνει. 

Χρειάζεστε δικηγόρο στις ακροάσεις 

του NTCAT; 

Είναι δική σας επιλογή. Σύμφωνα με το νόμο, οι 

ενήλικες μπορούν να επιλέξουν να μιλήσουν για 

τον εαυτό τους, να τους εκπροσωπεί ένας 

δικηγόρος ή, με την έγκριση του NTCAT, να 

ζητούν από κάποιον άλλο να μιλήσει γι 'αυτούς. 

 Βλ. Άρθρο 130 του Νόμου Περί Αστικού και 
Διοικητικού Δικαστηρίου της Βόρειας 
Επικράτειας του 2014. 

Προβλήματα και αλλαγές 

Σε ποιον θα πρέπει να μιλήσετε; 

Εάν χρειάζεται να μιλήσετε με κάποιον για θέμα 

κηδεμονίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 

Γραφείο του Κηδεμόνα ή του NTCAT.  

Το NTCAT έχει την εξουσία: 

• διορίζει κηδεμόνες και να ακούει και 

αποφασίζει όλες τις αιτήσεις κηδεμονίας 

• να αλλάξει ή να ακυρώσει μια παραγγελία 

κηδεμονίας.  

Ο Δημόσιος Κηδεμόνας μπορεί να σας δώσει 

πληροφορίες σχετικά με αυτά τα πράγματα και 

να διερευνήσει τυχόν ανησυχίες κηδεμονίας. 

Μπορείτε να κατεβάσετε έντυπα από την 

ιστοσελίδα του NTCAT αν χρειαστεί να υποβάλετε 

αίτηση για κηδεμονία ή να αλλάξετε μια 

υπάρχουσα εντολή κηδεμονίας.  

 Επισκεφτείτε τη διεύθυνση 

ntcat.nt.gov.au/publications.shtml. 

  

 

 

 

 Τι γίνεται αν ανησυχώ για τη 

συμπεριφορά ενός κηδεμόνα; 

Ο Νόμος περί Κηδεμονίας καθορίζει αδικήματα 

και ποινές για τους κηδεμόνες που δεν κάνουν το 

σωστό. Τα αδικήματα περιλαμβάνουν: 

• προσποίηση ότι κάποιος είναι κηδεμόνας 

• να χρησιμοποιήσετε εσφαλμένα την εξουσία σας 

• εξαναγκασμό ενός υπεύθυνου λήψης 

αποφάσεων να χρησιμοποιήσει αθέμιτα την 

εξουσία του. 

Εάν ανησυχείτε για την ευημερία ενός ενήλικα ή 

νομίζετε ότι ο κηδεμόνας του δεν ακολουθεί τους 

κανόνες κηδεμονίας, μπορείτε να ζητήσετε από 

το NTCAT να επανεξετάσει τη σειρά. 

Τι συμβαίνει εάν αλλάξουν οι 

συνθήκες μου; 

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο NTCAT να 

αλλάξει την εντολή κηδεμονίας ανά πάσα 

στιγμή. Αυτό περιλαμβάνει αν:  

• είστε ο αντιπροσωπευόμενος ενήλικας 

• δεν μπορείτε πλέον να είναι κηδεμόνας 

• έχετε ανησυχίες για την ευημερία του ενήλικα 

• έχετε έναν άλλο νόμιμο λόγο. 

Σας προτείνουμε να μιλήσετε πρώτα μαζί μας 

στο Γραφείο του Δημόσιου Κηδεμόνα για να 

συζητήσετε τις αλλαγές που θέλετε. 

Αν είστε κηδεμόνας και χρειάζεστε μόνο ένα σύντομο 

διάλειμμα από το ρόλο σας, λόγω κακής υγείας ή 

άλλου σημαντικού λόγου, ο Δημόσιος Κηδεμόνας 

μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει.  

Σημαντικά έγγραφα 

• Νόμος Περί Κηδεμονίας Ενηλίκων 2016 
• Νόμο Περί Εκ Των Προτέρων Προσωπικό 

Προγραμματισμό 2013 

• Νόμος για το Αστικό και Διοικητικό Δικαστήριο της 

Βόρειας Επικράτειας 2014 

• τον οδηγό μας για την κατανόηση της κηδεμονίας 

Γραφείο του Δημόσιου Κηδεμόνα 

 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 (NTCAT) 

 1800 604 622   
(8.45 π.μ. έως 4 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες) 

 agd.ntcat@nt.gov.au 

 www.ntcat.nt.gov.au 

  
 


