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Fact 
sheet 

 
Κατανοώντας τις αρχές της Κηδεμονίας  
Ενήλικων  Ενημερωτικό δελτίο (Greek) 

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο 

Ο Νόμος Περί Κηδεμονίας Ενηλίκων του 2016 

ορίζει μια σειρά αρχών λήψης αποφάσεων που 

πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι κηδεμόνες. 

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο εξηγεί: 

Τι καλύπτουν οι 

αρχές 

Οι στόχοι των αρχών και σε 

ποιους απευθύνονται 

Τι πρέπει να 

λάβετε υπ’ όψη 

Παράγοντες όπως ο τρόπος 

ζωής του ενήλικα και η 

προστασία από βλάβες 

Πώς 

αποφασίζετε τι 

είναι κατάλληλο 

Ένας οδηγός για να 

διασφαλίσει ότι οι απο- 

φάσεις σας είναι δίκαιες και 

υποστηρικτικές 

Ποιος μπορεί να 

επωφεληθεί από 

τις αποφάσεις 

σας 

Βοήθεια για άλλα άτομα 

εκτός από τον ενήλικα 

Πώς οι δηλώσεις 

έγκαιρης 

φροντίδας 

επηρεάζουν το 

ρόλο σας 

Η σημασία αυτών των 

δηλώσεων και η επίδρασή 

τους σε σας 

Τι καλύπτουν οι αρχές;  

Οι κηδεμόνες έχουν τη νομική ευθύνη να 

λαμβάνουν καλές αποφάσεις για έναν ενήλικα 

εκεί όπου ο ενήλικας δεν έχει την ικανότητα να 

το κάνει για τον εαυτό του. 

Οι αρχές κηδεμονίας παρέχουν ένα πλαίσιο 

λήψης αποφάσεων για να βοηθήσουν τους 

κηδεμόνες να βρουν αυτό που είναι προς το 

‘βέλτιστο συμφέρον’ του ενήλικα όταν χρειάζεται 

μια απόφαση. 

Οι αρχές ισχύουν για όλους που χρησιμοποιούν 

την εξουσία τους βάσει του Νόμου Περί 

Κηδεμονίας. Αυτό περιλαμβάνει: 

• όλους τους ιδιωτικούς κηδεμόνες 

• το Δημόσιο Κηδεμόνα 

 
• τον Δημόσιο Διαχειριστή 

• το Αστικό και Διοικητικό Δικαστήριο της 

Βόρειας Επικράτειας (NTCAT). 

Είναι σημαντικό όταν πρέπει να αποφασίσετε για 

τον ενήλικα ότι: 

• θα προσπαθήσετε να κατανοήσετε τις 

απόψεις και τις επιθυμίες τους 

• θα λάβετε υπόψη όλες τις σχετικές 

παραμέτρους 

• θα σταθμίσετε τις εκτιμήσεις που νομίζετε 

ότι είναι κατάλληλες υπό τις συγκεκριμένες 

περιστάσεις 

• θα πάρετε την καλύτερη απόφαση γι 

'αυτούς. 

 Δείτε το κεφάλαιο 4 του Νόμου Περί 
Κηδεμονίας για λεπτομερή κατάλογο των 
αρχών κηδεμονίας. 

Ποια πράγματα πρέπει να 
εξετάσετε;  

Τρόπος ζωής και ανεξαρτησία 

Θα πρέπει να εξετάσετε παράγοντες όπως:  

• τις τρέχουσες και πρώην επιθυμητές 

απόψεις και επιθυμίες του ενήλικα 

• τις προτιμήσεις του τρόπου ζωής τους και τις 

ανάγκες τους 

• την ικανότητά τους να διατηρούν και να 

ασκούν την ελευθερία επιλογής τους 

• τη συναισθηματική, σωματική, κοινωνική και 

πνευματική τους δυνατότητα 

• την ικανότητά τους να ζουν και να 

αποτελούν μέρος της γενικής κοινότητας 

• τη συνολική ευτυχία και ευημερία τους 

• τις απόψεις και τις επιθυμίες οποιουδήποτε 

‘ενδιαφερομένου ατόμου’ για αυτούς. 

 Ανατρέξτε στο ενημερωτικό μας έντυπο ‘Τι 
είναι κηδεμόνας;’ για παραδείγματα ενός 
‘ενδιαφερόμενου ατόμου’. 
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Αξιοπρέπεια και προστασία από βλάβη 

Πρέπει να λάβετε αποφάσεις για να διασφαλίσετε 

ότι ο ενήλικας: 

• έχει την κατάλληλη φροντίδα, 

συμπεριλαμβανομένης της περίθαλψης και 

της προσωπικής φροντίδας 

• προστατεύεται από βλάβη, παραμέληση, 

κακοποίηση και εκμετάλλευση 

• αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και σεβασμό. 

Έχουν επίσης το δικαίωμα να αναμένουν ότι εσείς: 

• θα διατηρείτε εμπιστευτικές και ιδιωτικές 

πληροφορίες σχετικά με αυτούςς 

• θα προστατεύετε την ιδιοκτησία και τα 

περιουσιακά τους στοιχεία από απώλεια, 

κακή χρήση ή ζημιά. 

Πώς αποφασίζετε τι είναι 
κατάλληλο; 

Για να αποφασίσετε τι είναι σωστό στις 

περιστάσεις, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την 

εξουσία σας με τέτοιο τρόπο ώστε: 

• να είναι όσο το δυνατό λιγότερο 

περιοριστική της ελευθερίας λήψης 

αποφάσεων και δράσης του ενήλικα 

• να παρέχει στον ενήλικα την όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη υποστήριξη για να κάνει τις 

δικές του αποφάσεις. 

 Επικοινωνήστε με το Γραφείο του Δημόσιου 

Κηδεμόνα αν χρειάζεστε βοήθεια για τις 
αποφάσεις. 

Μπορούν οι αποφάσεις σας να 
ωφελήσουν κάποιον άλλο; 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξουσία σας 

σας κατά τρόπο που να ωφελεί κάποιον άλλο 

από τον ενήλικα εάν το όφελος: 

• είναι παρόμοιο με αυτό που παρείχε ο 

ενήλικας όταν είχε τη δυνατότητα λήψης 

αποφάσεων 

• είναι ένα που λογικά θα περίμενε κανείς να 

προσφέρει  

• είναι λογικό βάσει των περιστάσεων 

• δεν επηρεάζει σημαντικά τα συμφέροντά 

τους. 

Για παράδειγμα, ίσως είναι κατάλληλο για εσάς 

να διαθέσετε τα χρήματα των ενηλίκων για τα 

εκπαιδευτικά έξοδα των παιδιών τους, παρόλο 

που: 

 

 • δεν θα ωφελήσει άμεσα τον ενήλικα 

• σημαίνει ότι τα χρήματα δεν θα είναι 

διαθέσιμα για τη χρήση του ενήλικα. 

 Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το NTCAT 
ή το Γραφείο του Δημόσιου Κηδεμόνα εάν δεν 
είστε σίγουροι για την απόφαση. 

Τι γίνεται αν ο ενήλικας έχει μια 
έγκαιρη δήλωση φροντίδας; 

Μια έγκαιρη δήλωση φροντίδας περιγράφει 

επίσημα τις απόψεις, τις επιθυμίες και τις 

πεποιθήσεις ενός ατόμου σε περίπτωση που 

κάποιος πρέπει να λάβει αποφάσεις γι 'αυτούς 

στο μέλλον. Οι άνθρωποι κάνουν αυτές τις 

δηλώσεις όταν εξακολουθούν να έχουν τη 

δυνατότητα λήψης αποφάσεων. 

Αν ο ενήλικας που εκπροσωπείτε έχει μια 

έγκαιρη δήλωση φροντίδας, πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε την εξουσία σας για να την 

εφαρμόσετε. Πρέπει να το κάνετε αυτό ακόμα 

και αν δεν είναι προς το συμφέρον τους. 

Μπορείτε να πάτε μόνο κατά της δήλωσης εάν: 

• Ο ενήλικας μπορεί νόμιμα και θα δηλώσει 

ότι δεν επιθυμεί αυτή να λάβει χώρα 

• υπάρχουν άλλες συνθήκες σύμφωνα με το 

τμήμα 23 που αναφέρεται στον Νόμο Περί Εκ 

Των Προτέρων Προσωπικό Προγραμματισμό 

2013. 

 Δείτε το ενημερωτικό δελτίο ‘Εκ των Προτέρων 
Προσωπικά Σχέδια και Κηδεμονία Ενηλίκων’ 
και τα τμήματα 3 και 23 του Νόμο Περί Εκ Των 
Προτέρων Προσωπικού Προγραμματισμού. 

Σημαντικά έγγραφα 

• Νόμος Περί Κηδεμονίας Ενηλίκων του 2016 

• Νόμο Περί Εκ Των Προτέρων Προσωπικό 

Προγραμματισμό 2013 

• τον οδηγό μας για την κατανόηση της κηδεμονίας 

Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις παρακαλούμε 

επικοινωνήστε μαζί μας: 

 
1800 810 979   

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

 public.guardian@nt.gov.au 

 www.publicguardian.nt.gov.au 

   
 


