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Fact 
sheet 

 
Κατανόηση του Νόμου Περί Κηδεμονίας Ενηλίκων  

στην Βόρεια Επικράτεια  Ενημερωτικό δελτίο (Greek) 

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο 

Ο Νόμος για την Κηδεμονία Ενηλίκων του 2016 

τέθηκε σε ισχύ στις 28 Ιουλίου 2016. Αυτό το 

ενημερωτικό δελτίο εξηγεί: 

Πώς λειτουργεί 

ο νόμος 

Μια επισκόπηση και οι ρόλοι 

του δημόσιου φύλακα και 

του NTCAT 

Τι καλύπτει τη λήψη αποφάσεων 

σύμφωνα με τις αρχές της 

κηδεμονίας 

Τι είδους 

εντολές 

υπάρχουν 

Ενδιάμεσες και 

διαπολιτειακές εντολές, και 

αυτές για νέους 

Πώς λειτουργεί ο Νόμος; 

Μια επισκόπηση του Νόμου περί 

Κηδεμονίας 

Ο Νόμος περί Κηδεμονίας υποστηρίζει άτομα με 

μειωμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων που 

χρειάζονται βοήθεια για τη λήψη αποφάσεων 

σχετικά με τα προσωπικά ή οικονομικά τους θέματα. 

Καλύπτει άτομα με νοητική βλάβη από οποιαδήποτε 

αιτία, συμπεριλαμβανομένης ψυχικής ασθένειας, 

άνοιας, πνευματικής αναπηρίας ή εγκεφαλικού 

τραύματος. 

Ο Νόμος περί Κηδεμονίας αναγνωρίζει τη γενική 

ευημερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές 

ελευθερίες ενός ενήλικα και ευθυγραμμίζει τη Βόρεια 

Επικράτεια με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών  

για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. 

Ο Νόμος περί Κηδεμονίας: 

• ίδρυσε το ανεξάρτητο Γραφείο του Δημόσιου 

Κηδεμόνα και ένα ανεξάρτητο σύμβουλο ως 

Δημόσιος Κηδεμόνα 

• θέσπισε γενικές αρχές κηδεμονίας 

• μεταβίβασε τη δικαιοδοσία του Τοπικού 

Δικαστηρίου στο Αστικό και Διοικητικό 

Δικαστήριο της Βόρειας Επικράτειας (NTCAT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ρόλος του Δημόσιου Κηδεμόνα 

Ένας ανεξάρτητος υπάλληλος γνωστός ως 

‘Δημόσιος Κηδεμόνας’ επιβλέπει την κηδεμονία 

στη Βόρεια Επικράτεια. Ο Δημόσιος Κηδεμόνας: 

• παρέχει πληροφορίες στους κηδεμόνες και 

τους ανθρώπους που σκέπτονται για 

κηδεμονία 

• προωθεί την πρόσβαση σε υπηρεσίες για 

εκπροσωπούμενους ενήλικες, κηδεμόνες και 

οικογένειες 

• ενεργεί ως κηδεμόνας για ένα ενήλικα όταν 

διορίζεται από το NTCAT 

• διεξάγει έρευνα και βοηθά στην εκπαίδευση 

των ανθρώπων σχετικά με την κηδεμονία 

• διερευνά θέματα κηδεμονίας. 

 Ο νόμος περί Κηδεμονίας καθορίζει τις εξουσίες 
και τις ευθύνες του Δημόσιου Κηδεμόνα. 

Ο ρόλος του NTCAT 

Η εξουσία για Κηδεμονία μεταφέρθηκε από το 

Τοπικό Δικαστήριο στο NTCAT. Αυτό σημαίνει ότι οι 

αιτήσεις για κηδεμονία (‘εντολή κηδεμονίας’) 

πηγαίνουν τώρα στο NTCAT για απόφαση. 

Το NTCAT θα κάνει μια εντολή κηδεμονίας που 

ταιριάζει καλύτερα στην κατάσταση του ενήλικα.  

Η εντολή θα αναφέρει τα προσωπικά ή οικονομικά 

θέματα για τα οποία έχει εξουσιοδότηση ο 

κηδεμόνας, και τυχόν περιορισμοί. 

 Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

www.ntcat.nt.gov.au για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το πως να κάνετε αίτηση, 
να καταργήσετε ή να κάνετε επανεκτίμηση για μια 
διαταγή κηδεμονίας. 

Το NTCAT μπορεί να διορίσει έναν ή περισσότερους 

κηδεμόνες για έναν ενήλικα. Ένας κηδεμόνας μπορεί 

να είναι: 

• ο Δημόσιος Κηδεμόνας  

• ο Δημόσιος Διαχειριστή (για οικονομικά θέματα) 

• ένας επιλέξιμος ενήλικας ηλικίας 18 ετών  

και άνω  

• ένας συνδυασμός των παραπάνω. 

https://accessntg.nt.gov.au/f5-w-687474703a2f2f7777772e6e746361742e6e742e676f762e6175$$/
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Τι καλύπτει ο Νόμος; 

Αρχές κηδεμονίας 

Οι αρχές κηδεμονίας παρέχουν ένα πλαίσιο για τη 

λήψη αποφάσεων που πρέπει να ακολουθήσουν 

όλοι οι κηδεμόνες. Δηλώνουν ότι ένας κηδεμόνας 

πρέπει πάντα:  
• να ενεργεί στο ‘βέλτιστο συμφέρον’ του ενήλικα 
• να ασκεί την εξουσία του με τρόπο που 

περιορίζει όσο το δυνατό λιγότερο την 
ελευθερία λήψης αποφάσεων και δράσης εκ 
μέρους του ενήλικα 

• να εξετάζει τις τρέχουσες και τις προηγούμενες 
επιθυμητές απόψεις και επιθυμίες του ενήλικα 

• να υποστηρίξει τον ενήλικα στο να λαμβάνει τις 
δικές του αποφάσεις όπου αυτό είναι εφικτό. 

Ο κηδεμόνας πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με την 

εντολή κηδεμονίας, τον Νόμο περί Κηδεμονίας 

και οποιαδήποτε άλλη εντολή του NTCAT. 

 Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 4 του 
Νόμου για λεπτομερή κατάλογο των αρχών περί 
κηδεμονίας. 

Εξουσιοδότηση για αποφάσεις σχετικά 
με υγειονομική περίθαλψη 
Ένας κηδεμόνας μπορεί να έχει εξουσία για μια 

σειρά αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

αποφάσεων περί υγειονομικής περίθαλψης, για 

τον ενήλικα που εκπροσωπεί. 

Ο νόμος ορίζει την υγειονομική περίθαλψη πολύ 

ευρέως. Οι κηδεμόνες με εξουσία για υγειονομική 

περίθαλψη μπορούν γενικά να συμφωνήσουν σε 

θεραπείες που: 
• περιλαμβάνουν γενική αναισθησία, παρόμοια 

με καταστολή ή χορήγηση φαρμάκου που 
επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα 

• απαιτούν επίβλεψη από έναν γιατρό ή 
οδοντίατρό  

• απαιτούν συνταγές για φάρμακα  
• είναι συνεχείς, τακτικές ή μέρος του σχεδίου 

θεραπείας. 

Περιορισμένες αποφάσεις περί 
υγειονομικής περίθαλψης 

Μερικές αποφάσεις για την υγειονομική περίθαλψη 

μπορούν να ληφθούν μόνο από το NTCAT. 

Ονομάζουμε αυτές τις ‘περιορισμένες’ αποφάσεις 

περί υγειονομικής περίθαλψης. Περιλαμβάνουν: 
• Ενέργειες που οδηγούν σε στείρωση 
• τερματισμό εγκυμοσύνης 
• Αφαίρεση ιστού που δεν θα αναπτυχθεί ξανά 

για μεταμόσχευση σε άλλο άτομο 
• ιατρική περίθαλψη για ιατρική έρευνα 
• κάθε άλλη υγειονομική περίθαλψη που ο 

νόμος ορίζει ότι είναι περιορισμένη. 

 Βλ. Παράγραφο 8 του νόμου περί Kηδεμονίας 

(περιορισμένες αποφάσεις περί υγειονομικής 
περίθαλψης). 

  Βλ. Παράγραφο 4 του Nόμου Περί Mεταμοσχεύσεων 

και Aνατομίας 2011 (μη αναγεννητικός ιστός). 

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 
οικονομική τους κατάσταση και τη ζωή του 
λαμβάνονται και γίνονται σεβαστές εάν χάνουν την 
ικανότητα λήψης αποφάσεων. 

Ο Νόμο Περί Εκ Των Προτέρων Προσωπικό 
Προγραμματισμό 2013 έχει ενημερωθεί για να 
ευθυγραμμιστεί με το νόμο περί Κηδεμονίας.  

 Παρακαλούμε ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο 
‘Εκ των Προτέρων Προσωπικά Σχέδια και 
Κηδεμονία Ενηλίκων’ ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.advancepersonalplanning.nt.gov.au. 

Τι είδους εντολές υπάρχουν; 

Ενδιάμεσες (επείγουσες) εντολές 
κηδεμονίας 
Το NTCAT μπορεί να προβεί σε προσωρινή 
εντολή ενώ αποφασίζει για μια αίτηση εάν 
πιστεύει εύλογα ότι ο ενήλικας έχει μειωμένη 
ικανότητα λήψης αποφάσεων και χρειάζεται 
επειγόντως έναν κηδεμόνα. 

Δια-πολιτειακές εντολές κηδεμονίας 

Ο Νόμος επιτρέπει στο NTCAT να καταχωρεί δια-
πολιτειακές εντολές κηδεμονίας. Αυτό εξαλείφει 
την ανάγκη να ζητηθεί η κηδεμονία στη Βόρεια 
Επικράτεια όταν υπάρχει εντολή σε άλλη. 

Εντολές κηδεμονίας για τους νέους 

Το NTCAT μπορεί να κάνει μια εντολή κηδεμονίας 
για ένα άτομο ηλικίας 17 ετών όταν φτάσει το 18. 
Ο σκοπός είναι να εξομαλύνει τη μεταφορά της 
εξουσιοδότησης λήψης αποφάσεων από την 
παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. 

Σημαντικά έγγραφα 

• Νόμος Περί Κηδεμονίας Ενηλίκων 2016 

• Νόμο Περί Εκ Των Προτέρων Προσωπικό 

Προγραμματισμό 2013 

• Νόμος Μεταμοσχεύσεων και Ανατομίας 2011 

• ο οδηγός 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 

  
 


