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Fact 
sheet 

 

Τι είναι ένας κηδεμόνας; 
Ενημερωτικό δελτίο (Greek)  

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο 

Το Αστικό και Διοικητικό Δικαστήριο της Βόρειας 

Επικράτειας (NTCAT) διορίζει έναν κηδεμόνα, με 

εντολή κηδεμονίας, για να λάβει ορισμένες αποφάσεις 

για έναν ενήλικα που έχει μειωμένη ικανότητα λήψης 

αποφάσεων. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο εξηγεί: 

Πως να γίνεται 

κηδεμόνας 

ραντεβού με το NTCAT και 

κοινή κηδεμονία  

Τι κάνει ο 

κηδεμόνας 

Αποφάσεις που μπορεί να  

κάνει ένας κηδεμόνας σύμφωνα 

με τις αρχές της κηδεμονίας 

Τι δεν πρέπει να 

κάνει ο 

κηδεμόνας 

Ενέργειες που εξαιρούνται 

βάσει του νόμου περί 

κηδεμονίας 

Τι πρέπει να 

κάνετε εάν 

διαφωνείτε με 

μια απόφαση 

Πώς ένας ‘ενδιαφερόμενος’ 

μπορεί να επιλύσει 

προβλήματα 

Πως να γίνετε κηδεμόνας; 

Με διορισμό από το NTCAT 

Για να είστε κηδεμόνας στη Βόρεια Επικράτεια: 

• πρέπει να είστε ηλικίας 18 ετών και άνω και 

να θεωρείστε κατάλληλος για το ρόλο 

• εσείς ή κάποιος άλλος πρέπει να υποβάλετε 

αίτηση στο NTCAT για εντολή κηδεμονίας 

• το NTCAT πρέπει να σας διορίσει νομίμως 

και πρέπει να συμφωνήσετε με το ρόλο. 

Το NTCAT θα δώσει σε όλους τους κηδεμόνες 

αντίγραφο της εντολής κηδεμονίας για να 

επιβεβαιώσει την εξουσία τους. Θα δηλώσει 

πόσο διαρκεί η εντολή και πότε θα επανεκτιμηθεί. 

Ένας κηδεμόνας θα παραμείνει σε αυτόν τον 

ρόλο έως ότου: 

• ο διορισμός τους λήγει ή παραιτηθούν 

• Η εντολή αλλάζει ή ο εκπροσωπούμενος 

ενήλικας έχει πεθάνει. 

Ο Δημόσιος Κηδεμόνας και ο Δημόσιος Διαχειριστής 

μπορούν επίσης να διοριστούν ως κηδεμόνες. 

 
Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν υπάρχει εντολή ή 

χρειάζεστε ένα αντίγραφο της εντολής, μπορείτε 

να επικοινωνήσετε με το NTCAT για βοήθεια στο 

1800 604 622. 

Συνεργασία με άλλους κηδεμόνες 

Το NTCAT μπορεί να ορίσει δύο ή περισσότερους 

κηδεμόνες: 

• Από κοινού: Όλοι οι κηδεμόνες πρέπει να 

συμφωνήσουν και να λάβουν αποφάσεις από 

κοινού. 

• Ιδιαιτέρως: Οι κηδεμόνες έχουν ξεχωριστή ευθύνη 

λήψης αποφάσεων για διαφορετικά θέματα. 

• Από κοινού και ιδιαιτέρως: Οι κηδεμόνες μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν την αρχή λήψης αποφάσεων 

μαζί ή μόνοι τους, αλλά πρέπει να συμφωνήσουν. 

Τι κάνει ένας κηδεμόνας; 

Λήψη προσωπικών ή οικονομικών 

αποφάσεων 

Το κύριο καθήκον του κηδεμόνα είναι να λαμβάνει 

σωστές αποφάσεις για το πρόσωπο που εκπροσωπεί 

στους τομείς που αναφέρονται στην εντολή 

κηδεμονίας. Οι αποφάσεις αυτές μπορούν να αφορούν: 

• προσωπικά θέματα – όπως η διαχείριση της 

στέγασης, υγειονομική περίθ αλψη, εργασία, 

εκπαίδευση, καθημερινές δραστηριότητες ή 

είδη υπηρεσιών 

• οικονομικά θέματα – όπως η διαχείριση 

λογαριασμών, χρημάτων, περιουσιακών 

στοιχείων, ή επενδύσεων. 

 Παρακαλούμε αναφερθείτε στα ενημερωτικά 
δελτία μας ‘Πληροφορίες για κηδεμόνες’ και 
‘Κατανόηση του Νόμου Περί Κηδεμονίας 
Ενηλίκων στην Βόρεια Επικράτεια’. 

Φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων 

Εάν ο κηδεμόνας έχει εξουσιοδότηση για οικονομικά 

θέματα, μπορεί να προσφέρουν για τις οικονομικές 

ανάγκες ενός εξαρτημένου ατόμου εάν: 

• Η υποστήριξη είναι κάτι που ο ενήλικας έκανε 

όταν είχαν τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων, 

ή αναμένεται εύλογα να κάνει 

• η αξία του είναι λογική. 
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Ακολουθώντας τις αρχές της 

κηδεμονίας 

Οι αρχές κηδεμονίας είναι ένα σύνολο αρχών για 

τη λήψη αποφάσεων που πρέπει να 

ακολουθήσουν όλοι οι κηδεμόνες. Καθορίζουν 

ότι ένας κηδεμόνας πρέπει πάντα: 

• να ενεργεί με βάση τα ‘καλύτερα 

συμφέροντα’ του ενήλικα, κατά τρόπο που 

περιορίζει όσο το δυνατό λιγότερο την 

ελευθερία τους να αποφασίζουν και να 

ενεργούν 

• να λαμβάνουν υπ’ όψη τις τρέχουσες και τις 

προηγουμένως δηλωμένες επιθυμητές 

απόψεις και επιθυμίες του ενήλικα 

• να υποστηρίζει τον ενήλικα να λαμβάνει τις 

δικές του αποφάσεις όπου αυτό είναι εφικτό 

• να χρησιμοποιήσουν την εξουσία τους 

σύμφωνα με το Nόμο περί Κηδεμονίας 

Ενηλίκων 2016, την εντολή κηδεμονίας και 

οποιαδήποτε άλλη εντολή από το NTCAT. 

 Παρακαλούμε αναφερθείτε στο ενημερωτικό 
μας δελτίο ‘Κατανόηση του Νόμου Περί 
Κηδεμονίας Ενηλίκων στην Βόρεια Επικράτεια’. 

Τι δεν πρέπει να κάνει ένας 
κηδεμόνας; 

Εξαιρέσεις βάσει του νόμου περί 

κηδεμονίας 

Ο νόμος περί Κηδεμονίας απαριθμεί πράξεις που 

δεν μπορούν να κάνουν οι κηδεμόνες, όπως: 

• να ψηφίζουν αντί για τον ενήλικα σε 

κυβερνητικές εκλογές ή δημοψήφισμα 

• Την δημιουργία, αλλαγή ή ανάκληση της 

διαθήκης τους, εξουσιοδότηση ή εκ των 

προτέρων προσωπικών σχεδίων (ή οτιδήποτε 

έχει παρόμοιο αποτέλεσμα) 

• να ασκούν τα δικαιώματά τους ως 

κατηγορούμενοι σε ποινικές έρευνες ή 

διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

του Nόμου περί Πνευματικής Υγείας και 

Συναφών Υπηρεσιών του 1998, μέρος 10) 

• λήψη απόφασης ή συγκατάθεση για υγειονομική 

περίθαλψη που είναι ‘περιορισμένη’. 

 Παρακαλούμε αναφερθείτε στο ενημερωτικό 
μας δελτίο ‘Κατανοώντας τις αρχές της 

κηδεμονίας ενηλίκων’. 

Αποφάσεις σχετικά με τα παιδιά και 

τις σχέσεις 

Εάν είστε ένα ‘ενδιαφερόμενο άτομο’ για τον 

ενήλικα και διαφωνείτε με την απόφαση του 

κηδεμόνα, μπορείτε: 

 • τη φροντίδα και την ευημερία των παιδιών 

του ενήλικα ή για την υιοθεσία ενός παιδιού 

από τον ενήλικα 

• την αρχή ή λήξη μια σχέσης από τον ενήλικα, 

ή για να παντρεύεται ή να διαζευγνύει. 

 Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 3 

‘Εξουσιοδότηση κηδεμόνα’ του νόμου περί 
Κηδεμονίας Ενηλίκων και μέρος 3 ‘Υπεύθυνοι 
Λήψης Αποφάσεων’ στον Νόμο Περί Εκ Των 
Προτέρων Προσωπικό Προγραμματισμό 2013. 

Τι συμβαίνει αν διαφωνείτε με 
την απόφαση του κηδεμόνα; 

Επίλυση ζητημάτων και αναζήτηση 
βοήθειας 

Εάν είστε ένα ‘ενδιαφερόμενο άτομο’ για τον 

ενήλικα και διαφωνείτε με την απόφαση του 

κηδεμόνα, μπορείτε: 

• Να μιλήσετε με τον κηδεμόνα και 

προσπαθήστε να επιλύσετε το πρόβλημα (εάν 

το κάνετε αυτό με ασφάλεια και με σεβασμό) 

• Να ζητήσετε βοήθεια από το προσωπικό μας 

στο Γραφείο του Δημόσιου Κηδεμόνα 

• να υποβάλλετε αίτηση στο NTCAT να 

επανεξετάσει την εντολή κηδεμονίας. 

Ορισμός ενός ‘ενδιαφερόμενου ατόμου’ 

Ένα ενδιαφερόμενο άτομο μπορεί να είναι: 

• συγγενής ή ο κηδεμόνας του ενήλικα 

• ο Δημόσιος Κηδεμόνας 

• ο Δημόσιος Διαχειριστής 

• εκπρόσωπος του ενήλικα, όπως δικηγόρος ή 

νομικός ή οικονομικός σύμβουλος 

• ένα πρόσωπο που είναι κυρίως υπεύθυνο για την 

παροχή υποστήριξης ή φροντίδας στον ενήλικα 

• οποιονδήποτε άλλος με πραγματικό και επαρκές 

ενδιαφέρον για την προστασία των 

συμφερόντων του ενήλικα. 

Σημαντικά έγγραφα 

• Νόμος Περί Κηδεμονίας Ενηλίκων 2016 

• Νόμο Περί Εκ Των Προτέρων Προσωπικό 

Προγραμματισμό 2013 

• τον οδηγό μας για την Κατανόηση της Κηδεμονίας 

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: 

 

 

 

1800 810 979 

public.guardian@nt.gov.au 

www.publicguardian.nt.gov.au 

   


