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Κάντε Διαθήκη (Will)
Τι είναι και ποιοι θα πρέπει να έχουν Διαθήκη;
Διαθήκη είναι ένα νομικό έγγραφο που καθορίζει σαφώς
τον τρόπο που θέλετε να διανεμηθεί η κληρονομιά σας
(κινητή και ακίνητη περιουσία) όταν πεθάνετε. Συνιστάται
ότι κάθε άτομο ηλικίας 18 ετών και άνω θα πρέπει να
συντάξει Διαθήκη.
Μπορώ να αλλάξω τη Διαθήκη μου;
Θα πρέπει να επανεξετάζετε και να ενημερώνετε τη Διαθήκη
σας όταν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή σας –
για παράδειγμα παντρευτήκατε ή χωρίσατε, κάνατε παιδιά,
αγοράσατε σπίτι ή επιχείρηση.
Τι είναι εκτελεστής της Διαθήκης;
Εκτελεστής είναι το άτομο που διαχειρίζεται την
κληρονομιά σας μετά το θάνατό σας. Ο εκτελεστής εκτελεί
τις επιθυμίες σας που περιγράφονται στη Διαθήκη σας.
Θα πρέπει να είναι κάποιο άτομο που θεωρείτε ικανό,
έμπιστο και αξιόπιστο, καθώς επίσης να έχει τη δυνατότητα
να παραμείνει ανεξάρτητο σε περίπτωση διαφοράς.
Μπορώ να γράψω τη δική μου Διαθήκη;
Ναι, αλλά υπάρχουν ορισμένες νομικές απαιτήσεις για
να είναι έγκυρη. Θα πρέπει να ζητήσετε τη βοήθεια ενός
επαγγελματία όπως κάποιος δικηγόρος της περιοχής
σας ή από την Υπηρεσία Διαχείρισης Κληρονομιών και
Κηδεμονίας ΝΝΟ (NSW Trustee & Guardian) για να σας
βοηθήσει να συντάξετε τη Διαθήκη σας και να βεβαιωθείτε
ότι οι προθέσεις σας είναι τεκμηριωμένες με σαφήνεια.
Τι θα συμβεί στην κληρονομιά μου αν πεθάνω χωρίς
Διαθήκη;
Αν πεθάνετε χωρίς διαθήκη (που ονομάζεται εξ αδιαθέτου),
η περιουσία σας θα διαιρεθεί με έναν προκαθορισμένο τύπο
υπολογισμού του κράτους και ορισμένα μέλη της οικογένειας
θα λάβουν ένα καθορισμένο ποσοστό της περιουσίας σας.
Αν πεθάνετε εξ αδιαθέτου και δεν έχετε εν ζωή συγγενείς,
όπως καθορίζεται από τον τύπο υπολογισμού του κράτους,
η Πολιτειακή κυβέρνηση θα λάβει την κληρονομιά σας.
Τι θα συμβεί αν δεν περιγράψω με σαφήνεια στη
Διαθήκη μου ποιες είναι οι επιθυμίες μου για τα
παιδιά μου;
Αν δεν φροντίσετε επαρκώς για τα παιδιά θα μπορούσε να
οδηγήσει σε προσβολή ή αμφισβήτηση της Διαθήκης σας.
Αν δεν ορίσετε κηδεμόνα ή κηδεμόνες για οποιαδήποτε
παιδιά ηλικίας κάτω των 18 θα μπορούσε επίσης να σημαίνει
ότι το Δικαστήριο θα αποφασίσει για τη φροντίδα τους.

Κάντε το ξεκάθαρο
και γραπτώς

Αν μετακομίσω στη ΝΝΟ από το εξωτερικό ή από
μια άλλη πολιτεία και έχω κάνει Διαθήκη εκεί που
έμενα πριν, θα πρέπει να κάνω νέα Διαθήκη;
Λόγω των διαφορών στους νόμους του εξωτερικού και
των άλλων πολιτειών, θα πρέπει να κάνετε Διαθήκη στη
χώρα ή στην πολιτεία της μόνιμης διαμονής σας και να
συμπεριλάβετε όλα τα περιουσιακά σας στοιχεία.

Κάντε Πληρεξούσιο (Power of Attorney)
Τι είναι το Πληρεξούσιο;
Το Πληρεξούσιο είναι ένα νομικό έγγραφο με το οποίο
διορίζετε έναν Πληρεξούσιο για να διαχειρίζεται τα οικονομικά
σας και ορισμένα νομικά θέματα, όπως η υπογραφή
νομικά δεσμευτικών εγγράφων για λογαριασμό σας.
Ο Πληρεξούσιος δεν μπορεί να παίρνει αποφάσεις για
τον τρόπο ζωής, την ιατρική θεραπεία ή την πρόνοιά σας.
Το Πληρεξούσιο παύει να ισχύει όταν πεθάνετε.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός κανονικού
Πληρεξούσιου και ενός Μόνιμου Πληρεξούσιου;
Το κανονικό Πληρεξούσιο παύει να ισχύει εάν το άτομο
χάσει τη δικαιοπρακτική (νοητική) ικανότητά του. Το Μόνιμο
Πληρεξούσιο συνεχίζει να ισχύει μετά την απώλεια της
δικαιοπρακτικής σας ικανότητας για να διαχειρίζεστε τις
υποθέσεις σας. Μπορείτε να κάνετε είτε το ένα ή το άλλο,
αλλά θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας να κάνετε Μόνιμο
Πληρεξούσιο σε περίπτωση μελλοντικής ανικανότητας ή
λόγω των γηρατειών σας. Θα είναι πολύ αργά να διορίσετε
κάποιον της επιλογής σας όταν χάσετε τη δικαιοπρακτική
σας ικανότητα. Αν δεν μπορείτε πλέον να διαχειρίζεστε
τις οικονομικές σας υποθέσεις και δεν έχετε Μόνιμο
Πληρεξούσιο τότε μπορεί να χρειαστεί να υποβληθεί
αίτηση στο Τμήμα Κηδεμονίας της Αστικής & Διοικητικής
Δικαστικής Επιτροπής ΝΝΟ (Guardianship Division of NSW
Civil & Administrative Tribunal - NCAT) ή στο Ανώτατο
Δικαστήριο (Supreme Court) για να διοριστεί οικονομικός
διαχειριστής των υποθέσεων σας.
Πότε μπορεί ο Πληρεξούσιος να διαχειρίζεται τις
οικονομικές μου υποθέσεις;
Το Πληρεξούσιό σας μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε κατόπιν
επιλογής (για παράδειγμα, αν ταξιδεύετε στο εξωτερικό για
μεγάλο χρονικό διάστημα) ή αν χάσετε την ικανότητα να
παίρνετε αυτές τις αποφάσεις μόνοι σας λόγω ασθένειας.

Ποιο άτομο μπορώ να διορίσω ως Πληρεξούσιό μου;
Είναι σημαντικό να επιλέξετε κάποιον που εμπιστεύεστε και
ο οποίος καταλαβαίνει τις επιθυμίες σας. Ο Πληρεξούσιος
θα πρέπει να έχει τις δεξιότητες και την ικανότητα να
διαχειρίζεται τα οικονομικά σας και να ενεργεί για το
συμφέρον σας. Μπορείτε να διορίσετε το δικηγόρο σας,
κάποιον οργανισμό καταπιστευμάτων ή κάποιον στη ζωή
σας που εμπιστεύεστε.

Ο διορισμός ενός Μόνιμου Κηδεμόνα μπορεί να αποτρέψει
τις διαμάχες και τις επώδυνες καταστάσεις για εσάς και
την οικογένειά σας και σας εξασφαλίζει τον έλεγχο του
ποιος παίρνει αποφάσεις για λογαριασμό σας. Ο Μόνιμος
Κηδεμόνας δεν μπορεί να συντάξει ή να αλλάξει μια Διαθήκη
για εσάς. Δεν μπορεί να παίρνει αποφάσεις για τα χρήματα
ή την περιουσία σας και δεν μπορεί να συγκατατεθεί για
ιατρική ή οδοντιατρική θεραπεία αν την αρνηθείτε εσείς.

Θα χάσω τον έλεγχο των οικονομικών μου από τη
στιγμή που έχω Πληρεξούσιο;
Όχι. Ο διορισμός ενός Πληρεξούσιου δίνει επίσημη
εξουσιοδότηση στο επιλεγμένο άτομο να διαχειρίζεται τις
οικονομικές και νομικές υποθέσεις σας, σύμφωνα με τις
οδηγίες σας.

Πώς μπορώ να διορίσω Μόνιμο Κηδεμόνα;
Για να διορίσετε Μόνιμο Κηδεμόνα, πρέπει να συμπληρώσετε
το ‘Έγγραφο Διορισμού’ (Form of Appointment), που διατίθεται
στην ιστοσελίδα planningaheadtools.com.au. Εσείς και
ο Μόνιμος Κηδεμόνας ή Κηδεμόνες πρέπει να υπογράψετε
το έγγραφο και οι υπογραφές σας να επικυρωθούν από
μάρτυρα (όπως περιγράφεται στις φόρμες). Μπορείτε να
διορίσετε πάνω από ένα άτομο.

Πώς και πότε μπορώ να ακυρώσω ένα Πληρεξούσιο;
Μπορείτε να το ακυρώσετε (ανακαλέσετε) οποιαδήποτε
στιγμή αν έχετε τη δικαιοπρακτική ικανότητα να το πράξετε.
Δεν υπάρχει καμία επίσημη διαδικασία. Θα πρέπει να
γράψετε στον Πληρεξούσιό σας για να τον ενημερώσετε
ότι ο διορισμός του τελείωσε. Κρατήστε ένα αντίγραφο
της επιστολής για εσάς και ενημερώστε την τράπεζά σας
ή άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα για τις αλλαγές.
Αν έχετε εγγράψει επίσημα το Πληρεξούσιό σας για
σκοπούς που αφορούν ακίνητα, θα πρέπει επίσης να
δηλώσετε τις οποιεσδήποτε αλλαγές στο Πληρεξούσιό σας.

Διορισμός Μόνιμου Κηδεμόνα
(Enduring Guardian)

Τι είναι και γιατί θα πρέπει να διορίσω Μόνιμο Κηδεμόνα;
Μόνιμος Κηδεμόνας είναι ένα άτομο που θα επιλέξετε εσείς
για να παίρνει αποφάσεις για λογαριασμό σας σε τομείς
του τρόπου ζωής και υγείας, όπως στέγαση και υπηρεσίες.
Η Μόνιμη Κηδεμονία θα αρχίσει να ισχύει μόνο αν δεν
μπορείτε πλέον να παίρνετε αποφάσεις για τον εαυτό
σας λόγω απώλειας της δικαιοπρακτικής σας ικανότητας.

Ποιο άτομο μπορεί να είναι Μόνιμος Κηδεμόνας;
Λόγω της σημαντικής φύσεως αυτού του ρόλου λήψης
αποφάσεων, το άτομο που διορίζετε θα πρέπει να κατανοεί τις
υποχρεώσεις του ως αναπληρωματικός λήπτης αποφάσεων.
Ο Μόνιμος Κηδεμόνας σας θα πρέπει να είναι κάποιος που
εμπιστεύεστε ότι μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις
σας και τις προηγούμενες επιλογές του τρόπου ζωής σας
και να παίρνει αποφάσεις για το συμφέρον σας.
Μπορεί να αλλάξει ή να ακυρωθεί ο Μόνιμος
Κηδεμόνας που έχω ορίσει;
Μπορείτε να ακυρώσετε (ανακαλέσετε) τη Μόνιμη
Κηδεμονία ενώ έχετε ακόμη τη δικαιοπρακτική ικανότητα
συμπληρώνοντας ένα έγγραφο ανάκλησης και να το
δώσετε στον κηδεμόνα σας. Αν δεν έχετε τη δικαιοπρακτική
ικανότητα, μόνο το Τμήμα Κηδεμονίας (Guardianship
Division -NCAT) ή το Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court)
μπορεί να ανακαλέσει την κηδεμονία. Αν παντρευτείτε ισχύει
μια αυτόματη ανάκληση και θα χρειαστεί να συμπληρώσετε
νέο έγγραφο διορισμού.

Τι είναι νομική δικαιοπρακτική ικανότητα;
Η νομοθεσία της ΝΝΟ θεωρεί δεδομένο ότι όλοι έχουν τη δικαιοπρακτική (νοητική) ικανότητα να παίρνουν αποφάσεις.
Δηλαδή, μπορούν να καταλαβαίνουν και να αξιολογούν τις πληροφορίες που τους παρουσιάζονται, να παίρνουν την
κατάλληλη απόφαση και να εκφράζουν με σαφήνεια τις επιλογές τους στους άλλους. Η δικαιοπρακτική ικανότητα όμως
μπορεί να επηρεαστεί προσωρινά λόγω ασθένειας ή από τις επιπτώσεις των φαρμάκων, ή να επηρεαστεί μόνιμα λόγω
παθήσεων όπως διανοητική αναπηρία, άνοια, ψυχική ασθένεια ή εγκεφαλικός τραυματισμός. Είναι σημαντικό να μην
υποθέσουμε ότι απλά και μόνο επειδή κάποιος έχει προβλήματα μνήμης ή κάποια αναπηρία, δεν μπορεί να παίρνει τις δικές
του αποφάσεις. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με τη δικαιοπρακτική ικανότητα κάποιου ατόμου, θα πρέπει να ζητήσετε να γίνει
μια αξιολόγηση από επαγγελματία υγείας. Θα πρέπει να ρωτήσετε το γιατρό του ατόμου σχετικά με μια παραπομπή για αυτό
το είδος αξιολόγησης. Για να προγραμματίσετε για το μέλλον σας, πρέπει να θεωρηθεί ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Προγραμματισμό για το Μέλλον σας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
planningaheadtools.com.au ή τηλεφωνήστε στο 1300 887 529. Η ιστοσελίδα παρέχει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες,
πηγές και παραπομπές, και έχει σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό, για φορείς υπηρεσιών και για επαγγελματίες στο νομικό και
υγειονομικό κλάδο. Αν χρειάζεστε βοήθεια από διερμηνέα, τηλεφωνήστε στην Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων
(TIS National) στο 131 450 και ζητήστε να επικοινωνήσει με το Planning Ahead Tools στον αριθμό 1300 887 529.

