Μια προσφορά της υπηρεσίας

Προγραμματίστε έγκαιρα για τις
μελλοντικές σας νομικές, υγειονομικές
και οικονομικές αποφάσεις
Είναι πιο εύκολο από ό,τι νομίζετε. Χρειάζονται μόνο τρία απλά βήματα:
Ετοιμάστε μια Διαθήκη
Κάνετε ένα Power of Attorney (Πληρεξούσιο)
Ορίστε έναν Enduring Guardian (Μόνιμο Κηδεμόνα)

Greek

Η Διαθήκη, το Πληρεξούσιο και η Μόνιμη Κηδεμονία είναι
όλα νομικά έγγραφα που αφορούν τον προγραμματισμό
για το μέλλον. Προνοούν για τις μελλοντικές νομικές,
υγειονομικές και οικονομικές αποφάσεις σας.
Γιατί είναι σημαντικά τα έγγραφα προγραμματισμού μελλοντικής
φροντίδας;
Όταν έχετε έτοιμα έγγραφα προγραμματισμού μελλοντικής φροντίδας, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι εσείς και τα
αγαπημένα σας πρόσωπα θα έχετε την πρέπουσα φροντίδα αν οι περιστάσεις αλλάξουν κατά τη διάρκεια της ζωής
σας. Τα δικαιώματα και οι επιθυμίες σας μπορούν να γίνουν σεβαστά αν είναι σωστά τεκμηριωμένα.
Αν δεν έχετε έτοιμα έγγραφα προγραμματισμού μελλοντικής φροντίδας όταν παραστεί ανάγκη, μπορεί να χρειαστεί
ο διορισμός από δικαστήριο κάποιου που θα λαμβάνει αποφάσεις για λογαριασμό σας. Η ευκαιρία να επιλέξετε εσείς
ποιον θα θέλατε να ενεργεί εκ μέρους σας θα έχει χαθεί. Είναι οπωσδήποτε καλύτερα να προγραμματίζετε έγκαιρα τη
μελλοντική σας φροντίδα.

ΒΗΜΑ 1
Ετοιμάστε μια Διαθήκη
Η Διαθήκη είναι ένα νομικό έγγραφο που καθορίζει ποιος θα
θέλατε να κληρονομήσει τα περιουσιακά σας στοιχεία όταν
πεθάνετε. Με τη σύνταξη μιας Διαθήκης θα βοηθήσετε να
διασφαλιστεί ότι τα περιουσιακά σας στοιχεία θα διανεμηθούν
σύμφωνα με τις επιθυμίες σας όταν πεθάνετε. Ακόμα κι αν
νομίζετε ότι δεν έχετε πολλά συνιστάται ωστόσο να κάνετε
Διαθήκη.
Τα Will Kits (Έγγραφα Σύνταξης Διαθήκης) που σας επιτρέπουν
να κάνετε μόνοι σας μια Διαθήκη δεν συνιστώνται καθώς
η Διαθήκη πρέπει να πληροί αυστηρές νομικές απαιτήσεις.
Όποιος δεν διαθέτει νομικά προσόντα κινδυνεύει να κάνει
λάθος ή να δημιουργήσει αβεβαιότητα. Η ασαφής διατύπωση
είναι κοινή στις Διαθήκες που συντάσσονται στο σπίτι. Ασαφή
σημεία που αφορούν την εγκυρότητα και τη διατύπωση
πρέπει να αποφασίζονται από το Ανώτατο Δικαστήριο
και μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλο κόστος και
καθυστερήσεις.
Έχετε ήδη Διαθήκη; Σκεφτείτε αν είναι καιρός να την
ενημερώσετε ώστε να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τις
τρέχουσες περιστάσεις σας. Περιπτώσεις όπου θα θέλετε ίσως
να ενημερώσετε τη διαθήκη σας περιλαμβάνουν:

✔✔γάμο
✔✔αγορά κατοικίας
✔✔χωρισμό ή διαζύγιο
✔✔τη γέννηση παιδιών ή εγγονών στην οικογένειά σας
✔✔αφυπηρέτηση
✔✔θάνατο ενός κληρονόμου ή εκτελεστή που αναφέρονται στη
Διαθήκη

Η Διαθήκη είναι ένα νομικό έγγραφο
που καθορίζει ποιος θέλετε να κληρονομήσει
τα περιουσιακά σας στοιχεία όταν πεθάνετε
Τι είναι ο εκτελεστής;
Ο εκτελεστής μιας Διαθήκης εκτελεί τις επιθυμίες ενός
ατόμου μετά το θάνατό του. Ο ρόλος του εκτελεστή είναι
να διαχειρίζεται την περιουσία σύμφωνα με τους όρους της
Διαθήκης, να διεκπεραιώνει τα διοικητικά καθήκοντα και να
προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομιάς. Ο
εκτελεστής πρέπει να συμμορφώνεται με διάφορους νόμους
και κανόνες που διέπουν τη διαχείριση των κληρονομιών.
Μπορεί να χρειαστεί να επιλύσει διαμάχες μεταξύ των
κληρονόμων σας κατά την εκτέλεση των επιθυμιών σας.
Ο ρόλος του εκτελεστή μπορεί να είναι απαιτητικός και πρέπει
να τον αναλάβει κάποιος που μπορείτε να εμπιστευτείτε – ή
μπορεί να ορίσετε έναν δικηγόρο, λογιστή ή τον NSW Trustee
& Guardian (Δημόσιος Θεματοφύλακας & Κηδεμόνας ΝΝΟ) αν
δεν θέλετε να επιβαρύνετε την οικογένεια ή φίλους τις ώρες
που θα πενθούν.

Ποιος πρέπει να προγραμματίζει για τη μελλοντική του φροντίδα;
Οποιοσδήποτε ηλικίας άνω των 18 ετών, που έχει την ικανότητα λήψης αποφάσεων, θα πρέπει να σκέφτεται τον
προγραμματισμό της μελλοντικής του φροντίδας. Ως ικανότητα νοείται η δυνατότητα ενός ατόμου να κατανοεί
και να αντιλαμβάνεται τη σημασία των αποφάσεων που λαμβάνει. Αν ένα άτομο δεν έχει ικανότητα, η απόφαση
που λαμβάνει μπορεί να μην αναγνωρίζεται από το νόμο.
Αν έχετε ένα αγαπημένο πρόσωπο που νομίζετε ότι πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο σύνταξης ενός ή όλων
αυτών των εγγράφων, ενημερώστε το σχετικά με την ιστοσελίδα planningaheadtools.com.au. Είναι ένας καλός
τρόπος για να ξεκινήσετε το διάλογο.

Πού μπορώ να ξεκινήσω τη διαδικασία προγραμματισμού μελλοντικής
φροντίδας;
Τα έγγραφα προγραμματισμού μελλοντικής φροντίδας πρέπει να συμπληρώνονται με τη βοήθεια ενός νομικού
επαγγελματία όπως ενός δικηγόρου ή του NSW Trustee & Guardian (Δημόσιος Θεματοφύλακας & Κηδεμόνας
ΝΝΟ).

ΒΗΜΑ 2
Κάντε ένα Πληρεξούσιο
Το Πληρεξούσιο είναι ένα νομικό έγγραφο που ορίζει ένα
άτομο ή καταπιστευματοδόχο οργανισμό της επιλογής σας για
τη διαχείριση των οικονομικών και νομικών σας υποθέσεων
ενώ είστε εν ζωή. Αυτό το άτομο ή ο οργανισμός γίνεται τότε
γνωστό ως ο πληρεξούσιός σας. Ο πληρεξούσιος δεν μπορεί
να λάβει αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο ζωής σας, την
ιατρική σας περίθαλψη ή την ευημερία σας. Το πληρεξούσιο
παύει να ισχύει όταν πεθάνετε.

Πότε μπορεί ένας πληρεξούσιος να διαχειρίζεται τις
υποθέσεις μου;
Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε Πληρεξούσιο επειδή
θα ταξιδέψετε στο εξωτερικό και θέλετε να δώσετε στον
πληρεξούσιό σας πρόσβαση στους τραπεζικούς σας
λογαριασμούς σας για να πληρώνει τους λογαριασμούς
σας ή να διαχειρίζεται τα οικονομικά σας ενώ είστε μακριά.
Εναλλακτικά, είναι χρήσιμο να έχετε Πληρεξούσιο αν
αρρωστήσετε και δεν είστε πλέον σε θέση να διαχειρίζεστε
τις οικονομικές σας υποθέσεις. Δεν σημαίνει ότι θα χάσετε
τον έλεγχο των οικονομικών σας υποθέσεων. Απλώς δίνει
στον πληρεξούσιό σας επίσημη εξουσιοδότηση σύμφωνα
με τις οδηγίες σας. Το Πληρεξούσιό σας μπορεί να ακυρωθεί
(ανακληθεί) ανά πάσα στιγμή με την προϋπόθεση ότι έχετε τη
διανοητική ικανότητα να το πράξετε.

Το Πληρεξούσιο είναι ένα νομικό
έγγραφο που ορίζει ένα πρόσωπο ή έναν
καταπιστευματοδόχο οργανισμό της επιλογής
σας για τη διαχείριση των οικονομικών και
νομικών σας υποθέσεων ενώ είστε εν ζωή
Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα συνηθισμένο
Πληρεξούσιο και το Enduring Power of Attorney
(Μόνιμο Πληρεξούσιο);
Ένα συνηθισμένο Πληρεξούσιο δεν ισχύει πια αν ένα
άτομο χάσει την ικανότητά του. Το Μόνιμο Πληρεξούσιο
εξακολουθεί να ισχύει μετά την απώλεια της ικανότητάς
σας να διαχειρίζεστε τις δικές σας υποθέσεις. Μπορείτε να
κάνετε είτε το ένα είτε το άλλο, αλλά θα πρέπει να εξετάσετε
την πιθανότητα Μόνιμου Πληρεξουσίου σε περίπτωση
μελλοντικής ανικανότητας ή καθώς προχωρεί η ηλικία σας.
Έτσι και χάσετε την ικανότητα, χάνεται και η ευκαιρία να
ορίσετε κάποιον της επιλογής σας. Αν δεν είστε πλέον σε θέση
να διαχειρίζεστε τις οικονομικές σας υποθέσεις και δεν έχετε
Μόνιμο Πληρεξούσιο τότε μπορεί να απαιτείται η υποβολή
αίτησης σε δικαστήριο προκειμένου να διοριστεί κάποιος για
να διαχειρίζεται τις οικονομικές σας υποθέσεις.

ΒΗΜΑ 3
Ορίστε έναν Μόνιμο Κηδεμόνα
Ένας Μόνιμος Κηδεμόνας μπορεί να παίρνει αποφάσεις για
την υγεία και τον τρόπο ζωής σας αν χάσετε την ικανότητα
να παίρνετε τις δικές σας αποφάσεις κάποια στιγμή στο
μέλλον. Είναι σημαντικό να έχετε και Μόνιμο Κηδεμόνα
και Πληρεξούσιο. Ο πληρεξούσιός σας δεν μπορεί να
λάβει αποφάσεις σχετικά με το πού πρέπει να κατοικείτε, τι
θεραπεία πρέπει να κάνετε ή ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να
λάβετε. Ο Μόνιμος Κηδεμόνας σας μπορεί να παίρνει αυτές
τις αποφάσεις. Ο διορισμός του Μόνιμου Κηδεμόνα σας
ισχύει μόνο αν χάσετε την ικανότητα να παίρνετε τις δικές σας
αποφάσεις για την υγεία σας και τον τρόπο ζωής σας.
Ένας Μόνιμος Κηδεμόνας λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τα
εξής θέματα:

✔✔στέγαση
✔✔υγειονομική περίθαλψη
✔✔ιατρική/οδοντιατρική συγκατάθεση
✔✔υπηρεσίες π.χ. διανομή γευμάτων στο σπίτι
Όταν αποφασίζετε ποιον να ορίσετε ως Μόνιμο Κηδεμόνα
σας, θα πρέπει να σκεφτείτε ποιος θα καταλάβαινε καλύτερα
τις αξίες και τις επιθυμίες σας και ποιος θα έχει τις δεξιότητες
για να παίρνει σωστές αποφάσεις εκ μέρους σας.

Ένας Μόνιμος Κηδεμόνας μπορεί να παίρνει
αποφάσεις για την υγεία και τον τρόπο
ζωής σας για λογαριασμό σας αν χάσετε
την ικανότητα να παίρνετε τις δικές σας
αποφάσεις κάποια στιγμή στο μέλλον
Μπορεί επίσης να θέλετε να εξετάσετε το ενδεχόμενο
Advance Care Planning (Προσχεδιασμένη
Περίθαλψη)
Η Προσχεδιασμένη Περίθαλψη είναι μια διαδικασία που σας
βοηθά να κάνετε σχέδια για την μελλοντική σας ιατρική
περίθαλψη. Αυτή η διαδικασία λαμβάνει υπόψη τις αξίες,
τις πεποιθήσεις και τις επιθυμίες σας σε σχέση με το είδος
ιατρικής και υγειονομικής περίθαλψης που θα θέλατε να
έχετε αν δεν μπορείτε να λάβετε τις δικές σας αποφάσεις. Ένα
σημαντικό μέρος της διαδικασίας προγραμματισμού είναι να
συζητήσετε τις επιθυμίες σας με ανθρώπους που είναι κοντά
σας, καθώς και να μιλήσετε με το γιατρό σας.

Τι είναι η Οδηγία Προσχεδιασμένης Περίθαλψης;
Ως μέρος της διαδικασίας Προσχεδιασμένης Περίθαλψης,
μπορεί να αποφασίσετε να συντάξετε μια Advance Care
Directive (Οδηγία Προσχεδιασμένης Περίθαλψης). Η Οδηγία
Προσχεδιασμένης Περίθαλψης καταγράφει τις συγκεκριμένες
επιθυμίες σας σχετικά με τη θεραπεία που θα θέλατε να
κάνετε σε περίπτωση μιας απειλητικής για τη ζωή ασθένειας
ή τραυματισμού, και τυχόν θεραπείες που θα απορρίπτατε.
Οι Οδηγίες Προσχεδιασμένης Περίθαλψης είναι κάτι που
συντάσσετε γενικά σε συνεννόηση με το γιατρό και την
οικογένειά σας. Εάν γίνουν σωστά, είναι νομικά δεσμευτικές.

Λίστα ελέγχου προγραμματισμού μελλοντικής φροντίδας
Αυτή η λίστα ελέγχου θα σας βοηθήσει να σκεφτείτε τι πρέπει να λάβετε υπόψη πριν από τον προγραμματισμό
μελλοντικής φροντίδας και τι μπορεί να χρειαστεί να φέρετε σε ένα ραντεβού για να φτιάξετε τα έγγραφα.

Η Διαθήκη σας

££
££
££
££
££
££
££

 επτομέρειες των περιουσιακών σας στοιχείων π.χ. ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, συνταξιοδοτικό εφάπαξ και
Λ
επενδύσεις
Κληρονόμοι – ποιος θα κληρονομήσει τα περιουσιακά σας στοιχεία; Δώστε τα ονόματα και τις διευθύνσεις τους
Συγκεκριμένες δωρεές που θέλετε να κάνετε π.χ. θέλετε να αφήσετε προσωπικά αντικείμενα ή χρηματικά ποσά σε
συγκεκριμένα άτομα ή οργανισμούς; Μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να αφήσετε μια δωρεά σε φιλανθρωπικό
ίδρυμα ή οργανισμό για τη συνεχή φροντίδα του κατοικίδιου ζώου σας.
Όνομα/ονόματα ατόμων που επιθυμείτε να ορίσετε ως κηδεμόνες των παιδιών σας
Εκτελεστής – όνομα του οργανισμού ή του ατόμου που θα πραγματοποιήσει τις επιθυμίες στη Διαθήκη σας
Λεπτομέρειες σχετικά με τις διευθετήσεις για την κηδεία σας
Προσκομίστε έγγραφα ταυτότητας στο ραντεβού σας

Powers of Attorney (Πληρεξούσια)

££
££
££
££

 ληρεξούσιος – το όνομα του ατόμου ή του οργανισμού καταπίστευσης που θέλετε να παίρνουν αποφάσεις για
Π
τις περιουσιακές και οικονομικές σας υποθέσεις εκ μέρους σας. Ο πληρεξούσιος θα πρέπει να είναι ένα πρόσωπο ή
οργανισμός καταπίστευσης που εμπιστεύεστε και που κατανοεί τις επιθυμίες σας, έχει δεξιότητες στη διαχείριση των
οικονομικών, δεν έχει συγκρουόμενα συμφέροντα και θα ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον σας
Αποφασίστε αν θέλετε ο πληρεξούσιός σας να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις εάν χάσετε την ικανότητά σας, δηλαδή
θέλετε να ορίσετε Μόνιμο Πληρεξούσιο;
Κανονίστε να υπογράψετε το Πληρεξούσιό σας ενώπιον ενός μάρτυρα που πληροί τις ειδικές προϋποθέσεις και
διασφαλίστε ότι ο πληρεξούσιός σας θα δεχθεί τον διορισμό
Προσκομίστε τον αριθμό του φορολογικού σας φακέλου και έγγραφα ταυτότητας στο ραντεβού σας (100 βαθμοί)

Enduring Guardianship (Μόνιμη Κηδεμονία)

££
££
££
££
££

Επιλέξτε το άτομο ή τα άτομα που θέλετε να λαμβάνουν αποφάσεις για την υγεία και τον τρόπο ζωής σας
Αποφασίστε για τα θέματα στα οποία θα έχει εξουσιοδότηση στη λήψη αποφάσεων ο κηδεμόνας σας
Σκεφτείτε τυχόν συγκεκριμένες οδηγίες που θα θέλατε να δώσετε στον κηδεμόνα σας
Κανονίστε να υπογράψετε εσείς και ο προτιθέμενος κηδεμόνας σας το έντυπο διορισμού μόνιμης κηδεμονίας ενώπιον
ενός μάρτυρα που πληροί τις ειδικές προϋποθέσεις
Προσκομίστε έγγραφα ταυτοποίησης στο ραντεβού σας

Advance Care Planning and Directives (Προσχεδιασμένη Περίθαλψη και Οδηγίες)

££
££
££

 υζητήστε τις μελλοντικές σας επιθυμίες σχετικά με την υγειονομική και ιατρική σας περίθαλψη με την οικογένεια και το
Σ
γιατρό σας
Ζητήστε από το γιατρό σας να εντάξει το έγγραφο της Προσχεδιασμένης σας Περίθαλψης στον ιατρικό σας φάκελο
Καταγράψτε τυχόν ειδικές οδηγίες υγειονομικής περίθαλψης που μπορεί να έχετε σχετικά με τη θεραπεία

Αποθήκευση των εγγράφων προγραμματισμού μελλοντικής σας φροντίδας

££

Αποφασίστε πού να φυλάξετε με ασφάλεια όλα τα έγγραφα προγραμματισμού της μελλοντικής σας φροντίδας

Για να ξεκινήσετε τον προγραμματισμό της μελλοντικής σας φροντίδας,
επικοινωνήστε με τους εξής φορείς:
NSW Trustee & Guardian

The Law Society of New South Wales για να βρείτε έναν δικηγόρο

1300 364 103
tag.nsw.gov.au

02 9926 0300 (Σύδνεϋ) ή 1800 422 713 (εκτός Σύδνεϋ)
lawsociety.com.au

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα προγραμματισμού μελλοντικής φροντίδας επισκεφθείτε
planningaheadtools.com.au or facebook.com/planningaheadtools

Πού πρέπει να φυλάξω τα έγγραφα που αφορούν τον προγραμματισμό
της μελλοντικής μου φροντίδας;
Είναι καλή ιδέα να έχετε ένα ασφαλές μέρος για να φυλάσσετε τα έγγραφα προγραμματισμού της μελλοντικής σας
φροντίδας. Πολλοί Αυστραλοί φυλάσσουν τη Διαθήκη τους σε ένα ντουλάπι γραφείου ή ένα συρτάρι στο σπίτι
όπου κινδυνεύει να χαθεί, να καταστραφεί ή να κλαπεί. Το NSW Trustee & Guardian Will Safe (Αρχειοθήκη Δημόσιου
Θεματοφύλακα & Κηδεμόνα ΝΝΟ) παρέχει ασφαλή αποθήκευση για έγγραφα προγραμματισμού μελλοντικής φροντίδας.

Για να ξεκινήσετε τον προγραμματισμό της μελλοντικής σας φροντίδας,
επικοινωνήστε με τους εξής φορείς:
NSW Trustee & Guardian
1300 364 103
tag.nsw.gov.au

The Law Society of New South Wales για να βρείτε έναν δικηγόρο
02 9926 0300 (Σύδνεϋ) ή 1800 422 713 (εκτός Σύδνεϋ) lawsociety.com.au
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα προγραμματισμού μελλοντικής φροντίδας επισκεφθείτε
planningaheadtools.com.au or facebook.com/planningaheadtools
Αν χρειάζεστε διερμηνέα, καλέστε την Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων (TIS National) στον αριθμό 131 450
και ζητήστε τους να τηλεφωνήσουν στη γραμμή πληροφοριών Planning Ahead Tools (Εργαλεία Προγραμματισμού
Μελλοντικής Φροντίδας) στον αριθμό 1300 887 529.

Ασφαλής αποθήκευση για τη
Διαθήκη σας, το Πληρεξούσιο
και τη Μόνιμη Κηδεμονία

40%

έκπτωση*

επί της καθορισμένης
χρέωσης
για κατόχους καρτών
ηλικιωμένων ΝΝΟ
Γίνονται και αποθηκεύονται
ψηφιακά αντίγραφα

*όταν κατατίθενται και
τα 3 έγγραφα.

Επικοινωνήστε σήμερα με την Υπηρεσία NSW Trustee & Guardian για
ραντεβού: 1300 364 103 ή www.tag.nsw.gov.au
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Ασφαλής, αλεξίπυρη
αποθήκευση εγγράφων

