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Προγραμματίστε για
το μέλλον
Αποφάσεις που αφορούν τη ζωή σας
Έχετε το δικαίωμα να παίρνετε τις δικές σας αποφάσεις που αφορούν τη ζωή σας.
Στο μέλλον όμως μπορεί να αρρωστήσετε ή να τραυματιστείτε και να χρειαστεί κάποιος
άλλος να παίρνει αποφάσεις ή να σας βοηθάει να κάνετε πράγματα. Για παράδειγμα,
καθώς γερνάτε, μπορεί να χρειαστείτε βοήθεια για να πάτε στην τράπεζα ή να λάβετε
υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων.
Μπορείτε να επιλέξετε κάποιον για να παίρνει αποφάσεις για λογαριασμό σας αν εσείς
δεν μπορείτε, κάνοντας ένα «enduring power of attorney».
Για να το κάνετε αυτό:
•

συμπληρώστε το ειδικό έντυπο

•

ακολουθήστε τις οδηγίες στο έντυπο για το πώς να το υπογράψετε.

Αν ακολουθήσετε σωστά αυτές τις οδηγίες, τότε συντάξατε ένα νομικό έγγραφο.
Θα πρέπει να επιλέξετε κάποιον που εμπιστεύεστε ο οποίος σας γνωρίζει καλά. Για
παράδειγμα, κάποιος συγγενής ή φίλος. Το άτομο που επιλέξετε πρέπει να συμφωνήσει.
Προσοχή: Μη συμπληρώσετε αυτό το έντυπο αν δεν υπάρχει κάποιος που
εμπιστεύεστε να παίρνει αποφάσεις για λογαριασμό σας.
Τι αποφάσεις μπορεί να παίρνει αυτό το άτομο για λογαριασμό σας;
Εσείς επιλέγετε τις αποφάσεις που μπορεί να παίρνει αυτό το άτομο για λογαριασμό σας.
Αυτές μπορεί να είναι αποφάσεις για:
•

τα οικονομικά σας (χρήματα)
Για παράδειγμα:
»»

να χρησιμοποιεί τα χρήματά σας για να πληρώνει τους λογαριασμούς σας

»»

να χρησιμοποιεί τα χρήματά σας για να αγοράζει πράγματα για εσάς

»»

να πουλήσει το σπίτι σας αν χρειάζεται να το πουλήσετε.
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•

τρόπος ζωής
Για παράδειγμα:
»»

τι υπηρεσίες μπορεί να χρειαστείτε

»»

το μέρος που θα μείνετε αν χρειαστεί να φύγετε από το σπίτι σας

Μπορείτε να επιλέξετε πάνω από ένα άτομο
Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε:
•

ένα άτομο να παίρνει οικονομικές αποφάσεις και διαφορετικό άτομο για αποφάσεις τρόπου
ζωής

•

το ίδιο άτομο και για τα δύο.

Το άτομο (ή άτομα) που επιλέξετε έχουν να επιτελέσουν μια σημαντική δουλειά.
Για παράδειγμα:
•

πρέπει να ενεργεί με ειλικρίνεια και να παίρνει αποφάσεις που θέλετε εσείς

•

να χρησιμοποιεί τα χρήματά σας για πράγματα που χρειάζεστε.
Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματά σας για να αγοράσει πράγματα για τον
εαυτό του.

Εσείς επιλέγετε πότε να αρχίσει
Ίσως να θέλετε το άτομο να αρχίσει:
•

στο μέλλον, αν αρρωστήσετε και δεν μπορείτε να παίρνετε αποφάσεις μόνοι σας

•

αμέσως, επειδή χρειάζεστε βοήθεια τώρα.

Αν το άτομο αρχίσει να σας βοηθάει αμέσως
Αν το άτομο αρχίσει να σας βοηθάει αμέσως, και μπορείτε ακόμη να παίρνετε αποφάσεις μόνοι
σας, τότε μπορείτε να πείτε στο άτομο τι να κάνει.
Το άτομο δεν πρέπει:
•

να ελέγχει τη ζωή σας

•

να σας πιέζει να κάνετε κάτι που δεν θέλετε να κάνετε.

Συνεχίζετε να έχετε τον έλεγχο επειδή μπορείτε ακόμη να παίρνετε τις δικές σας αποφάσεις.
Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτά που κάνει, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να διαλέξετε
κάποιο άλλο άτομο. Πρέπει να συμπληρώσετε καινούργιο έντυπο.
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Τι θα συμβεί αν δεν συμπληρώσετε το έντυπο και δεν επιλέξετε κανέναν;
Αν αρρωστήσετε ή τραυματιστείτε βαριά σε σημείο που δεν μπορείτε να παίρνετε
αποφάσεις, υπάρχει μια δικαστική επιτροπή που μπορεί να επιλέξει κάποιον που θα
παίρνει αποφάσεις για λογαριασμό σας. Λέγεται «Victorian Civil and Administrative
Tribunal (VCAT)».
Το VCAT μπορεί να επιλέξει κάποιο μέλος της οικογένειας, φίλο ή Public Advocate
(Συνήγορος του Πολίτη Βικτώριας) να παίρνει αυτές τις αποφάσεις για λογαριασμό σας.
Πού μπορείτε να προμηθευτείτε το έντυπο
Μπορείτε να βρείτε το έντυπο που χρειάζεστε στο φυλλάδιο του Office of the Public
Advocate (OPA) (Γραφείο Συνηγόρου του Πολίτη) που λέγεται «Take Control» στην
ιστοσελίδα ΟΡΑ. www.publicadvocate.vic.gov.au
Το έντυπο είναι δωρεάν.
Το έντυπο λέγεται:
•

‘Enduring power of attorney appointment’.
Μερικοί άνθρωποι:
• χ
 ρησιμοποιούν δικηγόρο για να συμπληρώσουν το έντυπο, τον οποίο
πρέπει να πληρώσουν
• ζητάνε από φίλο ή συγγενή να τους βοηθήσει.

Ο νόμος λέει ότι μπορείτε να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο μόνο αν καταλαβαίνετε τι
κάνετε.
Κανένας δεν μπορεί να σας υποχρεώσει να το κάνετε.
Είναι δική σας επιλογή.
Αν έχετε τυχόν απορίες
Εσείς ή ο συγγενής ή φίλος σας μπορείτε να καλέσετε το OPA για συμβουλές
στο 1300 309 337.
Μπορείτε να ζητήσετε διερμηνέα μέσω τηλεφώνου.
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