Αλλαγή του Μόνιμου
Πληρεξούσιού (ΕΡΑ) σας
Μπορείτε ν’ αλλάξετε το Μόνιμο
Πληρεξούσιό σας αν εξακολουθείτε
να έχετε νοητική ικανότητα. Αν
έχετε χάσει την ικανότητα και
υπάρχουν προβλήματα με τον/τους
πληρεξούσιο/πληρεξούσιούς σας,
η Επιτροπή Κηδεμονίας Νοτίου
Αυστραλίας (Guardianship Board of
South Australia) μπορεί να διορίσει
διαχειριστή για να αναλάβει.
Αλλάξτε το ΕΡΑ σας αν:

Ένας ή περισσότεροι από τους
πληρεξούσιούς σας λένε ότι είναι
απρόθυμοι να ενεργούν ή αν ένας
πεθάνει.

Η σχέση σας αλλάξει και εσείς δεν
έχετε πλέον εμπιστοσύνη στον/ους
πληρεξούσιο/ούς σας και δεν τον/
τους θέλετε πλέον να εμπλέκονται.
Θέλετε να αλλάξετε τις γραπτές
οδηγίες.

Να ειδοποιείτε οποιονδήποτε που
δεν είναι πλέον πληρεξούσιός σας.
Άλλα πράγματα για λάβετε
υπόψην σας:

Πού να φυλάξετε το ΕΡΑ σας.

Σε ποιον να δώσετε αντίγραφο.

Σε ποιον να πείτε για το ΕΡΑ σας.
Πόσο συχνά να το αναθεωρείτε.
Η μετάφραση χρηματοδοτήθηκε από την
Επιχορήγηση του Ιδρύματος Δικαίου.

Μέλη της Συμμαχίας για την Πρόληψη
Κακομεταχείρισης Ηλικιωμένων
Επιτροπή Νομικών Υπηρεσιών
Πληροφορίες, νομικές συμβουλές, και
ετοιμασία Διαρκών Πληρεξουσίων και
Διαρκούς Κηδεμονίας.
Τηλ. 1300 366 424 για Γραμμή Νομικής
Βοήθειας Δευτ. έως Παρ. 9πμ έως 4.30μμ
Τηλ. 8463 3555 για δωρεάν ραντεβού μισής
ώρας.
www.lsc.sa.gov.au
Γραφείο του Δημόσιου Συνηγόρου
Προάγει και προστατεύει τα δικαιώματα
ατόμων με νοητική ανικανότητα.
Τηλ. 8342 8200 ή 1800 066 969
Γενικές πληροφορίες Δευτ. έως Παρ. 9πμ έως
5μμ
www.opa.sa.gov.au
Aστυνομία Νοτίου Αυστραλίας (SAPOL)
Προλαμβάνει, εντοπίζει και διερευνά
καταγγελίες εγκλημάτων.
Τηλ. 131 444 για καταγγελία εγκλήματος ή για
αστυνομική βοήθεια.
www.police.sa.gov.au
Πρόγραμμα Οικιακής Βοήθειας SAPOL
Παρέχει πρόληψη εγκλημάτων, συμβουλές και
υπηρεσίες για να βοηθά άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας και άτομα με αναπηρία, να
παραμένουν με ασφάλεια στο δικό τους σπίτι.
Τηλ. 7322 3211
www.police.sa.gov.au
Δημόσιος Διαχειριστής
Συμβουλές, ετοιμασία και διαχείριση Διαρκών
Πληρεξουσίων και Διαθηκών.
Τηλ. 8226 9200 ή Ατελώς 1800 673 119
www.publictrustee.sa.gov.au
Yπηρεσία Συνηγορίας Δικαιωμάτων
Ηλικιωμένων
Παρέχει υποστήριξη για προάσπιση των
δικαιωμάτων ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που
διατρέχουν κίνδυνο, για ή αντιμετωπίζουν,
κακομεταχείριση από οικογένεια ή φίλους.
Τηλ. 8232 5377 ή Ατελώς 1800 700 600
www.sa.agedrights.asn.au
Aποποίηση ευθύνης: Οι πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο
είναι γενικής φύσης για να χρησιμοποιούνται ως οδηγός
μόνο. Δεν είναι αντικατάστατο νομικών συμβουλών.
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Γιατί να διορίσετε
έναν Πληρεξούσιο;
Μπορείτε να διορίσετε κάποιον που
γνωρίζετε και εμπιστεύεστε και που
καταλαβαίνει και είναι ικανός να
διαχειρίζεται τις οικονομικές σας
υποθέσεις, αν δεν είστε ικανοί ή δεν
επιθυμείτε να το κάνετε εσείς οι ίδιοι.
Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να
διασφαλίσετε ότι εξακολουθεί να
γίνεται διαχείριση των λογαριασμών
και των περιουσιακών σας στοιχείων.
Ένα Μόνιμο Πληρεξούσιο (EPA) είναι
ένα νομικό έγγραφο υπογραμμένο
από εσάς το οποίο διορίζει ένα
άλλο πρόσωπο ή άλλα πρόσωπα
αποκαλούμενο/α πληρεξούσιος να
παίρνει/ουν οικονομικές αποφάσεις
αν χρειάζεται. Αυτό το έγγραφο
μπορεί να συντάσσεται από δικηγόρο
ή ένα ‘πακέτο κάνε το μόνος σου (do
it yourself kit)’ με οδηγίες που μπορεί
να αγοραστεί από το Εξυπηρέτηση
ΝΑ (Service SA)*.
Ο/Οι πληρεξούσιός/οί σας δεν
μπορούν να παίρνουν αποφάσεις
ιατρικές, υγειονομικής φροντίδας,
στέγασης ή στιλ ζωής. Μπορείτε να
υπογράψετε Μόνιμο Πληρεξούσιο
Κηδεμoνίας (Enduring Power of
Guardianship) για να διορίσετε
κηδεμόνα που να παίρνει αυτές τις
αποφάσεις.
*Αγοράστε ένα πακέτο ΕΡΑ από το
Εξυπηρέτηση ΝΑ (Service SA)
Τηλέφωνο 132 324
www.service.sa.gov.au

Ποιος αποφασίζει πότε
αναλαμβάνει/ουν ευθύνη
ο/οι Πληρεξούσιος/οι;
Μπορείτε να επιλέξετε να ορίσετε
ότι ο/οι πληρεξούσιός/οί σας θα
διαχειρίζεται/ονται τα οικονομικά
σας αμέσως ή μόνο αν χάσετε τη
νοητική σας ικανότητα*. Εσείς
θα γράψετε τι θέλετε στο ΕΡΑ.
Ένας γιατρός ή νευροψυχολόγος
αξιολογεί κατά πόσον έχετε χάσει την
ικανότητα να παίρνετε οικονομικές
αποφάσεις ούτως ώστε να
ενεργοποιηθεί το ΕΡΑ σας.
Ο/Οι πληρεξούσιός/οί σας
μπορεί/ούν να πληρώνει/ουν τους
λογαριασμούς σας, να διαχειρίζεται/
ονται επενδύσεις, τραπεζικούς
λογαριασμούς, να μεταβιβάζει/ουν
ή πωλεί/ούν περιουσία σας, και να
καλύπτει/ουν άλλα έξοδα.
Ο/Οι πληρεξούσιός/οί σας πρέπει να
διαχειρίζεται/ονται προς το καλύτερο
οικονομικό συμφέρον σας, να σας
συμβουλεύεται/ονται ενόσω είστε
ικανοί να καταλαβαίνετε οικονομικά
θέματα, να λαμβάνει/ουν υπόψη τις
γραπτές οδηγίες σας και να τηρεί/ούν
αρχεία του τι κάνει/ουν.
* Η νοητική ικανότητα αναφέρεται
στην ικανότητα ενός ατόμου να
κατανοεί τη φύση και τις συνέπειες
μιας απόφασης και τις εναλλακτικές
επιλογές και συνέπειες που
διατίθενται ή είναι πιθανές.

Τι να λαμβάνετε υπόψη
σε ένα ΕΡΑ;
Ερ. 1: Ποιον να διορίσετε;
Ποιον εμπιστεύεστε;
Έχει εκείνο το άτομο τις δεξιότητες
για να διαχειρίζεται τα οικονομικά
σας;
Είναι καλός διαχειριστής χρημάτων;
Θέλετε περισσότερους από ένα
πληρεξούσιους;
Ερ. 2: Παροχή οδηγιών στον/ους
πληρεξούσιό/ούς σας
Θέλετε να περιορίσετε τον τύπο
των οικονομικών αποφάσεων που
μπορεί/ούν να παίρνει/ουν ο/οι
πληρεξούσιός/οί σας;
Θέλετε ένα άλλο άτομο να
παρακολουθεί τη δουλειά του
πληρεξούσιού σας λαμβάνοντας
τακτικές οικονομικές καταστάσεις;
Θέλετε τον/τους πληρεξούσιό/ούς
σας να ανταλλάζουν απόψεις με άλλα
μέλη της οικογένειας ή φίλους;
Θέλετε να γίνεται διαχείριση των
περιουσιακών σας στοιχείων ή του
εισοδήματός σας με έναν ειδικό
τρόπο;
Θέλετε να εξακολουθήσετε να κάνετε
δωρεές ή δώρα;
Μπορείτε να γράψετε ειδικές οδηγίες
στο ΕΡΑ σας και ο/οι πληρεξούσιός/
οί σας θα πρέπει να τις ακολουθεί/
ούν.

