Ο/Οι πληρεξούσιος/οι δεν φέρει/ουν
προσωπική ευθύνη για οποιαδήποτε
χρέη του δότη. Ο/Οι πληρεξούσιος/
οι δεν είναι υποχρεωμένος/οι να
πληρώνουν τις συναλλαγματικές
και τους λογαριασμούς του δότη
από την τσέπη του/τους. Αν ο
δότης έχει ανεπαρκή κεφάλαια, ο/
οι πληρεξούσιος/οι θα πρέπει να
ενημερώνουν τους πιστωτές για τις
οικονομικές περιστάσεις του δότη
όσο το συντομότερο δυνατό.
Αν ο/οι πληρεξούσιος/οι δεν
επιθυμεί/ούν πλέον να είναι
πληρεξούσιος/οι ή αν οι
συμπληρεξούσιοι δεν μπορούν
να συμφωνήσουν μπορεί/ούν να
υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή
Κηδεμονίας (Guardianship Board)
Νοτίου Αυστραλίας για να εξετάσει
το διορισμό διαχειριστή των
οικονομικών υποθέσεων του δότη.
Ο διαχειριστής μπορεί τότε να
υποβάλει αίτηση στο Ανώτερο
Πολιτειακό Δικαστήριο (Supreme
Court) για να ακυρώσει το Μόνιμο
Πληρεξούσιο (EPA).
Ο/Οι πληρεξούσιος/οι πρέπει να
εξακολουθήσει/ουν να ενεργεί/
ούν μέχρι να γίνουν εναλλακτικές
ρυθμίσεις. Μέλη της οικογένειας και
φίλοι μπορούν επίσης να υποβάλουν
αίτηση εκ μέρους ενός νοητικά
ανίκανου δότη για να διοριστεί
διαχειριστής αν ο/οι πληρεξούσιος/
οι έχει/ουν πεθάνει θεωρείται/ούνται
ανίκανος/οι ή υπάρχουν ανησυχίες
σχετικά με την οικονομική διαχείριση.
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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Τα Καθήκοντα και
οι Υποχρεώσεις
του Μόνιμου
Πληρεξούσιού σας

(The Duties and Responsibilities
of your Enduring Power of
Attorney)

Συμμαχία για την Πρόληψη Κακομεταχείρισης
Ηλικιωμένων

Επιτροπή Νομικών Υπηρεσιών
Γραφείο του Δημόσιου Συνηγόρου
Αστυνομία ΝΑ
Δημόσιος Διαχειριστής
Υπηρεσία Συνηγορίας Δικαιωμάτων
Ηλικιωμένων

Κύρια Σημεία

Ρόλος και Υποχρεώσεις
του Πληρεξούσιου

Δότης είναι το άτομο που δίνει το
Μόνιμο Πληρεξούσιο (Enduring Power
of Attorney) σε ένα άλλο άτομο.

Ο/Οι πληρεξούσιος/οι γίνεται/
ονται νομικά υπεύθυνος/οι
όταν ενεργοποιείται το Μόνιμο
πληρεξούσιο (ΕΡΑ). Αυτό μπορεί να
γίνει αμέσως κατά την υπογραφή
του ΕΡΑ ή όταν ένας γιατρός ή
νευροψυχολόγος λέει ότι ο δότης
έχει χάσει την ικανότητα να παίρνει
οικονομικές αποφάσεις.
Αν υπάρχουν περισσότεροι του
ενός πληρεξούσιοι διορισμένοι από
κοινού, πρέπει να συμφωνούν για
όλες τις οικονομικές αποφάσεις.
Ο/Οι πληρεξούσιος/οι έχει/ουν
απόλυτο καθήκον να ενεργεί/ούν
προς το καλύτερο συμφέρον του δότη
ανά πάσαν στιγμή. Αποτελεί αδίκημα
αν ενεργεί/ούν διαφορετικά.*
* Ένας πληρεξούσιος που ενεργεί
ανάρμοστα μπορεί να θεωρηθεί
προσωπικά και ποινικά υπεύθυνος
για απώλειες – η κατοικία,
τα τιμαλφή και το εισόδημα
του πληρεξούσιου μπορεί να
διατρέχουν κίνδυνο.
Ο/Οι πληρεξούσιος/οι πρέπει να
λαμβάνει/ουν υπόψη οποιεσδήποτε
εντολές από το δότη στο ΕΡΑ. Ο
κύριος ρόλος του πληρεξούσιου είναι
να πληρώνει τις συναλλαγματικές
και τους λογαριασμούς του δότη με
τα χρήματα του δότη.

Δέκτης είναι το άτομο που
αποδέχεται το Μόνιμο Πληρεξούσιο
– αποκαλούμενος πληρεξούσιος.

Ένας δότης μπορεί να διορίζει
έναν πληρεξούσιο για να ενεργεί
αμέσως ή/και όταν υπάρξει απώλεια
νοητικής ικανότητας*.

Ένα Μόνιμο Πληρεξούσιο (EPA)
επιτρέπει σε έναν πληρεξούσιο να
παίρνει οικονομικές αποφάσεις εκ
μέρους του δότη μετά που αυτός θα
χάσει τη νοητική του ικανότητα. Ένας
πληρεξούσιος δεν μπορεί να παίρνει
αποφάσεις ιατρικές, υγειονομικής
φροντίδας, στέγασης ή στιλ ζωής.
* Η νοητική ικανότητα αναφέρεται
στην ικανότητα ενός ατόμου να
καταλαβαίνει τη φύση και τις
συνέπειες μιας απόφασης και
τις εναλλακτικές επιλογές και
συνέπειες που διατίθενται ή είναι
πιθανές.

Ο/Οι πληρεξούσιος/οι μπορεί/ούν
επίσης να αγοράζει/ουν και να
πωλεί/ούν ακίνητα εκ μέρους του
δότη, αλλά μόνο αν είναι προς το
οικονομικό συμφέρον του δότη να
γίνει κάτι τέτοιο (π.χ. να πληρώσει
για ιδρυματική φροντίδα).
Ο/Οι πληρεξούσιος/οι πρέπει
να τηρεί/ούν και να διατηρεί/
ούν ακριβείς καταχωρήσεις
και λογαριασμούς για όλες τις
συναλλαγές και δοσοληψίες όταν
ασκεί/ούν τις αρμοδιότητές του/τους.
Η παράλειψη να γίνει αυτό αποτελεί
αδίκημα.
Ο/Οι πληρεξούσιος/οι δεν έχει/
ουν οποιοδήποτε δικαίωμα στην
κληρονομία του δότη πριν το
θάνατο του δότη.
Ο/Οι πληρεξούσιος/οι δεν μπορεί/
ούν να πληρωθεί/ούν για εργασία
που κάνει/ουν εκ μέρους του δότη,
εκτός τα μικροέξοδα που σχετίζονται
άμεσα με την εκτέλεση των
καθηκόντων του/τους.
Ο/Οι πληρεξούσιος/οι δεν μπορεί/
ούν να πληρώνει/ουν ημερομίσθιο
στον εαυτό του/εαυτούς τους για
καθήκοντα που εκτελούνται σύμφωνα
με το ΕΡΑ αλλά μπορεί/ούν να
απαιτήσει/ουν έξοδα κίνησης που
υφίσταται/νται κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του/τους.

