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Εισαγωγή
Τι είναι αυτό το φυλλάδιο;
Μια σημαντική έγνοια για τους φροντιστές ενός ατόμου με αναπηρία είναι το πώς θα βοηθηθεί στο
μέλλον το άτομο το οποίο φροντίζουν, όταν οι ίδιοι δεν θα είναι πια σε θέση να του προσφέρουν αγάπη,
υποστήριξη και φροντίδα. Αυτή είναι από τις μεγαλύτερες έγνοιες των γονέων παιδιών με υψηλές ανάγκες
υποστήριξης. Τα περισσότερα άτομα με αναπηρία είναι ικανά να πάρουν μόνα τους αποφάσεις ή να
συμβάλουν στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων σχετικά με τις μελλοντικές τους ανάγκες, υποστήριξη
και φροντίδα. Ωστόσο, κάποια μέλη οικογένειας με αναπηρία θα έχουν μικρό βαθμό ελέγχου πάνω στη
ζωή τους και συνεπώς δεν θα συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Έρευνες δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι επιθυμούν να μεριμνήσουν με ατομικές οικονομικές παροχές για
τις μελλοντικές ανάγκες φροντίδας και στέγης του ατόμου με αναπηρία αλλά δεν γνωρίζουν τι ενέργειες
πρέπει να κάνουν για να σχεδιάσουν το μέλλον. Αυτό το φυλλάδιο έχει γραφτεί για να βοηθήσει τα άτομα,
τις οικογένειες και τους φροντιστές τους να βρουν πληροφορίες και υποστήριξη για να κάνουν σχέδια για
τη μελλοντική ευημερία του ατόμου με υψηλές ανάγκες υποστήριξης. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει
τις οικογένειες να μελετήσουν τα ζητήματα που συνεπάγεται η λήψη αποφάσεων οι οποίες βασίζονται
σε ορθή γνώση. Ενθαρρύνει τις οικογένειες, ιδιαίτερα τους γονείς, να λάβουν υπόψη τους τις δικές τους
μελλοντικές ανάγκες καθώς επίσης κι αυτές του γιου τους ή της κόρης τους με αναπηρία.
Οι πληροφορίες σκοπεύουν να βοηθήσουν τις οικογένειες να σχεδιάσουν μελλοντικές ρυθμίσεις για τη
συνεχή φροντίδα του μέλους της οικογένειας με αναπηρία η οποία θα είναι θετική, σταθερή, ευέλικτη και
θα εκπληρώνει τις επιθυμίες και του ατόμου με αναπηρία και της οικογένειάς του, όπου είναι δυνατό.
Το ζήτημα του ποιον να εμπιστευθούν για συμβουλές και συνεχή ανάμειξη στο σχέδιο μπορεί να
αποτελεί σοβαρό ζήτημα για τις οικογένειες και μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά τους να παίρνουν
αποφάσεις. Οι πληροφορίες του φυλλαδίου εγείρουν ερωτήσεις και παρέχουν πιθανές απαντήσεις σε
ζητήματα μελλοντικού σχεδιασμού. Αυτό το φυλλάδιο αποτελεί μόνο έναν οδηγό και θα πρέπει να πάρετε
κατάλληλη νομική και οικονομική συμβουλή πριν την εφαρμογή του σχεδίου σας. Στο τέλος αυτού του
φυλλαδίου υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία σχετικά με το που μπορείτε να απευθυνθείτε για συμβουλές.

Σύντομη περιγραφή αυτού του φυλλαδίου
Αυτό το φυλλάδιο είναι χωρισμένο σε τμήματα ώστε να βοηθήσει στην καθοδήγηση των οικογενειών
ως προς τις διαθέσιμες επιλογές για την εφαρμογή του σχεδίου τους για το μέλλον. Μολονότι είναι
δυνατό να μπουν σε εφαρμογή συστήματα για την εξασφάλιση του οικονομικού μέλλοντος του μέλους
της οικογένειάς τους, ο σχεδιασμός για το μέλλον απαιτεί πολύ περισσότερα από την απλή κατανόηση
των διαθέσιμων νομικών διαδικασιών. Ο σχεδιασμός για το μέλλον αφορά τη λήψη μέτρων τώρα για να
βάλετε τα σχέδια σε εφαρμογή, και όχι όταν απλά γεράσετε και δεν μπορείτε να προσφέρετε το βαθμό
φροντίδας που το άτομο χρειάζεται.

Σχεδιασμός για το Μέλλον: Άτομα με αναπηρία | Εισαγωγή

1

Αυτό το φυλλάδιο χωρίζεται σε πέντε τμήματα:
Τμήμα 1: Μελλοντικός σχεδιασμός: τι να μελετήσετε βοηθάει τις οικογένειες να σκεφτούν κάποια από
τα ζητήματα που πρέπει να μελετήσουν όταν σχεδιάζουν για το μέλλον του μέλους της οικογένειάς τους
με υψηλές ανάγκες υποστήριξης και ενθαρρύνει τις οικογένειες να καθιερώσουν μια «εφ’ όρου ζωής»
προσέγγιση του σχεδιασμού.
Τμήμα 2: Σχεδιασμός για το μέλλον: Πώς να κάνετε τη σωστή επιλογή μιλάει για τις επιλογές
που είναι διαθέσιμες στις οικογένειες όταν σχεδιάζουν για το μέλλον και είναι γραμμένο με τη μορφή
ερωτήσεων και απαντήσεων για να σας βοηθήσει να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες σας.
Τμήμα 3: Η οργάνωση ενός καταπιστεύματος (trust) εξετάζει το πώς να οργανώσετε ένα
καταπίστευμα για να εξασφαλίσετε το μέλος της οικογένειας με υψηλές ανάγκες υποστήριξης και περιέχει
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα καταπιστεύματα.
Τμήμα 4: Πώς να πάρετε νομική και οικονομική συμβουλή δίνει συμβουλές για το πώς να πάρετε
νομική και οικονομική συμβουλή και περιλαμβάνει ενημερωτικά φύλλα για την παροχή πληροφοριών σε
δικηγόρους και οικονομικούς συμβούλους που ενδέχεται να χρειάζονται ώστε να σας συμβουλεύσουν με
τον καλύτερο τρόπο.
Τμήμα 5: Χρήσιμες επαφές παρέχει πληροφορίες για επαφές σε κάθε πολιτεία και επικράτεια και κάνει
κάποιες προτάσεις για επιπλέον υλικό για μελέτη.
Τμήμα 6: Πρότυπα Σχεδιασμού παρέχει μία λίστα ελέγχου του σχεδίου φροντίδας για να τη
συμπληρώσετε με την οικογένειά σας, και ένα υπόδειγμα εντύπου για πληροφορίες για να το
συμπληρώσετε και να το προσκομίσετε στο δικηγόρο σας.

Κάποιες επισημάνσεις για το πώς είναι γραμμένο αυτό το φυλλάδιο
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που υποβάλλονται σ’ αυτό το βιβλίο αποτελούν ερωτήσεις γονέων και
άλλων μελών της οικογένειας που υποβάλλονται συχνά σχετικά με το μελλοντικό σχεδιασμό.

Περιουσιακά στοιχεία, χρήματα και περιουσία
Σ’ αυτό το φυλλάδιο, τα περιουσιακά στοιχεία των ατόμων ή των καταπιστευμάτων θα αναφέρονται
ως τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ο όρος Περιουσιακά Στοιχεία που χρησιμοποιείται κατ’ αυτό τον
τρόπο μπορεί να περιλαμβάνει γη ή ακίνητη περιουσία, χρήματα, μετοχές ή οποιοδήποτε άλλο είδος
περιουσιακού στοιχείου. Οι δικηγόροι ενδέχεται να αναφέρονται επίσης στα περιουσιακά στοιχεία
ως περιουσία.
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Τμήμα 1
Μελλοντικός σχεδιασμός: τι να μελετήσετε
Για να εξασφαλίσετε το μέλλον ενός μέλους της οικογένειας με υψηλές ανάγκες υποστήριξης,
είναι αναγκαίο να αφιερώσετε κάποιο χρόνο στο να αναλογιστείτε ποιες είναι οι ελπίδες και τα όνειρά
σας για το μέλλον αυτού του ατόμου και επίσης τι ελπίδες και όνειρα έχει αυτό το άτομο για τον εαυτό του.
Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός οράματος που θα σας επιτρέψει να βάλετε σε εφαρμογή τα σχέδια με
στόχο την εκπλήρωση αυτού του οράματος κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν υπάρχει «μία λύση για
όλους» καθώς κάθε άτομο θα έχει τις δικές του ελπίδες, όνειρα και επιθυμίες.
Καθώς οι οικογένειες αντιμετωπίζουν το ζήτημα του πώς να παρέχουν ένα σταθερό μέλλον και εγγυήσεις
για το μέλος της οικογένειάς τους, η πρόσβασή τους σε πληροφορίες που θα τους στηρίξουν στη λήψη
αποφάσεων ενδέχεται να περιορίζεται σε συμβουλές από δικηγόρους ή οικονομικούς συμβούλους οι
οποίοι μπορεί να έχουν κακή πληροφόρηση σ’ αυτό τον τομέα. Πολλά άτομα με αναπηρίες τώρα ζουν
περισσότερο από τους γονείς τους, επομένως η προετοιμασία για το μέλλον είναι τώρα πιο επιτακτική απ’
ότι ήταν στο παρελθόν. Κάθε οικογένεια έχει διαφορετικές ανάγκες ανάλογα με τις περιστάσεις της.
Τα άτομα και οι φροντιστές τους μπορούν να είναι προνοητικοί στο σχεδιασμό για το μέλλον. Το κλειδί
είναι να δημιουργήσουν ένα ξεκάθαρο όραμα για το ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό το μέλλον και να
αναπτύξουν ένα σχέδιο για την πραγματοποίησή του. Ως γονείς είναι σημαντικό να κάνετε την ερώτηση:
«Τι αποτέλεσμα επιθυμεί ο γιος μου ή η κόρη μου για τη μελλοντική υποστήριξη και τι ελπίζω και εύχομαι
γι’ αυτόν ή γι’ αυτήν;» Είναι χρήσιμο οι γονείς να συμπεριλάβουν και άλλα μέλη της οικογένειας όταν
αναλογίζονται αυτή την ερώτηση ώστε τα αδέλφια και άλλοι συγγενείς να συμβάλλουν στη διαδικασία.
Εργαστείτε σαν οικογένεια και βάλτε και το μέλος της οικογένειας σας με αναπηρία να συμμετέχει όσο το
δυνατόν περισσότερο.
Για να αποφύγετε συγκρούσεις αργότερα, εξασφαλίστε ότι γίνονται συζητήσεις πάνω στο ποιες είναι οι
ανάγκες κάθε μέλους της οικογένειας τώρα και στο μέλλον. Ωστόσο, παραμείνετε επικεντρωμένοι στο
άτομο με αναπηρία. Είναι σημαντικό, όποτε είναι δυνατό, να δίνεται η ευκαιρία στο μέλος της οικογένειας
με αναπηρία να συμβάλει όσο το δυνατό περισσότερο στην ανάπτυξη του οράματός του για το ίδιο του
το μέλλον και να παρέχεται υποστήριξη για την υλοποίηση αυτού του οράματος. Ο βαθμός γνωστικής
αντίληψης του ατόμου θα επηρεάσει την ικανότητά του για συμμετοχή στη λήψη αυτών των αποφάσεων.
Όσο αναλογίζεστε το όραμα και το σχεδιασμό σας για το μέλλον είναι ουσιώδες να κρατάτε το άτομο με
αναπηρία στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός σας.
Η σκέψη της παροχής ενός σταθερού μέλλοντος για τον γιο ή την κόρη σας με αναπηρία μπορεί να εγείρει
πολλούς φόβους και ανησυχίες. Μπορεί να είναι χρήσιμο να στραφείτε σε κάποιον από τον κύκλο σας ή
την κοινότητά σας για υποστήριξη και καθοδήγηση όταν μελετάτε αυτά τα ζητήματα. Σκεφτείτε προσεχτικά
πού θα μπορούσατε να βρείτε αυτή την υποστήριξη. Δημιουργήστε ένα «κατάλογο επιθυμιών» με όσα το
μέλος της οικογένειάς σας επιθυμεί, γιατί αυτό θα βοηθήσει και εσάς και όσους μετά από σας ενδέχεται
πάρουν σοβαρές αποφάσεις για την ευημερία του. Να ενημερώνετε αυτή τη λίστα με καινούργια στοιχεία
καθώς η ηλικία και οι περιστάσεις του ατόμου αλλάζουν.
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Ο σχεδιασμός για τη μελλοντική υποστήριξη ενός ατόμου με υψηλές ανάγκες υποστήριξης δεν αφορά
απλά το τι θα συμβεί μετά το θάνατό σας. Στη ζωή μας υπάρχει αβεβαιότητα και το σχέδιο σας μπορεί να
χρειαστεί να μπει σε εφαρμογή αύριο αντί σε κάποιο χρόνο στο απώτερο μέλλον. Υπάρχουν περιστάσεις
όπου είναι προτιμότερο να προνοήσετε για ένα άτομο νωρίτερα – για παράδειγμα, εάν υπάρχει σοβαρός
κίνδυνος ότι ο κύριος οικονομικός χορηγός μπορεί να μην είναι πια σε θέση να συνεχίσει να διαχειρίζεται
τις υποθέσεις του ατόμου με αναπηρία λόγω ασθένειας.
Ένα σίγουρο και σταθερό μέλλον για το γιο ή την κόρη σας με αναπηρία είναι πιο πιθανό να επιτευχθεί
εάν υπάρχουν κάποιοι που έχουν αναλάβει δεσμεύσεις στη ζωή τους μακροπρόθεσμα. Ως μέρος
του σχεδιασμού σας μπορεί να επιθυμείτε να οργανώσετε μία τέτοια ομάδα, συχνά αναφερόμενη ως
«κύκλος υποστήριξης» ή «προσωπικό δίκτυο». Ο κύκλος υποστήριξης ή το προσωπικό δίκτυο μπορεί να
περιλαμβάνει οικογένεια, φίλους, και άλλους αφοσιωμένους στο μέλος της οικογένειάς σας, για παράδειγμα
κάποιο συνήγορο που βρίσκεται κοντά στο άτομο ή κάποιο πρεσβύτερο της εκκλησίας.
Πριν δείτε κάποιον για νομική ή οικονομική συμβουλή είναι σημαντικό να μελετήσετε, όσο το δυνατό
περισσότερο, τι χρειάζεστε (στόχοι και σχέδια). Εάν έχετε ήδη κάποιο σχέδιο, είναι ευκολότερο να πάρετε
κάποια συμβουλή που είναι σχετική με την περίστασή σας. Όσο πιο ξεκάθαρο είναι το όραμά σας, τόσο
πιο εύκολο είναι να αναπτύξετε το σχέδιό σας και να μείνετε πιστός σ’ αυτό. Θα αντιμετωπίσετε πολλές
προκλήσεις για την εκπλήρωση του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων αντιδράσεων από ανθρώπους και
οργανισμούς που θα έχουν σκοπό να σας αποθαρρύνουν. Το να έχετε την οικογένειά σας και άλλα άτομα
έξω από την οικογένειά να υποστηρίζουν το όραμά σας θα σας βοηθήσει να μείνετε σταθεροί στην πορεία
σας. Όταν ένα σχέδιο αναπτυχθεί σωστά μπορεί να προσαρμόζεται συχνά στις νέες συνθήκες ώστε να
αντανακλά τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του μέλους της οικογένειάς σας με αναπηρία.
Εδώ παραθέτουμε κάποιες ιδέες για τα διάφορα πράγματα που ίσως θέλετε να μελετήσετε στο ξεκίνημα.
Να είστε σαφείς όταν εξετάζετε αυτή τη λίστα ελέγχου. Μπορεί να μην είναι δυνατόν να επιτευχθούν όλοι
οι στόχοι που έχετε ορίσει, αλλά μην επιτρέψετε αυτό να σας σταματήσει από το να κάνετε σχέδια και να
δουλεύετε προς την κατεύθυνση ενός θετικού αποτελέσματος για το μέλλον.
 Ποιες είναι οι ελπίδες και τα όνειρα ενός ατόμου με αναπηρία και οι δικές σας ελπίδες και όνειρα
γι’ αυτό;
 Πώς το άτομο εκφράζει τις ανάγκες του επί του παρόντος;
 Ποια στέγη θα ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ατόμου;
 Τι είναι σημαντικό για να διατηρήσει τις προσφιλείς κοινωνικές του σχέσεις και συνεργασίες και τι
επιθυμεί για το μέλλον όσον αφορά τις σχέσεις του;
 Ποιες δραστηριότητες τον ευχαριστούν επί του παρόντος ή ποιες επιθυμεί για το μέλλον;
 Τι του αρέσει και τι αντιπαθεί (να είστε συγκεκριμένοι και συμπεριλάβετε φαγητό, μουσική,
περιβάλλον, ανθρώπους);
 Τι μαθησιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες έχει;
 Πώς εμείς, ή άλλοι άνθρωποι, μπορούμε να υποστηρίξουμε το άτομο για να εκπληρώσει τις ελπίδες
και τα όνειρά του;
Αντίγραφο αυτής της λίστας ελέγχου για να τη συμπληρώσετε υπάρχει στο Τμήμα 6.
Το πιο δύσκολο σημείο αυτής της διαδικασίας είναι να μετατρέψετε τις ελπίδες και τις επιθυμίες του
ατόμου με αναπηρία και τις δικές σας ελπίδες και επιθυμίες σε ένα σαφές και περιεκτικό σχέδιο.
Εάν αυτή είναι η πρώτη σας προσπάθεια στο σχεδιασμό, θα χρειαστεί να δουλέψετε τις ιδέες που έχετε
για το σχέδιό σας και να τις προσαρμόσετε με την πάροδο του χρόνου.
Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει ένα σχέδιο, αυτό το φυλλάδιο και τα ζητήματα που προβάλλει μπορεί να είναι
χρήσιμα στο να σας βοηθήσουν να αναθεωρήσετε, ενημερώσετε και βελτιώσετε το σχέδιό σας.
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Όταν πια έχετε προχωρήσει το σχεδιασμό σας, όσο περισσότερο μπορούσατε, σκεφτείτε σοβαρά μήπως
θα θέλατε κάποια επιπλέον συμβουλή από ένα δικηγόρο ή οικονομικό σύμβουλο για το πώς μπορεί να
μπει σε εφαρμογή.
Τα παρακάτω αποτελούν μία περίληψη κάποιων πραγμάτων που πρέπει να έχετε υπόψη σας όταν
μελετάτε το πώς θα μεριμνήσετε για το μέλος της οικογένειάς σας. Πολλά από αυτά τα ζητήματα
καλύπτονται με περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω σ’ αυτό το φυλλάδιο.
 Κρατείστε το μέλος της οικογένειας με αναπηρία ως το επίκεντρο του οράματος και του σχεδιασμού,
και αναμίξτε το στη διαδικασία όσο το δυνατόν περισσότερο.
 Συμπεριλάβετε και άλλους ανθρώπους στις συζητήσεις για το όραμα και το σχέδιο. Στους άλ
λους θα περιλαμβάνονται, κάτω από ιδανικές συνθήκες, αδέλφια, άλλα μέλη της οικογένειας
συμπεριλαμβανομένων μακρινών συγγενών που βρίσκονται κοντά στο άτομο με αναπηρία και άλλοι
που παρέχουν υποστήριξη και φροντίδα στο άτομο με υψηλές ανάγκες υποστήριξης.
 Εξετάστε τα βήματα που χρειάζονται να γίνουν για την επίτευξη του οράματος – αυτά τα βήματα
διαμορφώνουν το σχέδιό σας.
 Συγκεντρώστε πληροφορίες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στο σχεδιασμό σας.
 Δημιουργείστε ένα σχέδιο που περιλαμβάνει όλα τα βήματα για να επιτύχετε τα αποτελέσματα που
έχετε προσδιορίσει – η ανάπτυξη ενός σχεδίου σας επιτρέπει να έχετε περισσότερο έλεγχο πάνω στο
τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον.
 Υιοθετήστε μία «εφ’ όρου ζωής» προσέγγιση όταν αναπτύσσετε κάποιο σχέδιο. Αυτό δεν αφορά απλά
το πώς ένα άτομο θα εξασφαλιστεί οικονομικά αλλά το πώς μπορεί να εκπληρώσει τις ελπίδες και τα
όνειρά του και να έχει ένα τρόπο ζωής που τα αντανακλά.
 Κάντε ένα βήμα τη φορά επειδή το χτίσιμο στέρεων βάσεων θα δημιουργήσει ένα πιο σταθερό μέλλον
για το άτομο με αναπηρία.
 Μιλήστε σε άλλα άτομα της κοινότητας ή του κύκλου σας και μελετήστε την οργάνωση ενός «κύκλου
υποστήριξης» ή ενός «προσωπικού δικτύου», με σκοπό την εξασφάλιση του μέλους της οικογένειάς
σας και του οράματός σας στο απώτερο μέλλον.
 Πριν δείτε κάποιον για νομική ή οικονομική συμβουλή είναι σημαντικό να μελετήσετε όσο το δυνατό
περισσότερο ποια είναι η ανάγκη σας (στόχοι και σχέδια).
 Παραμείνετε ευέλικτοι σε προκλήσεις και αλλαγές.
 Σχηματίστε ένα «κατάλογο επιθυμιών» για να βοηθήσετε άλλους στη λήψη αποφάσεων για
λογαριασμό του μέλους της οικογένειάς σας με αναπηρία.
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Διαδικασία σχεδιασμού

Όραμα
(αναμίξτε και άλλα άτομα)

Σχεδιασμός
(αναμίξτε και άλλα άτομα)

Οικονομική συμβουλή

Αναζήτηση νομικής
συμβουλής
Κηδεμονία
Πληρεξούσιο

Διαθήκες,
Καταπίστευμα
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Αναζήτηση κοινωνικής
συμβουλής και υποστήριξης

Επίσημη υποστήριξη
(στέγη, Υποστήριξη
επ’ αμοιβή,
υπηρεσίες)

Άτυπη υποστήριξη
«κύκλος
υποστήριξης»
βοήθεια από
οικογένεια, φίλους

Τμήμα 2
Σχεδιασμός για το μέλλον: Πώς να κάνετε τη σωστή
επιλογή (ερωτήσεις και απαντήσεις)
Γιατί χρειάζεται ειδικός σχεδιασμός για την αναπηρία;
Δεν χρειάζεται να κάνετε ειδικές διευθετήσεις για κάποιο μέλος της οικογένειας με αναπηρία. Το εάν
υπάρχει ανάγκη να σκεφτείτε για ειδικές διευθετήσεις εξαρτάται από τις δυνατότητες του ατόμου με
αναπηρία, τους διαθέσιμους πόρους, και τις επιθυμίες σας για το μέλλον.
Εάν το άτομο με αναπηρία είναι σε θέση να διαχειριστεί τα χρήματά του ή να διαχειριστεί χρήματα με
άτυπη βοήθεια, είναι λιγότερο πιθανό ότι θα χρειαστεί να κάνετε ιδιαίτερες διευθετήσεις. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε οικογενειακούς πόρους με τον ίδιο τρόπο που θα το κάνατε για μέλη της οικογένειας
που δεν έχουν αναπηρία. Μπορείτε να παραχωρήσετε περιουσιακά στοιχεία στο άτομο με αναπηρία
μέσω της διαθήκης σας ή ενός καταπιστεύματος με τον ίδιο τρόπο που θα το κάνατε για μέλη της
οικογένειας – συνήθως με απευθείας δωρεά.
Ωστόσο, υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για το γιατί μπορεί να είναι καλή ιδέα να κάνετε
ιδιαίτερες διευθετήσεις.
 Εάν η αναπηρία επηρεάζει την διανοητική ικανότητα του ατόμου (όπως νοητική αναπηρία, εγκεφαλικές
βλάβες, ψυχική ασθένεια ή άνοια), το άτομο με αναπηρία ενδέχεται να χρειαστεί βοήθεια για τη
διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ή χρημάτων. Ίσως χρειαστεί να μεριμνήσετε γι’ αυτό. Διαφορετικές
επιλογές για να γίνει κάτι τέτοιο συζητούνται παρακάτω.

Παράδειγμα
Ο Κουάμι έχει νοητική αναπηρία. Εργάζεται, ζει σε ένα διαμέρισμα και μπορεί να φροντίζει τον
εαυτό του καθημερινά, χρειάζεται όμως βοήθεια με τα χρήματα. Η αδελφή του Ροζ τον βοηθάει να
διαχειριστεί τα χρήματά του, περιλαμβανομένων της πληρωμής λογαριασμών και της εβδομαδιαίας
παρακολούθησης του προϋπολογισμού.
Αυτή η διευθέτηση φαίνεται ότι θα συνεχιστεί. Η μητέρα του Κουάμι, η Γκρέις, αποφασίζει να αφήσει
στον Κουάμι τη μισή περιουσία της, σίγουρη ότι θα τη φροντίζει σωστά με τη βοήθεια της Ροζ.
Εάν ο Κουάμι δεν είχε τη Ροζ να τον φροντίζει, ή εάν η αναπηρία του ήταν πιο βαριά, η Γκρέις θα
έπρεπε να αποφασίσει ποιον να διορίσει για να βοηθήσει στη φροντίδα του μεριδίου του Κουάμι από
την περιουσία της.
 Κάποιες φορές θα θέλετε να έχετε περισσότερο έλεγχο απ’ ότι συνήθως στο πώς χρησιμοποιούνται
οι πόροι της οικογένειας στην πορεία του χρόνου, ακόμα και εάν το άτομο με αναπηρία μπορεί μόνο
του να φροντίσει τις υποθέσεις του. Μπορεί να θέλετε να ελέγξετε πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι της
οικογένειας όταν το άτομο με αναπηρία δεν τους χρειάζεται πια.
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Για παράδειγμα, επειδή το άτομο με αναπηρία έχει μεγαλύτερες ανάγκες από άλλα μέλη της
οικογένειας, μπορεί να θέλετε δώσετε στο άτομο με αναπηρία μεγαλύτερο μερίδιο της περιουσίας σας
απ’ ότι στα άλλα παιδιά σας που δεν έχουν αναπηρία. Ωστόσο, όταν το άτομο με αναπηρία θα έχει
πεθάνει, μπορεί να θέλετε ότι περιουσιακά στοιχεία έχουν μείνει να πάνε στα άλλα παιδιά σας ή στα
εγγόνια σας. Για να επιτύχετε αυτό το αποτέλεσμα, αντί να το αφήσετε στην τύχη, μπορεί να χρειαστεί
να κάνετε ιδιαίτερες διευθετήσεις.

Παράδειγμα
Ο Φρεντ και η Τζουν έχουν τέσσερα παιδιά. Η κόρη τους Τζέσικα έχει σωματική αναπηρία και δεν
εργάζεται. Ο Φρεντ και η Τζουν αισθάνονται ότι εκείνη χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη από την
αδελφή της και τους αδελφούς της.
Αποφασίζουν να βάλουν στην άκρη το 75% της περιουσίας, σε ένα καταπίστευμα που οργανώνεται
μέσω της διαθήκης τους, για να το χρησιμοποιήσει η Τζέσικα ώστε να αγοράσει ένα κατάλληλο σπίτι
και να αφήσουν κάποια χρήματα που θα καλύψουν τα έξοδά της. Τα άλλα τρία παιδιά μοιράζονται το
υπόλοιπο 25%.
Η πράξη καταπιστεύματος δηλώνει ότι μετά το θάνατο τής Τζέσικα, το σπίτι και ότι λεφτά έχουν
απομείνει θα μοιραστούν ανάμεσα στα παιδιά της Τζέσικα και τα άλλα εγγόνια του Φρεντ και της Τζουν,
έτσι ώστε κάθε απόγονος της οικογένειας να έχει τελικά ίσο μερίδιο στην περιουσία.
Για να αποφασίσετε εάν κάποιες ιδιαίτερες διευθετήσεις είναι απαραίτητες, και τι διευθετήσεις θα
είναι αυτές, χρειάζεται να σκεφτείτε τις ικανότητες και τις ανάγκες του μέλους της οικογένειάς σας με
αναπηρία. Πρέπει να μελετήσετε τι ζητήματα ενδέχεται να προκύψουν και τι μπορείτε να κάνετε γι’ αυτά.
Πρέπει επίσης να σκεφτείτε τις ανάγκες των άλλων μελών της οικογένειας.
Μπορείτε να μιλήσετε στο άτομο με αναπηρία για να μάθετε τι επιθυμεί να συμβεί προτού αποφασίσετε τι
θα κάνετε. Μπορείτε επίσης να μιλήσετε σε άλλα άτομα της οικογένειάς σας ή στον κύκλο των ανθρώπων
που γνωρίζουν το άτομο με αναπηρία.
Η αξιολόγηση σας θα είναι μία προσωπική αξιολόγηση βασισμένη στις συγκεκριμένες περιστάσεις:
κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και δεν υπάρχουν σωστές απαντήσεις.
Το ξεκίνημα είναι το όραμά σας σχετικά με το τι θέλετε να υπάρχει διαθέσιμο ώστε να φροντίσετε για τα
συμφέροντα του ατόμου με αναπηρία στο μέλλον, όταν εσείς θα έχετε φύγει. Αυτό θα σας βοηθήσει να
αποφασίσετε πώς μπορείτε να το οργανώσετε αυτό με τον καλύτερο τρόπο ενώ ακόμα το μελετάτε.

Πόσο σημαντικό είναι να κάνετε διαθήκη;
Μία βασική ερώτηση είναι τι περιουσιακά στοιχεία θα αφήσετε σε κάποιο μέλος της οικογένειας με υψηλές
ανάγκες υποστήριξης και με τι μορφή.
Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε μία διαθήκη και να ζητήσετε βοήθεια από δικηγόρο για τη σύνταξή της.
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι γι’ αυτό.
 Εάν δεν κάνετε διαθήκη, όταν πεθάνετε τα περιουσιακά σας στοιχεία θα διανεμηθούν όπως ορίζει ο
νόμος της πολιτείας όπου ζείτε ή όπου βρίσκονται τα περιουσιακά σας στοιχεία. Αυτοί ονομάζονται
νόμοι της εξ αδιαθέτου διαδοχής και δεν θα λάβουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου
με αναπηρία. Αυτό μπορεί να αφήσει το μέλος της οικογένειάς με αναπηρία χωρίς πόρους για να
εξασφαλίσει το μέλλον. Ρυθμίσεις έχουν γίνει σε όλες τις πολιτείες (για παράδειγμα στη Νέα Νότια
Ουαλία υπάρχει ο Νόμος περί Οικογενειακής Μέριμνας) (NSW - Family Provision Act), για κάποιο
άτομο με αναπηρία που θέλει να κάνει αίτηση στο δικαστήριο για να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο
κληρονομιάς (αυτό ισχύει επίσης και όταν υπάρχει διαθήκη), αλλά το να κάνει τέτοιες ενέργειες θα του
δημιουργήσει μεγάλος άγχος.
Εάν κάποιο άτομο με αναπηρία δεν είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις μόνος του, μπορούν να γίνουν
ενέργειες από κάποιο «στενό φίλο» - συνήθως από ένα οικονομικό διαχειριστή, που διορίστηκε από
το Δικαστήριο Κηδεμονίας (Guardianship Tribunal) ή από τον Επίτροπο Προστασίας (Protective
Commissioner) (κάθε πολιτεία / επικράτεια έχει το δικό της τίτλο – δείτε Τμήμα 5).
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Σε πολλές περιπτώσεις όταν δεν υπάρχει διαθήκη, η οικογένεια θα συμφωνήσει στο πώς θα χωριστούν
τα περιουσιακά στοιχεία χωρίς να πάνε στο δικαστήριο. Εάν συμβεί αυτό μία «πράξη οικογενειακής
διευθέτησης» (‘deed of family arrangement’) ετοιμάζεται από δικηγόρο και υποκαθιστά τη διαθήκη.
Εάν το άτομο με αναπηρία δεν μπορεί να έχει συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, μπορεί να διοριστεί
ένας οικονομικός διαχειριστής για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά του.
 Με το να κάνετε διαθήκη αισθάνεστε την ασφάλεια ότι βάλατε σε εφαρμογή τις ελπίδες και τις επιθυμίες
σας για τη μελλοντική υποστήριξη και φροντίδα του μέλους της οικογένειάς σας με υψηλές ανάγκες
υποστήριξης. Σας παρέχει την εγγύηση της εξασφάλισης ότι τα σχέδια που αναπτύξατε συνεχίζουν να
εφαρμόζονται.
Πρέπει να πάτε σε δικηγόρο για να συντάξετε μια διαθήκη. Ο δικηγόρος μπορεί να σας βοηθήσει να
εξασφαλίσετε ότι στη διαθήκη θα συμπεριληφθούν όλα όσα επιθυμείτε, ότι καταλαβαίνετε τις συνέπειες
αυτών που γράψατε, και ότι η διαθήκη έχει γραφτεί με σωστό τρόπο. Επειδή πολλοί δικηγόροι δεν έχουν
εμπειρία στην παροχή συμβουλών σε ανθρώπους που έχουν κάποιο μέλος της οικογένειας με υψηλές
ανάγκες υποστήριξης, και ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένοι σε θέματα αναπηρίας και κοινωνικών
υπηρεσιών, αξίζει να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να βρείτε ένα δικηγόρο που καταλαβαίνει αυτά
τα ζητήματα.
Μια διαθήκη πρέπει να αναθεωρείται και να ενημερώνεται με πρόσθετα στοιχεία τακτικά ώστε να
επιτρέπει αλλαγές ανάλογα με τις περιστάσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες για τις διαθήκες δείτε
το Τμήμα 3.

Μπορώ να παραχωρήσω περιουσιακά στοιχεία απευθείας στο άτομο με
αναπηρία;
Σίγουρα έχετε τη δυνατότητα αυτής της επιλογής, είτε όσο είστε εν ζωή είτε μέσω της διαθήκης σας. Το
θέμα είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι συνήθως μεταβιβάζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε άλλα μέλη
της οικογένειας. Εάν σκέφτεστε να κάνετε κάτι τέτοιο, μελετήστε τα παρακάτω.
 Θα χρειαστεί το μέλος της οικογένειας με αναπηρία βοήθεια για να φροντίσει τα περιουσιακά
του στοιχεία;
Μπορεί το άτομο να φροντίσει χρήματα που είναι κατατεθειμένα στην τράπεζα ή να φροντίσει ένα σπίτι,
συμπεριλαμβανομένου του να πληρώνει τέλη και άλλα έξοδα, να ασχολείται με τη συντήρηση και την
ασφάλειά του και ούτω καθ’ εξής; Θα είναι ευάλωτος σε εκμετάλλευση ή κακομεταχείριση εάν κάποιος
προσπαθούσε να τον «κλέψει» ή να του πάρει τον έλεγχο των περιουσιακών του στοιχείων; Υπάρχει
υποστήριξη στο βαθμό που τη χρειάζεται ή μήπως έχει ανάγκη από οικονομικό διαχειριστή;
 Είναι δίκαιο να εξισορροπήσω τις ανάγκες του και τις ανάγκες των άλλων;
Ξανακοιτάξτε το παράδειγμα στη σελίδα 8. Εάν ο Φρεντ και η Τζουν έδιναν το 75% κατευθείαν στη
Τζέσικα χωρίς περαιτέρω έλεγχο, είναι αυτός δίκαιος τρόπος να ενεργήσουν, λαμβάνοντας υπόψη και
τα άλλα τους παιδιά; Τα περιουσιακά στοιχεία θα ήταν τότε της Τζέσικα και θα μπορούσε στη διαθήκη
της να τ’ αφήσει σε όποιον της αρέσει (ή εάν δεν μπορεί να κάνει διαθήκη, θα περάσουν αυτόματα
στο πλησιέστερο μέλος της οικογένειας). Αυτός μπορεί να είναι ο τρόπος που επιθυμείτε να γίνουν τα
πράγματα, αλλά ίσως να θέλατε τα περιουσιακά σας στοιχεία να διανεμηθούν πιο ομοιόμορφα, για
το συμφέρον των άλλων μελών της οικογένειας στην πορεία του χρόνου. Με το να συζητήσετε αυτά
τα θέματα με τα παιδιά σας και να τα συμπεριλάβετε στο σχεδιασμό μπορείτε να αποτρέψετε την
πρόκληση δυσαρεσκειών.
 Εάν σκέφτεστε να δώσετε χρήματα όσο είστε εν ζωή, έχετε αρκετά επιπλέον χρήματα να
διαθέσετε για τις δικές σας ανάγκες, ιδίως καθώς γερνάτε;
Χρηματοδοτείται πλήρως η συνταξιοδότησή σας ώστε να μην υπάρξει η πιθανότητα να χρειαστείτε
αυτά τα περιουσιακά στοιχεία; Από τη στιγμή που τα περιουσιακά στοιχεία δοθούν σε κάποιον άλλο ή
τοποθετηθούν σε ένα καταπίστευμα, δεν είναι πια δικά σας και δεν μπορείτε να βασίζεστε στο ότι θα τα
πάρετε πίσω. Ο γονέας ενός ατόμου με υψηλές ανάγκες υποστήριξης μπορεί να είναι συνηθισμένος
να βάζει τις ανάγκες του γιου του ή της κόρης του πάνω από τις δικές του και να μην σκέφτεται τις
επιπτώσεις της παραχώρησης των περιουσιακών του στοιχείων για τη δική του μελλοντική ευημερία.
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Υπάρχουν φορολογικές συνέπειες με το σχεδιασμό για το μέλλον;
Η φορολογία αποτελεί ένα πολύπλοκο τομέα καθώς υπάρχουν διάφοροι φόροι και σε Κοινοπολιτειακό
και σε πολιτειακό επίπεδο και πρέπει να τη λάβετε υπόψη σας κατά τον σχεδιασμό (για παράδειγμα,
οι Κοινοπολιτειακοί φόροι περιλαμβάνουν φόρο εισοδήματος και φόρο υπεραξίας, οι πολιτειακοί φόροι
διαφοροποιούνται από πολιτεία σε πολιτεία και μπορεί να περιλαμβάνουν φόρο ακινήτων και φόρο
χαρτοσήμου).
Αυτή η πολυπλοκότητα κάνει ανέφικτο το να παρέχουμε κάτι παραπάνω από μια απλή συνοπτική
περίληψη κάποιων βασικών τομέων. Μία από αυτές τις πολυπλοκότητες είναι ότι η φορολογία εξαρτάται
από τις προσωπικές σας περιστάσεις, και επομένως, συγκεκριμένες πληροφορίες για την φορολογία δεν
μπορούν να δοθούν σ’ αυτό το φυλλάδιο.
Είναι ουσιώδες να ζητήσετε κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή για να είστε ξεκάθαρος για τις
φορολογικές συνέπειες του σχεδίου σας.

Φόρος

Πότε μπορεί να επιβληθεί

Φόρος υπεραξίας – μπορεί να ισχύσει σε
κάθε περίπτωση όπου υπάρχει αλλαγή σε
περιουσιακά ή νομικά δικαιώματα.

 όταν μεταβιβάζετε κάποιο περιουσιακό στοιχείο
σ’ ένα καταπίστευμα.
 όταν το καταπίστευμα πουλάει κάποιο
περιουσιακό στοιχείο.

Φόρος χαρτοσήμου – πληρώνεται κατά τη
μεταβίβαση συγκεκριμένων περιουσιακών
στοιχείων από ένα άτομο σε κάποιο άλλο.
Φόρος χαρτοσήμου δεν πληρώνεται για
περιουσία που κληρονομείται μέσω διαθήκης.

 όταν το καταπίστευμα αγοράζει ένα
περιουσιακό στοιχείο.
 όταν το καταπίστευμα λαμβάνει περιουσιακό
στοιχείο με μεταβίβαση.

Φόρος εισοδήματος – πληρώνεται
από φυσικά πρόσωπα και διαχειριστές
καταπιστεύματος βάσει του εκτιμητέου
φορολογητέου εισοδήματος.

 όταν τα έσοδα του καταπιστεύματος είναι
περισσότερα από τα έξοδα του.
 διανομές από το καταπίστευμα σε
οποιοδήποτε δικαιούχο.

Υπάρχουν συνέπειες στην Κοινωνική Ασφάλιση;
Εάν το άτομο στο οποίο παραχωρείτε περιουσιακά στοιχεία λαμβάνει κάποια πληρωμή στήριξης
εισοδήματος, οι πληρωμές του ενδέχεται να επηρεαστούν από τη λήψη αυτών των περιουσιακών
στοιχείων.
Καθώς δεν έχετε εγγυήσεις για πιθανές αλλαγές στις περιστάσεις σας στο κοντινό μέλλον,
πριν παραχωρήσετε περιουσιακά στοιχεία στο μέλος της οικογένειάς σας με αναπηρία, μάθετε για
τις ενδεχόμενες συνέπειες στις δικές σας, και στις δικές τους πληρωμές στήριξης εισοδήματος.

Τι συμβαίνει με τις εντολές οικονομικής διαχείρισης και τις εντολές
κηδεμονίας;
Βάσει του νόμου, όταν ένα άτομο γίνει 18 χρονών, παύει να είναι κάτω από την κηδεμονία των γονέων
του ανεξάρτητα από το εάν έχει αναπηρία ή όχι. Εάν ένα παιδί είναι κάτω των 18, ο γονέας μπορεί να
ορίσει ένα κηδεμόνα στη διαθήκη του. Όταν το παιδί του γίνει 18 χρονών, ο γονέας δεν μπορεί να διορίσει
κηδεμόνα για τον γιο ή την κόρη του ακόμα και εάν έχει υψηλές ανάγκες υποστήριξης.
Το μέλος της οικογένειάς σας ενδέχεται να μην χρειάζεται ένα επίσημα διορισμένο κηδεμόνα ή οικονομικό
διαχειριστή εάν έχει μία αφοσιωμένη ομάδα ανθρώπων για να βοηθήσουν με τη λήψη αποφάσεων.
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Εάν ένα άτομο με αναπηρία δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί τις υποθέσεις του, είναι δυνατό:
 να έχει ένα διορισμένο οικονομικό διαχειριστή για να παίρνει αποφάσεις οικονομικής διαχείρισης για
λογαριασμό του ατόμου με αναπηρία· ή
 να έχει ένα διορισμένο κηδεμόνα, ο οποίος μπορεί να παίρνει αποφάσεις για άλλα ζητήματα της ζωής
του (όπως ζητήματα ιατρικής φροντίδας και άλλων υπηρεσιών, το πού θα ζήσει το άτομο και ούτω
καθ’ εξής).
Αυτό μπορεί να γίνει σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε πολιτείας και επικράτειας όπως ο Νόμος περί
Κηδεμονίας και Διαχείρισης της Κουινσλάνδης (Guardianship and Administration Act) και ο Νόμος περί
Προστατευόμενων Περιουσιών της Νέας Νότιας Ουαλίας (Protected Estates Act). Το διορισμένο άτομο
μπορεί να είναι ένα φυσικό πρόσωπο, περιλαμβανομένου ενός μέλους της οικογένειας. Ωστόσο ένας
φορέας όπως το Δικαστήριο Κηδεμονίας θα διορίσει κάποιον μόνο εάν το άτομο με αναπηρία έχει μία
τρέχουσα ανάγκη. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για να διοριστεί ένας οικονομικός διαχειριστής ή ένας
κηδεμόνας όσο είστε εν ζωή, ή μπορείτε να προτείνετε να γίνει αυτό μέσω της διαθήκης σας.
Μια εντολή οικονομικής διαχείρισης μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σας σχετικά με τη διαχείριση
των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν στο άτομο με αναπηρία. Οικονομικός διαχειριστής ή
κηδεμόνας είναι κάποιος που θα «έχει το νου του» στο άτομο με αναπηρία. Μελετώντας το ποιος θα
θέλατε να παίξει αυτούς τους ρόλους, προκύπτουν οι ίδιες σκέψεις όπως στην επιλογή ενός διαχειριστή.
Αλλά ενώ μπορείτε να πείτε το λόγο όσον αφορά το ποιος θα διοριστεί, η τελική απόφαση θα παρθεί από
το Δικαστήριο Κηδεμονίας (ή άλλο σχετικό Δικαστήριο), το οποίο μπορεί να θεωρήσει κάποιον άλλο ως
κατάλληλο γι’ αυτό το καθήκον.
Δείτε το Τμήμα 5 για τα στοιχεία επικοινωνίας με τους οργανισμούς κηδεμονίας κάθε πολιτείας οι οποίοι
μπορούν να σας παρέχουν περισσότερες πληροφορίες.

Τι συμβαίνει με το πληρεξούσιο;
Ένας πληρεξούσιος διορίζεται με νομικό έγγραφο που ονομάζεται πληρεξούσιο. Πληρεξούσιος είναι
το άτομο που εσείς διορίζετε για να φροντίσει τα οικονομικά και περιουσιακά σας ζητήματα εάν για
κάποιο λόγο δεν είστε διαθέσιμος για τη λήψη αποφάσεων ή δεν μπορείτε πια να παίρνετε αυτές τις
αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χειρίζεται τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς, να πληρώνει τους
λογαριασμούς σας, και να πουλάει ή να αγοράζει για λογαριασμό σας περιουσιακά στοιχεία ή μετοχές.

Ποιος μπορεί να κάνει πληρεξούσιο;
Εσείς μπορείτε να διορίσετε έναν πληρεξούσιο. Αυτό θα επιτρέψει σε κάποιον να κάνει πράγματα που
κάνετε εσείς επί του παρόντος για το μέλος της οικογένειάς σας με αναπηρία, ενώ είστε ακόμα εν ζωή,
αλλά όχι πια σε θέση να κάνετε αυτά τα πράγματα εσείς ο ίδιος. Αυτό θα είναι σημαντικό εάν αργότερα
αναπτύξετε άνοια ή δεν μπορείτε πια να παίρνετε αποφάσεις.
Μπορεί να θέλετε να φροντίσει κάποιος τα συμφέροντά σας και τα συμφέροντα του ατόμου με αναπηρία
όπως θα τα φροντίζατε εσείς. Στο πληρεξούσιο πρέπει να συμπεριλάβετε οδηγίες για τη χρήση των
περιουσιακών σας στοιχείων προς όφελος του μέλους της οικογένειάς σας με αναπηρία, καθώς επίσης
και προς δικό σας όφελος.
Το άτομο με αναπηρία μπορεί να διορίσει ένα πληρεξούσιο (για να παίρνει αποφάσεις για λογαριασμό
του / της) εάν αυτός ή αυτή είναι σε θέση να το κάνει. Όπως ένας οικονομικός διαχειριστής, ο
πληρεξούσιος μπορεί να βοηθήσει σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και αποφάσεων.
Ωστόσο, εάν το άτομο με αναπηρία είναι σε θέση να ελέγξει τις υποθέσεις του / της ικανοποιητικά ώστε να
μπορεί να διορίσει ένα πληρεξούσιο, εσείς και άλλα μέλη της οικογένειας είναι λιγότερο πιθανό να έχετε
ανησυχίες για την ικανότητά του να διαχειριστεί τις υποθέσεις του στο μέλλον.
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Το άτομο με αναπηρία δεν μπορεί να διορίσει κάποιον πληρεξούσιο εάν έχει μειωμένη ικανότητα για
λήψη αποφάσεων. Εάν το άτομο με αναπηρία δεν μπορεί να κατανοήσει την ουσία του πληρεξούσιου
και τις συνέπειές του, δεν θα έχει τη νομική ικανότητα να υπογράψει ένα τέτοιο έγγραφο. Σ’ αυτή την
περίπτωση, δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του πληρεξούσιου για τη διαχείριση των περιουσιακών
τους στοιχείων.

Ποιες άλλες επιλογές έχω εάν αποφασίσω να μην παραχωρήσω
περιουσιακά στοιχεία απευθείας στο μέλος της οικογένειας μου με αναπηρία;
Εάν η άμεση δωρεά δεν είναι κατάλληλη, τότε οι άλλες επιλογές είναι:
 να παραχωρήσετε άτυπα τα περιουσιακά στοιχεία σε ένα τρίτο πρόσωπο προς όφελος του ατόμου με
αναπηρία, ή
 να δώσετε τα περιουσιακά στοιχεία σε ένα τρίτο πρόσωπο για να τα χρησιμοποιήσει προς όφελος
του ατόμου με αναπηρία ακολουθώντας τυπική διαδικασία. Αυτό ονομάζεται οργάνωση
καταπιστεύματος.
Ένα παράδειγμα της άτυπης προσέγγισης θα ήταν μια δωρεά περιουσιακών στοιχείων σε ένα τρίτο
πρόσωπο μέσω διαθήκης – για παράδειγμα να αφήσετε όλη την περιουσία σας σε ένα από τα δύο
παιδιά, με την προσδοκία, που είτε δηλώνεται στη διαθήκη είτε έχει «σιωπηρά συμφωνηθεί», ότι το παιδί
που σας κληρονομεί θα φροντίσει το παιδί με αναπηρία.
Η ελπίδα ότι κάποιος άλλος θα «κάνει το σωστό», με τα περιουσιακά στοιχεία πάνω στα οποία έχει
τον άμεσο έλεγχο, μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για πολλά προβλήματα. Μία τέτοια διευθέτηση
είναι πολύ επισφαλής. Δεν μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα ωφελήσει το άτομο που έχει αναπηρία, και
ενδέχεται να αποτελέσει την αφορμή για μια σειρά από προβλήματα όπως η αμφισβήτηση της διαθήκης.

Παράδειγμα
Η Γι Μιν έχει δύο παιδιά. Ο γιος της, Τιμ, έχει υψηλές ανάγκες υποστήριξης και δεν μπορεί να φροντίσει
μόνος του το ζήτημα των χρημάτων. Η κόρη της, Σου, δεν έχει αναπηρία. Η Γι Μιν σκέφτηκε ότι η Σου
θα μπορούσε να φροντίσει τον Τιμ, αν και δεν το έχει συζητήσει μαζί της και δεν ανέφερε τίποτα γι’ αυτό
στη διαθήκη της. Η Γι Μιν θα τα δώσει όλα στη Σου.
Στην πραγματικότητα, η Σου δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον στον Τιμ μετά το θάνατο της μητέρας της
και δεν χρησιμοποίησε κανένα μέρος από τα χρήματα της μητέρας της προς όφελος του Τιμ. Ακόμα και
εάν η Γι Μιν είχε πει στη Σου τι προσδοκούσε απ’ αυτήν, ή εάν είχε αναφέρει στη διαθήκη «θα ήθελα να
φροντίσεις τον Τιμ», η Σου δεν θα είχε καμία νομική υποχρέωση να τον φροντίσει.
(Σε μια περίπτωση όπως αυτή, ο Τιμ θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη διαθήκη, με τη βοήθεια κάποιου
άλλου προσώπου στη ζωή του, όπως ενός φορέα παροχής υπηρεσιών ή ενός συνηγόρου).
Η προσέγγιση της τυπικής διαδικασίας της χρήσης ενός καταπιστεύματος είναι πολύ καλύτερη από
την προσέγγιση της άτυπης. Το επόμενο τμήμα αυτού του φυλλαδίου σάς παρέχει πιο λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση καταπιστευμάτων.
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Τμήμα 3
Η οργάνωση ενός καταπιστεύματος (trust)
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη καταπιστεύματος και ένα σωρό πράγματα που πρέπει να σκεφτείτε
πριν οργανώσετε ένα καταπίστευμα. Αυτό το τμήμα σκοπεύει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε εάν το
καταπίστευμα είναι σωστή επιλογή για σας.
Το φυλλάδιο «Ειδικά αναπηρικά καταπιστεύματα – Διευθέτηση των ζητημάτων» (‘Special disability trusts
– Getting things sorted’) παρέχει λεπτομέρειες για τα ειδικά αναπηρικά καταπιστεύματα και για το πώς
οι νέες ελαφρύνσεις στήριξης εισοδήματος μπορούν να βοηθήσουν τις οικογένειες που επιθυμούν να
μεριμνήσουν για τα άτομα με βαριά αναπηρία.
Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας παρέχουν μια γενική γνώση σχετικά με τα καταπιστεύματα.

Ποια είναι τα βασικά ζητήματα στο καταπίστευμα;
Το καταπίστευμα είναι μία νομική έννοια που συνεπάγεται διευθετήσεις οι οποίες μπορεί να φαίνονται
πολύπλοκες αλλά στην πραγματικότητα είναι εντελώς απλές.
Το καταπίστευμα είναι η νομική υποχρέωση που ανατίθεται σε ένα άτομο, που ονομάζεται
διαχειριστής (trustee) ώστε να φροντίσει τα περιουσιακά στοιχεία ενός καταπιστεύματος προς
όφελος ενός άλλου ατόμου ή ενός αριθμού ατόμων, που ονομάζεται / ονομάζονται δικαιούχος/
δικαιούχοι (beneﬁciary or beneﬁciaries).
Κάποιοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα καταπιστεύματα με δυσπιστία επειδή τα καταπιστεύματα συνήθως
χρησιμοποιούνται για μείωση της φορολογίας. Τα καταπιστεύματα αυτού του είδους ενδέχεται να είναι πολύ
πολύπλοκα. Αυτή η χρήση των καταπιστευμάτων σημαίνει ότι οι φορολογικοί κανόνες που επηρεάζουν τα
καταπιστεύματα ενδέχεται να είναι πολύ δύσκολοι ως προς τη διαχείρισή τους.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το καταπίστευμα δεν είναι κατάλληλο για την εξασφάλιση των
αναγκών ενός ατόμου με αναπηρία.
Στην πραγματικότητα, το καταπίστευμα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τον έλεγχο των περιουσιακών
στοιχείων προς όφελος ενός ατόμου με αναπηρία. Το καταπίστευμα μπορεί να συνεχίσει να φροντίζει για
κάποια από τα συμφέροντα του ατόμου με αναπηρία μετά το θάνατό σας. Αποτελεί ένα σύστημα το οποίο
οργανώνετε για να λειτουργήσει πριν ή μετά το θάνατό σας, και το οποίο μπορεί να συνεχίσει στο μέλλον.
Εάν έχετε αποφασίσει να χρησιμοποιήσετε ένα καταπίστευμα για να εξασφαλίσετε κάποιο μέλος της
οικογένειας με αναπηρία, οι σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να πάρετε είναι:
 Ποιοι θα είναι οι διαχειριστές;
 Πώς θα μοιράσω τα περιουσιακά μου στοιχεία για να υπάρξει δίκαιη μεταχείριση του ατόμου με
αναπηρία και των άλλων μελών της οικογενείας;
 Τι επιλογές στέγης και φροντίδας πρέπει να παρέχω;
 Πόση διακριτική ευχέρεια και πόση καθοδήγηση να δώσω στο διαχειριστή;
Αυτές οι ερωτήσεις συζητούνται σ’ αυτό το τμήμα.
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Τι κάνουν οι διαχειριστές;
Υπάρχουν καθιερωμένοι κανόνες για τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των διαχειριστών και τα δικαιώματα
των δικαιούχων.
Το καταπίστευμα έχει την ιδιότητα να διαχωρίζει την εξουσία ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων
από το δικαίωμα ωφέλειας από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Μιλώντας γενικά:
 ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν τεθεί από το
καταπίστευμα, να ελέγχει και να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία, μόνο όμως προς όφελος του
δικαιούχου· και
 ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα της ωφέλειας από τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά όχι την εξουσία του
ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων του καταπιστεύματος.
Το άτομο με αναπηρία μπορεί επομένως να ωφεληθεί από τα περιουσιακά στοιχεία χωρίς να εμπλακεί
σε κινδύνους που ενέχονται από τον άμεσο έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων. Αυτοί οι κίνδυνοι
περιλαμβάνουν:
 εκμετάλλευση ή κακομεταχείριση, εάν το άτομο με αναπηρία είναι ευάλωτο·
 να μην επωφελείται κατά το δυνατόν περισσότερο από τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία· και
 το τι μπορεί να συμβεί στα περιουσιακά στοιχεία μετά το θάνατο του ατόμου με αναπηρία, ιδιαίτερα εάν
το άτομο με αναπηρία δεν είναι ικανό για τη σύνταξη διαθήκης.

Παράδειγμα
Η Τζανίν οργανώνει ένα καταπίστευμα για τα περιουσιακά της στοιχεία. Ο ανιψιός της Σαμ θα
το ελέγχει ως διαχειριστής προς το συμφέρον του γιου της Μπεν, που έχει αναπηρία. Ο Σαμ θα
αποφασίσει εάν και πότε θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα του καταπιστεύματος. Ο Μπεν μπορεί να
ζητήσει χρήματα από το Σαμ, ή άλλα άτομα (όπως άλλα μέλη της οικογένειας ή υπάλληλοι που τον
φροντίζουν) μπορούν να τα ζητήσουν για λογαριασμό του.
Ο Σαμ μπορεί να χρησιμοποιήσει χρήματα του καταπιστεύματος προς όφελος του Μπεν ακόμα και
εάν ο Μπεν δεν ζητήσει βοήθεια. Ο Σαμ θα αποφασίσει πώς θα επενδύσει τα χρήματα: είτε να τα
επενδύσει κυρίως μακροπρόθεσμα ή να κρατήσει κάποια ή όλα τα χρήματα που είναι διαθέσιμα για τις
ανάγκες του Μπεν, ανάλογα με το ποιες πιστεύει ο Σαμ ότι είναι πιθανότατα οι ανάγκες του Μπεν.

Πώς οργανώνεται ένα καταπίστευμα;
Εάν ιδρύετε ένα καταπίστευμα για να λειτουργήσει όσο είσαστε εν ζωή, πρέπει να ετοιμάσετε μια πράξη
καταπιστεύματος. Αυτή η πράξη είναι ένα νομικό έγγραφο το οποίο:
 Προσδιορίζει ποιος είναι ο ιδρυτής του καταπιστεύματος, ποιος είναι ο διαχειριστής και ποιος ωφελείται
από το καταπίστευμα (οι ονομαζόμενοι δικαιούχοι)·
 Παρέχει λεπτομέρειες για το πώς τα περιουσιακά στοιχεία ενός καταπιστεύματος θα χρησιμοποιηθούν
από τους δικαιούχους· και
 Περιγράφει εκτενώς τις διαφορετικές εξουσίες των διαχειριστών.
Μπορείτε επίσης να οργανώσετε ένα καταπίστευμα μέσω διαθήκης ώστε το καταπίστευμα να μην
ξεκινήσει πριν από το θάνατό σας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε στη διαθήκη σας γραπτώς ή με το να
αναφερθείτε στη διαθήκη σας στην ύπαρξη ενός άλλου ξεχωριστού εγγράφου που θα περιέχει όλους τους
όρους του καταπιστεύματος.
Πριν οργανώσετε ένα καταπίστευμα, θα πρέπει να πάρετε την κατάλληλη νομική και οικονομική
συμβουλή. Η χρήση μιας πράξης καταπιστεύματος (για παράδειγμα, το υπόδειγμα ειδικού αναπηρικού
καταπιστεύματος στο φυλλάδιο «Ειδικά αναπηρικά καταπιστεύματα – Διευθέτηση των ζητημάτων»)
ενδέχεται να μην κάνει για τις δικές σας συγκεκριμένες περιστάσεις.
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Ποιον πρέπει να διορίσω ως διαχειριστή;
Ο διορισμός ενός διαχειριστή είναι πιθανά η πιο σημαντική απόφαση που θα πάρετε όταν
οργανώνετε ένα καταπίστευμα για ένα άτομο με αναπηρία.
Η νομική διάρθρωση δεν εξασφαλίζει ότι οι άνθρωποι θα πράξουν το σωστό. Επομένως,
η επιλογή ανθρώπων που θα πράξουν το σωστό είναι άκρως σημαντική.
Ο διαχειριστής είναι το άτομο που θα πάρει αποφάσεις στη θέση σας, επομένως θα πρέπει να
εξασφαλίσετε ότι καταλαβαίνει και μοιράζεται τις απόψεις σας για το πώς το καταπίστευμα φροντίζει,
με τον καλύτερο τρόπο, για ένα μέλος της οικογένειάς σας. Ο διαχειριστής σας πρέπει να είναι κάποιος
ο οποίος θα πάρει αποφάσεις που θα είναι σύμφωνες με τις επιθυμίες σας, στο βαθμό που μπορείτε
να προβλέψετε.
Για παράδειγμα:
 Εάν πιστεύετε ότι τα διαθέσιμα χρήματα πρέπει να διανεμηθούν γενναιόδωρα και λαμβάνετε υπόψη
σας όλες τις πλευρές της ζωής ενός ατόμου, ενδέχεται να μην φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα το
να έχετε ένα διαχειριστή που δεν πιστεύει ότι είναι σημαντικό για τα άτομα με αναπηρία να κάνουν
διακοπές, ή να έχουν μια τηλεόραση ή μια συσκευή CD player. (Εάν το καταπίστευμα είναι ένα Ειδικό
Αναπηρικό Καταπίστευμα, μπορεί να πληρώσει μόνο για φροντίδα και στέγη).
 Εάν πιστεύετε ότι το μέλος της οικογένειάς σας με αναπηρία πρέπει να ζει όσο το δυνατό ανεξάρτητα,
ενδέχεται να μην είναι καλή ιδέα να διορίσετε ένα διαχειριστή που νομίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες
πρέπει να ζουν σε ίδρυμα ή σε κατοικίες μικρών ομάδων στις οποίες παρέχεται φροντίδα.
Επομένως η πρώτη σας έγνοια είναι να επιλέξετε ένα διαχειριστή που συμμερίζεται τις ανάγκες και τις
επιθυμίες που εκφράζονται από το άτομο της οικογένειάς σας με αναπηρία, τα όραμά σας για το μέλλον
και τον τρόπο που προσεγγίζετε τα ζητήματα που σας ενδιαφέρουν. Εάν αναμείξετε άλλους στο όραμα
και τον σχεδιασμό σας, όπως συζητήθηκε στο Τμήμα 1, είναι πιο πιθανό ότι θα έχετε προσδιορίσει
κάποιο άτομο κατάλληλο για να γίνει διαχειριστής. Εάν έχετε αναπτύξει ένα «κατάλογο επιθυμιών» για το
άτομο με υψηλές ανάγκες υποστήριξης, αυτό μπορεί να βοηθήσει το διαχειριστή να συνεχίσει να παίρνει
αποφάσεις προς το συμφέρον του ατόμου. Επίσης ίσως επιθυμείτε να έχετε περισσότερους από ένα
διαχειριστές.
Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που πρέπει να έχετε κατά νου τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα σε
ένα καταπίστευμα.
 Νεότητα: εάν το καταπίστευμα πρόκειται να διαρκέσει για όλη τη ζωή του ατόμου με αναπηρία, είναι
συνετό να διορίσετε ένα διαχειριστή της ίδιας περίπου ηλικίας με το άτομο με αναπηρία. Θα είναι τότε
πιο πιθανό να βρίσκεται κοντά στο άτομο με αναπηρία όσο αυτό ζει.
 Επαγγελματική αντίληψη: εάν ένα άτομο μπορεί να καταλάβει τις επαγγελματικές και νομικές ή
οικονομικές συμβουλές, μπορεί να είναι καλή επιλογή ως διαχειριστής. Οι ικανότητές του θα του επιτρέψουν
να φροντίσει αποτελεσματικά το καταπίστευμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 Ανεξαρτησία: στην ιδανικότερη περίπτωση, δεν θα υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του διαχειριστή
η οποία μπορεί να γίνει αιτία ο διαχειριστής να φροντίζει τα δικά του /της συμφέροντα, ή των κοντινών
του / της ατόμων, αντί τα συμφέροντα του μέλους της οικογένειάς σας με αναπηρία.

Παράδειγμα
Η προσδοκία της κληρονομιάς όσων χρημάτων δεν ξοδεύτηκαν για το άτομο με αναπηρία μπορεί να
αποτελέσει αφορμή για σύγκρουση συμφερόντων: όσα λιγότερα ξοδευτούν για το άτομο με αναπηρία,
τόσα περισσότερα κληρονομεί ο διαχειριστής στην πορεία.
Η ανάμειξη σε ένα οργανισμό που παρέχει στέγη στο άτομο με αναπηρία μπορεί να αποτελέσει
αφορμή για σύγκρουση συμφερόντων. Η θέση του διαχειριστή στον οργανισμό ενδέχεται να
υπερισχύσει των συμφερόντων του ατόμου με αναπηρία εάν υπάρχει ζήτημα για το πού πρέπει να
ζήσει το άτομο ή κάποια καταγγελία κατά του οργανισμού.
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Η επιλογή διαχειριστών που είναι ανεξάρτητοι παρέχει χρήσιμη εγγύηση ώστε να εξασφαλιστεί ότι
υπηρετούν τα συμφέροντα του ατόμου με αναπηρία.
 Ενδιαφέρον για το άτομο με αναπηρία: είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη ενός διαχειριστή που
γνωρίζει το άτομο με αναπηρία, έχει τακτική επικοινωνία μαζί του /της και είναι καλά ενημερωμένος
για τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. Ο διαχειριστής που βασίζεται σε πληροφορίες από δεύτερο
χέρι για το τι χρειάζεται δεν θα είναι καλά προετοιμασμένος για να διαχειριστεί το καταπίστευμα.
Ο διαχειριστής πρέπει να παραμένει ενήμερος ως προς τις μεταβαλλόμενες ιδέες και γνώση για το
πώς θα υποστηρίξει καλύτερα το άτομο με αναπηρία.
 Ικανότητα συνεργασίας: εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας διαχειριστές, οι διαχειριστές πρέπει
να τα πηγαίνουν καλά μεταξύ τους. Οποιαδήποτε σοβαρή διαμάχη ανάμεσα στους διαχειριστές μπορεί
να καταλήξει στο δικαστήριο και είναι προτιμότερο να μην συμβεί κάτι τέτοιο.
Η ύπαρξη αυτών των προσόντων αποτελεί ιδανική περίπτωση· ωστόσο, δεν αποτελεί βασική
προϋπόθεση. Ενδέχεται να είναι δύσκολο να βρεθεί ένα άτομο με όλα αυτά τα προσόντα.
Κάποια από αυτά τα προσόντα μπορεί να είναι για σας πιο σημαντικά από κάποια άλλα.
Μπορεί να θέλετε να διαλέξετε περισσότερα από ένα άτομα ως διαχειριστές ώστε να έχετε
ένα συνδυασμό προσόντων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες σας.

Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής;
Αυτές είναι οι επιλογές για το διορισμό διαχειριστών, και κάποια από τα υπέρ και κατά.
 Μέλη της οικογένειας: οι αδελφές ή οι αδελφοί του ατόμου με αναπηρία είναι από την ίδια γενιά και
συνήθως δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τον αδελφό / την αδελφή τους. Αποτελούν επομένως μια
φυσική επιλογή ως διαχειριστές. Ωστόσο, στα μέλη της οικογένειας μπορεί να υπάρξει σύγκρουση
συμφερόντων επειδή συνήθως περιμένουν να ωφεληθούν απ’ όσα χρήματα περισσέψουν μετά το
θάνατο του ατόμου με αναπηρία.
Αυτό δεν σημαίνει ότι πολλά μέλη της οικογένειας δεν θα «έπρατταν το σωστό» σε όλες τις
περιστάσεις, είναι όμως ένα ζήτημα για σκέψη. Πολλοί γονείς λένε ότι εμπιστεύονται τα παιδιά τους
αλλά δεν ξέρουν ποιον μπορεί να παντρευτούν. Οι προσδοκίες από τα μέλη της οικογένειας ως
διαχειριστές πρέπει να συζητηθούν με την οικογένεια για την αποφυγή προβλημάτων.
Μία πιθανή σύγκρουση συμφερόντων είναι ένας λόγος για τον οποίο θα σταθμίζατε την ύπαρξη
ενός μέλους της οικογένειας ως διαχειριστή με κάποιον περισσότερο ανεξάρτητο. Θείοι ή θείες
ή ξαδέλφια του ατόμου με αναπηρία ενδέχεται να είναι περισσότερο ανεξάρτητοι γιατί είναι λιγότερο
πιθανό να έχουν κάποιο μελλοντικό οικονομικό συμφέρον. Τα μέλη της οικογένειας είναι λιγότερο
πιθανό να χρεώσουν αμοιβές για τις υπηρεσίες τους από άλλους ενδεχόμενους διαχειριστές. (Εάν το
καταπίστευμα είναι ένα ειδικό αναπηρικό καταπίστευμα, τα άμεσα μέλη της οικογένειας δεν μπορούν
να πληρωθούν για τις υπηρεσίες τους).
 Φίλοι ή άλλα άτομα που εμπλέκονται στη ζωή του ατόμου με αναπηρία: Οι φίλοι συχνά δείχνουν
έντονο ενδιαφέρον για τη ζωή του ατόμου με αναπηρία χωρίς να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.
Ενδέχεται επομένως να είναι καλοί διαχειριστές, ή ένας από τους διαχειριστές, παρέχοντας μια
χρήσιμη ισορροπία. Η ενθάρρυνση ενός ισχυρού δικτύου ατόμων γύρω από το μέλος της οικογένειάς
σας με αναπηρία μπορεί να προσφέρει καλούς υποψήφιους για τη διαχείριση του καταπιστεύματος
αργότερα (ή μπορεί να σημαίνει ότι το άτυπο δίκτυο θα είναι επαρκές χωρίς την οργάνωση ενός
καταπιστεύματος).
 Δημόσιος Επίτροπος ή ιδιωτικές εταιρείες διαχειριστών: ο Δημόσιος Επίτροπος σε κάθε πολιτεία
και επικράτεια, ή οι ιδιωτικές εταιρείες διαχειριστών, μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης και
είναι πολύ έμπειροι στο να κάνουν κάτι τέτοιο. Αναμένεται να έχουν αντικειμενική άποψη για το τι θα
ήταν ωφέλιμο σε κάθε περίσταση και αξιόλογη ικανότητα οικονομικής διαχείρισης.
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Ο Δημόσιος Επίτροπος και οι ιδιωτικές εταιρείες διαχειριστών θα χρεώσουν αμοιβές για τις υπηρεσίες
τους (αυτά ενδέχεται να είναι να είναι χρήματα που καλώς ξοδεύονται για τα οφέλη που παρέχουν) και
δεν θα έχουν κάποιο έντονο προσωπικό ενδιαφέρον για το άτομο με αναπηρία. Θα βασίζονται σε άλλα
άτομα για παροχή πληροφοριών ως βάση για να αποφασίσουν που να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα
που διαθέτει το καταπίστευμα. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες διαχειριστών θα είναι πιο απόμακρες,
ιδιαίτερα εάν δεν υπάρχει άλλος διαχειριστής που να ασχολείται ενεργά με το άτομο με αναπηρία.
Στοιχεία επικοινωνίας με τα γραφεία Δημόσιων Επιτρόπων σε κάθε πολιτεία και επικράτεια παρέχονται
στο Τμήμα 5 αυτού του φυλλαδίου.
 Επαγγελματικοί σύμβουλοι: ο δικηγόρος ή ο λογιστής σας ενδέχεται να αποτελεί άλλο ένα υποψήφιο
ανεξάρτητο διαχειριστή, είναι όμως πιθανό να χρεώσει για τις υπηρεσίες του και ενδέχεται να μην έχει
κάποια άμεση ανάμειξη στη ζωή του ατόμου με αναπηρία ή γνώση των ζητημάτων αναπηρίας.
 Εταιρικοί διαχειριστές: οι σύμβουλοί σας μπορεί να συστήσουν ότι πρέπει να οργανώσετε κάποια
εταιρεία η οποία θα είναι ο διαχειριστής. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι σκέψεις για το ποιος πρέπει να είναι
διαχειριστής θα αφορούν άτομα που θα είναι διευθυντές αυτής της εταιρείας.
Μελετώντας αυτούς τους διαφορετικούς υποψήφιους, είναι κάποιες φορές αναγκαίο να κάνετε δύσκολες
επιλογές και επίσης ενδέχεται να μην υπάρχει σωστή απάντηση.

Πόσους διαχειριστές μπορώ να διορίσω;
Μπορείτε να διορίσετε περισσότερους από ένα διαχειριστές για να έχετε ποικιλία δεξιοτήτων και
ικανοτήτων. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να διορίσετε ως διαχειριστή ένα μέλος της οικογένειας που
έχει τακτική επικοινωνία με το άτομο με αναπηρία και επίσης να διορίσετε μια εταιρεία διαχειριστών η
οποία έχει την οικονομική δυνατότητα να φροντίσει τα περιουσιακά στοιχεία του καταπιστεύματος και να
βρίσκεται κοντά στο άτομο με αναπηρία για όλη του τη ζωή.
Ή θα μπορούσατε να διορίσετε τρία άτομα που διαθέτουν τα διαφορετικά προσόντα που χρειάζεστε και
που θα μπορούσαν να παρακινήσουν ο ένας τον άλλο να μείνουν έντιμοι σχετικά με την προώθηση των
συμφερόντων του ατόμου με αναπηρία.

Παράδειγμα
Η Μάργκαρετ έχει νοητική αναπηρία και χρειάζεται βοήθεια με τη διαχείριση χρημάτων. Η μητέρα της
Κριστίν, μελετά ποιον μπορεί να διορίσει ως διαχειριστή.
Ο αδελφός της Μάργκαρετ, ο Πολ, δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τη Μάργκαρετ και η Κριστίν είναι
σίγουρη ότι πάντα θα κάνει το σωστό για τη Μάργκαρετ, παρά το γεγονός ότι θα λάβει ότι απομείνει
στο καταπίστευμα της Μάργκαρετ, μετά το θάνατο της Μάργκαρετ. Ωστόσο, ο Πολ είναι μόλις 20
χρόνων και όχι τόσο καλός με τα χρήματα, αν και η Κριστίν νομίζει ότι θα ωριμάσει όσο μεγαλώνει.
Η αδελφή της Κριστίν, η Τζούλη, τα πηγαίνει πολύ καλά με τον Πολ και η Κριστίν νομίζει ότι θα έχουν
καλή ισορροπία με τον Πολ ως διαχειριστή.
Ο λογιστής της Κριστίν, ο Μπρους, έχει επίσης αναμειχθεί στο σχεδιασμό των οικονομικών της
υποθέσεων για να εξασφαλίσει ότι φροντίζουν σωστά το μέλλον της Μάργκαρετ. Η Κριστίν επίσης τον
μελετά για διαχειριστή.
Αποφασίζει να διορίσει και τους τρεις εξαιτίας του ανεξάρτητου συνδυασμού και της στενής ανάμειξής
τους με τη Μάργκαρετ. Επίσης νομίζει ότι θα τα πάνε πολύ καλά μαζί και αισθάνεται ότι αξίζει να
πληρώσει τον Μρους για τον χρόνο που θα διαθέσει ως επαγγελματίας.
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Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των διαχειριστών που μπορείτε να διορίσετε αλλά, από πρακτικής
απόψεως, δεν είναι σκόπιμο να είναι παραπάνω από τρεις.
Το πλεονέκτημα των τριών διαχειριστών έναντι των δύο είναι ότι οποιαδήποτε διαφωνία μπορεί να
επιλυθεί από την πλειοψηφία (μόνο η πράξη καταπιστεύματος ή η διαθήκη το επιτρέπει αυτό) επομένως
δεν θα υπάρξει αδιέξοδο.

Τι θα συμβεί εάν ο διαχειριστής πεθάνει ή δεν μπορεί να δεχτεί το διορισμό;
Μπορείτε να καθορίσετε στην πράξη καταπιστεύματος ή στη διαθήκη ποιος μπορεί να διορίσει
πρόσθετους διαχειριστές ή αντικαταστάτες διαχειριστές. Αυτός θα είναι συνήθως ένας ή περισσότεροι από
τους ίδιους τους διαχειριστές. Εάν προκύψει κατάσταση όπου δεν υπάρχει διαχειριστής, οι Νόμοι περί
Διαχειριστών (Trustee Acts) σε κάθε πολιτεία και επικράτεια θα καθορίσουν ποιος θα αναλάβει, και εάν
αυτές οι ρυθμίσεις δεν φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, τα δικαστήρια έχουν την εξουσία να διορίσουν
διαχειριστές.
Για να εξασφαλίσετε ότι οι διαχειριστές είναι άτομα της επιλογής σας (στο βαθμό που μπορείτε),
είναι σημαντικό να καθορίσετε ποιοι θα είναι οι αντικαταστάτες διαχειριστές ή πώς θα διοριστούν.

Κάποια σημαντικά πρακτικά ζητήματα κατά την οργάνωση ενός
καταπιστεύματος
Υπάρχουν δύο γενικά ζητήματα που πρέπει να έχετε κατά νου όταν οργανώνετε ένα καταπίστευμα.
 Εάν οργανώνετε το καταπίστευμα όσο είστε εν ζωή, έχετε τη δυνατότητα να τοποθετήσετε
περιουσιακά στοιχεία στο καταπίστευμα; Δηλαδή, μπορείτε να τα βγάλετε πέρα χωρίς αυτά τα
περιουσιακά σας στοιχεία όταν συνταξιοδοτηθείτε; Άπαξ και δοθούν στο καταπίστευμα, δεν θα έχετε
την εξουσία να ελέγχετε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στο μέλλον ή να τα πάρετε πίσω για δικό σας
όφελος. Θα έχουν δεσμευτεί προς όφελος του ατόμου με αναπηρία.

Παράδειγμα
Ο Σίλβιο και η Άννα θέλουν να εξασφαλίσουν το γιο τους Μάρκο που έχει αναπηρία. Έχουν
συνταξιοδοτηθεί και έχουν ένα σπίτι και κάποια χρήματα από το εφάπαξ ποσό σύνταξης
(superannuation). Σκέφτονται να πάνε να ζήσουν με τον άλλο τους γιο, τον Τόνι, να πουλήσουν το σπίτι
τους και έπειτα να τοποθετήσουν τα χρήματα σε καταπίστευμα για το Μάρκο. Βλέπουν ένα οικονομικό
σύμβουλο που τους επισημαίνει ότι, εάν για κάποιο λόγο δεν μπορούν να μένουν με τον Τόνι κάποια
στιγμή στο μέλλον, θα έχουν ένα πρόβλημα: δεν θα μπορούν να βγάλουν τα χρήματα από το
καταπίστευμα για να τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι, επομένως δεν θα μπορέσουν να διαθέσουν χρήματα
για άλλο σπίτι κατά τη συνταξιοδότησή τους.
Μπορεί να αποφασίσουν να οργανώσουν το καταπίστευμα για το Μάρκο τώρα αλλά να μην βάλουν
πολλά χρήματα σ’ αυτό. Ο σύμβουλός τους τούς λέει για τα έξοδα και τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις
που συνεπάγεται η λειτουργία ενός καταπιστεύματος, τα οποία πρέπει να τα αντισταθμίσουν με το
αίσθημα ασφάλειας που θα αποκτήσουν οργανώνοντας το καταπίστευμα τώρα και γνωρίζοντας ότι
έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν για το Μάρκο.
Αντί γι’ αυτό αποφασίζουν να κρατήσουν τα χρήματα σε επενδύσεις στο όνομά τους, για την
περίπτωση που κάποτε μπορεί να τα χρειαστούν και να βάλουν χρήματα σε καταπίστευμα για το
Μάρκο μέσω των διαθηκών τους, όταν και οι δύο θα έχουν πεθάνει.
 Τα καταπιστεύματα δεν δημιουργούν επιλογές που διαφορετικά δεν υπάρχουν. Αν και η
οργάνωση της συγκρότησης ενός καταπιστεύματος μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα, αυτό
εξαρτάται είτε από σας είτε από άλλους που έχουν περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι πρόθυμοι να
τοποθετήσουν στο καταπίστευμα προς όφελος του ατόμου με αναπηρία. Η εξουσία των διαχειριστών
περιορίζεται στα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται μέσα στο καταπίστευμα. Ο διορισμός ενός
ατόμου ως διαχειριστή για ένα άτομο με αναπηρία, δεν δίνει σ’ αυτό το άτομο δικαιώματα του τύπου
της κηδεμονίας ή της οικονομικής διαχείρισης όσον αφορά περιουσιακά στοιχεία των οποίων το άτομο
με αναπηρία είναι άμεσος κάτοχος.
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Παράδειγμα
Ο Τζέιμς έχει αναπηρία επειδή υπέστη σοβαρή βλάβη σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα και δεν
είναι σε θέση να δουλέψει. Είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού που μένει και έχει ένα λογικό ποσό χρημάτων
που αποταμίευσε πριν το ατύχημα. Ο Τζέιμς είναι σε θέση να διαχειρίζεται τις περισσότερες από τις
υποθέσεις του με τη βοήθεια της αδελφής του Σούζαν.
Η Σούζαν αποφασίζει να ιδρύσει ένα καταπίστευμα για τον Τζέιμς και διορίζει την κόρη της Σάρα
ως διαχειριστή. Η Σάρα θέλει να προστατεύσει τον Τζέιμς, επειδή ανησυχεί ότι τον εκμεταλλεύονται.
Το να είναι διαχειριστής στο καταπίστευμα του Τζέιμς δεν δίνει το δικαίωμα στη Σάρα να ελέγχει τα
προσωπικά περιουσιακά στοιχεία του Τζέιμς.
Οι επιλογές είναι να συνεργαστεί με τον Τζέιμς για να τον βοηθήσει να προστατεύσει τα χρήματά του ή
να κάνει αίτηση στο Δικαστήριο Κηδεμονίας της αρμόδιας πολιτείας για να διοριστεί ένας οικονομικός
διαχειριστής για το Τζέιμς (που θα είναι η Σάρα ή κάποιος άλλος) για να ασκεί έλεγχο στα χρήματά του.

Πώς να μοιράσω τα περιουσιακά μου στοιχεία ανάμεσα στα μέλη της
οικογένειας;
Εάν το άτομο με αναπηρία είναι το μοναδικό σας παιδί, αυτό πιθανά δεν θα είναι ένα σοβαρό ζήτημα:
μπορείτε να αφήσετε όλη σας την περιουσία στο γιο ή την κόρη σας, μέσω ενός καταπιστεύματος ή της
διαθήκης σας, χωρίς έγνοιες για ανταγωνιστικές αξιώσεις.
Ωστόσο, εάν το άτομο με αναπηρία είναι ένα από περισσότερα παιδιά, οι γονείς και άλλα μέλη της
οικογένειας χρειάζεται να μελετήσουν προσεχτικά πώς θα φροντίσουν τα άλλα παιδιά τους το ίδιο καλά
όπως το άτομο με αναπηρία.
Συνήθως, η γενική δομή θα είναι:
 να καθορίσετε πόσα θα πάρει το κάθε παιδί·
 να τοποθετήσετε το μερίδιο του ατόμου με αναπηρία σε καταπίστευμα (τώρα, ή μέσω της διαθήκης
σας)· και
 να συμπεριλάβετε μία διάταξη για τα περιουσιακά στοιχεία που θα υπάρχουν ακόμα στο καταπίστευμα,
όταν το άτομο με αναπηρία πεθάνει ή δεν χρειάζεται πια τα περιουσιακά στοιχεία, ώστε να πάνε σε
άλλα μέλη της οικογένειας ή σε φιλανθρωπικό ίδρυμα, ή σε όποιον άλλο θεωρείτε κατάλληλο.
Η απόφαση για το πώς θα μοιράσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία μεταξύ των μελών της οικογένειας
ενδέχεται να αποτελεί ένα πολύ δύσκολο ζήτημα το οποίο εξαρτάται από θέματα όπως:
 τι περιουσιακά στοιχεία υπάρχουν για μοίρασμα – όσα περισσότερα είναι, τόσο ευκολότερο θα είναι να
σταθμίσετε τα συμφέροντα του καθενός·
 τι περιουσιακά στοιχεία κατέχει αυτό καθ’ αυτό το άτομο με αναπηρία και τι εισόδημα είναι πιθανό να
λάβει στο μέλλον·
 τι διευθετήσεις για στέγη έχουν γίνει για το άτομο με αναπηρία και πόσο σίγουρες είναι αυτές οι
διευθετήσεις·
 εάν το σπίτι σας, συχνά το κύριο περιουσιακό, πρέπει να μείνει στο άτομο με αναπηρία·
 η μελέτη των θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης, περιλαμβανομένης της πιθανότητας να γίνουν στο
μέλλον αλλαγές στους κανόνες κοινωνικής ασφάλισης·
 οι πιθανές αλλαγές, στο μέλλον, στις υπηρεσίες που διατίθενται για τα άτομα με αναπηρία, κρατικές ή
ιδιωτικές·
 εάν χρειάζεται να παρέχετε πρόσθετους πόρους στο άτομο με αναπηρία και να μεταθέσετε χρονικά τα
συμφέροντα των άλλων παιδιών μέχρις ότου το άτομο με αναπηρία πεθάνει ή δεν χρειάζεται πια την
υποστήριξη ενός καταπιστεύματος· και
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 τις ανάγκες άλλων ατόμων στην οικογένεια, όπως μικρότερα παιδιά που χρειάζεται να ολοκληρώσουν
την εκπαίδευσή τους ή ενήλικα παιδιά που επίσης χρειάζονται υποστήριξη.
Το να δώσετε τα περισσότερα περιουσιακά σας στοιχεία σε ένα καταπίστευμα (για το γιο ή την κόρη
σας με αναπηρία) θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα μια μακρόχρονη καθυστέρηση στην ωφέλεια
των άλλων παιδιών σας. Πολλά θα εξαρτηθούν από το εάν είναι καλά αποκαταστημένα και συντηρούν
επαρκώς τους εαυτούς τους ή χρειάζονται βοήθεια. Διαφορετικοί άνθρωποι θα λύσουν αυτά τα
προβλήματα με διαφορετικούς τρόπους: ξανά δεν υπάρχει σωστή απάντηση.
Για τους περισσότερους γονείς, η καλύτερη λύση είναι να δώσουν περισσότερα στο γιο ή την κόρη τους
με αναπηρία επειδή οι ανάγκες τους (ή η αβεβαιότητα ως προς τις ανάγκες τους) είναι μεγαλύτερες και
έχουν λιγότερες ευκαιρίες να εξασφαλίσουν τον εαυτό τους σε σύγκριση με τα άλλα τους παιδιά. Ακόμα και
εάν ένα άτομο με αναπηρία φαίνεται να έχει σίγουρη στέγη, εάν αυτές οι διευθετήσεις αλλάξουν, μπορεί
να είναι αναγκαίο να δώσουν χρήματα για ιδιωτική στέγη, πράγμα το οποίο μπορεί να είναι πολυδάπανο,
επομένως η δημιουργία ενός αποθεματικού κεφαλαίου γι’ αυτήν θα αποτελούσε προτεραιότητα.
Η πληρωμή δαπανών συντήρησης ως συμπλήρωμα της κρατικής χρηματοδότησης μπορεί να είναι
επίσης πολυδάπανη.
Άλλοι γονείς πιστεύουν ότι η μοιρασιά σε ίσα μέρη είναι το σωστό, ώστε να είναι δίκαιοι με όλους: η
αναπηρία δεν είναι λόγος ένα παιδί να πάρει περισσότερα ή λιγότερα. Κάποιοι γονείς αποφασίζουν
να δώσουν μεγαλύτερο μερίδιο της περιουσίας τους στα άλλα παιδιά εάν το παιδί με αναπηρία έχει
κατάλληλη στέγη η οποία είναι πιθανόν να συνεχίσει να είναι διαθέσιμη και στο μέλλον.
Οι αποφάσεις σας μπορεί να αλλάξουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους καθώς αλλάζουν οι
περιστάσεις σας.

Παράδειγμα
Ο Άλεξ και η Ρίτα έχουν δύο παιδιά: την Άννα, 12 χρονών, και τον Πήτερ, 15 χρονών. Ο Πήτερ έχει
νοητική αναπηρία. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί τι διευθετήσεις θα χρειαστούν για τον Πήτερ.
Εάν κάτι συμβεί στον Άλεξ και στη Ρίτα όσο η Άννα είναι ακόμα μικρή, η Άννα θα χρειαστεί επίσης
υποστήριξη για να τελειώσει τις σπουδές της. Ο Άλεξ και η Ρίτα αποφασίζουν να μοιράσουν στα ίσα
την περιουσία τους και να διορίσουν διαχειριστές για να φροντίσουν το μερίδιο του Πήτερ και επίσης να
διορίσουν διαχειριστές για το μερίδιο της Άννας (η οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να
πληρώσει για τις σπουδές της) εάν είναι μικρότερη από 21 χρόνων όταν ο Άλεξ και η Ρίτα πεθάνουν.
Δέκα χρόνια αργότερα, ο Άλεξ και η Ρίτα ξανασκέφτονται τις διαθήκες τους. Η Άννα κοντεύει να γίνει
ανεξάρτητη. Ο Πήτερ ζει σε κατοικία μικρής ομάδας ατόμων που τους παρέχεται φροντίδα και αυτό φαίνεται
ότι θα συνεχιστεί έπ’ αόριστον. Ωστόσο, ο Άλεξ και η Ρίτα νομίζουν ότι, επειδή ο Πήτερ ενδέχεται να έχει
μεγαλύτερη ανάγκη χρημάτων στο μέλλον εάν ποτέ αλλάξουν οι διευθετήσεις για τη στέγασή του, είναι
σωστό να του δώσουν τώρα τα δύο-τρίτα των περιουσιακών τους στοιχείων.
Υπάρχουν πάρα πολλές πιθανές διευθετήσεις που δεν μπορούμε τώρα να τις παρουσιάσουμε αναλυτικά
εδώ. Το τι θα ταιριάζει στο όραμά σας και τις περιστάσεις αποτελεί ζήτημα για προσεκτική μελέτη κατά την
ετοιμασία μιας διαθήκης ή ενός καταπιστεύματος. Κατάλληλη νομική και οικονομική συμβουλή μπορεί να
σας βοηθήσει να εξετάσετε τη δικιά σας συγκεκριμένη περίπτωση.
Είναι σημαντικό να μιλάτε ανοιχτά γι’ αυτά τα ζητήματα με όλους τους ενδιαφερόμενους
(περιλαμβανομένου και του ατόμου με αναπηρία στο βαθμό που είναι δυνατό) και να έρθετε σε συμφωνία
ως προς το τι θα συμβεί. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις για κανένα μετά το θάνατό
σας. Εάν υπάρχει διαμάχη μέσα στην οικογένεια και χρειάζεστε βοήθεια για την επίλυσή της, μπορείτε
να βρείτε υποστήριξη από τις Υπηρεσίες Οικογενειακής Διαμεσολάβησης και Συμβουλευτικής Βοήθειας
(Family Mediation and Counselling services) που υπάρχουν σε κάθε πολιτεία και επικράτεια.
Με βάση με την πρωτοβουλία των Υπηρεσιών Οικογενειακών Σχέσεων για τους Φροντιστές (Family
Relationship Services for Carers Initiative), έχει δοθεί χρηματοδότηση για την παροχή υπηρεσιών
διαμεσολάβησης και συμβουλευτικής βοήθειας, για να βοηθήσουν τους γονείς και άλλα μέλη της
οικογένειας να έρθουν σε συμφωνία ως προς τις διευθετήσεις για ιδιωτική φροντίδα, και για να βοηθήσουν
τις οικογένειες να επιλύσουν τη διαμάχη και να διαπραγματευτούν ένα διακανονισμό για το συμφέρον
όλης της οικογένειας.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Τμήμα 6.
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Πώς οι διάφορες μορφές στέγης ταιριάζουν μ’ αυτό;
Επί του παρόντος υπάρχει τεράστια ζήτηση για στέγη για άτομα με υψηλές ανάγκες υποστήριξης.
Οι επιλογές είναι περιορισμένες και συχνά είναι πολύ οδυνηρή για τις οικογένειες η σκέψη – για
παράδειγμα, της μακροπρόθεσμης φροντίδας σε θεραπευτικά ιδρύματα, ξενώνες και ιδρύματα
αναπήρων.
Οι πολιτείες και οι επικράτειες εισαγάγουν αλλαγές, ανταποκρινόμενες στις ανάγκες που έχουν
προσδιοριστεί από τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, ώστε να παρέχουν περισσότερο
κατάλληλες επιλογές για τα άτομα με αναπηρία. Δεν υπάρχει «ένα πρότυπο που ταιριάζει σε όλους»·
ο καλύτερος τρόπος είναι η παροχή μιας σειράς από επιλογές στέγης που να ανταποκρίνονται στις
προσωπικές ανάγκες του κάθε ατόμου. Αυτές οι επιλογές περιλαμβάνουν ανεξάρτητη διαβίωση με κάποια
βοήθεια συνηγόρου· συγκατοίκηση με άλλο άτομο, με ή χωρίς αναπηρία, με υποστήριξη ανάλογα την
ανάγκη· ανεξάρτητη στέγη μέσω του Υπουργείου Οικισμού της κάθε πολιτείας / επικράτειας, με ατομική
υποστήριξη επί 24ώρου βάσεως· ή παραμονή στην οικογενειακή κατοικία με βοήθεια συνηγόρου και
υποστήριξη ανάλογα την ανάγκη.
Κάποιες οικογένειες εξετάζουν την εξασφάλιση σταθερής στέγης για το μέλος της οικογένειάς τους,
εξερευνώντας μαζί με άλλες οικογένειες ένα πρότυπο όπου συγκεντρώνονται κοινοί πόροι για την
παροχή κατάλληλων συνθηκών συμβίωσης. Υπάρχει ένας αριθμός πολύ μικρών οργανισμών που έχουν
δημιουργηθεί και διευθύνονται από οικογένειες που χρησιμοποιούν πρωτοποριακές μεθόδους για την
ανάπτυξη επιλογών στέγης για τα μέλη της οικογένειάς τους με αναπηρία που συνδυάζουν και άτυπη και
επίσημη υποστήριξη.
Όταν εξετάζετε το πώς ένα καταπίστευμα στηρίζει τις επιλογές στέγης, είναι σημαντικό να καταλάβετε
ότι η δημιουργία ενός καταπιστεύματος είτε όσο είστε εν ζωή είτε μέσω μιας διαθήκης, δεν δημιουργεί
καινούργιους πόρους. Για είστε αρκετά σίγουροι ως προς τη στέγη που διατίθεται για ένα μέλος της
οικογένειας με αναπηρία, πρέπει να κάνετε οι ίδιοι αυτές τις διευθετήσεις ώστε να είναι έτοιμες όταν
προκύψει ανάγκη. Είναι ωστόσο επίσης σημαντικό, να επιτρέψετε αρκετή ευελιξία στον διαχειριστή για
να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες επιθυμίες και ανάγκες του ατόμου, και σε νέες ιδέες για το πώς να
υποστηρίξει καλύτερα τα άτομα.
Για τα άτομα με νοητική αναπηρία που είναι «στο σύστημα» με στέγη που έχει εξασφαλιστεί από κάποιο
οργανισμό παροχής υπηρεσιών ή από την κυβέρνηση, η οποία είναι πιθανό να συνεχίσει να είναι
διαθέσιμη, αυτό το ζήτημα φαίνεται μάλλον να έχει λυθεί. Ωστόσο, υπάρχει πάντα η πιθανότητα ότι η
κατάσταση ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον. Για παράδειγμα, η παρούσα στέγη μπορεί να μην είναι πια
κατάλληλη σε 10 χρόνια ή ο οργανισμός παροχής υπηρεσιών μπορεί να κλείσει ή να αλλάξει τον τρόπο
που παρέχει τις υπηρεσίες του.
Για τους γονείς των οποίων ο γιος ή η κόρη με αναπηρία μένει ακόμα στο σπίτι μαζί τους, τα ζητήματα
θα αφορούν τη συνέχιση παροχής φροντίδας καθώς οι γονείς γερνάνε. Ωστόσο, μια ξαφνική αλλαγή
των περιστάσεων μπορεί να προκύψει όταν οι γονείς πεθάνουν και το άτομο με αναπηρία πρέπει να
μετακομίσει σε άγνωστη νέα στέγη.
Η οργάνωση πρόσβασης σε όποιο είδος στέγης είναι κατάλληλο και διαθέσιμο, είναι ένα πολύ σημαντικό
βήμα. Θα ήταν καλό να το κάνετε αυτό πριν το καταπίστευμα ή η διαθήκη τεθεί σε ισχύ. Θα χρειαστεί
να δώσετε στο διαχειριστή / στους διαχειριστές την εξουσία να εξασφαλίσουν όποιο είδος στέγης είναι
κατάλληλο, με οδηγίες για το τι θα θέλατε να γίνει, εάν είναι εφικτό.
Ενδέχεται να χρειαστείτε διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία για:
 ασφάλεια, φόρους, συντήρηση και άλλα έξοδα σχετικά με τη στέγαση· και
 τις αναγκαίες υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης.
Δεν υπάρχει λόγος για παροχή στέγης στο άτομο με αναπηρία εάν δεν υπάρχουν τα μέσα για τη
διατήρηση αυτής της στέγης ή για υποστήριξη του ατόμου με αναπηρία για να μείνει εκεί. Εάν δεν
υπάρχουν αρκετά χρήματα διαθέσιμα γι’ αυτά τα πράγματα, οι διευθετήσεις σας δεν θα διαρκέσουν
και ενδέχεται να πρέπει να πουληθούν περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτήσουν την αγορά
κάποιας πιο κατάλληλης. Τα χρήματα για την πληρωμή εξόδων μπορεί να προέρχονται από κάποιο
καταπίστευμα ή από χρήματα του ατόμου με αναπηρία, όπως εισοδήματα, καταθέσεις ή πληρωμές
κοινωνικής ασφάλισης.
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Οι υπηρεσίες υποστήριξης ή φροντίδας συχνά θα κοστίσουν πολλά χρήματα, ιδιαίτερα εάν οι υπηρεσίες
ενδέχεται να χρειαστούν για πολλά χρόνια. Εάν σκοπεύετε να προνοήσετε γι’ αυτά τα έξοδα μέσω της
διαθήκης σας ή ενός καταπιστεύματος, θα χρειαστεί να μελετήσετε τις πιθανές δαπάνες και να σχεδιάσετε
τα οικονομικά για να καλύψετε τέτοιες υπηρεσίες για ίσως 30 ή 40 χρόνια. Η ιδιωτική χρηματοδότηση
αυτών των υπηρεσιών στο ακέραιο θα είναι αδύνατη για πολλούς ανθρώπους επειδή δεν θα έχουν
αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να καλύψουν τις δαπάνες. Θα πρέπει να μελετήσουν τις υπηρεσίες που
είναι διαθέσιμες μέσω κρατικών ή μη-κρατικών οργανισμών και να μελετήσουν τι συνεισφορά μπορούν να
κάνουν για να πετύχουν τις καλύτερες διευθετήσεις με τα χρήματα που μπορούν να διαθέσουν.

Ειδικά αναπηρικά καταπιστεύματα
Για να βοηθήσει τις οικογένειες με τον περιουσιακό προγραμματισμό, η Αυστραλιανή Κυβέρνηση
έχει θεσπίσει νομοθεσία για την παροχή ελαφρύνσεων κατά τον έλεγχο εισοδημάτων όσον αφορά τις
παροχές κοινωνικής ασφάλισης και παλαιών πολεμιστών, όταν συντρέχουν συγκεκριμένοι όροι, για
ορισμένες δωρεές και για καταπιστεύματα γνωστά ως ειδικά αναπηρικά καταπιστεύματα. Ο καθένας
μπορεί να ιδρύσει ένα ειδικό αναπηρικό καταπίστευμα για ένα κύριο δικαιούχο με βαριά αναπηρία εφόσον
συντρέχουν οι όροι της νομοθεσίας.
Το σημείο στο οποίο επικεντρώνεται το νομοθετικό μέτρο για το ειδικό αναπηρικό καταπίστευμα είναι να
ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τις δαπάνες στέγης και φροντίδας για τα μέλη της
οικογένειας με βαριά αναπηρία. Ένα ειδικό αναπηρικό καταπίστευμα μπορεί να βοηθήσει σ’ αυτό επειδή
οι ελαφρύνσεις κοινωνικής ασφάλισης ενδέχεται να επιλύσουν ζητήματα σχετικά με το πώς τα χρήματα
που υπάρχουν σε ένα καταπίστευμα μπορεί να επηρεάσουν τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο,
εάν τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία είναι λίγα, ώστε να μην υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μείωσης των
παροχών κοινωνικής ασφάλισης, ένα ειδικό αναπηρικό καταπίστευμα μπορεί να μην είναι κατάλληλο.
Για λεπτομερείς πληροφορίες για τα ειδικά αναπηρικά καταπιστεύματα συμβουλευτείτε το φυλλάδιο Ειδικά
Αναπηρικά Καταπιστεύματα – Διευθέτηση ζητημάτων (Special Disability Trusts – Getting things sorted).

Μπορεί οι διευθετήσεις μου για το καταπίστευμα ή η διαθήκη μου να
αμφισβητηθούν;
Όταν προσπαθείτε να σταθμίσετε τους παράγοντες που εξετάσαμε παραπάνω, πρέπει επίσης να
λάβετε υπόψη σας ένα βασικό ζήτημα: την πιθανότητα ότι κάποιο στενό μέλος της οικογένειας
που δεν είναι ευχαριστημένο με τον τρόπο που αποφασίσατε να κάνετε τη μοιρασιά ενδέχεται
να αμφισβητήσει την απόφασή σας, μετά το θάνατό σας, προσβάλλοντας τη διαθήκη σας.
Αυτό ενδέχεται ακόμα να είναι ζήτημα εάν οργανώσετε ένα καταπίστευμα για να λειτουργήσει ενώ είστε
ακόμα εν ζωή αντί μέσω διαθήκης. Οι συναλλαγές που έγιναν πριν το θάνατό σας μπορεί κάποια στιγμή
να αμφισβητηθούν και να ακυρωθούν ως μέρος της αμφισβήτησης της διαθήκης.
Εάν αποφασίσετε να αφήσετε ένα μεγάλο μερίδιο των περιουσιακών σας στοιχείων στο γιο ή στην κόρη
σας με αναπηρία, τα άλλα παιδιά σας μπορεί να υποστηρίξουν ότι δεν μεριμνήσατε σωστά γι’ αυτά. Ακόμα
και εάν αφήσετε την περιουσία σας στα παιδιά σας σε ίσα μερίδια, ένα από τα παιδιά μπορεί ακόμα και
τότε να προβάλει ένα τέτοιο ισχυρισμό. Ισχυρισμοί αυτού του είδους μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα
δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες, και οι νομικές διαδικασίες συνήθως πληρώνονται από την περιουσία
σας.
Δεν υπάρχει τρόπος να σιγουρευτείτε εντελώς ότι η διαθήκη σας δεν θα αμφισβητηθεί. Η καλύτερη
μέθοδος προσέγγισης είναι να συζητήσετε τα ζητήματα και να συμφωνήσετε μεταξύ σας σαν οικογένεια
για το πώς θα αντιμετωπιστούν οι μελλοντικές ανάγκες και οι επιθυμίες του ατόμου με αναπηρία.
Η συζήτηση των ζητημάτων μέσα στην οικογένεια, και εάν είναι δυνατόν και με άλλους σημαντικούς
ανθρώπους στη ζωή του ατόμου με αναπηρία, θα βοηθήσει τα μέλη της οικογένειας να έρθουν σε
συμφωνία για να ενεργήσουν για το συμφέρον του ατόμου με αναπηρία.
Εάν θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον για διαφωνίες ή συγκρούσεις μέσα στην οικογένειά σας, μπορείτε
να απευθυνθείτε στις Υπηρεσίες Οικογενειακής Διαμεσολάβησης και Συμβουλευτικής Βοήθειας.
Στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται στο Τμήμα 5 αυτού του φυλλαδίου.
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Ο νομικός σας σύμβουλος μπορεί να ετοιμάσει μια αναφορά που εξηγεί τους λόγους που μοιράσατε την
περιουσία σας η οποία μπορεί να συμπεριληφθεί στη διαθήκη σας ή σε ξεχωριστό έγγραφο. Αυτό μπορεί
να μειώσει την πιθανότητα μιας αμφισβήτησης.
Ωστόσο, το να μεριμνήσετε σωστά για το άτομο της οικογένειάς σας με αναπηρία είναι ένα
σημαντικό ζήτημα. Η πιθανότητα μιας διαμάχης σχετικά μ’ αυτό δεν πρέπει να γίνει εμπόδιο στο
να πράξετε αυτό που νομίζετε σωστό. Αφού έχετε μελετήσει προσεχτικά τις επιλογές με τη βοήθεια
επαγγελματικής συμβουλής, το γεγονός ότι άλλοι άνθρωποι μπορεί να μην είναι ευχαριστημένοι με
ότι κάνετε δεν πρέπει να σας σταματήσει από το να κάνετε διευθετήσεις που σας φαίνονται ότι είναι οι
καλύτερες. Εάν υπάρχει μια διαμάχη, ο εκτελεστής της διαθήκης σας μπορεί να δοκιμάσει να την επιλύσει
χωρίς να ξοδευτούν πολλά χρήματα από την κληρονομιά σε νομικά έξοδα.

Πρέπει να περιγράψω λεπτομερώς στο καταπίστευμα τι επιθυμώ να συμβεί;
Μπορείτε να συμπεριλάβετε αρκετές ή λίγες λεπτομέρειες για το τι θα θέλατε να κάνουν οι διαχειριστές
για το άτομο με αναπηρία. Εάν καθορίσετε τι πρέπει να κάνουν οι διαχειριστές, ενδέχεται να υπάρξουν
προβλήματα εάν οι περιστάσεις αλλάξουν κατά τρόπο που δεν είχατε σκεφτεί.
Δεν μπορείτε να προβλέψετε όλες τις πιθανές καταστάσεις τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι
διαχειριστές στο μέλλον, σε 20 ή έστω σε 10 χρόνια, επειδή υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες.
Κατά την οργάνωση καταπιστευμάτων ή διαθηκών, μπορείτε μόνο να κάνετε το καλύτερο δυνατό
σύμφωνα με τους πόρους και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες.
Είναι γενικά επιθυμητό να επιτρέψετε αρκετή ευελιξία στους διαχειριστές για να μπορέσουν
να έχουν πλήρη εξουσία και ελευθερία λήψης αποφάσεων για όποια κατάσταση μπορεί να
προκύψει. Το να τους παρέχετε οδηγίες για το πώς θα θέλατε να λειτουργήσουν τα πράγματα για
το άτομο με αναπηρία, θα δώσει στο καταπίστευμα τη δυνατότητα να παρέχει ευέλικτες λύσεις
αντί να είναι υπερβολικά άκαμπτο.
Πρέπει να επιτύχετε μια ισορροπία για να ελέγξετε τις ενέργειες του διαχειριστή σε λογικό βαθμό
και ταυτόχρονα να μην είστε λεπτολόγοι παραπάνω απ’ ότι χρειάζεται. Αυτό μπορείτε να το κάνετε
δίνοντας κάποιες γενικές οδηγίες με την πράξη καταπιστεύματος ή τη διαθήκη για το πώς πρέπει να
ασκήσουν τα καθήκοντά τους οι διαχειριστές. Η πράξη καταπιστεύματος ή η διαθήκη μπορούν να
ορίζουν ότι η ευημερία του ατόμου με αναπηρία πρέπει να είναι το κύριο μέλημα των διαχειριστών.
Δηλαδή, οι διαχειριστές δεν πρέπει να ενδιαφέρονται να αποταμιεύσουν χρήματα γι’ αυτόν που θα
πάρει ότι απομείνει στην πορεία. Οι οδηγίες μπορούν να εκφράζουν τη γενική πολιτική που θέλετε να
ακολουθήσουν οι διαχειριστές και να ορίζουν ποιους πρέπει να συμβουλεύονται.
Αυτό το φυλλάδιο δεν προχωρά στα υπέρ και τα κατά του πώς φορολογούνται τα
καταπιστεύματα· ωστόσο, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες στο φυλλάδιο «Ειδικά Αναπηρικά
Καταπιστεύματα – Διευθέτηση ζητημάτων». Αυτό είναι ζήτημα που χρειάζεται εξειδικευμένη
νομική και οικονομική συμβουλή. Λεπτομέρειες για το πώς να βρείτε δικηγόρο περιλαμβάνονται στο
πίσω μέρος αυτού του φυλλαδίου. Κάθε ένας από τους δικηγορικούς συλλόγους στις πολιτείες και στις
επικράτειες μπορεί να σας δώσει πληροφορίες για όσους ασκούν το επάγγελμα και ειδικεύονται στις
διαθήκες και στις κληρονομιές.

Πώς να μεταδώσω ότι γνώση έχω αποκτήσει σχετικά με τις ανάγκες του
ατόμου με αναπηρία;
Οι πολλές λεπτομέρειες σίγουρα δεν αρμόζουν σε μια διαθήκη ή ένα καταπίστευμα, ιδίως εάν οι
λεπτομέρειες ενδέχεται να αλλάξουν. Ένας τρόπος είναι να ετοιμάσετε πληροφορίες για να τις δώσετε
στους διαχειριστές ώστε να τους βοηθήσετε με τα καθήκοντά τους πέρα από την πράξη καταπιστεύματος
ή τη διαθήκη. Αυτό μπορεί να γίνει γράφοντας μια αναφορά όλων όσων γνωρίζετε σχετικά με το τι
είναι καλό ή κακό για το άτομο με αναπηρία και το πώς εκφράζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του:
δραστηριότητες που αρέσουν ή δεν αρέσουν στο άτομο, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει για τον
εαυτό του στο χώρο του σπιτιού, τι υποστήριξη χρειάζεται για να συμμετέχει σε δραστηριότητες,
φάρμακα και θεραπείες, ποιος του παρέχει υπηρεσίες και ούτω καθεξής. Μπορείτε να κάνετε αλλαγές και
να παραθέτετε νέες πληροφορίες ανάλογα με την εξέλιξη των πραγμάτων.
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Αν και αυτές οι πληροφορίες και οι προτιμήσεις σας σε διάφορα θέματα, δεν θα δεσμεύουν νομικά τους
διαχειριστές, θα είναι ανεκτίμητες ως προς τη βοήθεια που θα προσφέρουν στους διαχειριστές για να
πράξουν το καλύτερο για το άτομο με αναπηρία. Βέβαια, το μέλος της οικογένειάς σας με αναπηρία συχνά
θα είναι σε θέση να μιλήσει για τέτοια ζητήματα σχετικά με τον εαυτό του, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο
βαθμό, και αυτό είναι επίσης κάτι που οι διαχειριστές πρέπει να λάβουν υπόψη τους με βάσει τις
οδηγίες σας.
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Τμήμα 4
Πώς να πάρετε νομική και οικονομική συμβουλή
Η εύρεση δικηγόρου
Οι δικηγόροι μπορεί να είναι πολύ καλοί στο να δίνουν νομική συμβουλή σχετικά με τη σύνταξη μια
διαθήκης ή την ίδρυση ενός καταπιστεύματος αλλά δεν έχουν τόσες γνώσεις ώστε να μπορούν να
καταλάβουν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τις κοινωνικές
υπηρεσίες και τις υπηρεσίες για αναπήρους. Όταν προσπαθείτε να βρείτε δικηγόρο κατάλληλο για
τις ανάγκες σας είναι χρήσιμο να ρωτάτε άλλες οικογένειες, ή άτομα που γνωρίζετε ότι βρίσκονται σε
παρόμοια κατάσταση με σας, για το πώς τα πήγαν με την εύρεση δικηγόρου και εάν μπορούν να σας
συστήσουν κάποιον.
Εάν δεν σας συστήσουν κάποιον, μερικές πολιτείες και επικράτειες έχουν νομικά κέντρα τα οποία
ειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα με υψηλές ανάγκες υποστήριξης. Τα στοιχεία επικοινωνίας
τους βρίσκονται στη σελίδα με τις επαφές. Ωστόσο, οι περισσότερες πολιτείες και επικράτειες δεν έχουν
τέτοια κέντρα, επομένως η επικοινωνία με ένα Κοινοτικό Νομικό Κέντρο ή το Δικηγορικό Σύλλογο της
περιοχής σας ενδέχεται να είναι το καλύτερο σημείο για να ξεκινήσετε.
Εάν ο δικηγόρος σας δεν είναι εξοικειωμένος με την παροχή συμβουλών σε θέματα που αφορούν τον
τομέα της αναπηρίας και τον περιουσιακό προγραμματισμό για άτομα με υψηλές ανάγκες υποστήριξης,
μπορεί να χρειάζεται να τον / την εκπαιδεύσετε. Εάν έχετε ένα καλά αναπτυγμένο σχέδιο μπορείτε να
μιλήσετε στο δικηγόρο για όσα δεν πρόκειται να αλλάξετε στο σχέδιό σας και για αυτά για τα οποία θα
χρειαστείτε συμβουλή.
Όταν καταλήξετε με τη βοήθεια του δικηγόρου σας στη δομή του σχεδίου, ζητήστε τη συμβουλή του
δικηγόρου για το εάν πρέπει να αναζητήσετε περαιτέρω συμβουλή για οικονομικό προγραμματισμό.

Οι πληροφορίες που θα δώσετε στο δικηγόρο
Τα στοιχεία σας:
 πλήρες όνομα, διεύθυνση και επάγγελμα·
 πλήρες όνομα και ηλικία των παιδιών·
 ποια είναι η κατάσταση διαβίωσης (γάμος, παιδιά, εργασιακή κατάσταση και επάγγελμα, στέγαση) των
παιδιών σας χωρίς αναπηρία·
 εάν οργανώνετε ένα καταπίστευμα για να λειτουργήσει όσο είστε εν ζωή, κατάσταση της κοινωνικής
σας ασφάλισης·
 κατά προσέγγιση αξία των περιουσιακών σας στοιχείων: το σπίτι σας, άλλα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία, αναμενόμενη εφάπαξ παροχή σύνταξης (superannuation), κλπ·
 εάν κάνετε διαθήκη, πώς θα θέλατε να μοιράσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία μεταξύ των
πιθανών δικαιούχων·
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 εάν οργανώνετε ένα καταπίστευμα για να λειτουργήσει όσο είστε εν ζωή, πόσα περιουσιακά στοιχεία
θέλετε να τοποθετήσετε στο καταπίστευμα·
 εάν το σπίτι σας πρέπει να μείνει στο άτομο με αναπηρία·
 ποιον θα θέλατε να διορίσετε ως διαχειριστή·
 εάν θέλετε να προνοήσετε για την πληρωμή των διαχειριστών·
 εάν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα που θέλετε να δώσετε σε κάποιον· και
 εάν θέλετε να προτείνετε κάποιον υποψήφιο που θα μπορούσε να διοριστεί ως κηδεμόνας ή
οικονομικός διαχειριστής του γιου ή της κόρης σας, εάν ποτέ χρειαστεί κάποιον;
Πληροφορίες για το άτομο με αναπηρία:
 είδος και βαθμός αναπηρίας, διευθετήσεις για φροντίδα και στέγη: στο σπίτι, σε κάποιο οργανισμό,
άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών·
 πόσο ασφαλείς είναι αυτές οι διευθετήσεις και πόσο ενδέχεται να διαρκέσουν·
 τι βαθμός υποστήριξης απαιτείται και από που περιμένετε να έρθει·
 διευθετήσεις κοινωνικής ασφάλισης και κατά πόσο βασίζονται σ’ αυτές·
 περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το άτομο με αναπηρία στο όνομά του /της· και
 αν μπορεί να κάνει διαθήκη.

Η εύρεση οικονομικού συμβούλου
Η διαδικασία του να διακρίνετε ποιον να εμπιστευθείτε για να σας βοηθήσει να κάνετε οικονομικά σχέδια
μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο άγχος στα μέλη της οικογένειας. Η γνώση σχετικά με την αναπηρία
και τα ζητήματα που σχετίζονται με το μελλοντικό προγραμματισμό μπορεί να μην συγκαταλέγεται στις
γνώσεις και εμπειρίες πολλών συμβούλων. Εάν μαζί με το δικηγόρο σας αποφασίσετε ότι θα ωφεληθείτε
από τη συμβουλή ενός λογιστή ή ενός οικονομικού συμβούλου, και δεν έχετε ήδη κάποια σχέση με τέτοιο
άτομο, μια καλή αρχή είναι να ρωτήσετε τριγύρω, άλλες οικογένειες που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση
με εσάς, και στους κύκλους σας, για να μάθετε εάν έχουν πληροφορίες ή συμβουλές σ’ αυτό τον τομέα.
Ίσως μπορούν να σας συστήσουν κάποιον.
Οι περισσότεροι οικονομικοί σύμβουλοι έχουν περιορισμένη γνώση σχετικά με τα ζητήματα που
αντιμετωπίζει μια οικογένεια που φροντίζει ένα μέλος της οικογένειας με υψηλές ανάγκες υποστήριξης.
Όταν διαλέγετε ένα οικονομικό σύμβουλο, ρωτήστε τον για την προσωπική του εμπειρία στη
παροχή συμβουλών σε άτομα στην ίδια κατάσταση με σας. Ο Σύνδεσμος Οικονομικού Σχεδιασμού
της Αυστραλίας (Financial Planning Association of Australia) μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε
ένα αναγνωρισμένο σύμβουλο στην περιοχή σας. Ο χωρίς χρέωση τηλεφωνικός αριθμός τους
περιλαμβάνεται στον κατάλογο επαφών στο πίσω μέρος αυτού του φυλλαδίου. Ωστόσο, δεν έχουν
πληροφορίες σχετικά με την εμπειρογνωμοσύνη των συμβούλων στον τομέα του προγραμματισμού και
της αναπηρίας.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή Αυστραλιανών Ασφαλειών και Επενδύσεων (Australian
Securities and Investment Commission) πηγαίνοντας στο δικτυακό τόπο (website)
http://www.asic.gov.au, στέλνοντας τους email στο infoline@asic.gov.au ή τηλεφωνώντας στο
1300 300 630, και ζητώντας ένα δωρεάν αντίγραφο του φυλλαδίου τους «Παροχή Συμβουλής»
‘Getting Advice’.
Εκτός από το να πάτε το σχέδιό σας σε σύμβουλο, σκεφτείτε τι εισόδημα θα πρέπει να έχετε για να
εξασφαλίσετε το μέλος της οικογένειας με υψηλές ανάγκες υποστήριξης για το μέλλον. Επίσης πάρτε
πληροφορίες για το ποιες άλλες παροχές δικαιούται κάποιος και για τις επιλογές στέγης γιατί αυτά όλα
θα βοηθήσουν τον σύμβουλο να αναπτύξει ένα οικονομικό σχέδιο που ανταποκρίνεται ξεκάθαρα στις
ανάγκες σας.
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Τμήμα 5
Χρήσιμες επαφές
Σε εθνικό επίπεδο
Υπηρεσίες Οικογενειακής Διαμεσολάβησης και Συμβουλευτικής Βοήθειας
Οι γονείς που κανονίζουν ιδιωτικές διευθετήσεις για τη μελλοντική φροντίδα ενός γιου ή μιας κόρης
με αναπηρία, μπορούν να βοηθηθούν μέσω των παροχών της οικογενειακής διαμεσολάβησης και
συμβουλευτικής βοήθειας.
Με βάση την πρωτοβουλία των Υπηρεσιών Οικογενειακών Σχέσεων για τους Φροντιστές, έχει δοθεί
χρηματοδότηση για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής βοήθειας και οικογενειακής διαμεσολάβησης
για να βοηθήσει τους γονείς και άλλα μέλη της οικογένειας να συνάψουν συμφωνίες κατά τις διευθετήσεις
για ιδιωτικές παροχές, να επιλύσουν οικογενειακές διαφορές και να διαπραγματευτούν ένα διακανονισμό
προς το συμφέρον όλης της οικογένειας.
Οι παρακάτω οργανισμοί έχουν επιλεγεί για την παροχή πληροφοριών, υποστήριξης, συμβουλευτικής
βοήθειας και υπηρεσιών διαμεσολάβησης και οι υπηρεσίες παρέχονται σύμφωνα με το Πρόγραμμα
Υπηρεσιών Οικογενειακών Σχέσεων [Family Relationship Services Program (FRSP)]. Θα παρέχουν
υποστήριξη και συμβουλές από ειδικό στους γονείς για να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν ένα σχέδιο
για το μέλλον του γιου ή της κόρης τους, προσφέροντας ψυχική ηρεμία στους γονείς και συνέχιση της
φροντίδας για το άτομο με αναπηρία.
Αυστραλιανή Επικράτεια Πρωτευούσης

Centacare Canberra – Goulburn
Τηλ: 02 6162 6100

Νέα Νότια Ουαλία

Interrelate Family Centres
Τηλ: 02 9745 5544

Κουινσλάνδη

Centacare Catholic Family and Community Services
Τηλ: 07 3252 4371

Νότια Αυστραλία

Uniting Care Wesley Adelaide Inc
Τηλ: 08 8202 5111

Τασμανία

Relationships Australia Tasmania
Τηλ: 03 6421 5800

Βικτόρια

Eastern Access Community Health Inc
Τηλ: 03 9871 1800

Δυτική Αυστραλία

Anglicare WA Inc
Τηλ: 08 9263 2050

Βόρεια Επικράτεια

Centacare NT
Τηλ: 08 8944 2000

Περισσότερες πληροφορίες για το FRSP μπορείτε να βρείτε στο:
www.facs.gov.au/internet/facsinternet.nsf/family/frspfamily_ relationships_service_program.htm

Σχεδιασμός για το Μέλλον: Άτομα με αναπηρία | Τμήμα 5

27

Νομική Συμβουλή
Δείτε τα νομικά κέντρα και τους δικηγορικούς συλλόγους της πολιτείας ή της επικράτειάς σας στον
παρακάτω κατάλογο.

Οικονομικοί Σύμβουλοι
Σύνδεσμος Οικονομικού Σχεδιασμού Αυστραλίας (Financial Planning Association of Australia ) –
Υπηρεσία Εύρεσης Συμβούλου 1800 626 393
Αυστραλιανή Επιτροπή Αξιών και Επενδύσεων [Australian Securities and Investments
Commission (ASIC)]
Ο δικτυακός τόπος (website) για τους καταναλωτές του ASIC λέγεται FIDO [οικονομικές συμβουλές
και έλεγχοι ασφάλειας (ﬁnancial tips and safety checks)]
Επικοινωνήστε με τη γραμμή πληροφοριών μέσω email infoline@asic.gov.au ή
τηλεφωνήστε στο 1300 300 630
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Στοιχεία Επικοινωνίας

170 Phillip StreetSYDNEY NSW 2000
DX 362 Sydney
Τηλ: (02) 9926 0333
Φαξ: (02) 9231 5809
Email: lawsociety@lawsocnsw.asn.au
Website: www.lawsociety.com.au

2C/199 Regent Street
REDFERN NSW 2016
Τηλ: (02) 9318 0144
Δωρεάν κλήση: 1800 666 611
Website: www.idrs.org.au

Suite 3B, Briad House
491 - 493 Elizabeth St
SURRY HILLS NSW 2010
Τηλ: (02) 9318 2355
Φαξ: (02) 9318 2863
Website: www.nswclc.org.au

Οργανισμός

Law Society of NSW

Intellectual Disability Rights
Service (IDRS)

Combined Community Legal
Centres Group (NSW) Inc.

Νέα Νότια Ουαλία

Νέα Νότια Ουαλία

Τα Κοινοτικά Νομικά Κέντρα (CLC) είναι ανεξάρτητοι κοινοτικοί οργανισμοί που
παρέχουν δωρεάν νομικές συμβουλές και πληροφορίες καθώς επίσης και νομική
εκπαίδευση σε άτομα και κοινότητες στη NSW. Υπάρχουν 41 Κοινοτικά Νομικά
Κέντρα στη NSW. Τα Κέντρα παρέχουν εμπιστευτικές νομικές συμβουλές και
βοήθεια σε μια σειρά από ζητήματα περιλαμβανομένων των διαθηκών. Όποιος
χρειάζεται συμβουλές ή βοήθεια και δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για
υπηρεσίες ή ιδιωτικό δικηγόρο μπορεί να επικοινωνήσει με ένα CLC. Διατίθενται
διερμηνείς και όλες οι πληροφορίες των πελατών είναι αυστηρώς εμπιστευτικές.
Κατάλογος των Κοινοτικών Νομικών Κέντρων της NSW υπάρχει στο δικτυακό
τόπο (Website): www.nswclc.org.au/CLCs.html

Το IDRS είναι ένα εξειδικευμένο Κοινοτικό Νομικό Κέντρο που παρέχει νομική
βοήθεια σε άτομα με νοητική αναπηρία και σε μέλη της οικογένειας, φροντιστές,
συνηγόρους και άλλους που ζητάνε συμβουλές για λογαριασμό ενός ατόμου
με νοητική αναπηρία. Το IDRS παραπέμπει τα άτομα σε δικηγόρους που
ειδικεύονται σ’ αυτό τον τομέα.

Για νομικές πληροφορίες ή νομικές συμβουλές απευθυνθείτε στο LawAccess
NSW στο 1300 888 529 ή επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο (website):
www.lawaccess.nsw.gov.au (δείτε [Διαθήκες και Κληρονομιές (‘Wills and
Estates’)]. Οι πληροφορίες εκεί περιλαμβάνουν την παραπομπή για Διαθήκη στις
Υπηρεσίες Νομικής Βοήθειας του NSW (Legal Aid Services) και τα ενημερωτικά
δελτία που εξηγούν για τις Διαθήκες, το Πληρεξούσιο και τον Περιουσιακό
Προγραμματισμό.

Η Υπηρεσία Παραπομπής σε Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Νέας
Νότιας Ουαλίας (Law Society of NSW) βοηθάει το κοινό να βρει μια ιδιωτική
νομική εταιρεία ή αναγνωρισμένους ειδικούς σε συγκεκριμένους τομείς του
δικαίου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία στο (02) 9926 0300 ή στο
διαδίκτυο: www.lawsociety.com.au/Search/Query.aspx

Σχόλια
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19 O’Connell Street
SYDNEY NSW 2000
Τηλ: 1300 364 103
Website: www.pt.nsw.gov.au
Πληροφορίες στο διαδίκτυο: www.pt.nsw.
gov.au /Enquiries/Default.aspx

Level 15, 133 Castlereagh Street, Sydney
Ταχ. Διεύθυνση: PO Box A231
SYDNEY SOUTH NSW 1235
DX 1335 Sydney
Τηλ: (02) 9265 3184
Φαξ: (02) 9283 2645
Δωρεάν κλήση & εκτός ωραρίου:
1800 451 510
Τηλεφωνική Υπηρεσία για άτομα με
προβλήματα ακοής (TTY): 1800 882 889
Πληροφορίες και Υποστήριξη:
(02) 9265 144
Website:
www.lawlink.nsw.gov.au/opg
Email: informationsupport@opg.nsw.gov.au

PO Box A231
SYDNEY SOUTH NSW 1235
Τηλ: (02) 9265 1441
Φαξ: (02) 9283 2645
Χωρίς χρέωση (για υπεραστικές κλήσεις):
1800 451 510
Τηλεφωνική Υπηρεσία για άτομα με
προβλήματα ακοής (TTY): 1800 882 889
Website: www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/opg
Email: informationsupport@opg.nsw.gov.au

Public Trustee

Ofﬁce of the Public
Guardian

Private Guardian
Support Unit (Ofﬁce of
the Public Guardian)

Η Μονάδα Ατομικής Υποστήριξης Κηδεμονίας (Private Guardian Support Unit)
είναι μία δωρεάν εμπιστευτική υπηρεσία που βοηθάει τους νόμιμα διορισμένους
κηδεμόνες στο ρόλο τους. Η Μονάδα μπορεί να παρέχει βοήθεια όπως: βοήθεια
για την κατανόηση του ρόλου και των ευθυνών ενός κηδεμόνα, βοήθεια για
την κατανόηση του Νόμου της NSW περί Κηδεμονίας (NSW Guardianship
Act), παροχή πληροφοριών που θα σας βοηθήσουν να πάρετε την καλύτερη
απόφαση για λογαριασμό ενός ατόμου υπό κηδεμονία, παροχή πρακτικής
υποστήριξης σε κηδεμόνες που ενδέχεται να παίρνουν αποφάσεις σε καταστάσεις
διαφωνίας ή διαμάχης όπως βοήθεια εκεί που χρειάζεται συνήγορος ή εκεί που
η λήψη αποφάσεων μπορεί να βοηθηθεί με γνώσεις και πληροφορίες για τις
διάφορες υπηρεσίες και επιλογές που είναι διαθέσιμες σε άτομα με αναπηρία,
παροχή πληροφοριών που θα βοηθήσουν στη συνεργασία με φορείς παροχής
υπηρεσιών, ενημέρωση ως προς τα τρέχοντα ζητήματα κηδεμονίας μέσω τακτικού
ενημερωτικού δελτίου.

Ο Δημόσιος Κηδεμόνας διορίζεται μόνο ως «ύστατη λύση» όταν το
Δικαστήριο Κηδεμονίας θεωρεί ότι δεν μπορεί να διοριστεί ατομικός
κηδεμόνας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το:
www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/opg/ll_opg.nsf/pages/pg_aboutus

Ο Δημόσιος Κηδεμόνας είναι ο κηδεμόνας σε άτομα που μπορεί να έχουν
αναπηρία όπως άνοια, νοητική αναπηρία, εγκεφαλική βλάβη ή ψυχική ασθένεια ή
που μπορεί να ζουν ένα «επικίνδυνο» τρόπο ζωής χωρίς μόνιμη στέγη.

Ο Δημόσιος Κηδεμόνας (Public Guardian) της NSW είναι ένας δημόσιος
λειτουργός που μπορεί να διοριστεί από το Δικαστήριο Κηδεμονίας (Guardianship
Tribunal) της NSW ως κηδεμόνας ενός ατόμου (άνω των 16 χρόνων) με αναπηρία
όταν δεν υπάρχει άλλο άτομο κατάλληλο ή ικανό να γίνει κηδεμόνας.

Ο ρόλος του Δημόσιου Επιτρόπου (Public Trustee) είναι να ενεργεί ως ανεξάρτητος
και ουδέτερος Εκτελεστής, Επίτροπος και Διαχειριστής για τους κατοίκους της
NSW. Με ένα δίκτυο από19 παραρτήματα στην πόλη του Σίδνεϊ και την περιφέρεια
της NSW, ο Δημόσιος Επίτροπος προσφέρει υπηρεσίες για σύνταξη διαθήκης,
Καταπιστεύματα, Διαχείριση Περιουσίας και Πληρεξούσια.

Νέα Νότια Ουαλία
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Level 15, Piccadilly Tower
133 Castlereagh Street, Sydney or
144 Clarence Street, Sydney
Ταχ. Διεύθυνση: PO Box A235
SYDNEY SOUTH NSW 1232
DX 1335 Sydney
Τηλ: (02) 9265 3131
Εκτός Σίδνεϊ: 1300 360 466
Φαξ: (02) 9265 3686
Τηλεφωνική Υπηρεσία για άτομα με
προβλήματα ακοής (TTY): 1800 882 889
Website: www.lawlink.gov.au/opc
Email: Estate Management Branch
opcmail@opc.nsw.gov.au
Private Management Support Branch
pmsd@opc.nsw.gov.au

Level 3 / 2a Rowntree Street, Balmain
Ταχ. Διεύθυνση: Locked Bag 9
BALMAIN NSW 2041
Τηλ: (02) 9555 8500
Φαξ: (02) 9555 9049
Χωρίς Χρέωση: 1800 463 928
Τηλεφωνική Υπηρεσία για άτομα με
προβλήματα ακοής (TTY): (02) 9552 8534
Website: www.gt.nsw.gov.au
Email: gt@gt.nsw.gov.au

Ofﬁce of the Protective
Commissioner

Guardianship Tribunal

Νέα Νότια Ουαλία

Το Δικαστήριο Κηδεμονίας (Guardianship Tribunal) παίρνει αποφάσεις σχετικά
με το διορισμό κηδεμόνων και οικονομικών διαχειριστών, ή σχετικά με ιατρική και
οδοντιατρική συγκατάθεση, για άτομα με αναπηρίες που δεν έχουν την ικανότητα
να παίρνουν οι ίδιοι αποφάσεις. Το Δικαστήριο Κηδεμονίας έχει συγκεκριμένες και
περιορισμένες εξουσίες. Το Δικαστήριο Κηδεμονίας μπορεί να εκδώσει εντολές
κηδεμονίας για το διορισμό ενός ατομικού κηδεμόνα (μέλος της οικογένειας ή
φίλος) και / ή του Δημόσιου Κηδεμόνα, εκδίδει εντολές οικονομικής διαχείρισης για
το διορισμό ενός ατομικού οικονομικού διαχειριστή και / ή Επιτρόπου Προστασίας,
παρέχει συγκατάθεση για θεραπευτική αγωγή από γιατρό ή οδοντίατρο,
αναθεωρεί διαρκή πληρεξούσια, αναθεωρεί τον διορισμό μόνιμου κηδεμόνα,
εγκρίνει μία κλινική μελέτη ώστε τα άτομα που είναι ανίκανα για λήψη αποφάσεων
να μπορέσουν να πάρουν μέρος.

Υπάρχουν 2 σχετικοί σύνδεσμοι (links) σ’ αυτό το δικτυακό τόπο (website):
Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας (OPC) Διαχείριση και Ατομική Διαχείριση
(Management and Private Management). Κάθε τμήμα περιγράφει τους ρόλους και
τις ευθύνες ενός Διαχειριστή Περιουσίας και ενός Ατομικού Διαχειριστή Περιουσίας
αντιστοίχως, και επίσης παρέχει πληροφορίες για την Αναπλήρωση στη Λήψη
Αποφάσεων (Substitute Decision Making) και μία μεγάλη συλλογή από υλικό
υποστήριξης για τους Ατομικούς Διαχειριστές Περιουσίας.
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Στοιχεία Επικοινωνίας

470 Bourke Street, Melbourne
Ταχ. Διεύθυνση: PO Box 263C
MELBOURNE VIC 3001
DX 350 Melbourne
Τηλ: (03) 9607 9311
Φαξ: (03) 9602 5270
Website: www.liv.asn.au
Email: lawinst@liv.asn.au

Τηλ: (03) 9607 9550
Website: www.legalreferrals.liv.asn.au
Email: referrals@liv.asn.au

Website: www.liv.asn.au/public/ﬁnda/clc

Level 4, 520 Collins Street
MELBOURNE VIC 3000
Τηλ: (03) 9629 4422
Φαξ: (03) 9614 0488
Χωρίς Χρέωση: 1800 555 887
Website:
www.communitylaw.org.au/mentalhealth
Email: Mental_Health_VIC@clc.net.au

Οργανισμός

Law Institute of Victoria

Online Legal Referral
Service

Community Legal Centres
Directory

Mental Health Legal
Centre Inc

Βικτόρια

Αυτό το Κέντρο ασχολείται με τα νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί
που υποστηρίζουν / φροντίζουν άτομα με ψυχική ασθένεια. Παρέχει νομικές
υπηρεσίες σε όποιον έχει ψυχική ασθένεια ή είχε επαφές με υπηρεσίες ψυχικής
υγείας. Περιλαμβάνονται ακροάσεις του Συμβουλίου Αναθεώρησης Ψυχικής
Υγείας, ζητήματα κηδεμονίας και διαχείρισης, συμβουλές από τηλεφώνου και
κατά περίπτωση βοήθεια από κοινωνικό λειτουργό.

Πρόκειται για μια βάση με στοιχεία επικοινωνίας που έχει συλλέξει το Νομικό
Ινστιτούτο της Βικτόριας. Μπορείτε να βρείτε Κοινοτικά Νομικά Κέντρα τα οποία
καταγράφονται σύμφωνα με την τοποθεσία ή τον τομέα ειδίκευσής τους.

Η Υπηρεσία Νομικής Παραπομπής στο διαδίκτυο (Online Legal Referral
Service) του Νομικού Ινστιτούτου της Βικτόριας παρέχει δωρεάν παραπομπή
σε νομικούς της Βικτόριας. Όλες οι παραπομπές γίνονται σε μέλη του Νομικού
Ινστιτούτου της Βικτόριας που εργάζονται σε συγκεκριμένους τομείς του δικαίου.
Οι νομικές εταιρείες αναλαμβάνουν να δουν τους πελάτες χωρίς χρέωση για
τα πρώτα 30 λεπτά. Κανονικές αμοιβές θα χρεώνονται μετά τα τριάντα πρώτα
λεπτά ή εάν πρέπει να γίνει επιπλέον εργασία για λογαριασμό του πελάτη.

Η ευχέρεια αναζήτησης ενός Αναγνωρισμένου Ειδικού μπορεί να σας βοηθήσει
να βρείτε ένα δικηγόρο που ειδικεύεται στις διαθήκες και τις κληρονομιές. Ένας
αναγνωρισμένος ειδικός πρέπει να έχει τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας
από την άσκηση επαγγέλματος πλήρους απασχόλησης και τουλάχιστον τρία
χρόνια εμπειρίας από την άσκηση επαγγέλματος στον τομέα ειδίκευσής του,
πρέπει να διατηρεί έναν υψηλό βαθμό Επαγγελματικής Ανάπτυξης στον τομέα
της ειδίκευσής του και πρέπει να περάσει μια διεξοδική διαδικασία εξετάσεων,
που ελέγχουν την τεχνογνωσία του, τις ικανότητές του στο γραπτό λόγο και
στην εφαρμογή της συνηγορίας στην πράξη. Αυτή η διαδικασία εξετάσεων έχει
αναπτυχθεί και αξιολογηθεί από ειδήμονες του κλάδου. Οι ειδικοί σ’ αυτό τον
τομέα πρέπει να κάνουν αίτηση για επανα-πιστοποίηση κάθε τρία χρόνια.
www.liv.asn.au/directory/specialists

Σχόλια

Βικτόρια
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55 King Street
MELBOURNE VIC 3000
Τηλ: (03) 9628 9911
Χωρίς Χρέωση: 1800 133 055 (within Victoria)
Φαξ: (03) 9628 9932
Website: www.vcat.vic.gov.au (δείτε:
‘Guardianship and Admin’)
Email: vcat@vcat.vic.gov.au

168 Exhibition Street
MELBOURNE VIC 3000
Τηλ: (03) 9667 6444
Φαξ: (03) 9663 4260
Website: www.statetrustees.com.au
Email: χρησιμοποιήστε το έντυπο
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στο:
www.statetrustees.com.au
κάτω από‘ contact us’

State Trustee

Victorian Civil and
Administrative Tribunal
(Guardianship List)

44 Bellerine Street
GEELONG VIC 3220
Χωρίς Χρέωση (μόνο νομικά ζητήματα):
1800 014 111 Δευτ-Παρ: 1-3μ.μ.
Όλες οι άλλες κλήσεις: (03) 5229 2925
Φαξ: (03) 5229 3354Τηλεφωνική
Υπηρεσία για άτομα με προβλήματα ακοής
(TTY): 1800 014 333
Website: www.villamanta.org.au
Email: info@villamanta.org.au

Villamanta Disability
Rights Legal Service

Βικτόρια

Το Βικτοριανό Αστικό και Διοικητικό Δικαστήριο (Victorian Civil and Administrative
Tribunal) ασχολείται, εκτός των άλλων, με διαφορές σχετικά με την κηδεμονία
και τη διαχείριση. Οι αιτήσεις προς το δικαστήριο μπορεί να περιλαμβάνουν
αιτήσεις για εντολές· διορισμό κηδεμόνων για τη λήψη αποφάσεων για κάποιο
άτομο, περιλαμβανομένης της στέγης του ατόμου· διορισμό διαχειριστών για
να διαχειριστούν τις οικονομικές και νομικές υποθέσεις του ατόμου· ακύρωση
του διορισμού ενός πληρεξουσίου ή τροποποίηση, αναστολή ή έκδοση άλλης
εντολής σε σχέση με το διαρκές οικονομικό πληρεξούσιο σύμφωνα με το Νόμο
περί Νομικών Εγγράφων (Instruments Act )· ακύρωση ή αναστολή ενός διαρκούς
πληρεξουσίου (ιατρική θεραπεία) σύμφωνα με το Νόμο περί Ιατρικής Θεραπείας
(Medical Treatment Act)· και συγκατάθεση σε μια «ειδική διαδικασία»

Το Διαρκές Πληρεξούσιο είναι ένα δεσμευτικό νομικό έγγραφο που τίθεται σε
ισχύ όταν ένα άτομο αποφασίσει ότι επιθυμεί να το βοηθήσει ένα άλλο άτομο
να χειριστεί τις υποθέσεις του, ή όταν ένα άτομο καθίσταται ανίκανο για λήψη
αποφάσεων σχετικά με τις υποθέσεις του. Από πολλές απόψεις, η ύπαρξη ενός
Διαρκούς Πληρεξουσίου είναι τόσο σημαντική όσο η ύπαρξη διαθήκης.

Μια βασική υπηρεσία των Πολιτειακών Επιτρόπων (State Trustees) είναι η
προστασία των οικονομικών και νομικών συμφερόντων χιλιάδων Βικτοριανών
που δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν τις υποθέσεις τους εξαιτίας ψυχικής
ασθένειας, βλάβης ή αναπηρίας. Το Βικτοριανό Αστικό και Διοικητικό Δικαστήριο
(Victorian Civil and Administrative Tribunal) συχνά διορίζει επιτρόπους που
παίζουν το ρόλο του οικονομικού και νομικού διαχειριστή. Η υπηρεσία για
αναπήρους περιλαμβάνει προγράμματα όπως το Πρόγραμμα Οικονομικής
Ανεξαρτησίας και το Πρόγραμμα Εντατικής Υποστήριξης.

Η Νομική Υπηρεσία για Αναπήρους Villamanta είναι ένα κοινοτικό νομικό κέντρο
για όλη τη Βικτόρια που προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες και ασχολείται μόνο με
νομικά ζητήματα σχετικά με την αναπηρία, έχοντας στο επίκεντρο ζητήματα που
θίγουν τα άτομα με νοητική αναπηρία. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:
Συμβουλές, πληροφορίες και παραπομπές· νομική υπηρεσία κατά περίπτωση·
κοινοτική νομική εκπαίδευση κυρίως για άτομα που έχουν αναπηρία· πώληση
εκδόσεων για ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αναπήρων. Η εκπαίδευση
στους φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να ρυθμιστεί έναντι αμοιβής.
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Ofﬁce of the Public
Advocate

5th Floor
436 Lonsdale Street
MELBOURNE VIC 3000
Τηλ: (03) 9603 9500
Φαξ: (03) 9603 9501
Χωρίς Χρέωση: 1300 309 337
Τηλεφωνική Υπηρεσία για άτομα με
προβλήματα ακοής (TTY): (03) 9603 9529
Website: www.publicadvocate.vic.gov.au
Email: publicadvocate@justice.vic.gov.au

Το Γραφείο του Δημόσιου Συνηγόρου (Ofﬁce of the Public Advocate) μπορεί
να ερευνήσει προβλήματα και, εάν είναι απαραίτητο, να χρησιμοποιήσει ειδική
εξουσία για να πάρει πληροφορίες για λογαριασμό των ατόμων με αναπηρία
στην περίπτωση όπου υπάρχουν φόβοι για την ασφάλειά τους ή ανησυχία
σχετικά με τα συμφέροντά τους. Το γραφείο μπορεί να παρέχει πληροφορίες σε
θέματα όπως η κηδεμονία, η διαχείριση, το διαρκές οικονομικό πληρεξούσιο, το
διαρκές ιατρικό πληρεξούσιο και η μόνιμη κηδεμονία – σχεδιασμός για το μέλλον.

Βικτόρια
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Mamre Association
Level 1
1428 Logan Road
MT GRAVATT QLD 4122
(07) 3291 5800

Pave the Way

PO Box 119,
ANNERLEY, 4130
Τηλ: 3392 0644
Φαξ: 3392 0658
Website: www.qails.org.au
Email: info@qails.org.au

179 Ann Street, Brisbane
Ταχ. Διεύθυνση: GPO Box 1785
BRISBANE QLD 4001
Τηλ: (07) 3842 5842
Φαξ: (07) 3842 5999
Website: www.qls.com.au
Email: info@qls.com.au

Queensland Law Society

Queensland Association of
Independent Legal Services
(QAILS) Inc.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Οργανισμός

Κουινσλάνδη

Κουινσλάνδη

Ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Νομικών Υπηρεσιών Κουινσλάνδης (Queensland
Association ofIndependent Legal Services) είναι ο κορυφαίος πολιτειακός φορέας
που εκπροσωπεί τα χρηματοδοτούμενα και μη χρηματοδοτούμενα Κοινοτικά
Νομικά Κέντρα που λειτουργούν στην Κουινσλάνδη. Τα Κοινοτικά Νομικά
Κέντρα μπορούν να σας παρέχουν συμβουλές, παραπομπή, νομική βοήθεια και
περιορισμένη εκπροσώπηση. Ο κατάλογος των Κοινοτικών Νομικών Κέντρων της
Κουινσλάνδης διατίθεται στο διαδίκτυο στο www.qails.org.au

 αναπτύσσει μακροπρόθεσμες στρατηγικές προστασίας οικογενειών.

 αναφέρει σε ομάδα δικηγόρων τις γνώσεις του σε θέματα διαθηκών και
καταπιστευμάτων

 παρέχει πληροφορίες για νομικά ζητήματα

 υποστηρίζει την ανάπτυξη δικτύων και ομάδων υποστήριξης

 διεξάγει εργαστήρια

 οργανώνει ατομικές διαβουλεύσεις και συναντήσεις με μικρές ομάδες

 παρέχει στις οικογένειες πληροφορίες σχετικά με το μελλοντικό σχεδιασμό

Ο Pave the Way:

Ο Σύνδεσμος Mamre Pave the Way δραστηριοποιείται στην Κουινσλάνδη.
Ο Pave the Way βοηθάει οικογένειες και άτομα με αναπηρία να αναπτύξουν ένα
όραμα για το παρόν και το μέλλον, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν το όραμα
και να διασφαλίσουν αυτό το όραμα και το άτομο με αναπηρία μακροπρόθεσμα.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κουινσλάνδης (Queensland Law Society) μπορεί να σας
βοηθήσει να βρείτε, μέσω της παραπομπής στο διαδίκτυο, έναν αναγνωρισμένο
ειδικό ή ένα δικηγόρο που δραστηριοποιείται σε κάποιο τομέα όπως ο
Περιουσιακός Προγραμματισμός. Εκτός της ευρείας εμπειρίας, οι αναγνωρισμένοι
ειδικοί είναι δικηγόροι που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα ανώτερο
πρόγραμμα σπουδών σε συγκεκριμένο τομέα του δικαίου. Στην Κουινσλάνδη,
η αναγνώριση ειδικότητας είναι δυνατή στο οικογενειακό δίκαιο, δίκαιο σωματικής
βλάβης, περιουσιακό δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο, δίκαιο επιχειρήσεων, ποινικό
δίκαιο, δίκαιο εμπορικών διαφορών, δίκαιο διαιτησίας, φορολογικό δίκαιο και
μεταναστευτικό δίκαιο.

Σχόλια
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Level 18, State Law Building
50 Ann Street, Brisbane
Ταχ. Διεύθυνση: GPO Box 149
BRISBANE QLD 4001
Τηλ: (07) 3239 3520
Φαξ: (07) 3221 2534
Website: www.justice.qld.gov.au
Email: mailbox@justice.qld.gov.au

444 Queen Street, Brisbane
Ταχ. Διεύθυνση: GPO Box 1449
BRISBANE QLD 4001
Τηλ: (07) 3213 9288
Φαξ: (07) 3213 9489
Website: www.pt.qld.gov.au
Email: clientenq@pt.qld.gov.au

Level 3, Brisbane Magistrates
Courts Complex
363 George Street, Brisbane
Ταχ. Διεύθυνση: PO Box 13554
George Street
BRISBANE QLD 4003
Τηλ: (07) 3234 0870
Εκτός Brisbane: 1300 653 187
Φαξ: (07) 3239 6367
Email: adult.guardian@justice.qld.gov.au

Department of Justice and
Attorney-General

Public Trustee of
Queensland

The Ofﬁce of the Adult
Guardian

Ο Κηδεμόνας Ενηλίκων (Adult Guardian) είναι ένας ανεξάρτητος προβλεπόμενος
από το νόμο υπάλληλος που έχει διοριστεί σύμφωνα με το Νόμο περί Κηδεμονίας
και Διαχείρισης (Guardianship and Administration Act). Ο ρόλος του Κηδεμόνα
Ενηλίκων είναι να προστατέψει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ενηλίκων με
μειωμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, ο Κηδεμόνας Ενηλίκων έχει
καθήκον να διερευνά κατηγορίες για κακοποίηση, παραμέληση και εκμετάλλευση
ενηλίκων με μειωμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων και να ζητά βοήθεια, ή να
υποβάλλει διαβήματα για τον ενήλικα. Το Δικαστήριο Κηδεμονίας και Διαχείρισης
μπορεί να διορίσει τον Κηδεμόνα Ενηλίκων για να ενεργεί ως Αναπληρωτής για
τη λήψη αποφάσεων, για ενήλικες με μειωμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων, σε
ζητήματα προσωπικά και / ή ζητήματα ιατρικής περίθαλψης, όταν δεν υπάρχει
κάποιος που να επιθυμεί, να είναι σε θέση ή να είναι κατάλληλος να πάρει αυτές
τις αποφάσεις για λογαριασμό τους. Κάποιες φορές ο Κηδεμόνας Ενηλίκων
ενδέχεται να ενεργεί ως νόμιμος πληρεξούσιος για θέματα υγείας ως τελευταία
λύση.

Ο Δημόσιος Επίτροπος (Public Trustee) ενεργεί με την ιδιότητα του διαχειριστή
των κληρονομιών αποθανόντων, παρέχοντας οικονομική διαχείριση σε άτομα με
αναπηρία και δίνοντας βοήθεια σε όποιες νομικές διαδικασίες διεξάγονται από ή
εναντίον ενός ατόμου που βρίσκεται σε μειονεκτική θέση.

Αυτό το κρατικό υπουργείο διατηρεί στοιχεία επικοινωνίας και χρήσιμες
πληροφορίες όσον αφορά σχετικούς κρατικούς οργανισμούς στην Κουινσλάνδη.

Κουινσλάνδη
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Level 9, 259 Queen Street, Brisbane
Ταχ. Διεύθυνση: GPO Box 1639
BRISBANE QLD 4001
Τηλ: (07) 3234 0666
Εκτός Brisbane: 1300 780 666
Φαξ: (07) 3221 9156
Email: guardianship@justice.qld.gov.au

Floor 1, State Law Building
50 Ann Street, Brisbane
Ταχ. Διεύθυνση: GPO Box 149 BRISBANE
QLD 4001
Τηλ: (07) 3224 7424
Φαξ: (07) 3224 7364
Email: publicadvocate@justice.qld.gov.au

GPO Box 806
BRISBANE QLD 4000
Τηλ: (07) 3224 8444
Χωρίς Χρέωση: 1800 177 120
Φαξ: (07) 3896 3467
Τηλεφωνική Υπηρεσία για άτομα με
προβλήματα ακοής (TTY): (07) 3896 3471
Website: www.disability.qld.gov.
au/disability_information
Email: disabilityinfo@disability.qld.gov.au

Guardianship and
Administration Tribunal

The Public Advocate

Disability Services
Queensland

Κουινσλάνδη

Μέσω της Πρωτοβουλίας του Σχεδιασμού Κληρονομικής Διαδοχής (Succession
Planning Initiative) 2005-06, οι Υπηρεσίες για Αναπήρους (Disability Services)
της Κουινσλάνδης προσφέρουν χρηματοδότηση σε τρεις μη-κρατικούς φορείς
(Mamre Association Incorporated, Parent to Parent Association Queensland
Incorporated και Homes West Association Incorporated) για να παρέχουν
στρατηγικές σχεδιασμού κληρονομικής διαδοχής με σκοπό να στηρίξουν τα
άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειές τους. Ο σχεδιασμός κληρονομικής
διαδοχής βοηθά τις οικογένειες να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους σχεδιάζοντας
κατάλληλη υποστήριξη για όλα τα στάδια της ζωής του ατόμου και αναπτύσσοντας
μια σειρά από άτυπα δίκτυα υποστήριξης του ατόμου στην τοπική τους κοινωνία.
Αυτός ο σχεδιασμός για το μέλλον, δημιουργεί μεγαλύτερη σιγουριά στο άτομο,
όταν οι γονείς / φροντιστές δεν μπορούν πια να συνεχίσουν να το φροντίζουν.
Ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει από νωρίς στη ζωή της οικογένειας και όχι όταν πια
ξεσπάσει η κρίση.

Ο ρόλος του Δημόσιου Συνηγόρου (Public Advocate) είναι να ανιχνεύει τις
εκτεταμένες καταστάσεις κακοποίησης, εκμετάλλευσης ή παραμέλησης ατόμων
με μειωμένη ικανότητα λόγω ελλείψεων του συστήματος ή των εγκαταστάσεων
ενός οργανισμού παροχής υπηρεσιών. Ο Δημόσιος Συνήγορος υποβάλλει έκθεση
με τα πορίσματα στην Πολιτειακή Βουλή. Αυτός ο θεσμός είναι επίσης γνωστός
ως systems advocacy.

Το Δικαστήριο Κηδεμονίας και Διαχείρισης (Guardianship and Administration
Tribunal - GAAT) έχει την εξουσία να διορίζει κηδεμόνες και διαχειριστές για
ενήλικες με μειωμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων. Το Δικαστήριο ενεργεί
με βάση τις παρακάτω αρχές: οι περισσότεροι άνθρωποι με αναπηρία δεν
χρειάζονται κάποιον νόμιμα διορισμένο κηδεμόνα ή οικονομικό διαχειριστή,
το GAAT αποτελεί την τελευταία λύση και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο
όταν κάποιο άτομο είναι ανίκανο να παίρνει το ίδιο αποφάσεις και όταν έχουν
δοκιμαστεί όλες οι άλλες κατάλληλες εναλλακτικές επιλογές· Το κύριο μέλημα του
GAAT είναι η ευημερία του ατόμου με μειωμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων.
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3 Conn Street
PO Box 434
YANDINA. QLD 4561
Τηλ: 07 5472 7072
1800 777 723
Φαξ: 07 5472 7073
Email: parent@parent2parentqld.org.au

496 Sherwood Rd
SHERWOOD QLD 4075
Τηλ: 07 3278 2378
Website: www.homeswest.org.au
Email: helend@homeswest.org.au

Parent to Parent
Association Queensland
Incorporated

Homes West Association
Incorporated

Ο Σύνδεσμος Δυτικών Κατοικιών (Homes West Association Incorporated)
είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε από ένα μικρό αριθμό οικογενειών στη
Βρισβάνδη. Ο Σύνδεσμος έχει αναπτύξει στρατηγικές για να ενθαρρύνει και να
υποστηρίξει τα άτομα με αναπηρίες να δημιουργήσουν άτυπα δίκτυα για την
υποστήριξη των ατόμων στην τοπική τους κοινωνία τώρα και στο μέλλον. Οι
οικογένειες των Δυτικών Κατοικιών δουλεύουν σε συνεργασία με τη Μονάδα
Κοινοτικών Πόρων (Community Resource Unit) για τη διάδοση και διάθεση
πληροφοριών, πάνω στο σχεδιασμό κληρονομικής διαδοχής, σε οικογένειες,
μέσω εργαστηρίων που διεξάγονται σε πολιτειακό επίπεδο.

Ο Σύνδεσμος «Γονέας προς Γονέα» Κουινσλάνδης (Parent to Parent
Association) παρέχει διάφορες ευκαιρίες για σχεδιασμό κληρονομικής διαδοχής
με σκοπό να προωθήσει θετικές αλλαγές στη ζωή των ατόμων με αναπηρία
και των οικογενειών τους. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν Ανάπτυξη
Οικογενειακών Δεξιοτήτων μέσω του σχεδιασμού από τις οικογένειες σε κοινή
συνεργασία ώστε να διαμορφώσουν ουσιώδη σχέδια όσον αφορά τον τρόπο
ζωής τους και να δημιουργήσουν δίκτυα οικογενειών· Προαγωγή Δυνατοτήτων
για τις οικογένειες με σκοπό να συμμετέχουν, κάτω από καθοδήγηση, σε
ένα ταξίδι προς τον σχεδιασμό ενός μέλλοντος όπως το επιθυμούν και σε
εξατομικευμένη υποστήριξη· και Προαγωγή του Σχεδιασμού αξιοποιώντας το
P.A.T.H.: «Σχεδιάζοντας ένα Εναλλακτικό Ελπιδοφόρο Αύριο» (Planning Alternate
Tomorrows with Hope). Ο οργανισμός αξιοποιεί μια ομάδα συντονιστών με υψηλά
προσόντα, όλοι γονείς ατόμων με αναπηρία, που δουλεύουν με οικογένειες
σε διάφορες περιοχές της πολιτείας για να αντλήσουν από τις εμπειρίες της
ζωής τους και να τις μοιραστούν, και που υιοθετούν επιτυχημένες στρατηγικές
συνεργασίας με άλλες οικογένειες για πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των
προκλήσεων εντός της τοπικής τους κοινωνίας.

Κουινσλάνδη
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Level 3, 11 London Circuit, Canberra City
Ταχ. Διεύθυνση: GPO Box 1562
CANBERRA ACT 2601 DX 5623
Τηλ: (02) 6247 5700
Φαξ: (02) 6247 3754
Website: www.actlawsociety.asn.au
Email: mail@actlawsociety.asn.au

Law Society of the
Australian Capital
Territory

Ο Δικηγορικός Σύλλογος (Law Society) διαθέτει στο διαδίκτυο ένα φυλλάδιο
με τον τίτλο «Η Σύνταξη Διαθήκης» (‘Making A Will’). Το Γραφείο Νομικών
Συμβουλών λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 12.30μμ και
2.00μμ. Για να κλείσετε ραντεβού για μια 15λεπτη δωρεάν επίσκεψη για παροχή
συμβουλής, τηλεφωνήστε στο Δικηγορικό Σύλλογο στο 6247 5700. Εναλλακτικά,
μπορείτε να κάνετε αίτηση για να δείτε εάν δικαιούστε pro bono (δωρεάν) βοήθεια
μέσω του γραφείου συμψηφισμών στο διαδίκτυο.

Σχόλια

Ground Floor, Actew AGL House
221 London Circuit Canberra City
Ταχ. Διεύθυνση: PO Box 221
CIVIC SQUARE ACT 2608
Τηλ: (02) 6207 9800
Website: www.publictrustee.act.gov.au
Email: publictrustee@act.gov.au

3rd Floor, CFM Building
12 Moore Street, Canberra City
Ταχ. Διεύθυνση: PO Box 1001
CIVIC SQUARE ACT 2608
Τηλ: (02) 6207 0707
Φαξ: (02) 6207 0688
Website: www.oca.act.gov.au
Email: oca@act.gov.au

Public Trustee

Ofﬁce of the
Community Advocate

Αυστραλιανή Επικράτεια Πρωτευούσης

Το Γραφείο του Κοινοτικού Συνηγόρου (Ofﬁce of the Community Advocate) έχει
μια σειρά από θεσμοθετημένες αρμοδιότητες και εξουσίες όσον αφορά παιδιά,
νέους και ενήλικες με ψυχική ασθένεια ή μειωμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων,
που χρειάζονται προστασία από κακοποίηση, εκμετάλλευση ή παραμέληση.

Ο Δημόσιος Επίτροπος (Public Trustee) παρέχει πληροφορίες για διαθήκες,
Διαχείριση Κληρονομιών και Εκτελεστές, Πληρεξούσια και Καταπιστεύματα.

National Association of
Website: www.naclc.org.au/directory/centres. Τα Κοινοτικά Νομικά Κέντρα (Community Legal Centres) μπορούν να σας
Community Legal Centres html#act
παρέχουν συμβουλές, παραπομπή, νομική βοήθεια και περιορισμένη
εκπροσώπηση. Για να βρείτε ένα κατάλογο με τα Κοινοτικά Νομικά Κέντρα του
ACT πηγαίνετε στο: www.naclc.org.au/directory/centres.html#act

Στοιχεία Επικοινωνίας

Οργανισμός

Αυστραλιανή Επικράτεια Πρωτευούσης
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Στοιχεία Επικοινωνίας

Suite G16, 1st Floor, Paspalis Centrepoint
48-50 Smith Street (Mall), Darwin
Ταχ. Διεύθυνση: GPO Box 2388
DARWIN NT 0801
Τηλ: (08) 8981 5104
Φαξ: (08) 8941 1623
Website: www.lawsocnt.asn.au
Email: lawsoc@lawsocnt.asn.au

Cnr Manton St & Woods St, Darwin
Ταχ. Διεύθυνση: GPO Box 3180
DARWIN NT 0801
Τηλ: (08) 8982 1111
Φαξ: (08) 8982 1112
Χωρίς Χρέωση: 1800 812 953
Τηλεφωνική Υπηρεσία για άτομα με
προβλήματα ακοής (TTY):
(08) 8982 1177
Website: www.dcls.org.au
Email: info@dcls.org.au

Οργανισμός

Law Society of the Northern
Territory

Darwin Community Legal
Service

Βόρεια Επικράτεια

Οι Κοινοτικές Νομικές Υπηρεσίες του Ντάργουιν (Darwin Community Legal
Service) προσφέρουν δωρεάν νομική συμβουλή και σας βοηθούν να βρείτε
δικηγόρο εάν χρειάζεστε. Επίσης, η Ομάδα για τα Δικαιώματα των Ηλικιωμένων
και Αναπήρων (Aged and Disability Rights Team) παρέχει υπηρεσίες όσον
αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος (Law Society) διαθέτει στο διαδίκτυο μια υπηρεσία
παραπομπής όπου μπορείτε να βρείτε δικηγόρους που ασχολούνται με
ζητήματα όπως ο Περιουσιακός Προγραμματισμός και οι διαθήκες. Υπάρχει
επίσης το «Σχέδιο της Πρώτης Συνέντευξης» (First Interview Scheme) μέσω
του οποίου μπορείτε να έχετε μια αρχική 30λεπτη επίσκεψη για παροχή
συμβουλών από δικηγόρο για $77 (περιλαμβανομένου του GST). Το μόνο που
έχετε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε με μία από τις εταιρίες του καταλόγου
και να κλείσετε ραντεβού σύμφωνα με το Σχέδιο της Πρώτης Συνέντευξης.
Πρέπει να πληρώσετε στο τέλος της επίσκεψης και η διάρκεια της επίσκεψης
για παροχή συμβουλών περιορίζεται αυστηρά στα 30 λεπτά. Θα βρείτε αυτές
τις πληροφορίες στο δικτυακό τόπο (website) κάτω από τον τίτλο: ‘About
the Law Society’› ‘General Public Assistance and Information’ (Σχετικά με το
Δικηγορικό Σύλλογο› Γενικά Εξυπηρέτηση του Κοινού & Πληροφορίες).

Σχόλια

Βόρεια Επικράτεια
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Ofﬁce of the Public
Trustee

Alice Springs
Centrepoint Building,
Corner Hartley Street & Gregory Terrace
Ταχ. Διεύθυνση: GPO Box 8043
ALICE SPRINGS NT 0871
Τηλ: (08) 8951 5493
Website: www.trustee.nt.gov.au
Email: Public_Trustee.DOJ@nt.gov.au

Darwin
Nichols Place, Corner Cavenagh &
Bennett Streets
Ταχ. Διεύθυνση: GPO Box 470
DARWIN NT 0801
Τηλ: (08) 8999 7271
Φαξ: (08) 8999 7882

New South
Wales
Βόρεια
Επικράτεια

Το Γραφείο του Δημόσιου Επιτρόπου (Ofﬁce of the Public Trustee) παρέχει
πληροφορίες σχετικά με το διαχειριστή, τον εκτελεστή, την σύνταξη διαθήκης,
την ατομική οικονομική διαχείριση και τις υπηρεσίες της Βόρειας Επικράτειας.
Το Γραφείο επίσης προσφέρει υπηρεσία φύλαξης διαθηκών και ενεργεί ως
εκτελεστής σαν ύστατη λύση.
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Level 1, 30 Terrace Road
EAST PERTH WA 6004
Τηλ: (08) 9278 7300
Δωρεάν Χρέωση για Υπεραστικές
κλήσεις: 1800 807 437
Φαξ: (08) 9278 7333
Γραμμή Πληροφοριών για Διαρκή
Πληρεξούσια: (08) 9278 7301

Public Advocate

Ο Δημόσιος Συνήγορος (Public Advocate) είναι ένας ανεξάρτητος
προβλεπόμενος από το νόμο υπάλληλος που έχει διοριστεί με σκοπό να
προωθεί και να προστατεύει τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την αυτονομία
των ατόμων με ανικανότητα λήψης αποφάσεων και να ελαχιστοποιεί τον
κίνδυνο παραμέλησης, εκμετάλλευσης και κακοποίησης.

Ο Δημόσιος Επίτροπος βοηθάει την κοινότητα μέσω των υπηρεσιών
διαχείρισης περιλαμβανομένης της διαχείρισης περιουσιών, σχεδιασμού
διαθήκης, διαχείρισης καταπιστευμάτων και διαρκούς πληρεξουσίου.
Ο Δημόσιος Συνήγορος παρέχει υπηρεσίες για την προώθηση και προστασία
των δικαιωμάτων των ενηλίκων με ανικανότητα λήψης αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες του υπουργείου περιλαμβάνουν τη διοίκηση των πολιτειακών
δικαστηρίων και δικαστικών επιτροπών· την παροχή υποστήριξης σε θύματα
εγκλήματος· την εγγραφή στο ληξιαρχείο των γεννήσεων, θανάτων και γάμων·
την παροχή υποστήριξης στις πολιτειακές επιτροπές αποφυλάκισης· και την
διαχείριση των δραστηριοτήτων του Δημόσιου Συνηγόρου και του Δημόσιου
Επιτρόπου.

Level 16, 141 St George’s Terrace
PERTH WA 6000
Τηλ: (08) 9264 1600 or 131217
Website: www.justice.wa.gov.au

Department of the AttorneyGeneral

Εάν κάποιος χρειάζεται δικηγόρο και μπορεί να πληρώσει τις κανονικές τιμές
των δικηγόρων, θα παραπεμφθεί σε δικηγόρους που ασχολούνται με τον
τομέα του δικαίου που χρειάζονται. Εάν κριθεί κατάλληλο, ο δικηγόρος με τον
οποίο έρχονται αρχικά σε επαφή, θα παραπέμψει το άτομο στις Υπηρεσίες
Νομικής Βοήθειας Legal Aid ή Law Access και θα παρασχεθεί βοήθεια για τη
συμπλήρωση των σχετικών αιτήσεων.
Τα Κοινοτικά Νομικά Κέντρα (Community Legal Centres) μπορούν να σας
παρέχουν συμβουλές, παραπομπή, νομική βοήθεια και περιορισμένη
εκπροσώπηση. Για να βρείτε ένα κατάλογο με τα Κοινοτικά Νομικά Κέντρα της
Δυτικής Αυστραλίας πηγαίνετε στο: www.naclc.org.au/directory/centres.html#wa

Level 4, 89 St George’s Terrace
PERTH WA 6000
Τηλ: (08) 9322 7877
Φαξ: (08) 9322 7899
Website: www.lawsocietywa.asn.au
Email: info@lawsocietywa.asn.au

Law Society of Western Australia

Σχόλια

National Association of Community Website: www.naclc.org.au/directory/
Legal Centres
centres.html#wa

Στοιχεία Επικοινωνίας

Οργανισμός

Δυτική Αυστραλία

Δυτική Αυστραλία

Σχεδιασμός για το Μέλλον: Άτομα με αναπηρία | Τμήμα 5

43

Public Trustee

565 Hay Street, Perth
Ταχ. Διεύθυνση: GPO Box M946
PERTH WA 6843
Τηλ: (08) 9222 6777
Φαξ: (08) 9222 6607
Freecall: 1800 642 777

New South
Wales
Δυτική
Αυστραλία

Ο Δημόσιος Επίτροπος (Public Trustee) προσλαμβάνει ειδικευμένους
δικηγόρους, λογιστές και πολύ έμπειρους υπαλλήλους καταπιστευμάτων για να
εκπροσωπούν τα συμφέροντα των περιουσιών υπό διαχείριση, των δικαιούχων
αυτών των περιουσιών και τις οικονομικές υποθέσεις αυτών για τους οποίους ο
Δημόσιος Επίτροπος έχει διοριστεί ως διαχειριστής.
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Στοιχεία Επικοινωνίας

124 Waymouth Street, Adelaide
Ταχ. Διεύθυνση: GPO Box 2066
ADELAIDE SA 5000
DX 333 ADELAIDE
Τηλ: (08) 8229 0222
Φαξ: (08) 8231 1929
Website: www.lawsocietysa.asn.au
Email: email@lssa.au

www.naclc.org.au/directory/centres.
html#sa

Level 7, ABC Building
85 North East Road, Colllinswood
Ταχ. Διεύθυνση: PO Box 213
PROSPECT SA 5082
Τηλ: (08) 8269 7575
TΧωρίς Χρέωση (για υπεραστικές
κλήσεις μόνο):
1800 066 969
Φαξ: (08) 8269 7490
Website: www.opa.sa.gov.au

Οργανισμός

Law Society of South Australia

National Association of
Community Legal Centres

Ofﬁce of the Public Advocate

Νότια Αυστραλία

Ο Δημόσιος Συνήγορος (Public Advocate) είναι ένας ανεξάρτητος υπάλληλος
του οποίου ο ρόλος είναι να βοηθά άτομα με διανοητική ανικανότητα.
Ο Δημόσιος Συνήγορος μπορεί να δίνει συμβουλές σχετικά με δικαιώματα και
να παρέχει συνηγορία σε ορισμένες περιστάσεις.

Τα Κοινοτικά Νομικά Κέντρα (Community Legal Centres) μπορούν να σας
παρέχουν συμβουλές, παραπομπή, νομική βοήθεια και περιορισμένη
εκπροσώπηση. Για να βρείτε ένα κατάλογο με τα Κοινοτικά Νομικά Κέντρα της
Νότιας Αυστραλίας πηγαίνετε στο: www.naclc.org.au/directory/centres.html#sa

Ο Νομικός Σύλλογος μπορεί επίσης να παρέχει φυλλάδια σχετικά με τις
διαθήκες και τα πληρεξούσια.

Η Παραπεμπτική Υπηρεσία του Νομικού Συλλόγου είναι μία δωρεάν
υπηρεσία που παρέχει παραπομπή σε δικηγόρους ανάλογα με τους
συγκεκριμένους τομείς του δικαίου, τις γεωγραφικές περιοχές, τη γλώσσα,
το Σχέδιο Αρχικής Συνέντευξης (First Interview Scheme), επισκέψεις κατ’
οίκον από δικηγόρους και άλλα. Πληροφορίες για τα νομικά έξοδα διατίθενται
από το Νομικό Σύλλογο. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε ή να επικοινωνήσετε με
την παραπεμπτική υπηρεσία μέσω διαδικτύου στο: www.lawsocietysa.asn.
au/referral/LSSA_SearchCriteria.asp

Η Συμβουλευτική Νομική Υπηρεσία (Legal Advisory Service) προσφέρει
ραντεβού κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη μεταξύ 5.30μμ και 7.00μμ.
Μια εικοσάλεπτη συνέντευξη με δικηγόρο κοστίζει μόνο $22 (ή $10 για
συνταξιούχους ή κατόχους κάρτας εκπτώσεων - concession card). Ένας
έμπειρος δικηγόρος βρίσκεται στη διάθεσή σας για να απαντήσει σε βασικές
ερωτήσεις πάνω σε οποιοδήποτε νομικό πρόβλημα.

Σχόλια

Νότια Αυστραλία
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Public Trustee

25 Franklin Street, Adelaide
Ταχ. Διεύθυνση: GPO Box 1338
ADELAIDE SA 5001
Τηλ: (08) 8226 0443
Φαξ: (08) 8231 9518
Website: www.publictrustee.sa.on.net
Email: harris.john4@saugov.sa.gov.au

New South
Wales
Νότια
Αυστραλία

Ο Δημόσιος Επίτροπος (Public Trustee) παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά
με νομικά έγγραφα (όπως διαθήκες και Πληρεξούσια) καθώς επίσης και με τη
Διαχείριση Ατομικής Περιουσίας.
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166 Macquarie Street
HOBART TAS 7000
Τηλ: (03) 6223 2500
Φαξ: (03) 6223 2510
Website: www.hobartlegal.org.au

www.naclc.org.au/directory/centres.htm#tas Τα Κοινοτικά Νομικά Κέντρα (Community Legal Centres) μπορούν να σας
παρέχουν συμβουλές, παραπομπή, νομική βοήθεια και περιορισμένη
εκπροσώπηση. Για να βρείτε ένα κατάλογο με τα Κοινοτικά Νομικά Κέντρα της
Τασμανίας πηγαίνετε στο: www.naclc.org.au/directory/centres.htm#tas

First Floor, 54 Victoria Street, Hobart
Ταχ. Διεύθυνση: The Registrar
Guardianship and Administration Board
GPO Box 1307
HOBART TAS 7001
Τηλ: (03) 6233 3085
Φαξ: (03) 6233 4509
Website: www.guardianship.tas.gov.au
Email: guardianship@justice.tas.gov.au

Hobart Community
Legal Service

National Association of
Community Legal Centres

Guardianship and
Administration Board

Το Συμβούλιο Κηδεμονίας και Διαχείρισης (Guardianship and Administration
Board) μπορεί να πάρει αποφάσεις προς όφελος του ατόμου που έχει αναπηρία
και δεν είναι σε θέση να έχει λογική κρίση σε θέματα σχετικά με τον τρόπο ζωής
του και σε οικονομικά θέματα. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι εκτεταμένες
και περιλαμβάνουν εξουσίες σχετικά με: την κηδεμονία, τη μόνιμη κηδεμονία,
τη διαχείριση, τα διαρκή πληρεξούσια, τις καταστάσεις έκτατης ανάγκης, τη
συγκατάθεση σε ιατρική ή οδοντιατρική θεραπευτική αγωγή και τις διαθήκες που
γίνονται βάσει νόμου.

Η υπηρεσία παρέχει γενικά στην κοινότητα δωρεάν νομικές συμβουλές και
παραπομπή στη Νομική Βοήθεια (Legal Aid), σε άλλους που ασκούν ιδιωτικά το
επάγγελμα, και άλλα κοινοτικά βοηθήματα.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος (Law Society) διαθέτει στο διαδίκτυο έναν κατάλογο με
τους δικηγόρους και τις νομικές εταιρείες που ασχολούνται με διάφορα ζητήματα
Περιουσιακού Προγραμματισμού (διαθήκες, Πληρεξούσια κλπ). Υπάρχουν επίσης
σύνδεσμοι (links) με άλλες πηγές και δικτυακούς τόπους (sites).

28 Murray Street, Hobart
Ταχ. Διεύθυνση: GPO Box 1133
HOBART TAS 7001
DX 111
Τηλ: (03) 6234 4133
Φαξ: (03) 6223 8240
Website: www.taslawsociety.ans.au
Email: info@taslawsociety.asn.au

Law Society of Tasmania

Σχόλια

Στοιχεία Επικοινωνίας

Οργανισμός

Τασμανία

Τασμανία
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Level 3, 15 Murray Street, Hobart
Ταχ. Διεύθυνση: GPO Box 825
HOBART TAS 7001
Τηλ: (03) 6233 7608
Φαξ: (03) 6233 4882
Website: www.publicguardian.tas.gov.au
Email: publicguardian@info.tas.gov.au

116 Murray Street, Hobart
Ταχ. Διεύθυνση: GPO Box 1565
HOBART TAS 7001
Τηλ: (03) 6233 7598
Φαξ: (03) 6231 0621
Website: www.publictrustee.tas.gov.au
Email: tpt@publictrustee.tas.gov.au

Ofﬁce of the Public
Guardian

Public Trustee

Τασμανία

Ο Δημόσιος Επίτροπος (Public Trustee) ασχολείται με ζητήματα όπως οι
διαθήκες, οι Κληρονομιές, τα Καταπιστεύματα, τα Διαρκή Πληρεξούσια και η
Οικονομική Διαχείριση. Φυλλάδια βρίσκονται διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο
(website).

Το Γραφείο του Δημόσιου Κηδεμόνα (Ofﬁce of the Public Guardian) προωθεί,
υπερασπίζεται και προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ατόμων
με αναπηρία και ενεργεί ως κηδεμόνας των ατόμων με αναπηρία όταν
διορίζεται μ’ αυτή την ιδιότητα από το Συμβούλιο Κηδεμονίας και Διαχείρισης
(Guardianship and Administrative Board).

Πρόσθετο υλικό για μελέτη σ’ αυτό τον τομέα
Booth, Stephen ‘Wills for Parents of Person’s with an Intellectual Disability’, chapter 12.1 in Lawyers
Practice Manual (NSW), Redfern Legal Centre/LBC Information Services (looseleaf service).
Booth, Stephen, Wills for People with an Intellectual Disability’, chapter 12.1A in Lawyers Practice Manual
(NSW) Redfern Legal Centre/LBC Information Services (looseleaf service).
Booth, Stephen, When I’m Gone: an introduction to wills and estate planning for parents of people with an
intellectual disability, Intellectual Disability Rights Service, June 1999.
People with Disabilities – A legal information manual for West Australians, People with Disabilities WA
(Inc), May 2004.
Residential Property Ownership for disabled persons in Western Australia, Deacons, June 2003.
Αποποίηση ευθύνης: αυτό το φυλλάδιο δεν παρέχει συγκεκριμένες νομικές συμβουλές στους
αναγνώστες. Οι αναγνώστες πρέπει να πάρουν νομική συμβουλή ειδικά για τις προσωπικές
τους περιστάσεις.
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Τμήμα 6
Πρότυπα Σχεδιασμού
Λίστα ελέγχου μελλοντικού σχεδιασμού
Πριν δείτε κάποιον για νομική ή οικονομική συμβουλή είναι σημαντικό να μελετήσετε όσο το δυνατό
περισσότερο, τι είναι αυτό που χρειάζεστε (στόχοι και σχέδια).
Εξασφαλίστε ότι γίνονται συζητήσεις πάνω στο ποιες είναι οι ανάγκες κάθε μέλους της οικογένειας, τώρα
και στο μέλλον, αλλά παραμείνετε επικεντρωμένοι στο άτομο με αναπηρία. Είναι επίσης σημαντικό να
δοθεί στο μέλος της οικογένεια με αναπηρία η ευκαιρία να συμβάλει όσο το δυνατόν περισσότερο.
Εδώ παραθέτουμε κάποιες ιδέες για τα διάφορα πράγματα που ίσως θέλετε να μελετήσετε στο ξεκίνημα.
Να είστε σαφείς όταν εξετάζετε αυτή τη λίστα ελέγχου. Μπορεί να μην είναι δυνατόν να επιτευχθούν
όλοι οι στόχοι που έχετε ορίσει. Μην επιτρέψετε αυτό να σας σταματήσει από το να κάνετε σχέδια και να
δουλεύετε προς την κατεύθυνση ενός θετικού αποτελέσματος για το μέλλον.
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Ζητήματα για μελέτη
Ποιες είναι οι ελπίδες και τα όνειρα
ενός ατόμου με αναπηρία και οι δικές
σας ελπίδες και όνειρα γι’ αυτό;

Πώς το άτομο εκφράζει τις ανάγκες
του επί του παρόντος;

Ποια στέγη θα ικανοποιήσει τις
ανάγκες και τις επιθυμίες του ατόμου;

Τι είναι σημαντικό για να διατηρήσει
τις προσφιλείς κοινωνικές του σχέσεις
και συνεργασίες και τι επιθυμεί για το
μέλλον όσον αφορά τις σχέσεις του;
Ποιες δραστηριότητες τον
ευχαριστούν επί του παρόντος ή
ποιες επιθυμεί για το μέλλον;
Τι του αρέσει και τι αντιπαθεί (να είστε
συγκεκριμένοι και συμπεριλάβετε
φαγητό, μουσική, περιβάλλον,
ανθρώπους);
Τι μαθησιακές και εκπαιδευτικές
ανάγκες έχει;

Πώς εμείς, ή άλλοι άνθρωποι,
μπορούμε να υποστηρίξουμε το
άτομο για να εκπληρώσει τις ελπίδες
και τα όνειρά του;
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Οι πληροφορίες που θα δώσετε στο δικηγόρο:
Τα στοιχεία σας:
Πλήρες όνομα, διεύθυνση και
επάγγελμα

Πλήρες όνομα και ηλικία των παιδιών

Ποια είναι η κατάσταση διαβίωσης
(γάμος, παιδιά, εργασιακή κατάσταση
και επάγγελμα, στέγαση) των παιδιών
σας χωρίς αναπηρία;

Εάν οργανώνετε ένα καταπίστευμα
για να λειτουργήσει όσο είστε εν
ζωή, κατάσταση της κοινωνικής σας
ασφάλισης

Τα περιουσιακά σας στοιχεία ($ κατά
προσέγγιση):
 σπίτι
 χρηματοοικονομικά στοιχεία
 εφάπαξ παροχή σύνταξης
(superannuation)

Εάν κάνετε διαθήκη, πώς θα θέλατε
να μοιράσετε τα περιουσιακά σας
στοιχεία μεταξύ των πιθανών
δικαιούχων;
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Εάν οργανώνετε ένα καταπίστευμα
για να λειτουργήσει όσο είστε εν ζωή,
πόσα περιουσιακά στοιχεία θέλετε να
τοποθετήσετε στο καταπίστευμα;

Θα χρειαστεί το σπίτι σας να μείνει
στο άτομο με αναπηρία;

Ποιον θα θέλατε να διορίσετε ως
διαχειριστή;

Θέλετε να προνοήσετε για την
πληρωμή των διαχειριστών;

Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα
πράγματα που θέλετε να δώσετε σε
κάποιον;

Θέλετε να προτείνετε κάποιον
υποψήφιο που θα μπορούσε να
διοριστεί ως κηδεμόνας ή οικονομικός
διαχειριστής του γιου ή της κόρης
σας, εάν ποτέ χρειαστεί κάποιον;
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Πληροφορίες για το άτομο με αναπηρία:

Είδος και βαθμός αναπηρίας,
διευθετήσεις για φροντίδα και στέγη:
στο σπίτι, σε κάποιο οργανισμό,
άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών;

Πόσο ασφαλείς είναι αυτές οι
διευθετήσεις και πόσο ενδέχεται να
διαρκέσουν;

Τι βαθμός υποστήριξης απαιτείται και
από που περιμένετε να έρθει;

Κοινωνική ασφάλιση – κατά πόσο
βασίζονται σ’ αυτή;

Περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το
άτομο με αναπηρία στο όνομά του
/της;

Μπορεί να κάνει διαθήκη;
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Σημειώσεις
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Σημειώσεις
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Σημειώσεις
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