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Ο Δημόσιος Κηδεμόνας 
Ποιος είναι ο δημόσιος κηδεμόνας; 
Ο δημόσιος κηδεμόνας είναι ένας ανεξάρτητος  ορκωτός υπάλληλος ο 
οποίος είναι υπεύθυνος για την προστασία των δικαιωμάτων και των 
συμφερόντων των ενηλίκων με μειωμένη ικανότητα και παιδιών και 
νεαρών ατόμων στο σύστημα προστασίας παιδιών. 

Σε αυτό το έγγραφο θα μιλήσουμε σχετικά με το ρόλο του Δημόσιο 
Κηδεμόνα στην προστασία ενηλίκων που έχουν μειωμένη ικανότητα λήψης 
αποφάσεων. 

Τι είναι η ικανότητα λήψης αποφάσεων; 
Ο νόμος λέει ότι εάν είσαι 18 ετών ή μεγαλύτερος/η, θεωρείσαι ότι έχεις 
ικανότητα εάν είσαι ικανός/η να: 

 καταλαβαίνεις πληροφορίες που απαιτούνται για να πάρεις μια 
απόφαση και μετά να έχεις αντίληψη του τι θα συμβεί εάν ληφθεί 
αυτή η απόφαση 

 λαμβάνεις ελεύθερα και εθελοντικά μία απόφαση για ένα ζήτημα 

 επικοινωνείς αποφάσεις με κάποιο τρόπο σε άλλους. 

Κάποιες φορές, ένα άτομο που είναι άνω των 18 μπορεί να μην έχει την 
ικανότητα λήψεως αποφάσεων εξαιτίας μιας αναπηρίας, εγκεφαλικής 
βλάβης ή άλλου λόγου. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το άτομο χρειάζεται να έχει κάποιον άλλο να 
παίρνει αποφάσεις για εκείνον/η. Όταν είναι μια απόφαση για κάποιο 
προσωπικό ζήτημα, όπως που κατοικεί κάποιο άτομο, η υγειονομική 
περίθαλψη που λαμβάνει, ή υπηρεσίες που χρησιμοποιούν, τότε μπορεί να 
χρειάζονται έναν κηδεμόνα. 

Τι κάνει ένας κηδεμόνας; 
Ο κηδεμόνας μπορεί να είναι κάποιο ιδιωτικό πρόσωπο όπως κάποιο 
μέλος της οικογένειας ή φίλος διορισμένος από το Αστικό και Διοικητικό 
Δικαστήριο του Queensland (QCAT). Εάν δεν υπάρχει κανείς κατάλληλος, 
τότε το QCAT θα διορίσει το Δημόσιο Κηδεμόνα να είναι ο κηδεμόνας του 
προσώπου.  Εάν πρέπει να ληφθούν οικονομικές αποφάσεις τότε μπορεί 
να χρειάζεται να διοριστεί ένας διαχειριστής  και αν δεν υπάρχει κανείς 
άλλος, μπορεί να διοριστεί ο Δημόσιος Επιμελητής.  

Ένας κηδεμόνας παίρνει αποφάσεις σαν να ήταν αυτός/η το άτομο. 
Λαμβάνουν υπόψη το πολιτισμικό υπόβαθρο του ατόμου και τις 
θρησκευτικές πεποιθήσεις όπως επίσης τα άτομα, μέρη και πράγματα που 
είναι σημαντικά γι αυτά τα άτομα. 

Έρευνα καταγγελιών για κακοποίησης, αμέλειας και 
εκμετάλλευσης 
Ο Δημόσιος Κηδεμόνας βοηθά επίσης στην επίλυση προβλημάτων όταν 
ένας ενήλικος με μειωμένη ικανότητα κακοποιείται, αμελείται ή γίνεται 
αντικείμενο εκμετάλλευσης. Ο Δημόσιος Κηδεμόνας θα διαπιστώσει τι 
συμβαίνει και μετά θα τους βοηθήσει εξασφαλίζοντας ότι διαδικασίες 
λήψης καλών αποφάσεων είναι σε εφαρμογή. Πως μπορούμε να 
προγραμματίσουμε για μελλοντική λήψη αποφάσεων τώρα; 

Ένα άτομο με ικανότητα λήψης αποφάσεων το οποίο είναι άνω των 18 
μπορεί να προετοιμάσει κάποια νομικά έγγραφα για να επιβεβαιώσει ότι 
καλές αποφάσεις λαμβάνονται γι αυτούς σε περίπτωση που χάσουν την 
ικανότητα στο μέλλον.  Αυτά τα έγγραφα ονομάζονται Πληρεξούσιο 
(Enduring Power of Attorney) και Οδηγία Προώθησης Υγείας (Advance 
Health Directive). 

 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για 
περισσότερες πληροφορίες 
Γραφείο Δημόσιου Κηδεμόνα 

Τηλ: 3234 0870 

Email: Adult@publicguardian.qld.gov.au 

Ίντερνετ: www.publicguardian.qld.gov.au 

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
και να σας εξηγηθεί κάποιο ζήτημα στην 
γλώσσα σας, παρακαλώ καλέστε την 
Υπηρεσία Μεταφράσεων και 
Διερμηνειών (TIS) στο 13 14 50 και 
ζητήστε τους να επικοινωνήσουν με το 
Δημόσιο Κηδεμόνα. 
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