
Ένα Εκ Των Προτέρων 

Προσωπικό Σχέδιο είναι ένα 

νομικό έγγραφο που καθορίζει τις 

μελλοντικές σας επιλογές για την 

υγεία, τα οικονομικά και τον τρόπο 

ζωής σας σε περίπτωση που δεν 

έχετε την ικανότητα λήψης 

αποφάσεων για τον εαυτό σας. 

Αυτό θα μπορούσε να συμβεί λόγω 

ηλικίας, ασθένειας ή ατυχήματος, ή άλλου 

γεγονότος καθοριστικής σημασίας.  

 

Στην Βόρεια Επικράτεια το ΑΡΡ 

αντικατέστησε το Διαρκές Πληρεξούσιο 

(ΕΡΑ) τον Μάρτιο 2014. Ένα ΕΡΑ που 

έγινε πριν από αυτή την ημερομηνία 

παραμένει εν ισχύ. 

κάνει τον εντοπισμό του ευκολότερο εάν οι 
υπεύθυνοί σας λήψης αποφάσεων ή ο 
επαγγελματίας του τομέα υγείας δεν έχουν 
αντίγραφο. Η καταχώριση είναι δωρεάν. 
Χρειάζεται να συμπληρώσετε έντυπο 
καταχώρισης. 

4. Εάν έχετε διορίσει έναν υπεύθυνο 
λήψης αποφάσεων ο οποίος μπορεί να 
λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με ακίνητα ή 
οικόπεδα, αυτό το τμήμα του ΑΡΡ σας 
πρέπει να καταχωρισθεί στο Γραφείο 
Κτηματολογίου της Βόρειας Επικράτειας, 
αλλιώς, το Γραφείο Κτηματολογίου δεν θα 
αναγνωρίσει την εξουσιοδότηση. Ισχύει 
χρέωση. 

5. Ενημερώστε τον ηλεκτρονικό φάκελο 
υγείας σας (eHealth) εάν το ΑΡΡ σας 
περιλαμβάνει αποφάσεις 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Εάν δεν 
έχετε ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, μπορείτε 
να εγγραφείτε κάνοντας ένα από τα 
ακόλουθα: 
‒ Στο διαδίκτυο 

www.myhealthrecord.gov.au 
‒ Τηλεφωνήστε 1800 723 471 
‒ Σε ένα κέντρο Medicare  
‒ Μέσω υποβοηθούμενης εγγραφής από 

έναν οργανισμό παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης. 

6. Φυλλάξτε το ΑΡΡ σας σε κάποιο 
ασφαλές μέρος, όπως μαζί με την 
διαθήκη σας. Δώστε ένα επικυρωμένο 
αντίγραφο στον υπεύθυνό σας λήψης 
αποφάσεων. Επίσης σκεφτείτε να 
δώσετε ένα και στον Γενικό Ιατρό σας 
και/ή στον πάροχο υπηρεσιών φροντίδας 
ηλικιωμένων. 

 

Χρήσιμες επαφές 
COTA NT 
Spillett House 
65 Smith St. Darwin 
Email: 
admin@cotant.org.au 
Τηλέφωνο: (08)8941 1004 
Γραφείο Δημοσίου Διαχειριστή της Βόρειας 
Επικράτειας [ΒΕ] 
Τηλέφωνο: (08) 8999 7271 
Κοινοτική Νομική Υπηρεσία του Ντάργουϊν 
Τηλέφωνο:  (08) 8982 1111 
Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας της 
Κοινοπολιτείας 
Τηλέφωνο: 1800 723 471 
Πηγές πληροφοριών:  
Τμήμα Γενικού Εισαγγελέα και Δικαιοσύνης της 
ΒΕ, www.nt.gov.au/law/rights/advance-personal
-plan 
Κοινοτική Νομική Υπηρεσία του Ντάργουϊν 
www.dcls.org.au  
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το 
ενημερωτικό φυλλάδιο ισχύουν τον Ιανουάριο 
2019. 
Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης: Οι 
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την 
δημοσίευση είναι ένας οδηγός του νόμου στην 
Βόρεια Επικράτεια. Δεν αντικαθιστούν νομικές 
συμβουλές. Πρέπει να μιλήσετε σε έναν 
δικηγόρο για τα συγκεκριμένα νομικά σας 
θέματα.  

Σημείωση:  

Τα Εκ Των Προτέρων Προσωπικά Σχέδια 
είναι σημαντικά έγγραφα που 
κατοχυρώνουν τις αποφάσεις σας.  

Για την συμπλήρωση του εντύπου 
σκεφθείτε να ζητήσετε νομικές συμβουλές 
και τις συμβουλές ενός ιατρού σχετικά με 
ζητήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Τι είναι ένα Εκ Των 
Προτέρων Προσωπικό 

Σχέδιο (ΑΡΡ) 



Ποιος μπορεί να κάνει ένα ΑΡΡ; 
Οποιοσδήποτε ενήλικος (τουλάχιστον 18 
ετών) ο οποίος δεν έχει διορισμένο 
κηδεμόνα (υπό τον Νόμο περί Κηδεμονίας 
Ενηλίκων), και ο οποίος έχει την 
ικανότητα λήψης αποφάσεων. 

Για να έχετε την ικανότητα λήψης 
αποφάσεων, θα πρέπει να έχετε την 
ικανότητα: 

• Κατανόησης και συγκράτησης 
πληροφοριών  

• Αξιολόγησης πλροφοριών για την 
λήψη αποφάσεων  

• Κοινοποίησης αυτής της απόφασης.  

Τι μπορεί να περιλαμβάνει ένα 
ΑΡΡ; 
Τι θα περιλάβετε στο σχέδιό σας είναι δική 
σας επιλογή. Μπορείτε να περιλάβετε τις 
εντολές σας για οποιαδήποτε από τα 
ακόλουθα: 

• την ιατροφαρμακευτική σας 
περίθαλψη  

• τις ανάγκες τρόπου ζωής  

• τα οικονομικά σας  

• ποιον θέλετε να λαμβάνει αποφάσεις 
για εσάς. 

Εάν αλλάξετε γνώμη για το σχέδιό σας, 
μπορείτε να το τροποποιήσετε ή να το 
ακυρώσετε οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον 
έχετε ακόμα την ικανότητα λήψης 
αποφάσεων. 

Υπάρχουν τρία μέρη στο ΑΡΡ. Δεν 
χρειάζεται να συμπληρώσετε και τα τρία, 
αλλά είναι σημαντικό να τα διαβάσετε 
προσεκτικά.  

1. Η Εκ Των Προτέρων Δήλωση  
Αυτή είναι μία δήλωση για τις επιλογές 
σας και πώς θέλετε να ενεργεί κάποιος 
εάν λαμβάνει αποφάσεις για εσάς.  

Αυτό καλύπτει την καθημερινή διαβίωση, 
π.χ. πώς θέλετε να ντύνεστε, την 
διατροφή σας, την ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, την στέγαση, την εργασία, την 
εκπαίδευση, πολιτιστικά ή πνευματικά 
αιτήματα, οικονομικά θέματα, διαχείριση 
περιουσιακών στοιχείων ή ιδιοκτησία 
ακινήτων. 

2. Εκ Των Προτέρων Αποφάσεις 
Συναίνεσης  

Αυτές είναι νομικά δεσμευτικές για τον 
πάροχο της ιατροφαρμακευτικής σας 
περίθαλψης και ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν αποφάσεις για την 
μεταμόσχευση οργάνων, παρηγορητική 
φροντίδα, εντολές για μηχανική 
υποστήριξη, ή συγκεκριμένες οδηγίες π.χ. 
μη αποδοχή μεταγγίσεων αίματος, σίτιση 
μέσω γαστροστομίας. Οι ιατροί και οι 
επαγγελματίες του τομέα υγείας πρέπει να 
ακολουθούν τις εντολές σας για 
οποιαδήποτε μελλοντική 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ιατρική 
θεραπεία.  

Συνιστάται να πάρετε συμβουλές από 
έναν επαγγελματία του τομέα υγείας για 
τις αποφάσεις της ιατροφαρμακευτικής 
σας περίθαλψης. 

3. Υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων  
Μπορείτε να διορίσετε έναν ή 
περισσότερους υπεύθυνους λήψης 
αποφάσεων που ενεργούν  από κοινού 
και αλληλέγγυα, ή διαφορετικούς 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για 

διαφορετικούς σκοπούς π.χ. κάποιον για την 
διαχείριση της υγείας και του τρόπου ζωής 
σας, και κάποιον άλλο για την διαχείριση 
των οικονομικών σας. Πρέπει να είναι 
κάποιος που εμπιστεύεστε με αυτές τις 
αποφάσεις.   

Ένας υπεύθυνος λήψης αποφάσεων που 
διορίζεται για ένα ΑΡΡ, δεν επιτρέπεται να 
κάνει, να αλλάξει ή να ακυρώσει το ΑΡΡ. 

Πότε τίθεται σε ισχύ ένα ΑΡΡ; 
Ένα ΑΡΡ αρχίζει να ισχύει όταν υπογραφεί 
υπό την παρουσία μάρτυρα. Παραμένει σε 
ισχύ μέχρι να το τροποποιήσετε ή να το 
ακυρώσετε, ή με την λήξη μίας 
καθορισμένης περιόδου. Τίθεται σε ισχύ 
μόνο εάν χάσετε την ικανότητα λήψης των 
δικών σας αποφάσεων. Το Πολιτικό και 
Διοικητικό Εφετείο της Βόρειας Επικράτειας 
έχει επίσης την εξουσία να τροποποιεί ή 
ανακαλεί ένα ΑΡΡ σε ορισμένες περιστάσεις. 

Επίπτωση σε ένα Πλερεξούσιο ή 
μία Διαθήκη 

Ένα ΑΡΡ δεν έχει επίπτωση σε 
Πληρεξούσιο (ΡΟΑ) ή στην διαθήκη σας.  

Ένα ΡΟΑ ισχύει μόνο ενώ έχετε ακόμα την 
ικανότητα λήψης αποφάσεων. 

Πώς μπορώ να κάνω ένα ΑΡΡ; 
1. Ζητήστε ένα έντυπο ΑΡΡ από το 
Γραφείο του Δημοσίου Διαχειριστή της 
Βόρειας Επικράτειας ή από την ιστοσελίδα 
στην διεύθυνση https://nt.gov.au/law/rights/
advance-personal-plan. 

2. Ολοκληρώστε το ΑΡΡ και επικυρώστε το 
με εξουσιοδοτημένο μάρτυρα. (Κατάλληλοι 
μάρτυρες παρατίθενται σε αυτό το έντυπο). 

3. Καταχωρίστε το ΑΡΡ σας με τον 
Δημόσιο Διαχειριστή της Βόρειας 
Επικράτειας. Αυτό είναι εθελοντικό αλλά 


