
έχω το δικαιωμα 
σέ μέτρα 

προστασιασ ;

1 800 363-9020

Χρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες, που μπορώ να 
καλέσω; Μπορείτε να καλέσετε δωρεάν και με πλήρη εχεμύθεια,  
τον Δημόσιο Επίτροπο στο 



Βεβαίως! Υπάρχουν διάφορα προστατευτικά μέτρα για έναν ενήλικα,  
ο οποίος κρίθηκε ακατάλληλος για την εκτέλεση ορισμένων πράξεων.  
Ο βαθμός της ανικανότητας θα καθοριστεί μετά από ιατρικές εξετάσεις.

• ΝΑΙ, εάν ο νόμιμος εκπρόσωπος έχει μια ασθένεια που τον εμποδίζει 
να ασκήσει τα καθήκοντα του ή πεθαίνει, αν υπάρχει μια σύγκρουση 
ανάμεσα σε αυτόν και το πρόσωπο που εκπροσωπεί ή και στο 
περιβάλλον του, είτε λόγω του φόρτου της ευθύνης που έχει αναλάβει.

• Σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων διαχείρισης ή 
καταχρήσεως, της θέσης του, είναι συνήθως ο Δημόσιος Επίτροπος που 
ξεκινά τη διαδικασία αντικατάστασης.

• Εάν ο εκπρόσωπος παραμελεί τις ευθύνες του ή εκμεταλλεύεται τη 
θέση του, το προστατευόμενο πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
από το δικαστήριο την αντικατάσταση του.

• Μπορεί επίσης να το ζητήσει το εποπτικό συμβούλιο, ένα κοντινό του 
άτομο ή ο  επικεφαλής του νοσηλευτικού ιδρύματος όπου λαμβάνει 
φροντίδα το άτομο. Οι καταγγελίες μπορούν να κατατεθούν στο 
Δημόσιο Επίτροπο και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Δικαιωμάτων των Νέων.

Σε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης, μερικής ή ολικής 

ανικανότητας, έχω το δικαίωμα σε μέτρα προστασίας ;

Μπορεί να αντικατασταθεί ο νόμιμος

Προσοχή! O νόμιμος εκπρόσωπος  
έχει ορισμένες εξουσίες και όχι άλλες, 
ανάλογα με την κατάστασή σας.

• Εντολή εν αναμονή της ανικανότητας : το πρόσωπο ορίζει εκ των 
προτέρων ένα ή περισσότερα πρόσωπα της επιλογής του, τα οποία 
θα τον φροντίζουν και θα χειρίζονται την περιουσία του σε περίπτωση 
ανικανότητας. Πριν τεθεί σε ισχύ, η εντολή πρέπει να εγκριθεί από 
το δικαστήριο. Αυτό μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία ενώπιον 
συμβολαιογράφου.

• Προστασία με συνοδεία έναν σύμβουλο : για να καλύψει την ανάγκη 
για βοήθεια για ορισμένες πράξεις που αφορούν την διοίκηση της 
περιουσίας του. Το άτομο δεν θεωρείται ανίκανο, διατηρεί την 
αυτονομία του και συνεχίζει να ασκεί τα πολιτικά του δικαιώματα. 
Επομένως, ο σύμβουλος δεν έχει την εξουσία να ενεργεί νομικές 
πράξεις για λογαριασμό του ατόμου.

• Η επιτροπεία : για τη διαχείριση της περιουσίας ή την προστασία ενός 
ενήλικα που έχει μια μερική ή προσωρινή ανικανότητα. Ένα πρόσωπο 
που υπόκειται σε αυτό το καθεστώς μπορεί να κάνει μόνο του ορισμένες 
πράξεις ή με τη βοήθεια του επιτρόπου του. Το πεδίο εφαρμογής των 
αρμοδιοτήτων του επιτρόπου καθορίζεται από το δικαστήριο

• Η κηδεμονία : για τη διαχείριση της περιουσίας ή την προστασία ενός 
ενήλικα που έχει μια ολική και μόνιμη ανικανότητα. Ο κηδεμόνας, όπως 
και ο επίτροπος, ενός ενήλικου,  διορίζεται από το δικαστήριο μετά 
από σύσταση οικογενειακού συμβούλιου (συμπεριλαμβανομένων 
συγγενών εξ αγχιστείας) ή φίλους. Εκπροσωπεί το άτομο σε όλες 
τις αστικές πράξεις και μπορεί να διοριστεί για το άτομο ή για την 
περιουσία -για τα οποία έχει την πλήρη διαχείριση - ή και στα δύο.

• Το Εποπτικό συμβούλιο : Ο επιμελητής και ο κηδεμόνας βοηθούνται 
στο έργο τους από ένα εποπτικό συμβούλιο, το οποίο έχει επίσης 
ένα ρόλο εποπτείας πάνω τους. Το συμβούλιο αποτελείται συνήθως 
από τρία μέλη που προτείνονται από το οικογενειακό συμβούλιο και 
διορίζεται από το δικαστήριο.


