
ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο Γιάννης χάνει τον έλεγχο των 
αποφάσεών του
Ο Γιάννης είναι 79 ετών και ζει στο ιδιόκτητο σπίτι του. 

Η σύζυγός του πέθανε πριν από τρία χρόνια. Ο Γιάννης 

ετοίμασε ένα νομικό έγγραφο πριν από 10 χρόνια, 

καθιστώντας την κόρη του Μαρία ως το μόνο άτομο 

που θα λαβαίνει αποφάσεις εκ μέρους του. Ο Γιάννης 

δυσκολεύεται να κάνει ορισμένες δουλειές στο σπίτι. 

Γίνεται επίσης λίγο ξεχασιάρης. Ο Γιάννης έχει δανείζει 

συχνά χρήματα στη Μαρία επειδή είχε σκληρή ζωή και 

βοήθησε μερικές φορές το Γιάννη και τη σύζυγό του 

με δουλειές του σπιτιού. Η Μαρία είναι μοναχοκόρη 

τους. Δεν έχει επιστρέψει ποτέ τα χρήματα από τα 

δάνεια. Δίνει ορισμένα χρήματα στα δύο παιδιά της. Η 

Μαρία έχει αναλάβει τις τραπεζικές συναλλαγές και τις 

πληρωμές λογαριασμών του πατέρα της. Τσακώνονται 

συνέχεια μεταξύ τους επειδή τον θέλει να σταματήσει να 

οδηγεί και να πάει σε γηροκομείο. Ο Γιάννης ανησυχεί 

για το σπίτι του, τα χρήματά του και τη Μαρία. Αισθάνεται 

μοναχικός και ανησυχεί αν θα μπορεί να αφήσει στη Μαρία 

μια αξιοπρεπή κληρονομιά.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΓΙΑΝΝΗ
Ο Γιάννης έχει το δικαίωμα να:

• αισθάνεται ότι υποστηρίζεται να παραμείνει στο σπίτι 

του για όσο καιρό μπορεί και θέλει

• οδηγεί το αυτοκίνητό του εφόσον έχει έγκυρο ιατρικό 

πιστοποιητικό από το γιατρό του (απαιτείται για άτομα 

ηλικίας άνω των 75 ετών)

• λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις για τα χρήματα, την 

υγεία και τον τρόπο ζωής του που έχει την ικανότητα 

να κάνει

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αυτές οι πληροφορίες είναι από τη Νομική Υπηρεσία και Υποστήριξη Ηλικιωμένων [Seniors Legal and Support 
Service] στο Νομικό Κέντρο Caxton. Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από την πολιτειακή κυβέρνηση. Προσφέρει δωρεάν, 

εμπιστευτικές νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινωνικών λειτουργών σε ηλικιωμένους ώστε να τους βοηθήσει να 

αντιμετωπίσουν βλάβη ή αμέλεια από έμπιστα μέλη της οικογένειας ή φίλους.

ΠΩΣ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑ – ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
Η κακοποίηση μπορεί να είναι οικονομική, λεκτική, συναισθηματική, σωματική ή συνδυασμός 
αυτών. Είναι συχνά δύσκολο να μιλάμε για αυτά τα προβλήματα και είναι συνηθισμένο να 
νιώθουμε ντροπή για το τι συμβαίνει. Εάν ανησυχείτε ή φοβάστε και θέλετε να γνωρίζετε τις 
επιλογές σας για να βελτιώσετε την κατάστασή σας, μπορείτε να καλέσετε την τηλεφωνική 
γραμμή με πολιτειακή κάλυψη στο 1300 651 192 και να ζητήσετε βοήθεια.

Κακοποίηση Ηλικιωμένων ΑτόμωνΚακοποίηση Ηλικιωμένων Ατόμων
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Making your own decisions - Greek



ΠΩΣ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Ως ενήλικας, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τις δικές σας αποφάσεις, όπως πού να ζείτε και πώς διαχειρίζεστε τα χρήματά σας, 

ακόμη και αν έχετε αναπηρία ή ασθένεια που σχετίζεται με την ηλικία. Μπορείτε να επιλέξετε από μια σειρά υποστηρίξεων και 

νομικών επιλογών για να διατηρήσετε την ανεξαρτησία σας για τη λήψη αποφάσεων.

Πρακτικά βήματα
πώς μπορεί να σας βοηθήσει ο δωρεάν κοινωνικός 

λειτουργός μας

Νομικά βήματα
πώς μπορεί να σας βοηθήσει ο δωρεάν  

δικηγόρος μας

Να έχετε οικογενειακή συμβουλευτική συνεδρία και/ή 
διαμεσολάβηση.

Να μιλήστε εμπιστευτικά με έναν δικηγόρο σχετικά με τα 
δικαιώματά σας να ελέγχετε τα χρήματα και τα περιουσιακά 
σας στοιχεία και να ανακτείσετε μη πληρωθέντα δάνεια. Να 
επιλέξετε κάποιον που να λαμβάνει αποφάσεις εκ μέρους σας 
όταν δε δύναστε να το κάνετε οι ίδιοι (αντικαταστάτης λήψης 
αποφάσεων).

Να ρωτήστε το γιατρό σας για παραπομπή σε ειδικό (γηρίατρο) 
για να αξιολογήσει την ικανότητά σας για τις αποφάσεις που 
πρέπει να γίνουν.

Να κάνετε, τροποποιήσετε ή ανακαλέσετε το νομικό σας έγγραφο 
(διαρκής πληρεξουσιότητα) για να είστε σαφέστεροι σχετικά με 
το πότε και πώς πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις για εσάς.

Να μιλήστε στο γενικό γιατρό σας [GP] (μόνο οι δύο σας) ή 
με μέλη της οικογένειας, φίλους ή ηγέτες της κοινότητας που 
εμπιστεύεστε για να κερδίσετε συναισθηματική υποστήριξη.

Να ενημερώστε το άτομο που λαμβάνει αποφάσεις εκ μέρους 
σας σχετικά με τα δικαιώματά σας να λαμβάνετε πληροφορίες 
και έγγραφα και να λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις σας. 

Να μείνετε σε επαφή με τους συνηθισμένους φίλους σας, τους 
γείτονες σας και τις ομάδες με τα ίδια ενδιαφέροντα για να μην 
απομονωθείτε και βαριέστε.

Να υποβάλετε αίτηση για δήλωση ικανότητας στο Πολιτικό 
και Διοικητικό Δικαστήριο της Κουηνσλάνδης εάν κάποιος 
λέει λανθασμένα ότι δεν έχετε την ικανότητα να λαμβάνετε 
συγκεκριμένες αποφάσεις.

Να συζητήστε με έναν συνήγορο δικαιωμάτων σε μία από 
τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις Χρήσιμες Επαφές [Useful 

Contacts] ποιος μπορεί να σας υποστηρίξει να διεκδικήσετε τα 
δικαιώματά σας λήψης αποφάσεων.

Να αναθεωρήσετε τη διαθήκη σας μόνο εσείς με ένα δικηγόρο.

Να ζητήσετε μια αξιολόγηση από την υπηρεσία My Aged Care 
για να λάβετε υπηρεσίες υποστήριξης και/ή τροποποιήσεις στο 
σπίτι που αυξάνουν την ανεξαρτησία σας με τις μετακινήσεις και 
τις οικιακές εργασίες.

Να εξετάσετε αν θέλετε να ακυρώσετε πληρεξούσια που έχετε με 
το Centrelink ή τις τραπεζικές αρχές για την οικογένεια ή φίλους.

Να οργανώσετε άμεση τραπεζική χρέωση για την πληρωμή 
λογαριασμών.

Να συμπληρώσετε έγγραφα για εκ των προτέρων σχεδιασμό 
περίθαλψης, όπως μια Εκ των Προτέρων Οδηγία Υγείας 
[Advanced Health Directive] και/ή μια Δήλωση Επιλογών 
[Statement of Choices]. 

• ζητήσει από το γιατρό του να τον παραπέμψει σε ειδικό γιατρό 

για να αξιολογήσει την ικανότητά του για τις αποφάσεις που 

πρέπει να λάβει

• υποστηρίζεται να λαμβάνει αποφάσεις για τις οποίες 

δυσκολεύεται και για να γίνονται σεβαστές οι προτιμήσεις 

του

• αλλάξει το νομικό του έγγραφο (πληρεξούσιο) εάν έχει την 

ικανότητα να το κάνει

• έχει μια δωρεάν αξιολόγηση από την υπηρεσία My Aged Care 

για υπηρεσίες που μπορεί να τον βοηθήσουν να παραμείνει 

στο σπίτι

• ορίσει τα όρια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα χρήματα 

και τα περιουσιακά του στοιχεία χρησιμοποιούνται από την 

οικογένειά του.

2  I  CAXTON LEGAL CENTRE INC.  ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ



Caxton Legal Centre Inc.

© Copyright Caxton Legal Centre Inc.

1 Manning Street

South Brisbane Qld 4101

Τηλέφωνο:  (07) 3214 6333

Φαξ:   (07) 3846 7483

Διαδίκτυο: www.caxton.org.au

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν το Φεβρουάριο 2019.

Αποποίηση ευθυνών
Το παρόν φυλλάδιο έχει ως στόχο την παροχή μόνο γενικών συμβουλών και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο 
νομικών συμβουλών. Ενώ έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλιστεί η ακρίβεια κατά τη σύνταξη του παρόντος, οι 
νόμοι είναι περίπλοκοι και αλλάζουν συνεχώς.
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημιά ή τραυματισμό, οικονομικά ή άλλως, που υπέστη οποιοδήποτε άτομο 
ενεργώντας ή βασιζόμενο στις πληροφορίες που περιέχονται ή απουσιάζουν από την παρούσα δημοσίευση.
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ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
στο Νομικό Κέντρο Caxton για νομικές συμβουλές και  
υποστήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς και  
υπεράσπιση δικαιωμάτων
Τηλ:  (07) 3214 6333

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Τηλ: 1300 651 192

ADA AUSTRALIA 
για βοήθεια να διατυπώσετε τα δικαιώματά σας λήψης 
αποφάσεων ή λόγους ανησυχίας με υπηρεσίες φροντίδας 
ηλικιωμένων
Τηλ: 1800 818 338 ή 3637 6000

DIVERSICARE
για βοήθεια σχετικά με υπηρεσίες φροντίδας στο 
σπίτι για άτομα ποικίλης πολιτισμικής και γλωσσικής 
καταγωγής
Τηλ: 1300 348 377

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
για βοήθεια με κοινά προβλήματα χρεών
Τηλ: 1800 007 007 

POLICE LINK
Τηλ: 13 14 44 ή 000 για έκτακτες ανάγκες

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΟΥΗΝΣΛΑΝΔΗΣ 
[PUBLIC TRUSTEE OF QUEENSLAND]
για τη σύνταξη διαθηκών και Διαρκείς  
Πληρεξουσιοδοτήσεις [EPAs] (έναντι αμοιβής)
Τηλ: 1300 360 044 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
Τηλ: 13 14 50

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ 
[OFFICE OF THE PUBLIC GUARDIAN]
για καταγγελίες κακοποίησης ενηλίκων με μειωμένη  
ικανότητα λήψης αποφάσεων
Τηλ: 1300 653 187

QUEENSLAND ADVOCACY INCORPORATED
για νομική συνηγορία δικαιωμάτων για άτομα με  
αναπηρία
Τηλ: 1300 130 582 

QUEENSLAND LAW SOCIETY
για στοιχεία επικοινωνίας ιδιωτικών δικηγόρων
Τηλ: 1300 367 757

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ  
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
εάν δεν είστε σίγουροι που να απευθυνθείτε για ένα 
ερώτημα ή πρόβλημα
Τηλ: 1300 135 500


