
ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο γιος της Κατερίνας ζει μαζί της
Η Κατερίνα είναι 76 ετών και τη φροντίζει ο γιός της 

Γιώργος.  Ο Γιώργος χώρισε από τη σύζυγό του πριν 

από 12 μήνες και τώρα συγκατοικεί με την Κατερίνα. 

Της Κατερίνας της αρέσει να περνάει το χρόνο της με 

τα δύο παιδιά του Γιώργου που μένουν μαζί του τα 

Σαββατοκύριακα και τις σχολικές διακοπές. Ο Γιώργος 

είναι άνεργος, καταθλιπτικός και πίνει υπερβολικά. Ο 

Γιώργος λαμβάνει πληρωμή φροντιστή. Οδηγεί την 

Κατερίνα στα ιατρικά ραντεβού της και στα καταστήματα 

και περιστασιακά μαγειρεύει δείπνο. Ο Γιώργος συχνά 

βρίζει την Κατερίνα, την αρπάζει από τους καρπούς της 

και της λέει ότι επιθυμεί να πεθάνει. Ο Γιώργος πιέζει 

την Κατερίνα να του δίνει χρήματα, που λέει ότι είναι 

για τα εγγόνια της. Η Κατερίνα αισθάνεται φοβισμένη 

και αγχωμένη για τις συνθήκες διαβίωσης, δεν κοιμάται 

καλά και η υγεία της επιδεινώνεται. Έχει σταματήσει 

να προσκαλεί τους φίλους και τους γείτονες της να την 

επισκέπτονται. Η Κατερίνα δεν θέλει να έχει μπλεξίματα 

ο Γιώργος, ούτε να μείνει άστεγος με τα εγγόνια.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ  
ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ
Η Κατερίνα έχει το δικαίωμα:

• να αισθάνεται ασφαλής και προστατευμένη ανά πάσα 

στιγμή 

• να λαμβάνει εύλογη οικονομική συνδρομή για τo  

φαγητό και τους λογαριασμούς 

• να λαμβάνει αξιόπιστη βοήθεια στο σπίτι

• να απολαμβάνει ένα ήσυχο και καθαρό σπίτι

• να διατηρεί τις δικές της ρουτίνες

• να ασκεί τα δικά της συμφέροντα και χόμπι

• να διατηρεί τις δικές της κοινωνικές δραστηριότητες 

και φίλους

• να ορίσει ένα χρονικό όριο για το πόσο μπορεί να 

μείνει μαζί της το ενήλικο παιδί

• να αποφασίσει ποια αντικείμενα μπορούν να  

αποθηκεύονται στο σπίτι.

ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
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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Staying safe at home - Greek



ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ  
ΑΣΦΑΛΗΣ;
Ως ενήλικας, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τις δικές σας αποφάσεις, όπως το πού ζείτε και πώς διαχειρίζεστε τα χρήματά σας, 

ακόμη και αν έχετε κάποια 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.

Βήματα για να Αποκτήσετε 
Υποστήριξη

πώς μπορεί να σας βοηθήσει ο δωρεάν κοινωνικός 
λειτουργός μας

Νομικά βήματα
πώς μπορεί να σας βοηθήσει ο δωρεάν  

δικηγόρος μας

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.

Καλέστε την αστυνομία στα τρία μηδενικά (000) εάν αισθάνεστε 
φοβισμένοι από τη συμπεριφορά άλλων.

Ζητήστε από τον γενικό γιατρό σας να σας παραπέμψει σε έναν 
σύμβουλο για υποστήριξη αντιμετώπισης του άγχους και των 
οικογενειακών δυναμικών.

Μιλήστε εμπιστευτικά με τον δικηγόρο μας για νομικές 
συμβουλές για να σταματήσετε την κακοποίηση.

Δημιουργήστε ένα σχέδιο ασφάλειας μιλώντας εμπιστευτικά με 
τον κοινωνικό λειτουργό μας. 

Κατανοήστε τα νόμιμα δικαιώματα των παππούδων/γιαγιάδων 
για να βλέπουν τα εγγόνια τους.

Ζητήστε μια αξιολόγηση από 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 συντάξετε γραπτή συμφωνία σχετικά με τις ρυθμίσεις 
διαβίωσης.

Φορέστε μια ιατρική συσκευή συναγερμού και να είστε έτοιμοι 
να τη χρησιμοποιήσετε.

Υποβάλετε αίτηση για Εντολή Προστασίας στο Ειρηνοδικείο 
[Protection Order in the Magistrates Court], που μπορεί να 
περιλαμβάνει όρους σχετικά με τις ρυθμίσεις διαβίωσης και τις 
συμπεριφορές που πρέπει να σταματήσουν.

Επανασυνδεθείτε με τις κοινωνικές ομάδες που απολαμβάνατε 
στο παρελθόν και διατηρήστε τις παλιές συνήθειες σας να 
προσκαλείτε φίλους ή γείτονες στο σπίτι. 

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις μίσθωσης εάν ενοικιάσετε.

Εξετάστε την περίπτωση μιας διευρυμένης οικογενειακής 
συνάντησης για να συζητήσετε τις συμφωνίες συμβίωσης και να 
ορίσετε όρια συμπεριφοράς.

Ανακτήστε μη καταβληθέντα δάνεια μέσω διαπραγματεύσεων 
ή αίτησης στο Πολιτικό και Διοικητικό Δικαστήριο της 
Κουηνσλάνδης ή σε άλλο δικαστήριο. 

Επικοινωνήστε με μια υπηρεσία που βοηθά τους γονείς των 
ενηλίκων παιδιών με εθισμούς ή θέματα ψυχικής υγείας.

Εάν η κοινότητα ή η οικογένειά σας δεν μπορούν να σας 
βοηθήσουν, ζητήστε βοήθεια από την αστυνομία για να μιλήσετε 
με το ενήλικο παιδί σχετικά με τη συμπεριφορά του και τις 
ρυθμίσεις διαβίωσης.

Λάβετε παραπομπές σε υπηρεσίες που μπορεί να είναι σε θέση 
να βοηθήσουν με εναλλακτική στέγαση για ένα ενήλικο παιδί 
που ζει μαζί σας.

Κάντε αλλαγές στα νομικά έγγραφα για να διατηρήσετε την 
ανεξαρτησία σας στη λήψη αποφάσεων, όπως για τη διαρκή 
εξουσιοδότησή σας, αντιπροσώπους για το Centrelink και τις 
τραπεζικές αρχές. 

Αρνηθείτε να δώσετε τους αριθμούς PIN των τραπεζικών 
λογαριασμών σας σε άλλους και αλλάξτε τους αριθμούς εάν είναι 
απαραίτητο.

Αναφέρετε την κλοπή χρημάτων ή πολύτιμων αγαθών στην 
αστυνομία για έρευνα.

Για όσους δεν χρησιμοποιούν διαδικτυακές τραπεζικές 
συναλλαγές, ενημερώστε την τράπεζα να μην επιτρέψει 
διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές στους λογαριασμούς σας.

Υποβάλετε αίτηση για Εντολή Γαλήνης και Καλής Συμπεριφοράς 
[Peace and Good Behaviour Order] εάν το πρόβλημα είναι με 
έναν γείτονα και όχι με συγγενή.
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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

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.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑ
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