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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

-

Κρατήστε τους τραπεζικούς
λογαριασμούς σας σε τάξη και μην
δεχτείτε να έχει κάποιος άλλος τη
δυνατότητα πρόσβασης στα χρήματά
σας. Επικοινωνήστε με την τράπεζά
σας αν έχετε αμφιβολίες.

-

Αν έχετε πρόσβαση στο ιντερνέτ,
και είναι ασφαλές για εσάς να
χρησιμοποιήσετε κομπιούτερ για
να ψάξετε αυτού του είδους τις
πληροφορίες, ψάξτε λέξεις κλειδιά
όπως για παράδειγμα «κακοποίηση»,
«κακοποίηση ηλικιωμένων»,
«βία και ασφάλεια».

Η προστασία των οικονομικών σας
υποθέσεων
Μήπως αυτό σας θυμίζει εσάς, ή κάποιον/α
που γνωρίζετε;
•

Δεν μου επιτρέπεται να δω ή να
μιλήσω στους φίλους μου

•

Κάποιος από την οικογένειά μου
με απειλεί

•

Τα παιδιά μου παίρνουν τα χρήματά
μου χωρίς να με ρωτήσουν

•

Σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται
για μένα χωρίς την άδειά μου

Αν αυτό περιγράφει εσάς ή κάποιον/α
που γνωρίζετε, μπορεί να υπάρχει
κακοποίηση, κακομεταχείριση ή
παραμέληση ηλικιωμένου.

Συμβουλές για να σας βοηθήσουν
να προστατεύσετε τις οικονομικές
σας υποθέσεις
-

Μην νοιώθετε πιεσμένοι να δώσετε
χρήματα ή να χαρίσετε περιουσιακά
στοιχεία όπως για παράδειγμα
κοσμήματα. Μιλήστε σε κάποιον
που μπορείτε να εμπιστευτείτε
και αν είναι αναγκαίο πάρτε
ανεξάρτητες συμβουλές.

-

Προτού λάβετε σοβαρές αποφάσεις
σχετικά με τα χρήματα και
τα περιουσιακά σας στοιχεία
ζητήστε ανεξάρτητες οικονομικές
και νομικές συμβουλές από τις
αρμόδιες υπηρεσίες.

-

Να έχετε έτοιμη τη Διαθήκη σας.
Οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να
εξασφαλίσουν ότι έχουν μια Διαθήκη
που συντάχθηκε επαγγελματικά και
που τηρείται ενημερωμένη.

-

Να κάνετε νομικά δεσμευτικά δάνεια.
Αν σκοπεύετε να δανείσετε χρήματα
σε κάποιον να βάλετε δικηγόρο να
καταρτίσει ένα νομικά δεσμευτικό
συμβόλαιο ακόμα κι αν το άτομο
είναι συγγενής.

Πώς να ζητήσετε βοήθεια
Είναι σημαντικό οι ηλικιωμένοι άνθρωποι
να καταλαβαίνουν τα δικαιώματά τους και
την εξουσία που έχουν όσον αφορά τους
οικονομικούς πόρους, την ιδιοκτησία και
τα περιουσιακά στοιχεία τους. Είναι επίσης
σημαντικό να ζητούν συμβουλές αν
πιστεύουν ότι οι ίδιοι ή κάποιος/α που
γνωρίζουν υφίστανται κακοποίηση.
Τα Seniors Rights Victoria [Δικαιώματα
των Ηλικιωμένων της Βικτόριας] είναι μια
δωρεάν τηλεφωνική γραμμή βοήθειας,
νομική και παραπεμπτική υπηρεσία που
χρηματοδοτείται από την Κυβέρνηση.
Αν πιστεύετε ότι υφίσταστε ή βρίσκεστε
σε κίνδυνο οικονομικής κακοποίησης,
τα Seniors Rights Victoria μπορούν να
βοηθήσουν. Τηλεφωνήστε στο 1300 368 821
μεταξύ 10πμ και 5μμ από Δευτέρα έως
Παρασκευή ή επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο
www.seniorsrights.org.au
Αν δεν αισθάνεστε ασφαλείς να
επικοινωνήσετε με την Αστυνομία της
Βικτόριας στο 000
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Consumer Aﬀairs [Υπηρεσία
Προστασίας Καταναλωτών]
-

Για να αναφέρετε απάτες, ή να κάνετε
παράπονα σχετικά με προϊόντα και
υπηρεσίες επικοινωνήστε με την
υπηρεσία προστασίας καταναλωτών
στο 1300 55 81 81. Δευτέρα έως
Παρασκευή 9πμ με 5μμ εκτός από
τις δημόσιες αργίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τη Στρατηγική της Κυβέρνησης
της Βικτόριας για την Πρόληψη της
Κακοποίησης Ηλικιωμένων παρακαλούμε
επικοινωνήστε με:
Aged Care Branch
Department of Health
12th Floor
50 Lonsdale Street
MELBOURNE 3000
Australia
Τηλ: (61 3) 9096 7389
Φαξ: (61 3) 9096 7943
Ηλεκτρονική διεύθυνση [Email]:
aged.care@health.vic.gov.au
www.seniorsonline.vic.gov.au

Οι πληροφορίες στο παρόν ενημερωτικό δελτίο είναι μόνο για γενική πληροφόρηση. Δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε αυτές,
δεδομένου ότι δεν πρόκειται για νομικές συμβουλές που ισχύουν για τις συγκεκριμένες περιστάσεις σας. Αν έχετε απορίες
ή χρειάζεστε συμβουλές, επικοινωνήστε με τους οργανισμούς που αναφέρονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο
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