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Οι ηλικιωμένοι μπορούν να 
ενεργήσουν και να σχεδιάσουν από 
πριν πως να προστατέψουν τις 
οικονομικές τους περιουσίες από 
τον κίνδυνο εκμετάλευσης.
Πριν υπογράψετε νομικά έγγραφα 
όπως Πληρεξούσια, λάβετε υπ’ όψιν 
σας τρία βήματα - ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ, 
ΠΡΟΣΕΧΤΕ και ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ.
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για 
να αποφασίσετε ένα πιο ασφαλές 
μέλλον.

Η Συμμαχία για την Πρόληψη 
Κακοποίησης Ηλικιωμένων (APEA)
αποτελείται από υπηρεσίες που 
είναι γνωστές για το ενδιαφέρον
και την ανταπόκρισή τους εναντίον 
της κακοποίησης και εκμετάλλευσης 
ηλικιωμένων. Τα μέλη της APEA 
συνεργάζονται για τη βελτίωση 
επίγνωσης και για να υποστηρίξουν 
τα δικαιώματα των ηλικιωμένων.
Αυτό το φυλλάδιο είναι το υπ’ Αρ. 
1 σε μια σειρά από 5 για να σας 
βοηθήσουν να προστατεύσετε τα 
οικονομικά σας.

Προγραμματισμός για    
το Μέλλον

Συνεργασία των ΣΠΚΗ 
(ΑΡΕΑ)
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Επιτροπή Νομικών Υπηρεσιών
Γραφείο του Δημόσιου Συνηγόρου

Αστυνομία ΝΑ
Δημόσιος Διαχειριστής

Υπηρεσία Συνηγορίας Δικαιωμάτων 
Ηλικιωμένων

Συμμαχία για την Πρόληψη Κακομεταχείρισης 
Ηλικιωμένων

ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΤΕ
Τα Οικονομικά Σας
Προλάβετε την 
Οικονομική Κατάχρηση
(Safeguard your Finances)

Μέλη της Συμμαχίας για την Πρόληψη 
Κακομεταχείρισης Ηλικιωμένων

Επιτροπή Νομικών Υπηρεσιών
Πληροφορίες, νομικές συμβουλές, και 
ετοιμασία Διαρκών Πληρεξουσίων και 
Διαρκούς Κηδεμονίας.
Τηλ. 1300 366 424 για Γραμμή Νομικής 
Βοήθειας Δευτ. έως Παρ. 9πμ έως 4.30μμ
Τηλ. 8463 3555 για δωρεάν ραντεβού μισής 
ώρας.
www.lsc.sa.gov.au
Γραφείο του Δημόσιου Συνηγόρου
Προάγει και προστατεύει τα δικαιώματα 
ατόμων με νοητική ανικανότητα.
Τηλ. 8342 8200 ή 1800 066 969
Γενικές πληροφορίες Δευτ. έως Παρ. 9πμ έως 
5μμ
www.opa.sa.gov.au
Aστυνομία Νοτίου Αυστραλίας (SAPOL)
Προλαμβάνει, εντοπίζει και διερευνά 
καταγγελίες εγκλημάτων.
Τηλ. 131 444 για καταγγελία εγκλήματος ή για 
αστυνομική βοήθεια.
www.police.sa.gov.au
Πρόγραμμα Οικιακής Βοήθειας SAPOL
Παρέχει πρόληψη εγκλημάτων, συμβουλές και 
υπηρεσίες για να βοηθά άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας και άτομα με αναπηρία, να 
παραμένουν με ασφάλεια στο δικό τους σπίτι.
Τηλ. 7322 3211
www.police.sa.gov.au
Δημόσιος Διαχειριστής
Συμβουλές, ετοιμασία και διαχείριση Διαρκών 
Πληρεξουσίων και Διαθηκών.
Τηλ. 8226 9200 ή Ατελώς 1800 673 119
www.publictrustee.sa.gov.au
Yπηρεσία Συνηγορίας Δικαιωμάτων 
Ηλικιωμένων
Παρέχει υποστήριξη για προάσπιση των 
δικαιωμάτων ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που 
διατρέχουν κίνδυνο, για ή αντιμετωπίζουν, 
κακομεταχείριση από οικογένεια ή φίλους.
Τηλ. 8232 5377 ή Ατελώς 1800 700 600
www.sa.agedrights.asn.au
Aποποίηση ευθύνης: Οι πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο 
είναι γενικής φύσης για να χρησιμοποιούνται ως οδηγός 
μόνο. Δεν είναι αντικατάστατο νομικών συμβουλών.



H Oικοvoμική Kατάχρηση 
είvαι η κατάχρηση χρημάτων 
ή ιδιοκτησίας σας από τηv 
oικοyένειά σας ή από τους 
φίλους σας. 
Για παράδειyμα:
Αναλήψεις χρημάτων από τον 
τραπεζικό σας λοyαριασμό 
χωρίς τη συyκατάϴεσή σας.
Πώληση, διαθεση ή μεταφορά 
των περιουσιακών σας 
στοιχέίων με τρόπους που δεν 
συμφωνείτε.
Να σας αρνούνται χρήματα για 
πράγματα που έχετε ανάγκη.
Ο Πληρεξούσιός σας δεν ενεργεί 
για το καλύτερο συμφέρον σας.
Χρήματα που δανείσατε δεν 
εξοφλούνται.
Πίεση να αλλάξετε τη διαθήκη 
σας.
Να πληρώνετε περισσότερα 
χρήματα από το δίκαιο μερίδιό 
σας όταν μένετε με άλλους.

Σταματήστε 
Mηv υπoyράψετε Tίπoτα

Προσοχή
Συμβουλευτείτε Πρώτα

Αποφασίσετε με τί θα θέλατε 
βοήθεια:
Πληρωμή λογαριασμών.
Πώληση ιδιοκτησίας.
Χειρισμό επενδύσεων.
Τήρηση των προτιμήσεών σας για 
δωρεές/δραστηριότητες.

Εκλογή εκείνων που μπορούν να 
σας βοηθήσουν:
Ακόμη και αν διαλέξετε κάποιον 
που τώρα εμπιστέυεστε, θα 
πρέπει να συμπεριλάβετε 
προληπτικά μέτρα για να 
προφυλάξετε τον εαυτό σας 
στο μέλλον. Να θυμάστε ότι 
οι περισσότερες οικονομικές 
καταχρήσεις διαπράττονται 
από άτομα που γνωρίζετε και 
εμπιστεύεστε.

Εκλέξετε πότε θα πρέπει να σας 
βοηθήσουν:
Αμέσως, ή μόνο εάν χάσετε την 
ικανότητα να λάβετε αποφάσεις.

Προχωράτε - Αφού Πρώτα 
Μάθετε τις Επιλογές σας

Ερευνήστε προληπτικά μέτρα
Μπορείτε να συμτεριλάβετε 
προληπτικά μέτρα μέσα στους 
οικονομικούς διακανονισμύς σας.
Είναι ανάγκη να ερευνήσετε 
προληπτικά μέτρα σε περίπτωση 
ασθένειας, ατυχήματος, 
διανοητικής ανικανότητας ή 
γιατί κάποιος που εμπιστεύεστε 
μπορεί να δοκιμάσει να σας 
εκμεταλλευτεί.
Θα χρειασθείτε συμβουλή πάνω 
στην επίδραση νέων οικονομικών 
διακανονισμών στις υπάρχουσες 
νομικές και οικονομικές 
υποχρεώσεις, για παράδειγμα: 
Διαρκή Πληρεξούσια, δωρεές 
περιουσίας, δάνεια και διαθήκες.
τα προληπτικά μέτρα μπορεί να 
συμπεριλαμβάνουν
Να δώσετε σαφείς και γραπτές 
οδηνίες σε εκείνους που 
επιλέγετε να σας βοηθήσουν, για 
παράδειγμα:
Τους υποδειχθέντες για τον 
τραπεζικό σας λογαριασμό.
Τους δωρεοδόχους του 
Πληρεξουσίου σας.
Τον οικονομικό σας διαχειριστή.


