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Καθημερινά νομικά προβλήματα
■■ Τα δικαιώματά σας σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και 

συμβόλαια

■■ Πρόστιμα, λογαριασμοί και χρέη

■■ Διαφωνίες  με Centrelink

■■ Διάκριση και παρενοχλήσεις

■■ Τα δικαιώματά σας στην εργασία

■■ Δυσκολίες με εξώσεις, επισκευές, ενοίκια ή στεγαστικά 
δάνεια

■■ Μεταναστευτικά ζητήματα

■■ Κακοποίηση και δικαιώματα ηλικιωμένων

■■ Βοήθεια μετά από φυσικές καταστροφές

Τι να κάνετε όταν οι οικογενειακή σας σχέση 
διαλύεται
■■ Φροντίδα και προστασία παιδιών

■■ Διατροφή παιδιών 

■■ Διάσταση και διαζύγιο

■■ Εντολές γονικής μέριμνας και δικαιώματα παππούδων 
και γιαγιάδων

■■ Οικιακή και ενδοοικογενειακή βία

■■ Συσκέψεις για επίλυση οικογενειακών αντιπαραθέσεων 

■■ Ξεχωριστή εκπροσώπηση παιδιών



ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ Η LEGAL AID NSW 
3

Τι να κάνετε εάν έχετε προβλήματα με τον νόμο
■■ Παροχή βοήθειας στο δικαστήριο

■■ Εάν είστε κάτω των 18 ετών και έχετε προβλήματα με 
την αστυνομία

■■ Υποβολή αίτησης για αποφυλάκιση με εγγύηση

■■ Ακροάσεις στο Τοπικό Δικαστήριο προκειμένου να 
αποφασιστεί εάν υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά 
στοιχεία ώστε η υπόθεσή σας να παραπεμφθεί σε δίκη 
(Αποφάσεις παραπομπής)

■■ Αντιπαραστάσεις, όταν υπάρχει πιθανότητα φυλάκισης

■■ Δικαστικές αποφάσεις και υποβολή εφέσεων 

Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις υπηρεσίες μας, 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.legalaid.nsw.gov.au
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Τι είδος βοήθειας μπορούμε να σας δώσουμε; 

Προσφέρουμε δωρεάν νομικές συμβουλές

Προσφέρουμε δωρεάν συναντήσεις διαρκείας περίπου 
20 λεπτών για να συζητήσετε το νομικό σας πρόβλημα με 
δικηγόρο. Για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε το πλησιέστερο 
γραφείο της Legal Aid NSW ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας για να βρείτε την πλησιέστερη υπηρεσία κοντά σας. 
Δείτε τις σελίδες 14-15.

Χορηγούμε «νομική αρωγή»

Εάν χρειάζεστε συνεχή νομική βοήθεια από δικηγόρο, πρέπει 
να υποβάλλετε αίτηση για «χορήγηση νομικής αρωγής». Η 
χορήγηση νομικής αρωγής σημαίνει ότι θα εκπροσωπείστε 
από έναν δικηγόρο που εργάζεται για τη Legal Aid NSW, ή 
έναν ιδιωτικό δικηγόρο που πληρώνεται από εμάς.

Για να υποβάλλετε αίτηση για χορήγηση νομικής αρωγής, 
πρέπει να συμπληρώσετε ένα έντυπο αίτησης. Τα έντυπα 
διατίθενται σε όλα τα γραφεία μας, σε δικηγόρους σε 
υπηρεσία στα τοπικά δικαστήρια και στην ιστοσελίδα μας.  

Επίσης, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για νομική αρωγή 
μέσω ιδιωτικού δικηγόρου που παρέχει την υπηρεσία 
νομικής αρωγής. Ένας ιδιωτικός δικηγόρος μπορεί να σας 
χρεώσει για οποιαδήποτε υπηρεσία που δεν καλύπτεται από 
τη χορηγούμενη νομική αρωγή.

Το καλύτερο είναι να λάβετε νομική συμβουλή πριν 
υποβάλλετε αίτηση για νομική αρωγή. Ενδέχεται να 
μπορείτε να λάβετε βοήθεια για το νομικό σας πρόβλημα  
χωρίς να χρειαστεί να πάτε στο δικαστήριο. 

Όταν αποφασίζουμε για τη χορήγηση της νομικής αρωγής, 
λαμβάνουμε υπόψη τα ακόλουθα:
■■ το σκοπό της νομικής βοήθειας που ζητάτε

■■ το εισόδημα και τα περιουσιακά σας στοιχεία (αυτό 
αποκαλείται οικονομική αξιολόγηση), και

■■ άλλους παράγοντες που δείχνουν εάν είναι συνετό να 
σας χορηγηθεί νομική αρωγή, περιλαμβάνοντας πόσο 
μεγάλες είναι οι πιθανότητες να κερδίσετε την υπόθεσή 
σας (αυτό αποκαλείται αξιολόγηση προοπτικής)

Για να δείτε ποιες είναι οι πιθανότητες να σας χορηγηθεί 
νομική αρωγή σύμφωνα με την οικονομική αξιολόγηση, 
χρησιμοποιήστε τον δείκτη οικονομικής αξιολόγησης στην 
ιστοσελίδα μας.
Η χορήγηση νομικής αρωγής δεν είναι δωρεάν. Οι 
περισσότεροι άνθρωποι θα πρέπει να πληρώσουν 
συμμετοχή για τα δικαστικά έξοδα της υπόθεσής τους.
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Έχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες 
Νομική Υπηρεσία για Παιδιά και Γραμμή Συμβουλών για 
Νέους (Children’s Legal Service and Youth Hotline) 

Συμβουλεύουμε και εκπροσωπούμε παιδιά που εμπλέκονται 
σε ποινικές υποθέσεις στα Δικαστήρια Ανηλίκων και έχουμε 
δικηγόρους σε υπηρεσία σε άλλα δικαστήρια. Καλέστε το 
(02) 8688 3800.

Εάν είστε κάτω των 18 ετών και χρειάζεστε άμεση συμβουλή, 
καλέστε τη γραμμή συμβουλών για νέους,  Youth Hotline: 
1800 10 18 10. Δευτ. – Πέμπτη από 9 π.μ - 12 μ.μ, Παρ. – Κυρ. 
και τις αργίες όλο το 24ωρο.

Υπηρεσία Διατροφής Παιδιών (Child Support Service) 
Καλέστε το  (02) 9633 9916 ή 1800 451 784 (εκτός 
μητροπολιτικής περιοχής του Σίντνεϊ).

Υπηρεσία για Άτομα με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας 
(Mental Health Advocacy Service)
Τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και οι οικογένειές 
τους μπορούν να καλέσουν στο (02) 9745 4277.

Νομική Υπηρεσία για Έγκλειστους στις Φυλακές  
(Prisoners Legal Service)

Οι έγκλειστοι σε φυλακές μπορούν να επικοινωνήσουν 
με τη Νομική Υπηρεσία για Έγκλειστους στην κοινή λίστα 
αυτόματης κλήσης (CADL) ως δωρεάν κλήση, απλά πατώντας 
11# (Legal Aid NSW) και ζητώντας την Νομική Υπηρεσία για 
Έγκλειστους. 

Οι φίλοι και οικογένειες έγκλειστων σε φυλακές μπορούν 
να καλέσουν το (02) 9219 5000 και να ζητήσουν την Νομική 
Υπηρεσία για Έγκλειστους.

Υπηρεσία Συνηγορίας Βετεράνων  
(Veterans’ Advocacy Service)

Για να μάθετε τα δικαιώματα και τις παροχές των βετεράνων, 
καλέστε το (02) 9219 5148 ή στείλτε ηλ. μήνυμα στη 
διεύθυνση veterans@legalaid.nsw.gov.au

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μας στην ιστοσελίδα μας. 
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 Έχουμε δικηγόρους σε υπηρεσία στα δικαστήρια

Εάν πρέπει να παρουσιαστείτε σε τοπικό δικαστήριο για 
ποινική υπόθεση, μπορείτε να μιλήσετε με έναν δικηγόρο 
σε υπηρεσία. Οι δικηγόροι σε υπηρεσία είναι διαθέσιμοι στα 
περισσότερα τοπικά δικαστήρια της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεστε στο 
δικαστήριο και θέλετε να μιλήσετε με δικηγόρο σε 
υπηρεσία, πρέπει να βρίσκεστε στο δικαστήριο έως τις 9 π.μ. 
Ο δικηγόρος σε υπηρεσία ενδέχεται να μην μπορεί να σας 
βοηθήσει να κλείσετε την υπόθεσή σας από την πρώτη μέρα. 
Ενδέχεται να χρειαστεί να πάρετε αναβολή της υπόθεσής 
σας, που σημαίνει ότι θα αναβληθεί για άλλη μέρα.

Προσφέρουμε δωρεάν εργαστήρια και 
διαδικτυακά σεμινάρια 
Προσφέρουμε δωρεάν εργαστήρια και διαδικτυακά 
σεμινάρια για νομικά ζητήματα για τους κοινοτικούς 
εργαζόμενους και το κοινό. Δείτε την ενότητα για τα 
εργαστήρια και τα διαδικτυακά σεμινάρια στην ενότητα Τι 
κάνουμε στην ιστοσελίδα μας για ημερομηνίες, ώρες και 
πληροφορίες εγγραφής. 

 Έχουμε δωρεάν εκδόσεις και βοηθήματα
Δημιουργούμε ευκολονόητα πληροφοριακά δελτία, 
φυλλάδια, DVD και βοηθήματα για να βοηθήσουμε τους 
ανθρώπους με το νομικό τους πρόβλημα. Πολλά από αυτά 
έχουν μεταφραστεί σε διαφορετικές γλώσσες. Μπορείτε να 
δείτε όλες τις εκδόσεις μας στην ιστοσελίδα:  
www.legalaid.nsw.gov.au/publications

Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν κάνουμε
Υπάρχουν κάποια πράγματα που η Legal Aid δεν κάνει. 
Για παράδειγμα, δεν συμβουλεύουμε ή εκπροσωπούμε 
άτομα σε δικαστήριο για σωματικές βλάβες, φορολογικά ή 
επιχειρηματικά ζητήματα.

Επίσης, δεν παρουσιαζόμαστε σε αστυνομικά τμήματα 
και δεν σας προσφέρουμε τηλεφωνικές συμβουλές σε 
περίπτωση σύλληψής σας. Ωστόσο, εάν είστε κάτω των 
18 ετών, μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή συμβουλών για 
νέους, Youth Hotline στο 1800 10 18 10.
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Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες 
πληροφορίες;

LawAccess NSW
Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσετε είναι να καλέσετε 
τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή βοήθειας της LawAccess 
NSW, οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν άμεσα. Θα 
σας δώσουν δωρεάν πληροφορίες και σε ορισμένες 
περιπτώσεις και νομική συμβουλή σχετικά με το νομικό 
σας πρόβλημα. Ή, μπορεί να σας παραπέμψουν σε άλλη 
υπηρεσία. 

Μπορείτε να καλέσετε τη LawAccess NSW: 1300 888 529. 
Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους στη 
διεύθυνση www.lawaccess.nsw.gov.au

Κοινοτικά Νομικά Κέντρα 

Τα CLC παρέχουν δωρεάν νομικές συμβουλές και βοήθεια 
για όλα τα είδη νομικών προβλημάτων. Καλέστε το 1300 
888 529 ή αναζητήστε ένα κέντρο στην περιοχή σας στη 
διεύθυνση www.clcnsw.org.au

Δικηγόροι του ιδιωτικού Τομέα

Η Ενωση Νομικών της ΝΝΟ (Law Society of NSW) μπορεί 
να σας παραπέμψει σε δικηγόρους του ιδιωτικού τομέα 
στην περιοχή σας. Προσφέρει επίσης πληροφορίες 
σχετικά με δικηγόρους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν 
εξυπηρέτηση μέσω της υπηρεσίας νομικής αρωγής. 
Καλέστε την Παραπεμπτική Υπηρεσία της Ένωσης 
Νομικών στο (02) 9926 0300.

Υπηρεσίες Δικαστικής Συνηγορίας για Γυναίκες σε Θέματα 
Οικογενειακής Βίας

Τα WDVCAS βοηθούν τις γυναίκες και τα παιδιά που 
βιώνουν ενδοοικογενειακή βία να αποκτήσουν νομική 
προστασία από το δικαστήριο. Καλέστε το 1300 888 529 
ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να βρείτε την 
πλησιέστερη υπηρεσία.

Κοινοτικά Κέντρα Δικαιοσύνης

Μια δωρεάν υπηρεσία μεσολάβησης για άτομα που 
βρίσκονται σε διένεξη με φίλους, συγγενείς ή γείτονες. Για 
να βρείτε κέντρο κοντά σας, καλέστε το 1800 990 777 ή 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cjc.justice.nsw.gov.au
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Δημόσιες βιβλιοθήκες

Νομικές πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα Find 
Legal Answers στη διεύθυνση www.legalanswers.sl.nsw.
gov.au aκαι σε τοπικές δημόσιες βιβλιοθήκες σε όλη την 
Νέα Νότια Ουαλία. 

Ιστοσελίδα Best for Kids
Η ιστοσελίδα Best for Kids παρέχει νομικές πληροφορίες και 
βοηθήματα για νέους και οικογένειες σε ένα ευρύ φάσμα 
νομικών ζητημάτων: www.bestforkids.org.au
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Χρειάζεστε διερμηνέα;

Εάν χρειάζεστε κάποιον που μιλάει τη γλώσσα σας για να 
σας βοηθήσει να κλείσετε συνάντηση με την υπηρεσία 
Legal Aid NSW, καλέστε την Υπηρεσία μετάφρασης και 
διερμηνείας (TIS) στο 131 450. Εάν χρειάζεστε διερμηνέα 
στη γλώσσα σας την ημέρα που έχετε συνάντηση για 
παροχή συμβουλής στην Legal Aid NSW, ενημερώστε μας 
για την ώρα που κλείσατε ραντεβού. Εμείς θα κανονίσουμε 
να σας παρέχουμε δωρεάν διερμηνέα. Εάν πρέπει να πάτε 
στο δικαστήριο και χρειάζεστε διερμηνέα, ζητήστε από τον 
δικηγόρο της νομικής βοήθειας να σας το κανονίσει.

Πού μπορείτε να μας βρείτε;

 Έχουμε γραφεία σε όλη τη Νότια Νέα Ουαλία. Επίσης, 
επισκεπτόμαστε πάνω από 200 τοποθεσίες στην 
μητροπολιτική και επαρχιακή Νότια Νέα Ουαλία, όπου 
μπορείτε να μας επισκεφθείτε ή να κλείσετε ραντεβού για 
να συζητήσετε το νομικό σας πρόβλημα. 

Μπορείτε να βρείτε το πλησιέστερο γραφείο της Legal Aid 
NSW ή άλλα σημεία που επισκεπτόμαστε εάν επισκεφθείτε 
την ενότητα Παροχή νομικής βοήθειας στην ιστοσελίδα μας 
www.legalaid.nsw.gov.au
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Γραφεία της Legal Aid NSW

Τα γραφεία μας απαριθμούνται παρακάτω. Μπορείτε 
επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση 
www.legalaid.nsw.gov.au

Central Sydney 

323 Castlereagh Street
Haymarket 2000
Τηλ.: 02 9219 5000
TTY: 02 9219 5126

Γραφεία στην 
μητρόπολη 
Bankstown 

Level 8, Civic Tower,  
Cnr Rickard Rd &  
Jacobs Sts 
Bankstown 2200
Τηλ.: 02 9707 4555

Blacktown 

Kildare Court, Level 2,  
13 – 17 Kildare Road
Blacktown 2148
Τηλ.: 02 9621 4800

Burwood 
Level 4,  
74 – 76 Burwood Road 
Burwood 2134
Τηλ.: 02 9747 6155
TTY: 02 9747 0214

Campbelltown 

Suite 1, Level 4,  
171 – 179 Queen Street
Campbelltown 2560
Τηλ.: 02 4628 2922

Fairfield 
Suite 1, Level 2,  
25 Smart Street
Fairfield 2165
Τηλ.: 02 9727 3777

 

Liverpool 
Level 4, Interdell Centre,  
45 – 47 Scott Street
Liverpool 2170
Τηλ.: 02 9601 1200

Parramatta 
(Ποινικό Δίκαιο)
Parramatta Justice  
Precinct, Level 1,  
160 Marsden Street 
Parramatta 2150
Τηλ.: 02 8688 3800
TTY: 02 9687 7538

Parramatta 
(Οικογενειακό και  
Αστικό Δίκαιο)
Level 5, 91 Phillip Street
Parramatta 2150
Τηλ.: 02 9891 1600

Penrith 

95 Henry Street
Penrith 2750
Τηλ.: 02 4732 3077

Sutherland 

Ground Floor,  
Endeavour House,  
3 – 5 Stapleton Avenue
Sutherland 2232
Τηλ.: 02 9521 3733
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Περιφερειακά 
γραφεία 
Coffs Harbour 

41 Little Street
Coffs Harbour 2450
Τηλ.: 02 6651 7899

Dubbo 

64 Talbragar Street
Dubbo 2830
Τηλ.: 02 6885 4233

Gosford 

92 – 100 Donnison Street
Gosford 2250
Τηλ.: 02 4324 5611

Lismore 

Suite 6, Level 4,  
Westlawn Building,  
29 Molesworth Street
Lismore 2480
Τηλ.: 02 6621 2082

Newcastle  
(Οικογενειακό και  
Αστικό Δίκαιο)
Level 2,  
51 – 55 Bolton Street
Newcastle 2300
Τηλ.: 02 4929 5482

Newcastle  
(Ποινικό Δίκαιο)
Level 3,  
400 Hunter St
Newcastle 2300
Τηλ.: 02 4929 5482

Nowra 

Level 2,  
59 Berry Street
Nowra 2541
Τηλ.: 02 4422 4351 
 
 

 Orange 
Suite 4,  
95 Byng Street
Orange 2800
Τηλ.: 02 6362 8022

Port Macquarie 

107 William Street 
Port Macquarie 2444
Τηλ.: 02 5525 1600

Riverina Murray –  
Albury
Suite 1A, Level 1,  
520 Swift Street
Albury NSW 2640
Τηλ.: 02 6020 7200

Riverina Murray –  
Wagga Wagga 
Ground Floor,  
74 – 76 Fitzmaurice Street
Wagga Wagga 2650
Τηλ.: 02 6921 6588

Tamworth 

Level 1,  
424 – 426 Peel Street
Tamworth 2340
Τηλ.: 02 6766 6322

Wollongong 
Graovac House,  
73 Church Street
Wollongong 2500
Τηλ.: 02 4228 8299



Οι πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο είναι σωστές κατά 
το χρόνο εκτύπωσης, άλλα οι πληροφορίες μπορεί να 
αλλάξουν.

Παραγγείλετε φυλλάδια online στη διεύθυνση 
www.legalaid.nsw.gov.au (μεταβείτε στην ενότητα 
Παραγγελία έκδοσης) ή στείλτε μας ηλ. μήνυμα στη 
διεύθυνση publicati ons@legalaid.nsw.gov.au

Γλώσσες

Αυτό το φυλλάδιο διατίθεται στην αραβική, βεγγαλική, 
βιρμανική, απλοποιημένη κινεζική, κροατική, αγγλική, 
φαρσί, ελληνική, χίντι, ινδονησιακή, ιταλική, κορεατική, 
χμερ, λαοτινή, σλαβομακεδονική, ρωσική, σερβική, 
ισπανική, ταμίλ, τουρκική, ούρντου και βιετναμέζικη 
γλώσσα. 

Χρειάζεστε διερμηνέα;

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να μας 
μιλήσετε στη γλώσσα σας, καλέστε 
την Υπηρεσία μετάφρασης 
και διερμηνείας (TIS) on 
131 450 (9 π.μ με 5 μ.μ). 

Έχετε προβλήματα ακοής ή ομιλίας;

Εάν έχετε προβλήματα ακοής ή ομιλίας:
■■ καλέστε μας μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας 

Αναμετάδοσης στο 133 677 ή 
www.relayservice.gov.au ή 

■■ καλέστε την  LawAccess NSW στο 
1300 889 529.
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