
Κατανοήστε τους 
κινδύνους
Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι 
στεναχωριούνται όταν 
βλέπουν τα ενήλικα παιδιά 
τους να αντιμετωπίζουν 
οικονομικές δυσκολίες. 
Κάποιος στην οικογένειά σας 
μπορεί να βρίσκεται σε αυτή 
την κατάσταση και εσείς να 
θέλετε να τον βοηθήσετε. 
Πριν λάβετε την απόφαση 
να βοηθήσετε, θα πρέπει 
να έχετε επίγνωση των 
κινδύνων που εγκυμονούν – 
ιδίως εάν το σπίτι σας είναι 
ό,τι έχετε.

Μην θέσετε σε κίνδυνο το 
σπίτι σας
Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι μπορεί να είναι ‘πλούσιοι σε 
ακίνητα, αλλά φτωχοί σε εισόδημα’. Μπορεί να είναι 
ιδιοκτήτες του σπιτιού τους, το οποίο ενδέχεται να έχει 
μεγάλη αξία, αλλά το μοναδικό τους εισόδημα μπορεί 
να είναι η σύνταξη. Εάν βρίσκεστε σε αυτή τη θέση, θα 
πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά προτού βάλετε το σπίτι 
σας υποθήκη για να βοηθήσετε τα παιδιά σας.

Κινδυνεύετε να χάσετε το σπίτι σας προσπαθώντας να 
βοηθήσετε την οικογένειά σας, εάν:

• καταστείτε εγγυητής σε δάνειο που παίρνει το    
παιδί σας

• πάρετε δάνειο στο όνομά σας με σκοπό το παιδί 
σας να αναλάβει την αποπληρωμή του

• μεταβιβάσετε τους τίτλους του σπιτιού στο παιδί 
σας ώστε να χρησιμοποιήσει την ακίνητη περιουσία 
ως εγγύηση για δάνειο

• να βάλετε το σπίτι σας σε αντίστροφη υποθήκη

Στις πρώτες τρεις περιπτώσεις, βασίζεστε στην 
ικανότητα του παιδιού σας να αποπληρώσει τα δάνεια 
που πήρε στο όνομά του ή για λογαριασμό του. Εάν δεν 
μπορέσει να ανταπεξέλθει στις εξοφλητικές δόσεις, ο 
δανειστής έχει το νόμιμο δικαίωμα να πάρει το σπίτι 
που σας ανήκει και να το πουλήσει για να αποπληρώσει 
το χρέος. Εάν η αξία του σπιτιού δεν καλύψει το δάνειο, 
ο δανειστής μπορεί επίσης να οικειοποιηθεί άλλα 
ακίνητα της ιδιοκτησίας σας.

Ενισχύετε οικονομικά  
την οικογένειά σας;
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Αν βάλετε το σπίτι σας σε αντίστροφη υποθήκη το 
δάνειο θα χρειαστεί να αποπληρωθεί μόνο κατά τον 
θάνατό σας ή όταν πουλήσετε το σπίτι σας. Ωστόσο, 
μπορεί να διαπιστώσετε ότι η απομένουσα αξία του 
μεριδίου του σπιτιού που σας ανήκει δεν επαρκεί 
για να καλύψετε τα έξοδα οίκου ευγηρίας, ιατρικής 
περίθαλψης ή για να το κληροδοτήσετε σε τρίτους.

Συμβουλή 1:
Σκεφτείτε πριν υπογράψετε
Εάν το παιδί σας δεν είναι σε θέση να πάρει κάποιο 
δάνειο μόνο του, πιθανόν να οφείλεται στο ότι η 
τράπεζα τον αξιολογεί ως δανειολήπτη υψηλού 
κινδύνου. Αυτό σημαίνει, πως η τράπεζα πιστεύει 
ότι δεν θα είναι σε θέση να εξοφλήσει το δάνειο 
και ότι η αξία της περιουσίας του δεν επαρκεί ως 
εγγύηση δανείου σε περίπτωση που δεν καταφέρει 
να πληρώσει.

Το παιδί σας μπορεί να είναι υπερβολικά αισιόδοξο 
σχετικά με την ικανότητά του να ανταποκριθεί 
οικονομικά σε οποιοδήποτε δάνειο λάβει. Μπορεί 
να μην έχει εκτιμήσει προσεκτικά τις επιπτώσεις που 
θα έχετε εσείς σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. 
Εφόσον εσείς είστε που θα χάσετε τα περισσότερα, θα 
πρέπει να είστε πολύ ρεαλιστικοί.

Εάν η τράπεζα δεν θεωρεί το παιδί σας ασφαλές 
πιστοληπτικό ρίσκο, το ίδιο θα πρέπει να κάνετε και 
εσείς.

Συμβουλή 2:
Λάβετε ανεξάρτητη νομική 
συμβουλή
Τα έγγραφα νομικού περιεχομένου όπως δάνεια, 
υποθήκες και μεσεγγυήσεις μπορεί να είναι περίπλοκα 
και δυσνόητα. Μην επαφίεστε στο παιδί σας ή τον 
εκπρόσωπο της τράπεζας να σας εξηγήσουν τι 
σημαίνει η υπογραφή σας σε ένα έγγραφο. Μην 
συμφωνήσετε στην υπογραφή οποιουδήποτε κενού 
εγγράφου που θα συμπληρωθεί αργότερα από 
κάποιον άλλο.

Είναι σημαντικό να λάβετε ανεξάρτητη νομική 
συμβουλή προτού λάβετε οποιεσδήποτε αποφάσεις 
να βοηθήσετε ένα μέλος της οικογένειας οικονομικά, 
όταν το σπίτι σας είναι το μόνο σας περιουσιακό 
στοιχείο. Θα πρέπει να δείτε ένα δικηγόρο, τον οποίο 
δεν έχουν συμβουλευτεί ούτε το παιδί σας ούτε η 
τράπεζα και να του μιλήσετε χωρίς την παρουσία 
τρίτου στο χώρο.

Αυτό θα σας βοηθήσει να βεβαιωθείτε ότι 
καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση σκοπεύετε να 
εμπλακείτε. Το κόστος αυτής της συμβουλής μπορεί 
να σας εξοικονομήσει πολλά περισσότερα χρήματα 
σε βάθος χρόνου εάν  τα πράγματα δεν εξελίσσονταν 
καλά.

Πολλές φορές υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές 
λύσεις από την αντίστροφη υποθήκη. Πρέπει 
επίσης να λάβετε οικονομικές συμβουλές πριν  να 
αποφασίσετε να προχωρήσετε σε αντίστροφη 
υποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως 
τους κινδύνους και τις εναλλακτικές λύσεις.

Συμβουλή 3:
Δεν είναι κακό να πείτε όχι
Είναι δύσκολο να αρνηθείτε να ανταποκριθείτε σε 
αίτημα οικονομικής βοήθειας από εκείνους που 
αγαπάτε και θέλετε να βοηθήσετε. Μπορεί να θέλετε 
να βοηθήσετε, αλλά μπορεί να μην είναι ρεαλιστικό 
για εσάς. Θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι έχετε όσο το 
δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
οικονομική κατάσταση του προσώπου που επιθυμείτε 
να βοηθήσετε, τη συμφωνία που κάνετε και τους 
κινδύνους που εμπλέκονται.

Εάν το μοναδικό σας περιουσιακό στοιχείο είναι το 
σπίτι που μένετε, θα πρέπει να αναρωτηθείτε:

• Μήπως ο κίνδυνος να χάσω το μοναδικό μου    
σπίτι είναι πολύ μεγάλος;

• Τι θα κάνω εάν χρειαστεί να εγκαταλείψω το     
σπίτι μου;

• Πού θα μείνω;

• Πώς θα επηρεάσει αυτό τη σχέση μου με τα άλλα 
παιδιά μου ή τι σκοπεύω να κάνω με τη δική τους 
κληρονομιά;

Αδυναμία να βοηθήσετε δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάτε 
τα παιδιά σας. Έχετε δικαίωμα να προστατέψετε τα 
δικά σας συμφέροντα. 

Τα παιδιά σας θα πρέπει να καταλάβουν ότι ο 
κίνδυνος να χάσετε το σπίτι σας όταν βρίσκεστε 
σε ένα προχωρημένο στάδιο της ζωής σας είναι 
ιδιαιτέρως δύσκολη κατάσταση. Δεν έχετε τις ίδιες 
ευκαιρίες να ξεκινήσετε από την αρχή όπως κάποιος 
νεότερος.



Συμβουλή 4:
Δάνειο ή δώρο;
Εάν δανείσετε χρήματα σε κάποιο μέλος της 
οικογένειας, είναι σημαντικό να καταστήσετε 
εγγράφως σαφές εάν σκοπεύετε να δώσετε 
τα χρήματα ως δώρο ή εάν περιμένετε να σας 
επιστραφούν τα χρήματα κάποια στιγμή. Η γραπτή 
συμφωνία θα πρέπει να υπογραφεί και από τους 
δύο. Χωρίς κάποιο έγγραφο, θα είναι δύσκολο να 
αποδείξετε αργότερα ότι τα χρήματα ήταν δάνειο 
και όχι δώρο. Μια γραπτή συμφωνία σχετικά με 
την αποπληρωμή ή μη των χρημάτων, έως πότε και 
εάν θα πρέπει να καταβληθούν τόκοι, θα βοηθήσει 
εάν παρουσιαστεί διαφωνία επ’ αυτού στο μέλλον. 
Θα πρέπει να λάβετε νομική συμβουλή πριν να 
υπογράψετε μια τέτοια συμφωνία.

Θα πρέπει να πάρετε νομική συμβουλή πριν 
υπογράψετε μια τέτοια συμφωνία.

Μπορείτε να κάνετε αγωγή για να ανακτήσετε 
χρήματα που οφείλονται σε σας. Ωστόσο σύμφωνα 
με το νόμο έχετε μόνο 6 χρόνια από την ημερομηνία 
που τα χρήματα έγιναν ωφελητέα για να αρχίσετε την 
προσφυγή στο Δικαστήριο. Μερικές φορές μπορεί να 
είναι δύσκολο να βρείτε ποια είναι αυτή ημερομηνία, 
και ίσως χρειαστεί να λάβετε νομική συμβουλή 
σχετικά με αυτό.

Συμβουλή 5:
Σκεφτείτε τη σύνταξή σας
Η οικονομική βοήθεια που παρέχετε στην οικογένειά 
σας μπορεί να επηρεάσει τα συνταξιοδοτικά σας 
δικαιώματα. Η Centrelink διέπεται από κανόνες 
σχετικά με το πόσο μερίδιο της περιουσίας σας 
μπορείτε να ‘δωρίσετε’ προτού αυτό έχει επιπτώσεις 
στη σύνταξή σας.

Εάν δανείσετε χρήματα σε μέλος της οικογένειας, το 
δάνειο θα θεωρηθεί μέρος των περιουσιακών σας 
στοιχείων και μπορεί να επηρεάσει τα συνταξιοδοτικά 
σας δικαιώματα. Αυτό περιλαμβάνει και την 
περίπτωση που βάλετε το σπίτι σας υποθήκη για 
δάνειο που δίνετε στην οικογένειά σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως 
επηρεάζεται η σύνταξή σας θα βρείτε στο φυλλάδιο 
της Legal Aid NSW ‘Το σπίτι σας και η σύνταξη’.

Μία αληθινή ιστορία...
Η Ελένη είναι 84 ετών. Η κατάσταση της 
υγείας της είναι σοβαρή και το σπίτι της έχει 
διαμορφωθεί έτσι ώστε να της επιτρέπει να ζει 
ανεξάρτητη. Δεν έχει βγει από το σπίτι της τα 
τελευταία 4 χρόνια λόγω της επιδείνωσης της 
υγείας της αλλά λαμβάνει καλή υποστήριξη 
στο σπίτι. Η Τασία, η κόρη της Ελένης, την 
ενημερώνει ότι χρειάζεται χρήματα για να 
εξοφλήσει ένα χρέος. Η Ελένη προσφέρεται 
να μεταβιβάσει το σπίτι στην Τασία, ώστε 
να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ως 
εγγύηση για τη χορήγηση δανείου. Η Τασία 
συμφωνεί να επιτρέψει στην Ελένη να ζει στο 
σπίτι για το υπόλοιπο της ζωής της. Η Τασία 
άφησε ανεξόφλητες δόσεις δανείου και δεν 
ανταποκρίθηκε στα έγγραφα που της έστειλε 
η τράπεζα. Η τράπεζα εξέδωσε δικαστική 
απόφαση, βάσει της οποίας το σπίτι θα 
μπορούσε να περιέλθει στην ιδιοκτησία της 
τράπεζας και να πουληθεί. Η Ελένη κινδύνευε με 
έξωση από το σπίτι της. Η Ελένη αναγκάστηκε 
να ενεργήσει δικαστικά ενώπιον του Ανώτατου 
Δικαστηρίου, ώστε να βρεθεί ένας τρόπος να 
μείνει στο σπίτι της.



Υπηρεσία Δικαιωμάτων 
Ηλικιωμένων
Παρέχει δωρεάν νομική συμβουλή και βοήθεια για τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
Τηλ: 1800 424 079  (χωρίς χρέωση) 

www.seniorsrightsservice.org.au

Υπηρεσία Οικονομικών 
Πληροφοριών (FIS)
Η FIS είναι μια δωρεάν υπηρεσία της Centrelink. Η 
FIS μπορεί να σας βοηθήσει να υπολογίσετε εάν θα 
επηρεαστεί η σύνταξή σας. Δεν πρόκειται για νομική 
συμβουλή.
Τηλ: 131 021 

www.humanservices.gov.au

LawAccess NSW
Παρέχει τηλεφωνικώς δωρεάν νομικές πληροφορίες, 
συμβουλές και παραπομπές σε άλλες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένου του πλησιέστερου γραφείου 
Νομικής Βοήθειας Νέας Νότιας Ουαλίας, Κοινοτικού 
Νομικού Κέντρου, ιδιωτικούς δικηγόρους και άλλους 
οργανισμούς.
Τηλ: 1300 888 529 (χρέωση τοπικής κλήσης)
www.lawaccess.nsw.gov.au
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Άλλα διαθέσιμα φυλλάδια:
  Ενήλικα παιδιά που μένουν 

στο σπίτι 
Τι να κάνετε εάν θέλετε 
να φύγουν;

 Βιώνετε βία ή κακοποίηση;  
 Μπορείτε να τις σταματήσετε

 Είστε παππούς ή γιαγιά; 
 Απαντήσεις στις νομικές  
 ερωτήσεις σας

 Μετακόμιση μαζί με την   
 οικογένεια; 
 Βεβαιωθείτε ότι προστατεύετε τα  
 συμφέροντά σας

  Θέλουν να  φύγω 
Παραμένοντας στο σπίτι σας 
αφότου αποβιώσει ο σύντροφός 
σας

  Ποιος θα λαμβάνει 
αποφάσεις για λογαριασμό 
σας, εάν εσείς δεν μπορείτε 
να αποφασίσετε μόνοι σας; 
Κάντε από τώρα πρόβλεψη για το μέλλον

 Γιατί να κάνετε διαθήκη;  
 Ένας οδηγός για να κάνετε διαθήκη

 Το σπίτι σας και η σύνταξή   
 σας  
 Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η παρούσα δημοσίευση είναι ένας γενικός οδηγός για το νόμο. Δεν θα 
πρέπει να βασιστείτε σε αυτή ως νομική συμβουλή και συνιστούμε να 
μιλήσετε σε δικηγόρο σχετικά με την περίπτωσή σας.

Οι πληροφορίες είναι σωστές κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Όμως 
μπορεί να αλλάξουν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με 
την LawAccess NSW  στο 1300 888 529.

Για να παραγγείλετε φυλλάδια της Legal Aid NSW τηλεφωνήστε στο:   
02 92195028 ή στείλετε μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη  
publications@legalaid.nsw.gov.au. Επίσης μπορείτε να παραγγείλετε 
και από την ιστοσελίδα μας www.legalaid.nsw.gov.au/publications

Χρειάζεστε διερμηνέα; 
Εάν χρειάζεστε βοήθεια να μας μιλήσετε 
στην γλώσσα σας, καλέστε την Υπηρεσία 
Διερμηνείας και Μετάφρασης (ΤΙS) στο  

131 450 (9πμ – 5μμ).

Έχετε δυσκολία στην ομιλία ή στην ακοή; 
Εάν σας είναι δύσκολο να ακούσετε ή να μιλήσετε:

καλέστε μας διά μέσου της  National Relay 
Service στο 133 677 ή  www.relayservice.
gov.au ή καλέστε

LawAccess NSW στο 1300 889 529

Που μπορώ να πάρω 
περισσότερη βοήθεια; 


