
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
που πρέπει να 

τις κάνετε στον 
δικηγόρο σας

Εάν δεν σας διατίθεται 
νομική βοήθεια και 

χρειάζεστε τη βοήθεια 
ενός ιδιωτικού δικηγόρου, 

πρώτα πρέπει να 
διαβάσετε αυτό.

Questions you should ask your lawyer           Greek



Η πρώτη μου συνάντηση είναι δωρεάν;
Ορισμένοι ιδιωτικοί δικηγόροι παρέχουν την πρώτη 
συνάντηση δωρεάν. Ρωτήστε το αυτό όταν κλείσετε την 
πρώτη σας συνάντηση.

Ο δικηγόρος έχει εμπειρία σε αυτό το 
αντικείμενο;
Αφού εξηγήσετε στο δικηγόρο σας το νομικό σας πρόβλημα, 
ρωτήστε τον ποια είναι η σχετική του εμπειρία με αυτό 
το είδος προβλημάτων. Πολλοί δικηγόροι ειδικεύονται 
σε συγκεκριμένους τομείς Δικαίου. Επίσης, μάθετε ποιος 
θα κάνει την πραγματική δουλειά. Ζητήστε να σας πουν 
εάν η υπόθεσή σας θα παραπεμφθεί σε άλλο δικηγόρο 
της εταιρίας.

Ποιές επιλογές έχω για να λύσω το 
πρόβλημά μου;
Ζητήστε από το δικηγόρο σας να σας συνοψίσει ποιες είναι 
οι επιλογές που έχετε, ώστε να προσπαθήσετε να λύσετε το 
νομικό σας πρόβλημα. Αυτό θα σας βοηθήσει να επιλέξετε 
τη λύση (-εις) που σας ταιριάζει καλύτερα. Εάν υπάρχει 
κάτι που δεν καταλαβαίνετε, ζητήστε από το δικηγόρο 
να σας το εξηγήσει. Ρωτήστε για τους τρόπους να λύσετε 
το πρόβλημά σας, χωρίς να προσφύγετε στο δικαστήριο.

Ποιές είναι οι πιθανότητες να πετύχω;
Ρωτήστε το δικηγόρο για τις πιθανότητές σας να κερδίσετε. 
Συζητήστε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα που θα θεωρούσατε 
επιτυχία. Πάρτε το χρόνο σας να σκεφθείτε τα πάντα.

Τί ακριβώς θα κάνει ο δικηγόρος;
Βεβαιωθείτε ότι ο δικηγόρος καταλαβαίνει τι θέλετε να 
πετύχετε. Ζητήστε του να σας εξηγήσει πως θα εκτελείται 
η δουλειά και τι θα περιλαμβάνει. Επίσης, ρωτήστε πως θα 
ενημερώνεστε σχετικά με την πρόοδο της υπόθεσής σας.

Πόσος χρόνος θα χρειαστεί;
Ρωτήστε εάν μπορεί να γίνει κάτι που θα επισπεύσει τη 
διαδικασία. Ρωτήστε εάν θα υπάρχουν καθυστερήσεις και 
πως μπορείτε να τις αποφύγετε.

Πόσο θα κοστίσει;
Κάντε έρευνα αγοράς, και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να 
διαπραγματεύεστε. Το κόστος δεν είναι ο μόνος παράγοντας 



για την επιλογή δικηγόρου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας δικηγόρος είναι 
υποχρεωμένος να σας συμβουλεύσει γραπτώς πόσο θα 
κοστίσει η εργασία του, αλλά εάν αυτό δεν είναι δυνατό, 
πρέπει να σας ενημερώσει πως θα υπολογιστεί το κόστος.

Ρωτήστε εάν θα αναλάβουν την περίπτωση βάσει μη 
καταβολής δικηγορικής αμοιβής στην περίπτωση μη 
ικανοποίησης του πελάτη, και εάν ναι, τι σημαίνει αυτό. 
Η μη καταβολή της δικηγορικής αμοιβής στην περίπτωση 
μη ικανοποίησης του πελάτη δεν σημαίνει ότι η υπηρεσία 
είναι εντελώς δωρεάν – ίσως να χρειαστεί να πληρώσετε 
τα έξοδα του άλλου διάδικου εάν χάσετε, και επίσης τις 
«δαπάνες», όπως το κόστος των ιατρικών γνωματεύσεων.

Ρωτήστε τι άλλο μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε και 
εάν πρέπει τα πληρώσετε τα νομικά έξοδα του άλλου 
διάδικου στην περίπτωση που χάσετε την υπόθεση. Πείτε 
στο δικηγόρο ότι θέλετε να ενημερώνεστε σχετικά για τα 
έξοδα όσο εξελίσσεται η υπόθεσή σας.

Μην υπογράφετε κανένα συμφωνητικό για τα έξοδα, 
ώσπου νε είστε βέβαιοι ότι το καταλαβαίνετε και είστε 
ικανοποιημένοι.

Πότε πρέπει να πληρώσω;
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο δικηγόρος σας πρέπει 
να σας ενημερώσει εκ’ των προτέρων γραπτώς, πως και 
πότε πρέπει να πληρώσετε. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε 
αναλυτικό λογαριασμό πριν πληρώσετε. 

Ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσετε κάποια προκαταβολή. 
Κάποιο δικηγόροι θα συμφωνήσουν να περιμένουν μέχρι 
το τέλος της υπόθεσης για να πληρωθούν. Μην ξεχνάτε, 
μπορείτε πάντα να διαπραγματευτείτε πως και πότε μπορείτε 
θα πληρώσετε.

Τί θα συμβεί εάν έχω πρόβλημα με το 
λογαριασμό ή το δικηγόρο μου;
Πρώτα πρέπει να προσπαθήσετε να λύσετε το πρόβλημα 
με το δικηγόρο σας. Δικαιούστε να γίνει αναθεώρηση 
του λογαριασμού σας εάν δεν είστε ευχαριστημένοι. 
Επικοινωνήστε με το Γραφείο του Επιτρόπου Νομικών 
Υπηρεσιών (Office of the Legal Services Commissioner) 
για συμβουλή σχετικά με αυτό ή για οποιαδήποτε άλλα 
προβλήματα που συναντάτε με το δικηγόρο σας.



Χρειάζεστε γενικές πληροφορίες;
LawAccess NSW
Για νομικές πληροφορίες, παραπομπές και σε ορισμένες 
περιπτώσεις, συμβουλές. 
Τηλ.: 1300 888 529 ή 1300 889 529 Τηλετύπος

Ψάχνετε δικηγόρο;
Παραπεμπτική Υπηρεσία της Ένωσης Νομικών 
της ΝΝΟ (Law Society of NSW Solicitor Referral 
Service)
Τηλ: 9926 0300 ή  
1800 422 713 (μόνο για καλούντες από την επαρχία) 
Ηλ. ταχυδρομείο: ereferral@lawsocnsw.asn.au

Είστε δυσαρεστημένοι με κάποιον ιδιωτικό 
δικηγόρο;
Γραφείο του Επιτρόπου Νομικών Υπηρεσιών 
(The Office of the Legal Services Commissioner)
Τηλ.: 9377 1800 ή  
1800 242 958 (μόνο για καλούντες από την επαρχία) 
Ηλ. ταχυδρομείο: olsc@agd.nsw.gov.au

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ
online: www.legalaid.nsw.gov.au/publications  
Ηλ. ταχυδρομείο: publications@legalaid.nsw.gov.au 
Τηλ.: 9219 5028

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες 
της Νομικής Βοήθειας της ΝΝΟ: www.legalaid.nsw.gov.au
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Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS).  
Παρέχει δωρεάν διερμηνείς εάν δεν ομιλείτε την Αγγλική 
γλώσσα. Η Υπηρεσία TIS μπορεί να σας βοηθήσει να μας 
μιλήσετε στη γλώσσα σας. Καλέστε την TIS στο 131 450 
(9πμ–5μμ).

Υπηρεσίες για άτομα με προβλήματα ακοής/λόγου.  
Αν έχετε βλάβη ομιλίας ή ακοής, καλέστε την 
Παναυστραλιανή Υπηρεσία Αναμετάδοσης,  
National Relay Service, στο 133 677.

This brochure is produced in Arabic, Simplified Chinese, English, 
Greek, Italian and Vietnamese.

Order brochures online at www.legalaid.nsw.gov.au/publications 
or email publications@legalaid.nsw.gov.au or call 9219 5028.


