
Χρήση συνηγόρου 

Μερικές φορές οι άνθρωποι 
βρίσκουν ευκολότερο το να έχουν 
ένα άτομο υποστήριξης για να τους 
βοηθήσει να έχουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες και υπηρεσίες. Εάν 
αυτό ισχύει για εσάς, ίσως θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε έναν συνήγορο. 
Συνήγορος είναι κάποιος που μιλά εκ 
μέρους σας με τρόπο που 
αντιπροσωπεύει τα καλύτερα 
συμφέροντά σας. Αυτό το άτομο 
μπορεί να είναι κάποιος που 
γνωρίζετε (μέλος της οικογένειας, 
γείτονας ή φροντιστής) ή κάποιος 
που εκτελεί επίσημο ρόλο 
συνηγόρου. Θα συνεργαστούν μαζί 
σας και θα σας εκπροσωπήσουν εάν 
χρειάζεστε υποστήριξη και 
ενθάρρυνση για να ασκήσετε τα 
δικαιώματά σας. Μπορεί να θέλετε 
να επικοινωνήσετε με μια υπηρεσία 
υπεράσπισης ή να χρησιμοποιήσετε 
το δικό σας συνήγορο για να σας 
βοηθήσει να σχολιάσετε, να σας 
βοηθήσει να αποκτήσετε πρόσβαση 
στις υπηρεσίες μας ή να παρευρεθεί 
σε μια συνάντηση μαζί με σας. 

Τι μπορεί να κάνει ένας 
συνήγορος για σας; 

Ο συνήγορος θα: 

 παράσχει δωρεάν, εμπιστευτική 
και ανεξάρτητη υπηρεσία σε 
εσάς και τους εκπροσώπους σας 

 παράσχει πληροφορίες και 
βοήθεια για να σας υποστηρίξει 
να χρησιμοποιήσετε τις 
υπηρεσίες μας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής βοήθειας στη 
διαδικασία παραπόνων 

 ο συνήγορος θα σας βοηθήσει να 
πετύχετε το καλύτερο 
αποτέλεσμα για σας 

 λάβει μέτρα προκειμένου να βρει 
άλλα άτομα που σχετίζονται με 
εσάς όταν δεν μπορείτε να 
εκφράσετε τις επιθυμίες σας 

 
 
 
 

 αναγνωρίσει το σημαντικό ρόλο 
της οικογένειας και των φίλων 
σας στην υποστήριξη και την 
προάσπιση των δικαιωμάτων 
σας 

 εργαστεί απευθείας 
λαμβάνοντας τη δική σας 
συγκατάθεση για να εκφράσει 
τις αποφάσεις και τις επιθυμίες 
σας 

 συνεργαστεί με τους 
εκπροσώπους σας προκειμένου 
να ενεργήσουν προς το 
συμφέρον σας. 

Όταν επικοινωνήσετε με 
μια υπηρεσία συνηγορίας 

Ο συνήγορος θα: 

 ακούσει και θα κάνει 
ερωτήσεις για να διευκρινίσει 
τα συγκεκριμένα ζητήματα 
που σας απασχολούν 

 παράσχει ακριβείς 
πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματά σας 

 παράσχει σχέδια για να 
βοηθήσει στην επίλυση του 
προβλήματος 

 συζητήσετε τυχόν αρνητικές 
συνέπειες που μπορεί να 
προκύψουν από μια 
συγκεκριμένη ενέργεια ή 
απόφαση 

 προχωρήσει μόνο εάν εσείς ή 
ο αντιπρόσωπός σας δώσετε 
τη συγκατάθεσή σας  

 υποστηρίξει εσάς και τον 
εκπρόσωπό σας για να 
υπερασπιστείτε τον εαυτό σας 
ή να μιλήσει εκ μέρους σας 

 
 
 
 
 
 

 συμβουλεύσει και θα 
ενημερώσει εσάς ή/και τον 

εκπρόσωπό σας κατά τη διαδικασία 
συνηγορίας, μέχρι να επιλυθούν τα 
ζητήματα 

 παράσχει πληροφορίες και 
παραπομπή σε άλλους φορείς εάν 
αυτοί δεν είναι σε θέση να 
επιλύσουν το θέμα που σας 

ανησυχεί. 

Υπηρεσίες συνηγορίας 
και περισσότερες 
πληροφορίες 

Γραμματεία του Δημόσιου 
Συνηγόρου (Office of the Public 
Advocate) Τηλέφωνο:1300 309 
337 
www.publicadvocate.vic.gov.au 

Επίτροπος Υπηρεσιών Αναπηρίας 
(Disability Services Commissioner)                    
Τηλέφωνο: 1300 728 187 
www.odsc.vic.gov.au 

Συνηγορία Ψυχικής Υγείας 
(Mental Health Advocacy) 
Τηλέφωνο: 9380 3900 
www.mentalhealthvic.org.au 

Εθνική Γραμμή Βοηθείας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων 
(National Aged Care Advocacy 
Line) Τηλέφωνο: 1800 700 600 

Επιτροπή Ποιότητας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων (Aged Care Quality 
commission)                                            
www.agedcarequality.gov.au Ph. 
1800 951 822 

Επιτροπή Ποιότητας και Ασφάλειας 
του Εθνικού Ασφαλιστικού 
Συστήματος Αναπηρίας (NDIS Quality 
and Safeguarding commission)  
www.ndiscommission.gov.au/par 
ticipants/disability-advocacy 
Τηλέφωνο: 1800 035 544 
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