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Ποιες υπηρεσίες έχει η Νομική Βοήθεια ΔΑ;  

• Δωρεάν πληροφορίες, πόρους και δημοσιεύσεις διαθέσιμες από την ιστοσελίδα μας. 

• Αριθμό τηλεφώνου Γραμμής Πληροφοριών (Infoline) - 1300 650 579. 

• Ραντεβού για νομικές συμβουλές και βοήθεια σχετικά με προβλήματα όπως: 

o ποινικές κατηγορίες  

o οικογενειακές διαφορές, υποστήριξη παιδιών, εφαρμογές φροντίδας και προστασίας  

o περιοριστικές εντολές 

o ζητήματα καταναλωτών, χρέη, προβλήματα απασχόλησης, κηδεμονία και διοίκηση, 

ασφαλιστικές απαιτήσεις, στρες υποθηκών, ζημιές αυτοκινήτων και περιουσίας, κοινωνική 

ασφάλιση, και αποζημιώσεις για θύματα εγκληματικών πράξεων. 

• Υπηρεσία δικηγόρων εν υπηρεσία για παροχή συμβουλών και υποστήριξης στο Ειρηνοδικείο, 

στο Δικαστήριο για Παιδιά και στο Οικογενειακό Δικαστήριο. Οι δικηγόροι μας εν υπηρεσία δεν 

μπορούν να σας εκπροσωπήσουν σε δίκη. 

• Συνεχή εκπροσώπηση από δικηγόρο με χορήγηση βοήθειας. 

• Πόροι νομικής εκπαίδευσης για κοινοτικές ομάδες και για το κοινό. 

Τι θα συμβεί αν χρειαστώ διερμηνέα;  

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που 

δυσκολεύονται να μιλήσουν ή να καταλάβουν αγγλικά. Εάν προτιμάτε να μιλάτε σε 

άλλη γλώσσα, μπορούμε να κανονίσουμε τη βοήθεια ενός διερμηνέα. 

Όταν καλείτε τη Γραμμή πληροφοριών ή έρθετε σε ένα από τα γραφεία μας, πείτε μας ποια γλώσσα 

μιλάτε. Θα κλείσουμε ένα διερμηνέα και θα σας δώσουμε χρόνο να μιλήσετε μαζί μας για το νομικό σας 

πρόβλημα χρησιμοποιώντας το διερμηνέα. 

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα διερμηνέα σε ένα ραντεβού, παρακαλούμε ενημερώστε μας την ώρα  

που κλείνετε το ραντεβού. 

Εάν πηγαίνετε στο δικαστήριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δικαστήριο και να ζητήσετε από αυτούς 

να σας παραγγείλουν ένα διερμηνέα. Αν βρίσκεστε στο δικαστήριο και δεν υπάρχει διερμηνέας εκεί, 

ζητήστε από την υπηρεσία μας δικηγόρων εν υπηρεσία αν μπορεί να σας βοηθήσει στο δικαστήριο ώστε 

να μεταθέσει το θέμα σας σε άλλη μέρα και να ζητήσετε να υπάρχει διερμηνέας την επόμενη φορά.  

Επικοινωνήστε μαζί μας 

Η Γραμμή πληροφοριών είναι ανοιχτή τις εργάσιμες ημέρες από τις 9.00 π.μ. έως τις 4.00 μ.μ. (WST) – 

τηλέφωνο: 1300 650 579. 

Τα κεντρικά μας γραφεία βρίσκονται στο 32 St Georges Terrace, στο Perth. Έχουμε επίσης γραφεία σε 

μεγάλα περιφερειακά κέντρα. 

H Νομική Βοήθεια ΔΑ (Legal Aid WA) σας βοηθά να κατανοήσετε τα νομικά σας προβλήματα και 

αναζητά τρόπους για να σας βοηθήσει να τα επιλύσετε. 

Το πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε εξαρτάται από το νομικό σας πρόβλημα, την προσωπική σας 

κατάσταση και τους πόρους μας. 
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