
Βοηθάμε τους  
ηλικιωμένους  
να αποφύγουν την  
οικονομική κακοποίηση

Τι είναι η οικονομική κακοποίηση ηλικιωμένου;
Γνωρίζουμε ότι άτομα ηλικίας άνω των 50 κινδυνεύουν από οικονομική κακοποίηση, από απάτες και εξαπάτηση. 
Αυτό λέγεται οικονομική κακοποίηση ηλικιωμένου. Οικονομική κακοποίηση σημαίνει παράνομη ή ανάρμοστη 
χρήση χρημάτων ή περιουσίας ενός ατόμου από άλλο άτομο με το οποίο έχει κάποια σχέση. Αυτή η μορφή 
κακοποίησης μπορεί να πάρει πολλές μορφές και να συμβεί σε οποιονδήποτε και συχνά ξεκινάει από πολύ πιο 
μικρή ηλικία από όσο νομίζετε.

Συνήθεις μορφές οικονομικής κακοποίησης ηλικιωμένου
Η οικονομική κακοποίηση ηλικιωμένου μπορεί να λάβει πολλές μορφές και μπορεί να περιλαμβάνει 
επαναλαμβανόμενες ή μεμονωμένες ενέργειες, απειλές ή ακόμη και απουσία λήψης μέτρων.Παρακάτω 
αναφέρονται τα πιο συνηθισμένα είδη κακοποίησης:

Κατάχρηση 
πληρεξουσίου

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν 
ένα εξουσιοδοτημένο άτομο 
(ο πληρεξούσιός σας) παίρνει 
χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία 
σας για τον εαυτό του.

Πίεση, απειλές  
και εκφοβισμός.

Αυτό συμβαίνει όταν κάποιος 
προσπαθεί να σας αναγκάσει να 
μεταβιβάσετε τα περιουσιακά 
σας στοιχεία ή απαιτεί να 
συμπεριληφθεί στη διαθήκη σας.

Εξαπάτηση  
και απάτες 

Αυτά συμβαίνουν όταν κάποιος 
προσπαθεί σκόπιμα να κερδίσει 
την εμπιστοσύνη σας για να 
κλέψει τα χρήματά σας.

Ανυπομονησία για  
την κληρονομιά

Αυτό συμβαίνει όταν ενήλικες, 
συχνά μέλη της οικογένειας, 
πιστεύουν ότι δικαιούνται τα 
χρήματα και τα περιουσιακά 
στοιχεία σας και μπορεί να τους 
κάνει να προσπαθήσουν να τα 
πάρουν από εσάς.

Εγγυήσεις που  
πήγαν στραβά

Μερικές φορές, παρά το γεγονός 
ότι δεν υπήρχε κακή πρόθεση, 
η παροχή εγγύησης για τη λήψη 
δανείου μπορεί να πάει στραβά 
και να οδηγήσει σε απώλεια 
του σπιτιού σας ή άλλων 
περιουσιακών στοιχείων.

Παράλειψη παροχής 
υποσχόμενης φροντίδας

Αυτό συμβαίνει όταν καταρρεύσει 
μια ρύθμιση για ένα μέλος της 
οικογένειας να σας φροντίζει.

Κατάχρηση 
οικογενειακών 
συμφωνιών

Αυτό συμβαίνει όταν κάποιος 
παραβιάζει ή επωφελείται από 
τις τυχόν άτυπες συμφωνίες που 
έχετε κάνει με την οικογένεια για 
χρήματα ή ακίνητα.

Ακατάλληλη χρήση 
χρημάτων

Αυτό συμβαίνει όταν κάποιος 
στον οποίο έχετε επιτρέψει να 
έχει πρόσβαση στα χρήματά σας 
τα ξοδεύει με διαφορετικό τρόπο 
απ’ ότι είχε συμφωνηθεί. 

Συναισθηματικός 
εκβιασμός

Αυτό συμβαίνει όταν κάποιος 
εκτοξεύει απειλές για να λάβει 
κάποιο οικονομικό όφελος -  
όπως αρνείται στο ηλικιωμένο 
άτομο να δει τα εγγόνια εκτός  
εάν του δώσει δάνειο.
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Ποια άτομα διατρέχουν κίνδυνο;
Ενώ η οικονομική κακοποίηση ηλικιωμένου μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε άτομο, υπάρχουν 
ορισμένες ομάδες που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

Αναγνώριση της οικονομικής κακοποίησης
Παρά το γεγονός ότι συμβαίνει σε ευρεία κλίμακα, η οικονομική κακοποίηση ηλικιωμένου μπορεί να είναι  
δύσκολο να αναγνωριστεί και να εντοπιστεί επειδή συχνά είναι κρυμμένη ή περιορίζεται η σημασία της.

Γι’ αυτούς τους λόγους, είναι συνηθισμένο για τους ανθρώπους να αισθάνονται ντροπή, 
αμφιταλάντευση και μεγάλη πίεση όταν μιλάνε για την οικονομική κακοποίηση. Συχνά είναι 
δύσκολο για τα άτομα που βιώνουν οικονομική κακοποίηση να την εντοπίσουν και να την 
ελέγξουν ή και να την παραδεχτούν και να μιλήσουν στους άλλους.

Προειδοποιητικές ενδείξεις που 
πρέπει να λάβετε υπόψη:

Τηλεφωνική γραμμή για την κακοποίηση ηλικιωμένου
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες, καλέστε το 1800 ELDERHelp (1800 353 374).

Αυτός είναι ένας αριθμός για δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις που παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με 
την κακοποίηση ηλικιωμένου. Θα συνδεθείτε αυτόματα με την τηλεφωνική γραμμή που λειτουργεί στην περιοχή 
σας. Η τηλεφωνική γραμμή δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των κυβερνήσεων πολιτειών και επικρατειών.

Οι τηλεφωνικές γραμμές κακοποίησης ηλικιωμένου δεν είναι υπηρεσίες στήριξης σε κρίσιμες καταστάσεις και οι 
ώρες λειτουργίας και οι υπηρεσίες ποικίλλουν ανάλογα τις τοποθεσίες.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τα οικονομικά σας, ενημερώστε την τράπεζά σας.  
Αν θέλετε, ο διευθυντής της τράπεζας της περιοχής σας μπορεί να σας μιλήσει προσωπικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κακοποίηση ηλικιωμένου, τις απάτες και την  
εξαπάτηση, μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό Safe and Savvy από την ιστοσελίδα CommBank.

Σημείωση: Αυτό το φυλλάδιο διατίθεται και σε άλλες γλώσσες.

• Άτομα που είναι μόνα τους ή απομονωμένα

• Άτομα με σωματική ή ψυχική αναπηρία

• Άτομα με περιορισμένη αντίληψη των 
χρημάτων λόγω είτε γλωσσικών περιορισμών ή 
πολιτισμικών εμποδίων

• Γίνονται αναλήψεις μετρητών που  
δεν κάνουν νόημα

• Εμπόδια στη γλώσσα σάς δυσκολεύουν  
να καταλάβετε

• Σας λείπουν καταστάσεις κίνησης τραπεζικού 
λογαριασμού ή είναι συγκεχυμένες

• Αισθάνεστε ότι κάποιος σας εκφοβίζει ή ελέγχει και 
πιστεύετε ότι πρέπει να κάνετε αυτά που λέει κάποιος

• Κάποιος που δεν έχει εξουσιοδότηση στα χρήματά  
σας σάς συνοδεύει στην τράπεζα για να κάνετε  
ανάληψη χρημάτων

• Κάποιος άλλος συμπληρώνει φόρμες της τράπεζας  
για λογαριασμό σας

• Άτομα από τις κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ+

• Άτομα που εξαρτώνται από άλλους για τη  
φροντίδα τους

• Άτομα που έχουν υποστεί άλλες μορφές  
κακοποίησης στο παρελθόν.
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