
TUESDAY 14 JUNE 2016 Ο ΚΟΣΜΟΣ26 ΘΕΜΑΥΓΕΙΑ

ώστε να περιλαμβάνει ΜΟΝΟ εκείνα 
τα οποία θέλετε και όχι όρους που θα 
έθεταν σε κίνδυνο τα ιδιοκτησιακά 
σας καθεστώτα πάνω στη περιουσία 
σας. Τα πληρεξούσια συντάσσονται 
στα κατά τόπους προξενεία ή μπο-
ρούμε να αναλάβουμε ΑΜΕΣΑ και 
εντός διαστήματος 3-4 ημερών την 
διεκπεραίωση και συνταξη ενός πλη-
ρεξουσίου και να είναι έτοιμο να το 
αποστείλετε όπου επιθυμείτε, χωρίς 
τα χρονοβόρα ραντεβού στα κατά τό-
πους προξενεία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Αν σας σταματήσει αστυνόμος στην 
Ελλάδα στο δρόμο:

1. Εξακρίβωση στοιχείων

Αν σας σταματήσει αστυνόμος στο 
δρόμο και απαιτήσει να του δείξετε 
την αστυνομική σας ταυτότητα, οφεί-
λετε να το κάνετε.
Αν αρνηθείτε, μπορεί να τιμωρη-
θείτε με φυλάκιση από 10 ημέρες 
ως 1 χρόνο. (άρθρο 157 του νόμου 
2458/1953).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού δείξετε την ταυτό-
τητά σας, έχετε εκπληρώσει τις νόμι-
μες υποχρεώσεις σας. Μην απαντάτε 
σε άλλες ερωτήσεις, τύπου «τι κάνεις 
εδώ;» «πού πηγαίνεις;» κλπ διότι εί-
ναι παράνομες.
Μπορεί στη συνέχεια οι αστυνόμοι 
να σας ζητήσουν να τους ακολουθή-
σετε στο τμήμα για «εξακρίβωση στοι-
χείων».
Εφόσον έχετε δείξει την ταυτότητά 
σας, αυτό είναι παράνομο, γι’ αυτό 
οφείλετε να διαμαρτυρηθείτε.
Αν παρ’ όλα αυτά σας αναγκάσουν 
να τους ακολουθήσετε, τότε αυτό που 
συμβαίνει είναι στην πραγματικότητα 
μία παράνομη σύλληψη, αφού σας 
πηγαίνουν στο τμήμα χωρίς να υπάρ-
χει ούτε ένταλμα σύλληψης ούτε κλή-
ση για προσαγωγή μάρτυρα!
Άρα στο τμήμα πρέπει απλώς να δώ-
σετε και πάλι τα στοιχεία σας και να 
αρνηθείτε να απαντήσετε σε οποια-
δήποτε άλλη ερώτηση.
Να επαναλαμβάνετε διαρκώς πως εί-
ναι παράνομο να σας κρατούν εκεί 
και να απαιτείτε να μιλήσετε με το δι-
κηγόρο σας.

Είμαι στην Ελλάδα! 
Πως θα εκδόσω πιστοποιητικό 
γεννήσεως στην Αυστραλία;

Πολλοί Ελληνες κάτοικοι Ελλάδας, 
έχουν γεννηθεί σε κάποια πόλη της 
Αυστραλίας. Ζητείται πολλές φορές 
μέσω του γραφείου μας εδώ στο Σύδ-
νευ, η έκδοση πιστοποιητικού γεννή-
σεως, ως στοιχείου απαραίτητου και 
ως προϋπόθεση, προκειμένουν να 
εκδοθεί διαβατήριο Αυστραλιανών 
αρχών από την πρεσβεία ή κάποια 
προξενική αρχή της Αυστραλίας στην 
Ελλάδα.
Η ζήτηση το τελευταίο χρονικό διά-
στημα έχει «ανέβει». Μέχρι σήμερα, 
ήταν αρκετή μια απλή εξουσιοδότη-
ση του ενδιαφερομένου στα Αγγλικά. 
Για το σκοπό αυτό, αποστέλαμε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνημ-
μένο προσχέδιο στον ενδιαφερόμενο 
ο οποίος μας το επέστρεφε μέσω του 
δικού του email. Εν συνεχεία κατα-
θέταμε την αίτηση και εντός λίγων 
ημερών παραλαμβάναμε το σχετικό 
πιστοποιητικό.
Ομως εν όψει της διαρκώς αυξανό-
μενης ζήτησης και του κινδύνου να 
εκδίδονται πιστοποιητικά σε πρόσω-
πα τα οποία να μην ήταν τα ίδια με 
το αναφερόμενο στο πιστοποιητικο 
πρόσωπο, οι Αυστραλιανές αρχές ζη-
τούν περισσότερα αποδεικτικά στοι-
χεία της ταυτότητας του αιτούντος και 
κυρίως τρία έγγραφα δημόσια, όπου 
έχουν τη φωτογραφία του αιτούντος.
Σκοπός είναι η αντιπαραβολή του 
προσώπου του αιτούντος με το πρό-
σωπο που θα εικονίζεται στο υπό έκ-
δοση διαβατήριο.
Ετσι, όταν αποστέλλετε email στο 
γραφείο μας για την έκδοση πιστο-
ποιητικού γεννήσεως, θα πρέπει να 
συνοδεύεται απο σκαναρισμένα τρία 
έγγραφα ταυτοποίησης προσώπου 
(σε σκαναρισμένες φωτοτυπίες κατά 
προτίμηση έγχρωμες). Τα έγγραφα 
αυτά μπορεί να είναι:
1) Ελληνική αστυνομική ταυτότητα
2) Ελληνικό διαβατήριο εφ΄ όσον 
υπάρχει
3) Αδεια οδήγησης
4) Βιβλιάριο υγείας 
ή οποιοδήποτε άλλο Ελληνικο δημό-
σιο έγγραφο που έχει τη φωτογραφία 
σας. Τα έγγραφα αυτά εφόσον δεν 

αναφέρουν τα στοιχεία σας με λατι-
νικούς χαρακτήρες καλό θα είναι να 
αποστέλλονται μεταφρασμένα στ΄ 
Αγγλικά σας ενημερώνουμε ότι το 
γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδο-
ση αυτών των πιστοποιητικών καθώς 
και όλων των πιστοποιητικών που 
έχετε ανάγκη ή σας ζητούνται, τόσο 
εδώ στην Αυστραλία όσο και στην 
Ελλάδα.
Περαιτέρω, θα απαντούμε και θα 
προωθούμε το αίτημα σας ως εξουσι-
οδοτηθέντα πρόσωπα από εσας.

Σημείωση: Η εξουσιοδότηση που θα σας 
αποστέλουμε θα πρέπει να πρώτα να την 
εκτυπώνετε, εν συνεχεία να την υπογράφει ο 
ενδιαφερόμενος και ξανασκανάροντας της να 
μας την αποστέλει ως συνημμένο στο ηλε-
κτρονικο ταχυδρομείο έγγραφο.΄ (ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΟΥΣ 
ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ 

ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥΣ)

Ελπίζω με τις παραπάνω πληροφορί-
ες κάποια θέματα σας να έχουν καλυ-
φθεί επιγραμματικά, όμως υπάρχουν 
και άλλα θέματα όπως τα συνταξιο-
δοτικά σας, τα φορολογικά ή και τα 
στρατολογικά για κάποιους νεαρούς  
της παροικίας μας. Ειναι πιστεύω 
κατανοητό ότι δεν μπορούν όλα αυτά 
να καλυφθούν σε ένα αφιέρωμα στην 
εφημερίδα, διότι απαιτούνται τόμοι 
ολόκληροι σε νομικά βιβλία για τη 
κάλυψη τους. Αυτός είναι ένας μίνι 
οδηγός για κάποια από τα θέματα 
σας και φυσικά το γραφείο μας όπως 
προανέφερα είναι στην διάθεση σας 
για την επίλυση κάθε θέματος σας 
που έχει σχέση με τον Ελληνικό νόμο 
ή και για τα θέματα σας εδώ στην Αυ-
στραλία, φυσικά!

Σας ευχαριστώ
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Το γραφείο μας σε συνεργασία και με τη Δικηγόρο του Σύδνευ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥΡΙΚΗ (ATHENA TOURIKIS) - SOLICITOR
αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση των υποθέσεων σας στην Ελλάδα και την Αυστραλία.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
- ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

•Θέματα κληρονομιών, αποδοχές, διανομές 
περιουσιών και σύνταξη διαθηκών στην 
Ελλάδα και την Αυστραλία.
•Γονικές Παροχές, Θέματα ασφάλισης και 
συνταξιοδοτικά στην Ελλάδα.
•Τακτοποίηση με συνεργάτες λογιστές στην 
Ελλάδα των φορολογικών σας θεμά-

των - Ελληνική υπηκοότητα και ελληνικά 
διαβατήρια.
•Κάθε είδους μεταβίβαση ακινήτων, πώλη-
ση, αγορά κ.λπ. στην Ελλάδα.
•Πληρεξούσια  για την Ελλάδα για οποιοδή-
ποτε θέμα υπάρχει ανάγκη.
•Εκδοση ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και κλειδαρίθμου κα-

θώς και διορισμό φορολογικού αντικλήτου 
στην Ελλάδα  - Υπαγωγή κατοίκων εξωτερι-
κού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην Αθήνα.
•Πλήρης ενημέρωση σχετικά με τα φορο-
λογικά σας θέματα και τις τυχόν οφειλές σας 
σε σχέση με την περιουσία σας στην Ελλάδα 
όπου και αν βρίσκεται εκεί.

Βρισκόμαστε ΕΔΩ στην Αυστραλία για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί στην Ελλάδα.
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