
 
 

AM Legal Δικηγόροι Αποζημιώσεων  
 
Καλωσορίσατε στη νομική υπηρεσία αποζημιώσεων. 
 
Οι νομικοί του ΑΜ Legal Δικηγόροι Αποζημιώσεων ειδικεύονται σε υποθέσεις 
διεκδίκησης αποζημιώσεων. Ο στόχος μας είναι να λάβετε την υψηλότερη 
δυνατή αποζημίωση στο συντομότερο δυνατό χρόνο. 
 
Στην ΑΜ Legal Δικηγόροι Αποζημιώσεων καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να 
απαντήσουμε σε όλα τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε από την πρώτη στιγμή. 
Όταν λαμβάνουμε μηνύματα σας απαντάμε άμεσα και με τον πιο αποδοτικό 
τρόπο.  Γνωρίζουμε ότι η ενασχόληση με νομικά ζητήματα μπορεί να φαίνεται 
σαν απειλή ή να είναι και αγχώδης, γι’ αυτό βεβαιώνουμε τους πελάτες μας 
και τους ενημερώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
 
Παρέχουμε συμβουλές επακριβώς για το πώς μπορεί να λυθεί μία υπόθεση, με 
απλό και κατανοητό λεξιλόγιο και κάνουμε ότι μπορούμε για  να 
προχωρήσουμε όλες τις υποθέσεις άμεσα και αποτελεσματικά. Εν συντομία, 
αγωνιζόμαστε για να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι υποθέσεις των πελατών μας, 
με το λιγότερο δυνατό άγχος. 
 
Η εταιρία μας δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει ειλικρινείς και 
επακριβείς συμβουλές άμεσα και να βοηθήσει με διεκδικήσεις αποζημιώσεων.  
Oι νομικοί της ΑΜ Legal Δικηγόροι Αποζημιώσεων προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους σε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων αποζημίωσης και νομικών υπηρεσιών. 
Πρέπει να υπάρχει άμεση δικαστική αγωγή να προστατεύσουμε τα δικαιώματα 
σας και να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούστε.  Πολλές φορές περισσότερες 
από μία διάταξη του νόμου ισχύει, αναλόγως με την υπόθεση.  Υπάρχουν 
«παραθυράκια του νόμου», διαδικασίες, χρονικά όρια και αποζημιώσεις που 
πρέπει να συνυπολογιστούν.  Μπορεί να είναι περίπλοκο και επίπονο.  
Προσπαθούμε να μειώσουμε την αβεβαιότητα, παρέχοντας επακριβείς συμβουλές 
στην καθομιλουμένη.  Διασφαλίζουμε στους πελάτες μας, ότι είναι επαρκώς 
ενημερωμένοι ώστε να μπορούν να λάβουν αποφάσεις με αυτοπεποίθηση.  Δείτε 
τις υπηρεσίες μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες 
αποζημίωσης στις οποίες ειδικευόμαστε.  
 
Ο Αντώνης Μαστρογιάννης, είναι ο διευθυντής της ΑΜ νομικής υπηρεσίας 
αποζημιώσεων.  Ο Αντώνης έχει 15 χρόνια προ-υπηρεσία σε υποθέσεις 
αποζημιώσεων.   
 
Στα αρχικά στάδια της καριέρας του εργάστηκε για αρκετούς γνωστούς στον 
χώρο εργοδότες και ασφαλιστικές εταιρίες.  Κατάφερε σε αυτό το διάστημα 
να αναπτύξει καλές γνώσεις στις αρχές δικαίου που εμπεριέχονται στο 
νομικό πλαίσιο αποζημιώσεων και χρειάστηκε να εφαρμόσει στην πράξη τις 
γνώσεις του για να προστατέψει και να προωθήσει τις υποθέσεις των πελατών 
του.   
 
Ο Αντώνης χρησιμοποιεί πια τις γνώσεις  και την εμπειρία του για να 
επωφεληθούν προσβεβλημένα άτομα.  Ο Αντώνης έχει βοηθήσει επιτυχώς πολύ 
κόσμο τα τελευταία χρόνια.   
 
Ο Αντώνης παραμένει ενήμερος για τις αλλαγές των νόμων.  Είναι καλά 
ενημερωμένος για να προσφέρει επακριβείς συμβουλές και να εξηγήσει τις 
όποιες επιπτώσεις μπορούν να έχουν οι αλλαγές στους νόμους.   
 



Ο Αντώνης είναι ο ιδανικότερος για να διασφαλίσει το μέγιστο της 
αποζημίωσης για τραυματισμένα άτομα και καταλαβαίνει πως αυτά τα πρόσωπα 
δεν θέλουν να εμπλακούν σε μία χρονοβόρα δικαστική διαμάχη.  Συνεπώς όπου 
είναι δυνατό ο Αντώνης αναλαμβάνει να λύσει τις υποθέσεις με 
εναλλακτικούς τρόπους ώστε να λυθούν οι διαμάχες το συντομότερο δυνατό.  
Ο Αντώνης έχει υψηλό ποσοστό επιτυχίας, στο να επιλύνει υποθέσεις, προς 
το όφελος του πελάτη. 
 
Ενώ η φιλοσοφία του Αντώνη είναι να επιλύει τις διαμάχες το συντομότερο 
δυνατό, δεν είναι ποτέ διατεθειμένος να μειώσει τις απαιτήσεις του 
πελάτη.  Αν η ασφαλιστική εταιρία δεν προσφέρει το ανάλογο ποσό 
αποζημίωσης, ο Αντώνης δεν διστάζει να προχωρήσει το ζήτημα και να το 
επιλύσει δικαστικά σε κάποιο δικαστήριο ή εφετείο.  Η προϊστορία του 
Αντώνη σε παρόμοιες αμφισβητούμενες υποθέσεις  είναι εξαιρετική, καθώς 
έχει εμφανιστεί πολλές φορές σε δικαστήρια αγωνιζόμενος για παρόμοιες 
υποθέσεις.   
 
Ο Αντώνης μιλάει άπταιστα Ελληνικά και παραβρέθηκε πολλές φορές στην 
Ελληνική Ορθόδοξη Kοινότητα της Ν.Ν.Ο. και παρείχε συμβουλές δωρεάν, 
καθώς επίσης έχει απαντήσει σε ερωτήσεις και απορίες διαφόρων προσώπων, 
προερχομένων από διάφορες κοινότητες, δωρεάν.   
 
Παρακαλώ καλέστε ή στείλτε email για περισσότερες πληροφορίες και 
συμβουλές.  Είναι έτοιμος να απαντήσει στις απορίες σας και να σας 
βοηθήσει.  ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΘΕΙ*.  
Για προσωπική συνομιλία με τον Αντώνη, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού και 
να τον δείτε στα γραφεία μας στο 5/34 MacMahon Street Hurstville.  
Βρισκόμαστε στο κέντρο του Hurstville.  Επίσης ο Αντώνης είναι 
διατεθειμένος να σας επισκεφθεί στο σπίτι σας ή και στο νοσοκομείο, σε 
οποιοδήποτε σημείο του Σύδνεϋ. 
  
Oi νομικοί του ΑΜ είναι αφοσιωμένοι στο να βοηθούν να πάρετε την 
αποζημίωση που δικαιούστε, το συντομότερο δυνατό.   
 
*Προϋποθέσεις ισχύουν 
 
 


