
   

Πληρώνονται τα έξοδα κηδείας; 
Τα έξοδα κηδείας θα ληφθούν υπόψη. 
Αυτό το ποσό θα αφαιρεθεί από το 
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συγκεντρωτικό ποσό των συγγενών 
θυµάτων. Για να υποβάλει αίτηση για 
έξοδα κηδείας,ο αιτών θα πρέπει να γράψει
στη ∆ικαστική Επιτροπή µε λεπτοµέρειες 
του ποσού και αντίγραφο της απόδειξης ή 
νόµιµου τιµολογίου.  
 
Αν δεν είµαι συγγενής θύµατος µπορώ 
τότε να υποβάλω αίτηση για έξοδα 
κηδείας; 
Ένα άτοµο που υπεβλήθη σε έξοδα κηδείας
ως αποτέλεσµα θανάτου του 
πρωτοβάθµιου θύµατος, µπορεί να λάβει 
βοήθεια για τα έξοδα αυτά στα οποία 
πραγµατικά και λογικά υπεβλήθη.  

Για περισσότερες 
πληροφορίες και 

βοήθεια µπορείτε να 
απευθύνεστε στο 
∆ικαστήριο της 
περιοχής σας. 

 
 
 

∆ιαδικτυακή 

 
Λαµβάνεται υπόψη η συµπεριφορά του 
πρωτοβάθµιου θύµατος; 
Ναι. Μια αποζηµίωση µπορεί να µειωθεί ή 
απορριφθεί εάν το Μέλος της ∆ικαστικής 
Επιτροπής πιστεύει ότι η συµπεριφορά του 
θύµατος συνέβαλλε στο θάνατό του/της. 
 
Τι γίνεται αν είµαι δυσαρεστηµένος/η µε 
την τελική απόφαση της ∆ικαστικής 
Επιτροπής;   
∆ικαιούστε να κάνετε αίτηση στην 
Επιτροπή Εφέσεων Αστικών και 
∆ιοικητικών Αποφάσεων Βικτώριας 
(VCAT) για να επανεξετάσει την απόφαση.
Αυτή η αίτηση πρέπει να γίνει εντός 28 
ηµερών αφού λάβετε την ειδοποίηση της 
απόφασης της ∆ικαστικής Επιτροπής. 
Ισχύει µια χρέωση για την υποβολή 
αίτησης στο VCAT. 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να
απευθυνθείτε στο General List VCAT 9628
9755.

διεύθυνση: 
www.vocat.vic.gov.au
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Πόσο χρονικό περιθώριο έχω για να 
υποβάλω αίτηση στη ∆ικαστική 
Επιτροπή;  
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 2 
ετών από την ηµεροµηνία που 
διαπράχθηκε η βίαιη πράξη. Αν η αίτηση 
υποβληθεί εκπρόθεσµα, πρέπει να 
συµπληρωθεί αίτηση για παράταση 
χρόνου αναφέροντας τους λόγους της 
καθυστέρησης.  
 
Πού µπορείτε να προµηθευτείτε 
αίτηση για παράταση χρόνου; 
Η ∆ικαστική Επιτροπή θα σας στείλει 
αυτόµατα αίτηση για παράταση χρόνου 
όταν καταχωρηθεί η αίτησή σας για 
βοήθεια. 
 
Πόση είναι η βοήθεια που διατίθεται 
για Συγγενή Θύµατος και πώς 
διανέµεται; 
∆ιατίθεται ένα συνολικό ποσό $100.000 
για διανοµή. Το Μέλος της ∆ικαστικής 
Επιτροπής θα αποφασίσει το ποσό που 
θα δοθεί σε κάθε αιτούντα. Το ανώτατο 
ποσό για έναν αιτούνται συγγενή 
θύµατος είναι $50.000. 
 
Πρέπει να παρευρεθώ στην ακρόαση; 
Οι αιτήσεις µπορούν να εκδικαστούν µε 
ακρόαση ή, αν προτιµάτε, ερήµην σας. 
Όµως, δεν είναι όλες οι αιτήσεις 
κατάλληλες για εκδίκαση ερήµην σας. Σε 
µερικές περιπτώσεις, µπορεί να χρειαστεί 
να γίνει µια ακρόαση. Αν χρειάζεται, θα 
κανονιστεί διερµηνέας κατόπιν 
αιτήµατος για την ακρόαση της αίτησης. 

Μπορώ να λάβω υπηρεσίες 
ψυχοθεραπείας; 
Μπορεί να δικαιούστε να λάβετε 
υπηρεσίες ψυχοθεραπείας για ένα 
διάστηµα από Αναγνωρισµένο 
Ψυχοθεραπευτή για να σας βοηθήσει µε 
το ψυχικό τραύµα και ψυχολογικές 
συνέπειες για µέλη της οικογένειας του 
Πρωτοβάθµιου Θύµατος.  
 
Πώς µπορώ να υποβάλω αίτηση για 
ψυχοθεραπεία; 
Πρέπει να συµπληρωθεί αίτηση για 
βοήθεια και να συνοδεύεται από 
γνωµάτευση σύµφωνα µε την Οδηγία 9 
του 2003 (Αυτές τις αιτήσεις µπορείτε 
να τις κατεβάσετε από το διαδίκτυο στο 
www.vocat.vic.gov.au). 
 
Μπορώ να λάβω ψυχοθεραπεία 
ακόµη κι αν δεν έχω υποβάλει αίτηση 
στη ∆ικαστική Επιτροπή Βοήθειας 
Θυµάτων Εγκλήµατος; 
Όχι. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί πριν 
γίνει το αίτηµα για ψυχοθεραπεία.  
 
Χρειάζοµαι δικηγόρο; 
Όχι. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για 
βοήθεια µόνοι σας ή να σας 
εκπροσωπήσει δικηγόρος. Ο 
∆ικηγορικός Σύλλογος µπορεί να σας 
δώσει κατάλογο ονοµάτων δικηγόρων 
στην περιοχή σας. Ο αριθµός 
επικοινωνίας µε τον Σύλλογο είναι 
9607-9311. Τα δικηγορικά έξοδά σας θα
πληρωθούν αν η αίτησή σας είναι 
επιτυχής. 
 

Ποια άτοµα µπορούν να ζητήσουν 
βοήθεια ως Συγγενείς Θύµατος; 
Άτοµο, που κατά το χρόνο της βίαιης 
πράξης: 
• Ήταν στενό µέλος της οικογένειας, ή  
• Ήταν εξαρτώµενο άτοµο του θύµατος, ή
• Είχε µια στενή προσωπική σχέση µε το 
θύµα.  

Πρωτοβάθµιο θύµα που έχει πεθάνει ως 
αποτέλεσµα µιας βίαιης πράξης. Ο θάνατος 
πρέπει να έχει συµβεί στη Βικτώρια. 
 
Ποιο άτοµο θεωρείται στενό µέλος της 
οικογένειας;  
Στενό µέλος της οικογένειας αναφορικά µε 
το αποθανόν πρωτοβάθµιο θύµα µιας 
βίαιης πράξης σηµαίνει το άτοµο που είχε 
µια γνήσια προσωπική σχέση µε το θύµα 
κατά το χρόνο του θανάτου του θύµατος 
και είναι: 
• ο/η σύζυγος του θύµατος, γονέας, 
κηδεµόνας ή µητριά /µητριός του 
θύµατος 

• παιδί ή προγόνι του θύµατος ή κάποιο 
άλλο παιδί του οποίου το θύµα είναι 
κηδεµόνας 

• αδερφός, αδερφή, ετεροθαλής αδερφός ή 
αδερφή του θύµατος. 

 
Τι γίνεται αν είµαι θεία/θείος/ 
παππούς/γιαγιά του αποθανόντος 
πρωτοβάθµιου θύµατος;  
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αν έχετε 
µια στενή προσωπική σχέση µε  το 
αποθανόν πρωτοβάθµιο θύµα, αλλά 
συνιστάται να υποβάλετε δικαιολογητικά 
για το λόγο που πιστεύετε ότι η σχέση σας 
θεωρείται στενή προσωπική σχέση. Αυτό 
δεν σηµαίνει αναγκαστικά και σωµατική 
σχέση.  

 


