
   

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.
 
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. 
 
Τι άλλες υπηρεσίες διατίθενται για 
θύµατα εγκλήµατος;  
 
Θα πρέπει να τηλεφωνήσετε στην 
Υπηρεσία Βοήθειας Θυµάτων 
(Victim Support Agency) στο 1300 
659 419. Εκεί παρέχουν διάφορες 
υπηρεσίες και βοήθεια σε θύµατα 
εγκληµατικών πράξεων.  

 
 

Για περισσότερες 
πληροφορίες και 

βοήθεια µπορείτε να 
απευθύνεστε στο 
∆ικαστήριο της 
περιοχής σας. 

 
 
 

∆ιαδικτυακή 
διεύθυνση: 

www.vocat.vic.gov.au
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∆ικαιούµαι αποζηµίωση για έξοδα 
που θα βοηθήσουν στην ανάρρωση; 
Ναι. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για 
λογικά έξοδα που θα βοηθήσουν στην 
ανάρρωσή σας αν είστε ηλικίας κάτω 
των 18 ετών και ήσασταν µάρτυρας 
µιας βίαιης πράξης. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις ο γονέας ή κηδεµόνας του 
πρωτοβάθµιου θύµατος κάτω των 18 
ετών µπορεί να δικαιούται. 
 

Χρειάζοµαι αποδεικτικά στοιχεία για 
εξαιρετικές περιπτώσεις; 
Η ∆ικαστική Επιτροπή θα σας 
ενηµερώσει γραπτώς αν χρειάζεται να 
υποβάλετε περαιτέρω στοιχεία. Να 
διαβάζετε πάντοτε προσεκτικά την 
αλληλογραφία από τη ∆ικαστική 
Επιτροπή και να ζητάτε βοήθεια αν 
έχετε αµφιβολίες για τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά.  
 

Μπορεί ένας αυτόπτης µάρτυρας να 
υποβάλει αίτηση για έξοδα που θα 
βοηθήσουν στην ανάρρωση;  
Όχι. Η νοµοθεσία δεν το επιτρέπει αυτό.
Μόνο τα άτοµα που αναφέρονται στις 
παραπάνω κατηγορίες µπορούν να 
υποβάλουν αίτηση.  
 

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. 

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 µπορώ να προµηθευτώ αίτηση 
για παράταση χρόνου; 
Η ∆ικαστική Επιτροπή θα σας στείλει 
αυτόµατα αίτηση για παράταση 
χρόνου όταν καταχωρηθεί ή αίτησή 
σας για βοήθεια. 
 
 
Τι βοήθεια δικαιούµαι να λάβω; 
Μέχρι $50.000 διατίθενται για έναν 
συνδυασµό των παρακάτω: 
• Έξοδα για υπηρεσίες 

ψυχοθεραπείας. 
• Ιατρικά έξοδα. 
• Απώλεια εισοδήµατος µέχρι 

$20.000 για µια περίοδο όχι πάνω 
των 2 ετών από την ηµεροµηνία 
της βίαιης πράξης. 

• Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
έξοδα που θα βοηθήσουν στην 
ανάρρωση.  

Ποιο άτοµο µπορεί να υποβάλει 
αίτηση ως ∆ευτεροβάθµιο Θύµα;  
• Άτοµο που ήταν παρόν στον τόπο 

µιας βίαιης πράξης και 
τραυµατίστηκε λόγω του ότι ήταν 
άµεσος µάρτυρας της πράξης.  

• Άτοµο που τραυµατίστηκε λόγω 
άµεσης συνέπειας επειδή 
επακόλουθα συνειδητοποίησε τη 
διάπραξη µιας βίαιης πράξης και 
είναι γονέας ή κηδεµόνας του 
πρωτοβάθµιου θύµατος που είναι 
ηλικίας κάτω των 18 ετών κατά το 
χρόνο της βίαιης πράξης.  

 
 
Πώς µπορώ να υποβάλω αίτηση; 
Πρέπει να συµπληρώσετε µια αίτηση 
που µπορείτε να πάρετε από το 
δικαστήριο της περιοχής σας ή από το 
δικτυακό τόπο (www.vocat.vic.gov.au). 
Αν ο αιτών είναι ανήλικος, η αίτηση 
πρέπει να υποβληθεί από συγγενή ή 
άλλο κατάλληλο άτοµο εκ µέρους του 
ανήλικου. Οποιαδήποτε αποζηµίωση 
αποφασιστεί θα κρατηθεί ως 
καταπίστευµα συνήθως µέχρι ο 
ανήλικος γίνει 18 χρονών.  
 
 
Μπορώ να υποβάλω αίτηση πάνω 
από µία φορά; 
Όχι, δεν δικαιούστε να υποβάλετε 
αίτηση και να λάβετε βοήθεια για µία 
πράξη βίας µε µία ιδιότητα. 
 

 


