
   

Τι θα συµβεί αν απορριφθεί η 
προσωρινή αίτησή µου; 
 
Η απόρριψη µιας προσωρινής αίτησης 
δεν σας εµποδίζει να υποβάλετε 
αίτηση για βοήθεια που ζητάτε κατά 
την τελική εξέταση της αίτησης 
βοήθειας.  
 
Η ∆ιαστική Επιτροπή θα σας 
ενηµερώσει αν χρειάζεται 
επιπρόσθετα στοιχεία για να εξετάσει 
περαιτέρω την προσωρινή αίτηση. 
 
Μπορώ να υποβάλλω ένσταση για 
απόρριψη µιας Προσωρινής 
Αίτησης; 
 
Όχι. Επειδή αυτή δεν είναι η τελική 
απόφαση της ∆ικαστικής Επιτροπής. 
Μόνο τελικές αποφάσεις υπόκεινται 
σε έφεση. 
 
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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Πώς θα ειδοποιηθώ για το 
αποτέλεσµα; 
 
Η ∆ικαστική Επιτροπή θα σας 
ενηµερώσει γραπτώς για το 
αποτέλεσµα της αίτησης για 
προσωρινή απόφαση. 
 
Τι γίνεται αν εγκριθεί η αίτηση για 
προσωρινή απόφαση; 
 
1. Αν η προσωρινή απόφαση αφορά 

απευθείας πληρωµή σε εσάς, θα 
σας σταλεί ειδοποίηση 
επιβεβαιώνοντας την απόφαση  
που λήφθηκε. Σύντοµα µετά θα 
σας σταλεί ξεχωριστά επιταγή. 

2. Αν η προσωρινή απόφαση αφορά 
απευθείας πληρωµή σε χορηγό 
υπηρεσιών, τότε εσείς και ο 
χορηγός υπηρεσιών θα 
ειδοποιηθείτε για το αποτέλεσµα. 
Σύντοµα µετά θα σταλεί 
ξεχωριστά επιταγή στον χορηγό 
υπηρεσιών. 

3. Αν η προσωρινή αίτηση αφορά 
εξουσιοδότηση για µια 
µελλοντική δαπάνη, τότε εσείς 
και ο χορηγός υπηρεσιών θα 
ειδοποιηθείτε γραπτώς για το 
αποτέλεσµα της αίτησης. Όταν 
χορηγηθεί η υπηρεσία τότε θα 
πρέπει να σταλεί απευθείας στη 
∆ικαστική Επιτροπή 
τιµολόγιο/απόδειξη για να γίνει η 
πληρωµή.  

Πόσο χρονικό διάστηµα χρειάζεται 
για να βγει µια προσωρινή 
απόφαση; 
 
Οι γραµµατείς δύνανται να εξετάσουν 
προσωρινές αιτήσεις για ποσά µέχρι 
$1000 που αφορούν υπηρεσίες 
ψυχοθεραπείας, ιατρικά και άλλα 
έξοδα. Όπου είναι πρακτικά δυνατόν 
όλες οι προσωρινές αιτήσεις που 
εξετάζονται από τον Γραµµατέα θα 
αποφασίζονται εντός 24 ωρών µετά 
την λήψη τους. Όλες οι άλλες 
προσωρινές αιτήσεις θα 
παραπέµπονται σε µέλος της 
∆ικαστικής Επιτροπής για εξέταση. Η 
Επιτροπή θα καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια για να λάβει µια απόφαση 
εντός 12 εβδοµάδων, µερικές φορές 
όµως υπάρχουν καθυστερήσεις. 
 
Τι λαµβάνεται υπόψη κατά την 
εξέταση µιας προσωρινής 
απόφασης;  
 
Η ∆ικαστική Επιτροπή µπορεί να 
βγάλει µια προσωρινή απόφαση κάτω 
από οποιεσδήποτε συνθήκες που 
θεωρεί κατάλληλες, όπως αν επείγει η 
αίτηση. Όλα τα δικαιολογητικά θα 
λαµβάνονται υπόψη κατά την εξέταση
µιας προσωρινής αίτησης µαζί µε την 
αίτηση για βοήθεια και οποιαδήποτε 
στοιχεία έχει λάβει η ∆ικαστική 
Επιτροπή από άλλες πηγές, όπως από 
την Αστυνοµία Βικτώριας.  

Τι είναι µια προσωρινή απόφαση;  
 
Προσωρινή απόφαση λαµβάνεται 
όταν κάποιος αιτών ζητά άµεση 
βοήθεια για κάποια δαπάνη. ∆εν 
σηµαίνει ότι θα εκδικαστεί ολόκληρη 
η αίτηση εκείνη τη φορά. 
 
Πότε µπορώ να κάνω αίτηση για 
προσωρινή απόφαση;  
 
Προσωρινή απόφαση λαµβάνεται 
οποιαδήποτε στιγµή µετά την 
υποβολή της αίτησής σας για βοήθεια 
και πριν την τελική απόφαση εκείνης 
της αίτησης. 
 
Πώς µπορώ να υποβάλω αίτηση για 
προσωρινή απόφαση;  
 
Η αίτηση υποβάλλεται γραπτώς στη 
∆ικαστική Επιτροπή. Θα πρέπει να 
σταλεί µαζί µε όλα τα δικαιολογητικά 
που σχετίζονται µε την προσωρινή 
αίτηση, όπως τιµολόγια, αποδείξεις ή 
και γνωµατεύσεις.  

 


