
   

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. 
 

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. 

 
 

Για περισσότερες 
πληροφορίες και 

βοήθεια µπορείτε να 
απευθύνεστε στο 
∆ικαστήριο της 
περιοχής σας. 

 
 
 

∆ιαδικτυακή 
διεύθυνση: 

www.vocat.vic.gov.au
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Ποια άτοµα µπορούν να υποβάλουν 
αίτηση για ειδική οικονοµική 
βοήθεια; 
• Θύµατα εγκληµατικών πράξεων που 
συνέβησαν στις ή µετά την 1η Ιουλίου 
2000. 

• Θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης 
κατά την παιδική ηλικία που συνέβη 
στις ή µετά την 1η Ιουλίου 1997. 

• Θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης 
κατά την παιδική ηλικία που συνέβη 
πριν την 1η Ιουλίου 2000 στις 
περιπτώσεις που δεν έχει υποβληθεί 
προηγούµενη αίτηση στη ∆ικαστική 
Επιτροπή αρκεί ο κατηγορούµενος 
παραβάτης να έχει καταδικαστεί ή 
παρουσιαστεί σε δίκη µετά την 1η 

Πού µπορώ να προµηθευτώ αίτηση 
για παράταση χρόνου;  
Η ∆ικαστική Επιτροπή θα σας στείλει 

Ποιο άτοµο θεωρείται Πρωτοβάθµιο 
Θύµα;  
Άτοµο που έχει τραυµατιστεί ή και 
αυτόµατα αίτηση για παράταση 
χρόνου όταν καταχωρηθεί η αίτησή 
σας για βοήθεια. 
 
 
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. 
 
Τι βοήθεια δικαιούµαι να λάβω; 
Ειδική Οικονοµική Βοήθεια µέχρι 
$7.500 (∆εν διατίθεται για όλους τους 

βιώνει ή υποφέρει οποιαδήποτε 
σηµαντική επιβλαβή επίδραση ως 
άµεσο αποτέλεσµα: 
• Μια βίαιης πράξης που διαπράχθηκε 
εναντίον του/της. 

• Προσπαθώντας να συλλάβει κάποιον 
για τον οποίο έχει βάσιµους λόγους 
να πιστεύει ότι έχει διαπράξει µια 
βίαιη πράξη. 

• Προσπαθώντας να προλάβει τη 
διάπραξη µιας βίαιης πράξης. 

• Προσπαθώντας να βοηθήσει ή να 
διασώσει κάποιον που πιστεύει ότι 
είναι θύµα µιας βίαιης πράξης.  

 
Ιουλίου 1997, ή έχει κατηγορηθεί και 
η κατηγορία έχει αποφασιστεί από το 
Πρωτοδικείο, ή απεβίωσε αφού του 
απαγγέλθηκε κατηγορία και η 
κατηγορία δεν έχει εκδικαστεί. 

 
Ποιος αποφασίζει για το χρηµατικό 
ποσό της Ειδικής Οικονοµικής 
Βοήθειας; 
Το Μέλος της ∆ικαστικής Επιτροπής 
που εκδικάζει την υπόθεση θα 
αποφασίσει την κατηγορία και το ποσό 
της βοήθειας. Συναφή παραπτώµατα 
ταξινοµούνται σε τέσσερις κατηγορίες 
ανάλογα τη βίαιη πράξη. Κάθε 
κατηγορία έχει προκαθορισµένη 
ελάχιστη αποζηµίωση και ανώτατη 
προκαθορισµένη αποζηµίωση.  

αιτούντες).  
 
Μέχρι $60.000 για βοήθεια διατίθεται 
επίσης 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. 

• Απώλεια/Βλάβη ρουχισµού που 
φόραγε το άτοµο κατά το χρόνο 
της βίαιης πράξης. 

• Έξοδα που θα βοηθήσουν στην 
ανάρρωση.  

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.  
 

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.

 


