
Νόμός ςτήριξής 
ΘυμάτωΝ

Σας παρακαλούμε να τηλεφωνήσετε στον αριθμό 1800 822 272 
για να μιλήσετε σε κάποιον σχετικά με το πώς μπορούμε να σας 
βοηθήσουμε.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΘΥΜΑ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Μπορεί να νιώθετε ότι τα δικαιώματά σας ως θύμα εγκλήματος 
δεν έχουν εκτιμηθεί απ’ εκείνους που ασχολούνται με τη 
διαχείριση της δικαιοσύνης. Μπορείτε να κάνετε παράπονα 
απ’ ευθείας στην υπηρεσία. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε τις 
ανησυχίες σας στον Επίτροπο Θυμάτων Εγκλήματος (Victims of 
Crime Commissioner).

Ο Επίτροπος είναι ένας ανεξάρτητος νόμιμος συνήγορος που 
έχει διοριστεί σύμφωνα με το Ποινικό Δίκαιο του 1994.

Τηλεφωνήστε στο 1800 822 272 
vocc@act.gov.au

ACCESSIBILITY
The ACT Government is commi�ed to making its informa	on, 
services, events and venues as accessible as possible.

If you have difficulty reading a standard printed document and 
would like to receive this publica	on in an alterna	ve format, 
such as large print, please phone 13 22 81 or email 
(XXXXXXXXXXXX)

If English is not your first language and you require a transla	ng 
and interpre	ng service, please phone 131 450.

If you are deaf, or have a speech or hearing impairment, and 
need the teletypewriter service, please phone 13 36 77 and ask 
for 13 22 81.  

For speak and listen users, please phone 1300 555 727 and ask 
for 13 22 81. For more informa	on on these services visit 
h�p://www.relayservice.com.au/

Προωθεί τα δικαιώματα και την αποκατάσταση 
για τα θύματα εγκλήματος στην ACT13

01
30

Τηλεφωνήστε στο 1800 822 272
www.act.gov.au/victimsupport

Τηλεφωνήστε στο 1800 822 272

Ο Επίτροπος Θυμάτων Εγκλήματος και η Υπηρεσία 
Στήριξης Θυμάτων στην ACT  αποτελούν μέρος του 

χαρτοφυλακίου Δικαιοσύνης και Κοινοτικής Ασφάλειας 
και μέλος της Στήριξης Θυμάτων Αυστραλίας.



ΕΧΕΤΕ ΠΕΣΕΙ ΘΥΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ?
Άνθρωποι από οποιαδήποτε κοινωνική θέση μπορούν να 
πέσουν θύματα εγκλήματος. Μπορεί να είστε άνδρας ή γυναίκα, 
ενήλικος ή παιδί. Ίσως να έχετε υποστεί κάποιο προσωπικό 
έγκλημα όπως βία, κακομεταχείριση ή βιασμό, ή περιουσιακό 
έγκλημα όπως ληστεία ή κλοπή αυτοκινήτου.

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ & 
ΤΗΣ ΒΙΑΣ 
Ο αντίκτυπος του εγκλήματος ποικίλει. Τα άτομα νιώθουν μια 
ποικιλία συναισθηματικών αντιδράσεων. Για πολλούς το τραύμα 
μπορεί να διαρκέσει για πολύ καιρό. Οι περισσότεροι άνθρωποι 
αισθάνονται κάποιο αντίκτυπο στο σπίτι τους και στην 
προσωπική τους ζωή καθώς και στην εγρασία, στις σπουδές 
τους ή στην καριέρα τους. Το έγκλημα και η βία δημιουργούν 
πολλά οικονομικά και πρακτικά προβλήματα.

Το έγκλημα μπορεί επίσης να γίνει η αιτία για αστυνομικές 
έρευνες και δικαστικές διαδικασίες που μορεί να προκαλέσουν 
σύγχιση και σημαντική συναισθηματική κούραση.

Όλα αυτά μπορούν να σας κάνουν να αισθάνεστε 
καταβεβλημένοι σε μια στιγμή που αδυνατείτε να 
αντιμετωπίσετε την κατάσταση.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΘΥΜΑ
Η Υπηρεσία Στήριξης Θυμάτων στην Περιοχή της 
Αυστραλιανής Πρωτεύουσας (ACT) μπορεί να σας βοηθήσει 
να αντιμετωπίσετε την κατάσταση. Για τα θύματα κάποιου 
εγκλήματος που διαπράχθηκε στην ACT, υπάρχουν Υπάλληλοι 
Στήριξης Θυμάτων οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν 
πληροφορίες, υποστήριξη, συνηγορία και βοήθεια στα πλαίσια 
του συστήματος δικαιοσύνης προκειμένου να αξιολογηθούν 
τα δικαιώματά σας και οι αρμοδιότητές σας. Μπορούν να σας 
βοηθήσουν με πόρους και να σας φέρουν σε επαφή με άλλες 
υπηρεσίες.

Τα θύματα βιαίου προσωπικού εγκλήματος μπορεί επίσης 
να δικαιούνται υπηρεσίες ανάρρωσης όπως συμβουλές, 
σωματικές θεραπείες και άλλες υπηρεσίες απακατάστασης. Ο 

Υπάλληλος Στήριξης Θυμάτων θα εκτιμήσει το τι χρειάζεστε και 
θα συνεργαστεί μαζί σας για να προγραμματίσετε την ασφάλεια 
και την υποστήριξη που ζητάτε και θα συντονίσει τις υπηρεσίες. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες αν είστε:

• Κάποιος που υπέστη βλάβη ως αποτέλεσμα κάποιου 
εγκλήματος

• Μια οικογένεια και εξαρτώμενα άτομα ενός προσώπου 
που πέθανε ως αποτέλεσμα κάποιου εγκλήματος

• Κάποιος που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας κάποιου 
εγκλήματος.

Δεν είναι απαραίτητο να έχετε αναφέρει το έγκλημα στην 
αστυνομία και δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για 
πρόσβαση σε υπηρεσίες.

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ & ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Το σύστημα δικαιοσύνης μπορεί να είναι περίπλοκο και 
συνταρακτικό. Ως μέρος της απασχόλησής τους στη συνηγορία 
δικαιοσύνης, οι Υπάλληλοι της Στήριξης Θυμάτων μπορούν 
να βοηθήσουν με πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και 
για τα δικαιώματα και τις ευθύνες των θυμάτων που μπορεί 
να παρασταθούν στο δικαστήριο ως μάρτυρες. Οι συνήγοροι 
μπορούν να βοηθήσουν διαπιστώνοντας τι συμβαίνει με 
την υπόθεσή σας και μπορούν επίσης να βοηθήσουν στις 
συναλλαγές σας με την αστυνομία, τους μηνυτές και με το 
δικαστήριο και το προσωπικό αστυνομικής επιτήρησης. 

Οι συνήγοροι μπορούν να βοηθήσουν με συμβουλές και 
αρωγή σχετικά με τη δίωξη και τις δικαστικές διαδικασίες 
για αποκαταστατική δικαιοσύνη ή για επιβολή κοινοτικής 
καταδίκης. Οι συνήγοροι μπορούν να σας βοηθήσουν να 
κάνετε μια Δήλωση Αντίκτυπου του Εγκλήματος στο Θύμα 
για την επιβολή ποινής ή να υποβάλετε αίτημα σχετικά με 
αποφυλάκιση με εγγύηση.

Αν έχετε υποστεί οικονομική απώλεια ή ζημία, μπορεί να 
δικαιούστε αποζημίωση από τον παραβάτη ή οικονομική 
βοήθεια από την Κυβέρνηση της ACT.

1800 822 272 1800 822 272


