Βοήθεια για θύµατα εγκλήµατος
Το έγκληµα επηρεάζει άτοµα κατά διαφορετικούς
τρόπους. Σαν θύµα εγκλήµατος, ίσως να νοιώθετε ότι
έχετε αλλάξει. Ίσως να νοιώθετε χαµένος και
αποµονωµένος, και ότι κανείς δεν καταλαβαίνει τι
αισθάνεστε. Ίσως να νοιώθετε ότι έχετε χάσει το αίσθηµα
ασφάλειας. Ίσως να έχετε εµπειρίες µικτών αισθηµάτων.
Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που µπορείτε να
χειριστείτε το έγκληµα και τον τρόπο που νοιώθετε σαν
θύµα εγκλήµατος. Μπορεί να:
•
•
•
•
•

επιτρέπετε στον εαυτό σας καλές και κακές µέρες
κάνετε ωραία πράγµατα για τον εαυτό σας
αποφεύγετε να πάρετε σηµαντικές αποφάσεις
µέχρι να αισθάνεστε καλύτερα
τρώτε καλά και να εξασκήστε
µιλάτε για το πώς νοιώθετε.

Συµβούλιο Εποπτών Αποφυλακισθέντων µε Όρους
Τηλέφωνο 8224 2555
Αποζηµίωση για Τραύµατα Προκληθέντα από Έγκληµα
Υπουργείο Γενικού Εισαγγελέα
Τηλέφωνο 8207 1694
Αρχή ∆ιοίκησης ∆ικαστηρίων
Τηλέφωνο 8204 0287

Ποινική ∆ικαιοσύνη
Αστυνοµία Νότιας Αυστραλίας
Υπάλληλοι Επαφής για Θύµατα
Τηλέφωνο 8207 5000
∆ιευθυντής Ποινικών ∆ιώξεων
Υπηρεσία Βοήθειας Μαρτύρων
Τηλέφωνο 8207 1529
Αρχή ∆ιοίκησης ∆ικαστηρίων
Μητροπολιτική Περιφέρεια
Τηλέφωνο 8204 2444
Επαρχιακές Περιφέρειες
Τηλεφωνήστε στο τοπικό δικαστήριο
Τµήµα Σωφρονιστικών Υπηρεσιών
Μονάδα Υπηρεσίας Θυµάτων
Τηλέφωνο 8226 9067

Υπηρεσία Τηλεφωνικής ∆ιερµηνείας
Τηλέφωνο 13 14 50

Τα θύµατα εγκλήµατος έχουν δικαιώµατα

Υποστήριξη Θυµάτων
Crisis Care
Τηλέφωνο 13 16 11 (µετά από τις ώρες γραφείου)
Lifeline
Τηλέφωνο 13 11 14 (24 ώρες)

Εκτός από την οικογένειά σας και τους φίλους σας,
υπάρχουν και υπηρεσίες που βοηθούν τα θύµατα
εγκλήµατος.

Migrant Resource Centre
Αδελαϊδα
Τηλέφωνο 8223 3604
Salisbury
Τηλέφωνο 8250 8606

Φροντίδα σε Κρίση Οικιακής Βίας
Τηλέφωνο 8223 2200 (ώρες γραφείου)
Helpline για Οικιακή Βία
Τηλέφωνο 1800 800 098 (24 ώρες)
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Θυµάτων
Μητροπολιτική Περιφέρεια
Τηλέφωνο 8231 5626
Επαρχιακές Περιφέρειες
Τηλέφωνο 1800 182 368 ή
στην τοπική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης
Θυµάτων στο Port Lincoln,
Port Augusta, Port Pirie, Berri ή
Mount Gambier
Yarrow Place (Υπηρεσία για θύµατα Βιασµού &
Σεξουαλικής Επίθεσης)
Μητροπολιτική Περιφέρεια
Τηλέφωνο 8226 8777
Επαρχιακές Περιφέρειες
Τηλέφωνο 1800 817 421
Υπηρεσίες Ethnic Link
Τηλέφωνο 8241 0201 (ώρες γραφείου)

Θα πρέπει να σας συµπεριφέρονται µε ευγένεια,
σεβασµό, συµπάθεια και να λαµβάνουν υπόψη την
ηλικία, το φύλο, τη φυλή ή εθνικότητα ή τη γλώσσα σας.
Αν νοιώθετε ότι χρειάζεται να σας προστατεύσουν από
τον εγκληµατία, οι φόβοι σας µπορούν να
γνωστοποιηθούν κατά την διάρκεια ακρόασης για
εγγύηση. Αν έχετε οποιονδήποτε φόβο για την ασφάλειά
σας θα πρέπει να το πείτε στην Αστυνοµία. Αν ρωτήσετε,
η αστυνοµία ή κάποιος υπάλληλος του δικαστηρίου θα
σας πει το αποτέλεσµα της ακρόασης για εγγύηση.
Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για τις ανακρίσεις, το
αδίκηµα και οποιαδήποτε δικαστική ακρόαση όπως την
ώρα και τη µέρα της ακρόασης. Όταν κατηγορηθεί
κάποιος/κάποια µπορείτε να ζητήσετε να µάθετε το
όνοµά του/της.
Μπορείτε να ζητήσετε να σας πουν αν ο εισαγγελέας
αποφασίσει να µην προχωρήσει µε την κατηγορία, να
αλλάξει την κατηγορία ή να δεχτεί παραδοχή σε
ηπιότερης µορφής αδίκηµα.
∆ε θα πρέπει να σας ζητήσουν να παρευρεθείτε σε δίκη
εκτός αν είναι σηµαντικό να παρευρεθείτε.
Αν πρέπει να παρουσιαστείτε στο δικαστήριο ως
µάρτυρας θα πρέπει να σας ενηµερώσουν για τη
διαδικασία της δίκης και για τα δικαιώµατα και τις ευθύνες
σας ως µάρτυρας.
Οποτεδήποτε είναι πρακτικό θα πρέπει να σας
προστατεύουν από µη αναγκαία επαφή µε τον
εγκληµατία ή οποιονδήποτε µάρτυρα υπέρ του
εγκληµατία κατά τη διάρκεια της δίκης.

∆εν θα υποχρεωθείτε να δώσετε τη διεύθυνση του
σπιτιού σας στο δικαστήριο εκτός αν είναι σηµαντική
πληροφορία για την υπόθεση της εισαγγελίας ή της
υπεράσπισης. ∆εν θα πρέπει να υπάρξει µη αναγκαία
παρέµβαση στην προσωπική σας ζωή.

Αν έχετε παράπονο για τον τρόπο που σας έχουν
µεταχειρισθεί ή οποιοδήποτε άλλο παράπονο, µετά από
παράκλησή σας, θα πρέπει να σας πουν τι διαδικασίες
υπάρχουν για το χειρισµό του παραπόνου.

Σας επιτρέπετε να δώσετε κατάθεση για οποιοδήποτε
τραυµατισµό, απώλεια ή ζηµιά που έχετε υποστεί σαν
αποτέλεσµα του αδικήµατος. Σε µερικές περιπτώσεις ο
εισαγγελέας θα παρουσιάσει την κατάθεσή σας στο
δικαστήριο πριν να ληφθεί απόφαση. Σε άλλες
περιπτώσεις ίσως να επιτραπεί σε σας ή σε κάποιον
άλλον να διαβάσετε την κατάθεσή σας στο δικαστήριο
πριν να ληφθεί απόφαση.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συντονιστή για Θύµατα
Εγκλήµατος (Victims of Crime Co-Ordinator) στο
http://www.voc.sa.gov.au

Θα πρέπει να σας δοθούν πληροφορίες για αποζηµίωση
και, αν επιτρέπεται στον εισαγγελέα να κάνει αίτηση για
αποζηµίωση εκ µέρους σας, τότε θα πρέπει να το κάνει
όταν του το ζητήσετε.

_______________________________________________

O ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν έχουν πάρει κάτι από τα υπάρχοντά σας για τις
έρευνες ή για µαρτυρία θα πρέπει να σας επιστραφούν
οποτεδήποτε είναι πρακτικό και, οπωσδήποτε, δεν θα
πρέπει να το κρατήσουν περισσότερο χρόνο από ότι είναι
αναγκαίο.

Θα σας διευκολύνουν να επικοινωνήσετε µε την
αστυνοµία αν χρειαστείτε πληροφορίες για την
υπόθεσή σας.

Επίσης µπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για την ποινή
που καταδικάστηκε ο εγκληµατίας καθώς επίσης και για
το αποτέλεσµα οποιασδήποτε ακρόασης για προσωρινή
αποφυλάκιση µε όρους.

..................................................................................

Αν έχετε µιλήσει µε προσωπικό του Τµήµατος
Υπηρεσιών για Θύµατα (Victim Services Section) του
Υπουργείου Σωφρονιστικών Υπηρεσιών (Department for
Correctional Services), θα πρέπει να σας το πουν αν ο
εγκληµατίας είναι φυγόδικος, αν έχει δραπετεύσει από
κράτηση (ή αν έχει ξανασυλληφθεί), ή αν ο εγκληµατίας
θα αφεθεί ελεύθερος.
Μπορεί να µπορέσετε να κάνετε γραπτή κατάθεση στο
Συµβούλιο Εποπτών Αποφυλακισθέντων µε Όρους πριν
την απόλυση του εγκληµατία. Η κατάθεσή σας µπορεί να
περιέχει πληροφορίες που θα βοηθήσουν το Συµβούλιο
Εποπτών Αποφυλακισθέντων µε Όρους να αποφασίσει τι
όρους θα επιβάλουν στον εγκληµατία, για παράδειγµα,
να µην έρθει στο σπίτι σας ή στον εργασιότοπό σας.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες επικοινωνήστε µε

Τηλέφωνο
..................................................................................
Ο Αριθµός αναφοράς σας είναι:
.................................................................................
Υπογραφή ...............................................................
Βαθµός ....................................….............................
Ηµεροµηνία .......................................................…...
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