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ΕΘΝΙΚΗ
ΕΠΙΒΟΛΗ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εάν δεν είστε σίγουρη/ος άν 
χρειάζεται να προβείτε σε 
οποιαδήποτε ενέργεια ή έχετε 
περαιτέρω ερωτήματα, επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα www.ag.gov.au/ndvos 
για πληροφορίες σχετικές με την 
Πολιτεία ή την Επικράτεια που 
ανήκετε ή επικοινωνήσετε με το 
τοπικό δικαστήριο.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 
όλες οι εν ενεργεία δικαστικές εντολές 
αποτροπής οικογενειακής βίας που 
εκδόθηκαν στη Βικτώρια πριν από τις 
25 Νοεμβρίου 2017, αναγνωρίζονται 
αυτόματα στο πλαίσιο του Εθνικού 
Συστήματος Δικαστικών Εντολών 
Αποτροπής Ενδοοικογενειακής Βίας.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ 
ΚΑΝΩ;
Για DVO (Δικαστικές Εντολές 
Αποτροπής Ενδοϊκογενειακής 
Βίας) που εκδόθηκαν πριν 
τις 25 Νοεμβρίου του 2017: 
Μπορείτε να επιλέξετε να δηλώσετε 
την DVO οποιαδήποτε στιγμή 
προκειμένου να διασφαλίσετε ότι είστε 
προστατευόμενη/ος σε Εθνικό επίπεδο.

Αυτό μπορείτε να το κάνετε υποβάλλοντας 
αίτηση σε οποιοδήποτε τοπικό δικαστήριο 
της Αυστραλίας. Δεν είναι απαραίτητο να είναι 
δικαστήριο της Πολιτείας ή Επικράτειας όπου 
εκδόθηκε η δικαστική εντολή.

Αν δεν σκοπεύετε να ταξιδέψετε ή να 
διαμείνετε σε άλλη Πολιτεία ή Επικράτεια 
της Αυστραλίας μπορείτε να επιλέξετε να 
μην δηλώσετε τη δικαστική σας εντολή. 
Θα παραμείνετε προστατευόμενη-ος στην 
Πολιτεία ή Επικράτεια όπου εκδόθηκε η DVO.

Για DVO (Δικαστικές Εντολές
Αποτροπής Ενδοϊκογενειακής
Βίας) που εκδόθηκαν πριν ή 
μετά τις 25 Νοεμβρίου του 
2017: 
Η DVO αναγνωρίζεται αυτόματα σε ολόκληρη 
την Αυστραλία και δεν χρειάζεται να προβείτε 
σε οποιαδήποτε ενέργεια.
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ΕΘΝΙΚΗ
ΕΠΙΒΟΛΗ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ  
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΘΥΜΑΤΩΝ
Το Εθνικό Σύστημα Δικαστικών Εντολών Αποτροπής 
Ενδοοικογενειακής Βίας ενισχύει τα μέτρα 
προστασίας για τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Δεν χρειάζεται πλέον υποβολή αίτησης για να κάνετε 
καταχώριση της DVO σε άλλη Πολιτεία ή Επικράτεια 
της Αυστραλίας για να μπορεί να εφαρμοστεί.

Αν έχετε μία τωρινή DVO που εκδόθηκε πριν από 
τις 25 Νοεμβρίου 2017, μπορεί να αναγνωριστεί σε 
εθνικό επίπεδο κατόπιν αίτησης σε δικαστήριο.

Τα τοπικά δικαστήρια σε ολόκληρη την 
Αυστραλία μπορούν να τροποποιήσουν μια 
εθνικά αναγνωρισμένη DVO ανεξάρτητα από το 
πού εκδόθηκε.

Η τοπική αστυνομία θα εξακολουθήσει να επιβάλλει 
τους όρους όλων των DVO που εκδίδονται στην 
Πολιτεία ή στην Eπικράτειά της, ανεξάρτητα από το  
πότε εκδόθηκαν.

Οι υφιστάμενοι νόμοι των Πολιτειών και 
Επικρατειών που προστατεύουν  
θύματα και επηρεασμένα από  
ενδοοικογενειακή  
βία μέλη οικογενειών,  
δεν έχουν αλλάξει.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η οικογενειακή και ενδοοικογενειακή βία είναι 
απαράδεκτες. Η ασφάλεια των θυμάτων είναι 
ζωτικής σημασίας.

Έχουν θεσπιστεί νέοι νόμοι σε ολόκληρη τη χώρα 
προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία των 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Στο παρελθόν, οι δικαστικές εντολές αποτροπής 
ενδοοικογενειακής βίας (DVOs), ίσχυαν μόνο 
στην Πολιτεία ή την Επικράτεια στην οποία είχαν 
εκδοθεί ή καταχωρηθεί.

Αυτό τώρα έχει αλλάξει.

Στις 25 Νοεμβρίου 2017, έχει τεθεί σε ισχύ το 
Εθνικό Σύστημα Δικαστικών Εντολών Αποτροπής 
Ενδοοικογενειακής Βίας. Όλες οι DVO που 
εκδόθηκαν από τις 25 Νοεμβρίου και εντεύθεν 
αναγνωρίζονται και επιβάλλονται αυτόματα σε 
ολόκληρη την Αυστραλία.

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ DVO
Είναι ποινικό αδίκημα αν δεν συμμορφωθείτε 
με τους όρους μιας DVO.

Μια DVO δεν υπόκειται πλέον σε περιορισμούς 
που απορρέουν από την τοπική νομοθεσία 
Πολιτειών ή Επικρατειών. Όλες οι DVO που έχουν 
εκδοθεί ισχύουν για ολόκληρη την Αυστραλία.

ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕIΑ Η ΕΠΙΚΡAΤΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝHΚΕΤΕ 
ΜΙΑ DVO ΜΠΟΡΕI ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΕIΤΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚH 
ΕΝΤΟΛH ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΒΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ  
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΑΥΣΤΡΑΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

www.ag.gov.au/ndvos

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΕΣ
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