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Interpreter Services 

24 ώρες 

131 450 

https://www.tisnational.gov.au 

Relay Service (24 ώρες) 
Για άτοµα µε αναπηρία που επηρεάζει 
την ικανότητά τους να ακούν ή 
να οµιλούν 
www.relayservice.gov.au 
Μιλήστε και ακούστε 1300 555 727 

Σε κατάσταση επείγουσας 
ανάγκης τηλεφωνήστε στο  
τριπλό μηδέν (000) 

Η προστασία από τη βία είναι ανθρώπινο δικαίωμα 

Όλοι έχουν το δικαίωμα προστασίας από τη βία ή από το φόβο  
της βίας. Όλοι θέλουν να αισθάνονται ασφαλείς και να τους 
σέβονται μέσα στην οικογένεια και στις προσωπικές τους σχέσεις.  
Η ενδοοικογενειακή βία συμβαίνει αλλά θεωρείται απαράδεκτη  
σε όλες τις κοινότητες και πολιτισμούς. Στην Αυστραλία, η 
ενδοοικογενειακή βία συνιστά παραβίαση του νόμου. Η Αστυνομία 
της Βικτώριας είναι εδώ για να βοηθάει τα άτομα που έχουν ανάγκη 
και για την τήρηση του νόμου. 

Τι είναι ενδοοικογενειακή βία, τι προβλέπει ο νόμος; 

Ο νόμος Victorian Family Violence Protection Act 2008 (νόμος του 
2008 περί προστασίας από την ενδοοικογενειακή βία στη Βικτώρια) 
ορίζει την ενδοοικογενειακή βία ως συμπεριφορά ενός μέλους της 
οικογένειας που προκαλεί φόβο και δημιουργεί συνθήκες ελέγχου 
του/της συντρόφου, πρώην συντρόφου ή των άλλων μελών της 
οικογένειας. Αυτές οι συμπεριφορές μπορεί να σχετίζονται με: 

● σωματική επίθεση (π.χ. χτύπημα, σπρώξιμο, κάψιμο ή 
σφίξιμο (απόπειρα πνιξίματος), παροχή ακατάλληλης 
ή παραμελημένης φροντίδας). 

● σεξουαλική βία (π.χ. αναγκαστική εκτέλεση 
σεξουαλικών πράξεων). 

● Οικονομική εκμετάλλευση (π.χ. παρακράτηση χρημάτων, 
τροφίμων, φαρμάκων, ζημιών από ακίνητα ή εκμετάλλευση 
σχετική με προίκα). 

● ψυχολογική και/ή λεκτική βία (όπως απειλές, 
συνεχής προσβολή της προσωπικότητας, χρήση 
υποτιμητικών χαρακτηρισμών, κακοποίηση λόγω φύλου, 
ρατσισμού, ηλικίας, αναπηρίας και ομοφοβίας). 

● εξαναγκασμό σε παιδί να ακούει, να βλέπει ή να γνωρίζει 
βίαιες πράξεις (για παράδειγμα, να ακούει καυγάδες, 
να βλέπει τραυματισμούς ή βλάβες). 

Τα παιδιά επηρεάζονται αρνητικά από την ενδοοικογενειακή βία και 
μπορούν να προστατευθούν νομικά. 

Πώς ορίζεται η οικογένεια; 

Ο νόμος ορίζει ότι στην οικογένεια περιλαμβάνονται γενικά: 
● σύντροφοι (σύζυγος, φίλη, φίλος, οι έχοντες defacto σχέση, 

σύντροφοι του ίδιου φύλου) και 
● πρώην σύντροφοι, 
● παιδιά, αδέλφια, ενήλικα παιδιά, 
● συγγενής ή μέλος εκτεταμένης οικογένειας, όπως παππούς, 

γιαγιά, πεθερός ή πεθερά, θεία, θείος, παιδί από 
προηγούμενη σχέση ή άτομο που διατηρεί πολιτιστικούς 
δεσμούς με την οικογένεια, 

● φροντιστής που είναι σαν μέλος της οικογένειας.

 

Αν θεωρείτε πως ένα άτομο είναι μέλος της οικογένειάς σας και οι 
πράξεις του προκαλούν φόβο σε εσάς ή σε άλλα μέλη της οικογένειας, 
ζητήστε συμβουλή και βοήθεια. 

Αν πληγώνετε τον/την σύντροφό σας ή την οικογένειά σας ζητήστε 
βοήθεια. Υπάρχουν ορισμένες υπηρεσίες στο πίσω μέρος αυτής της 
σελίδας. 

Πώς μπορεί να βοηθήσει η αστυνομία; 

Η Αστυνομία της Βικτώριας θα ενεργήσει για να προστατεύσει 
άτομα που υφίστανται ενδοοικογενειακή βία και να απαγορεύσει 
οποιεσδήποτε άλλες βίαιες ενέργειες ή συμπεριφορές από το 
άτομο που έχει βλάψει τον/την σύντροφό του/της και/ή την 
οικογένειά του/της. 

Η αστυνομία μπορεί να δεχθεί καταγγελίες για ενδοοικογενειακή  
βία από κάποιον που υφίσταται βία, από φίλους που ανησυχούν  
ή την οικογένεια ή τους γείτονες ή τις υπηρεσίες. Η αστυνομία  
μπορεί επίσης να ανακαλύψει κρούσματα ενδοοικογενειακής  
βίας όταν εκτελεί άλλα καθήκοντα ή μετά από κλήσεις επειγόντων 
περιστατικών στο τριπλό μηδέν 000. 

Όταν η αστυνομία βοηθήσει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, 
θα ρωτήσει ποιος ζει ή μένει στο σπίτι. Θα ελέγξει αν όλοι είναι 
ασφαλείς. Η αστυνομία θα μιλήσει σε κάθε άτομο ξεχωριστά. 
Μπορεί να μιλήσει και με παιδιά. Θα ρωτήσει τι συμβαίνει και τι 
συνέβαινε στο παρελθόν. 

Θα ελέγξει άν, λόγω της βίας, κάποιος χρειάζεται ιατρική περίθαλψη 
και θα καταγράψει τυχόν ζημιές. Η αστυνομία θα κάνει παραπεμπτικά 
για κάθε άτομο. 

Η αστυνομία μπορεί επίσης, να ρωτήσει αν κάποιος έχει αναπηρία 
ή ιατρικές ή άλλες ανάγκες, που δεν τον/την ενοχλεί να 
αποκαλυφθούν και που σχετίζονται με την ασφάλεια ή την 
ανταπόκριση της αστυνομίας. 

Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να ρωτήσει αν κάποιος, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, είναι Αβορίγινας (Ιθαγενής). 
Οι Αβορίγινες μπορούν να υποδείξουν αν προτιμούν να κάνουν 
χρήση των γενικών υπηρεσιών ή αυτών που απευθύνονται ειδικά 
στους Αβορίγινες. 

Η αστυνομία θα αξιολογήσει τον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη 
το προηγούμενο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και κάθε 
καταγεγραμμένο ποινικό ιστορικό. Θα προσδιορίσει ποιοι βλάπτονται 
περισσότερο (το θύμα ή άλλο μέλος της οικογένειας που έχει υποστεί 
ψυχολογικό τραυματισμό) και ποιος είναι ο κύριος υπεύθυνος που 
βλάπτει τους άλλους (εκείνος που ασκεί πίεση και έλεγχο ή ο 
«εναγόμενος»). Ανάλογα με την περίπτωση, υπάρχει μια σειρά 
ενεργειών που μπορεί να προβεί η αστυνομία. 

https://www.tisnational.gov.au/
https://www.tisnational.gov.au/
http://www.relayservice.gov.au/
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Η Ασφάλεια αποτελεί τη μέγιστη προτεραιότητα. Αν διαπραχθεί 
κάποιο έγκλημα, η αστυνομία θα το ερευνήσει και αν χρειαστεί θα 
απαγγείλει κατηγορίες. Ωστόσο, δεν είναι ποινικά αδικήματα όλες 
οι μορφές ενδοοικογενειακής βίας. Η Αστυνομία μπορεί να 
προχωρήσει στην ανάληψη αστικών ενεργειών (δηλαδή μη 
ποινικών) όπως: 

 η επί τόπου έκδοση προστατευτικής εντολής για την 
αποτροπή ενδοοικογενειακής βίας και/ή 

 υποβολή αίτησης έκδοσης από το δικαστήριο 
ασφαλιστικών (περιοριστικών) μέτρων για την αποτροπή 
ενδοοικογενειακής βίας, ή 

 την αλλαγή των ασφαλιστικών μέτρων για να ενισχυθούν  
τα μέτρα προστασίας 

Τι είναι ασφαλιστικά μέτρα για την αποτροπή 
ενδοοικογενειακής βίας 

Τα ασφαλιστικά μέτρα για την αποτροπή ενδοοικογενειακής βίας 
είναι μια νομική εντολή που εκδίδεται από δικαστήριο για την 
προστασία ατόμων από περαιτέρω ενδοοικογενειακή βία. 

Η προστατευτική εντολή για την αποτροπή ενδοοικογενειακής 
βίας είναι μια προσωρινή εντολή που εκδίδεται από την 
αστυνομία, που σκοπό έχει την προστασία ατόμων από περαιτέρω 
ενδοοικογενειακή βία. 

Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιούνται τεχνικοί όροι. Το άτομο 
που προστατεύεται, συμπεριλαμβανομένου και οποιουδήποτε 
παιδιού, αποκαλείται «προστατευόμενο άτομο». Το άτομο που 
έχει εξασκήσει βία αποκαλείται «εναγόμενος» ή «η άλλη πλευρά». 

Τα ασφαλιστικά μέτρα ή η προστατευτική εντολή μπορεί να 
περιλαμβάνουν έναν όρο απομάκρυνσης, που δημιουργεί μία ζώνη 
ασφαλείας για το άτομο που χρειάζεται προστασία και για τυχόν 
παιδιά. Απαγορεύει στο άτομο που έχει εξασκήσει 
ενδοοικογενειακή βία να πλησιάζει κοντά τους ή τα μέρη που 
συχνάζουν. 

Αυτός ο όρος της απομάκρυνσης ισχύει μέχρι την έκδοση της 
απόφασης του δικαστηρίου ή μέχρι να εκδοθούν νέα ασφαλιστικά 
μέτρα για την αποτροπή ενδοοικογενειακής βίας ενατίον 
του εναγόμενου. 

Την ημέρα της δίκης, ο δικαστής θα κρίνει ποια μέτρα είναι 
απαραίτητα για να συνεχίσει να υπάρχει προστασία. Ο δικαστής 
θα αποφασίσει αν χρειάζεται να συνεχίσει να επιβάλλεται ο  
όρος της απομάκρυνσης. 

Η έκδοση προστατευτικής εντολής ή ασφαλιστικών μέτρων  
και μόνο, δεν δημιουργούν ποινικό μητρώο. 

Τι γίνεται αν υπάρξει παραβίαση των όρων; 

Ο εναγόμενος είναι εκείνος που πρέπει να τηρεί την εντολή ή τους 
όρους. Αν ο εναγόμενος συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους και 
δεν έχει διαπράξει οποιαδήποτε άλλα εγκλήματα, δεν θα έχει 
ποινικό μητρώο. 

Δεν θα πρέπει ο εναγόμενος να έχει διαπράξει οποιαδήποτε μορφή 
ενδοοικογενειακής βίας. 

Αυτό σημαίνει: 

 καμία σωματική ή σεξουαλική βία 

 καμία απειλή ώστε να προκληθεί ψυχική βλάβη σε 
οποιονδήποτε 

 καμία λεκτική ή γραπτή βία 

 καμία αποστολή εικόνων με περιεχόμενο κακοποίησης ή 
απειλής 

 κανένας εκφοβισμός 

 καμία οικονομική εκμετάλλευση 

 καμία ζημιά σε ιδιοκτησία 

Ο όρος της απομάκρυνσης σημαίνει ότι ο εναγόμενος δεν μπορεί: 

 να πλησιάσει τα προστατευόμενα άτομα, ή το σπίτι τους ή 
το χώρο εργασίας τους ή το σχολείο τους ή τον παιδικό 
σταθμό τους 

 να βάλει άλλα άτομα προκειμένου να βλάψουν, 
απειλήσουν, παρενοχλήσουν, εκφοβίσουν ή κακοποιήσουν 
με οποιονδήποτε τρόπο τα άτομα που είναι υπό προστασία. 

Μπορεί να υπάρχουν επίσης, όροι που περιορίζουν τις επικοινωνίες 
μέσω τηλεφώνου, μηνυμάτων, e-mail ή μέσων κοινωνικών δικτύων. 

Παραβιάζοντας οποιονδήποτε όρο αποκαλείται αθέτηση ή 
παραβίαση της εντολής ή των περιοριστικών μέτρων. 

Αν ο εναγόμενος δεν τηρήσει κανέναν όρο των περιοριστικών 
μέτρων ή της εντολής και έρθει σε γνώση της αστυνομίας, η 
αστυνομία μπορεί να προχωρήσει σε σύλληψη του εναγόμενου,  
με αποτέλεσμα ίσως να απαγγελθούν κατηγορίες, να καταγραφεί 
στο ποινικό μητρώο και να επιβληθούν ποινές, για παράδειγμα 
πρόστιμα ή φυλάκιση. 

Το προστατευόμενο άτομο δεν μπορεί να δώσει το δικαίωμα στον 
εναγόμενο να παραβιάσει τα περιοριστικά μέτρα ή την εντολή.  
Η αστυνομία, και όχι το προστατευόμενο άτομο, αποφασίζει αν  
θα απαγγελθούν κατηγορίες. 

Αν δεν καταλαβαίνεται τα περιοριστικά μέτρα, ή τμήμα από αυτά, 
ρωτήστε την αστυνομία ή μια νομική υπηρεσία. 

Παρακαλούμε πείτε την αστυνομία για τις επικοινωνιακές σας 
ανάγκες. Αν έχετε δυσκολία ομιλίας ή κατανόησης της Αγγλικής η 
αστυνομία θα φροντίσει να σας παράσχει διερμηνέα. Αν χρειάζεστε 
διερμηνέα του δικού σας φύλου ή που να μιλάει τη δική σας 
διάλεκτο να το κάνετε γνωστό στην αστυνομία. 

Σε κατάσταση επείγουσας ανάγκης τηλεφωνήστε στο 

τριπλό μηδέν (000) 
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Γιατί πρέπει να παραστείτε στο δικαστήριο; 

Στην προστατευτική εντολή για την αποτροπή ενδοοικογενειακής 
βίας ή στα ασφαλιστικά μέτρα για την αποτροπή 
ενδοοικογενειακής βίας θα υπάρχει η ημερομηνία της δίκης.  
Θα πρέπει να παραστείτε. Σας συνιστούμε να υπολογίσετε πως  
θα βρίσκεστε στο δικαστήριο όλη την ημέρα. 

Πριν από το δικαστήριο, είναι καλή ιδέα να καλέσετε τις υπηρεσίες 
υποστήριξης για να συζητήσετε πλήρως την κατάσταση και τις 
ανάγκες σας. Αν ενημερώσετε την αστυνομία ή το δικαστήριο οτι 
χρειάζεστε διερμηνέα την ημέρα της δίκης, μπορεί να γίνει κράτηση 
προκειμένου να παραστεί αυτοπροσώπως. 

Την ημέρα του δικαστηρίου, είναι ευθύνη του εναγόμενου να μην 
πλησιάσει τα προστατευόμενα άτομα. Υπάρχουν συνήθως 
καθορισμένοι χώροι όπου μπορούν να κάθονται οι εναγόμενοι και 
τα προστατευόμενα άτομα. Στο δικαστήριο υπάρχουν υπεύθυνοι 
φρουροί ασφαλείας για να βοηθούν τα άτομα να αισθάνονται 
ασφαλή.  

Στο δικαστήριο υπάρχουν δωρεάν νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
υποστήριξης που μπορούν να σας εξηγήσουν τα δικαιώματά σας, 
τις επιλογές σας και τη δικαστική διαδικασία. 

Όταν φτάσετε στο δικαστήριο, πείτε στον αρμόδιο υπάλληλο που 
είναι στο χώρο της υποδοχής ότι έχετε φθάσει και αν θέλετε τη 
βοήθεια δικηγόρου και άλλων υπηρεσιών. 

 

 

Ρωτήστε αν στο δικαστήριο υπάρχει Αστυνομικός Υπάλληλος του 
Δικαστηρίου-Διαμεσολαβητής για Θέματα Ενδοοικογενειακής 
Βίας, ο οποίος μεσολαβεί με όλα τα μέρη, όταν η αστυνομία της 
Βικτώριας έχει υποβάλει αίτηση εκδίκασης ασφαλιστικών 
(περιοριστικών) μέτρων αποτροπής οικογενειακής βίας. 

Δώσετε την απαιτούμενη προσοχή να ακούσετε το όνομά σας όταν 
κληθείτε για να παραστείτε στην ακροαματική διαδικασία. Στην 
αίθουσα του δικαστηρίου να καθίσετε πίσω από τον νομικό σας 
εκπρόσωπο. Ο δικαστής θα ακούσει και τους δύο νομικούς 
εκπροσώπους και ίσως σας ρωτήσει ο ίδιος τι ακριβώς συμβαίνει. 

Ο δικαστής θα αποφασίσει άν τα ασφαλιστικά (περιοριστικά 
μέτρα) αποτροπής οικογενειακής βίας είναι απαραίτητα για την 
παροχή προστασίας και την αποφυγή περαιτέρω βίαιης 
συμπεριφοράς. Ο δικαστής θα εξετάσει ποιοί περιοριστικοί όροι, 
όπως ο όρος της απομάκρυνσης, είναι απαραίτητοι και για πόσο 
χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν τα ασφαλιστικά μέτρα.  
Η απόφαση του δικαστή θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη 
προστατευτική εντολή ή θα αλλάξει τυχόν υφιστάμενους 
περιορισμούς. 

Μετά την ακροαματική διαδικασία, περιμένετε στο δικαστήριο για 
να λάβετε αντίγραφο τυχόν νέας προστατευτικής εντολής. 
Υποβάλλετε στον δικαστικό υπάλληλο οποιεσδήποτε ερωτήσεις 
σχετικά με το τι σημαίνει η νέα προστατευτική εντολή για εσάς  
και την οικογένειά σας. 

  
Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; 

Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις για την δικαστική απόφαση που σας αφορά, ρωτήστε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας ή σε μια νομική 
υπηρεσία. Η αστυνομία θα σας παραπέμψει σε υπηρεσίες υποστήριξης, οι οποίες θα σας στείλουν μήνυμα ή θα σας τηλεφωνήσουν, ή 

μπορείτε εσείς προσωπικά να καλέστε απευθείας τις υπηρεσίες υποστήριξης. 

Σε κατάσταση επείγουσας ανάγκης τηλεφωνήστε στο τριπλό μηδέν (000) 

Περισσότερες πληροφορίες, υποστήριξη και βοήθεια 

Πολιτειακό Δικαστήριο (Magistrates’ Courts) πολιτειακό δικαστήριο που ασχολείται με ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας 
www.magistratescourt.vic.gov.au 

Βικτωριανή Υπηρεσία Παροχής Νομικής Βοήθειας (Victoria Legal Aid) 1300 792 387 (Δευτέρα-Παρασκευή 8.45 π.μ.-5.15 μ.μ.) Νομική υπηρεσία 
που μπορεί  να δίνει δωρεάν τηλεφωνικές συμβουλές σε μια σειρά γλώσσες www.legalaid.vic.gov.au 

Βικτωριανή Νομική υπηρεσία για ζητήματα γυναικών (Women’s Legal Service Victoria) 8622 0600 (μητροπολιτική περιοχή) 1800 133 302 
(επαρχία) Τρίτη και Πέμπτη 5.30-7.30 μ.μ. www.womenslegal.org.au 

Γραμμή Βοήθειας για Θύματα Εγκληματικής Βίας (Victims of Crime Helpline) 8π.μ.-11μ.μ. (7 ημέρες) 1800 819 817 www.victimsofcrime.vic.gov.au 

1800 Respect (24 ώρες) παροχή συμβουλών από το τηλέφωνο σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας 1800 737 732 www.1800respect.org.au 

Γραμμή Βοήθειας για περιπτώσεις Κρίσης Σεξουαλικής Βίας (Sexual Assault Crisis Line (SACL)) 1800 806 292 (24 ώρες) υπηρεσίες στήριξης για 
θύματα σεξουαλικής βίας www.sacl.com.au 

Στέγαση (Housing) (24 ώρες) πολιτειακή υπηρεσία παροχής έκτακτης στέγασης 1800 825 955 www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-contacts 

Υπηρεσία Κρίσης του Salvation Army (Salvation Army Crisis Service) (24 ώρες) μητροπολιτική υπηρεσία παροχής έκτακτης στέγασης 1800 627 727 
www.salvationarmy.org.au/en/Find-Us/Victoria/CrisisServices 

Safe Steps Υπηρεσία αντιμετώπισης κρίσεων ενδοοικογνειακής βίας (24 ώρες) 1800 015 188 Υπηρεσία στήριξης γυναικών και παραπομπές 
www.safesteps.org.au 

Υπηρεσία Αντιμετώπισης Κρίσεων κατά των Ανδρών (Men’s Referral Service) (9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.Δευτέρα-Παρασκευή) Υπηρεσία αντιμετώπισης 
κρίσεων κατά των ανδρών (24 ώρες) 1300 766 491 www.ntvmrs.org.au 

Αυστραλιανή Γραμμή Βοήθειας  για Άνδρες (MensLine Australia) (24 ώρες) 1300 789 978 τηλεφωνική υπηρεσία για άνδρες www.mensline.org.au 

 

http://www.magistratescourt.vic.gov.au/
http://www.legalaid.vic.gov.au/
http://www.womenslegal.org.au/
http://www.victimsofcrime.vic.gov.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.sacl.com.au/
http://www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-contacts
http://www.salvationarmy.org.au/en/Find-Us/Victoria/CrisisServices
http://www.safesteps.org.au/
http://www.ntvmrs.org.au/
http://www.mensline.org.au/
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Τεχνικοί όροι & Ορισμός 

Άσκηση αγωγής (για ενδοοικογενειακή βία) 
Δικαστική ενέργεια για την προστασία δικαιωμάτων, μια μη 
αξιόποινη πράξη (π.χ. αίτηση για λήψη ασφαλιστικών-
περιοριστικών μέτρων) 

Ενδοοικογενειακή βία 
Συμπεριφορά ενός μέλους της οικογένειας που προκαλεί βλάβη, 
φόβο και δημιουργεί συνθήκες ελέγχου του/της συντρόφου ή 
πρώην συντρόφου, παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας.  

Αυτές οι συμπεριφορές περιλαμβάνουν σωματική επίθεση, 
σεξουαλική βία και συναισθηματική, ψυχολογική ή οικονομική 
εκμετάλλευση. 

Ο εναγόμενος ή η άλλη πλευρά 
Το άτομο που έχει λάβει διά της νομικής οδού κοινοποίηση ή 
εντολή να τερματίσει την ενδοοικογενειακή βία. 

Προστατευόμενο άτομο/θύμα/ 
επηρεασμένο μέλος της οικογένειας (AFM) 
Το άτομο που προστατεύεται από την ενδοοικογενειακή βία  
με ασφαλιστικά μέτρα ή προστατευτική εντολή. 

Τα παιδιά μπορούν να είναι προστατευόμενα άτομα. 

Παιδιά που είναι κάτω των 18 ετών μπορούν να περιληφθούν στην 
προστατευτική εντολή ή τα ασφαλιστικά μέτρα των γονέων. 

Προστατευτική εντολή για την αποτροπή  
ενδοοικογενειακής βίας (FVSN) 
Είναι μια προσωρινή εντολή που εκδίδεται από την αστυνομία,  
που σκοπό έχει την απαγόρευση ενδοοικογενειακής βίας μέχρι  
την ακροαματική διαδικασία. 

 

Ασφαλιστικά (περιοριστικά) μέτρα για την αποτροπή 
ενδοοικογενειακής βίας (FVIO) 
Μια εντολή ή γραπτή οδηγία από δικαστήριο η οποία απαγορεύει 
την ενδοοικογενειακή βία. 
 
Όρος απομάκρυνσης 
Ένας όρος στην ασφαλιστική εντολή ή στα ασφαλιστικά μέτρα  
ο οποίος απαγορεύει στο άτομο που έχει εξασκήσει 
ενδοοικογενειακή βία να πλησιάζει το προστατευόμενο άτομο ή  
τα μέρη που συχνάζει (π.χ. το σπίτι του προστατευόμενου ατόμου,  
η εργασία, το σχολείο ή ο παιδικός σταθμός). 

Επιδόθηκε 
Όταν τα ασφαλιστικά μέτρα ή η προστατευτική εντολή έχουν 
νομοτύπως επιδοθεί στον εναγόμενο, θεωρούνται «επιδομένα»  
και επιβάλλεται να τηρηθούν. 

αθέτηση ή παραβίαση 
Αν ο εναγόμενος δεν τηρήσει κάποιον όρο των περιοριστικών 
μέτρων ή της εντολής, αυτό θεωρείται «αθέτηση» ή «παραβίαση». 

Η παραβίαση πρέπει να αναφέρεται στην αστυνομία το 
συντομώτερο δυνατόν και μπορεί να καταλήξει σε ποινικές διώξεις. 

Σύλληψη 
Η κράτηση ενός ατόμου για το οποίο η αστυνομία έχει βάσιμες 
υπόνοιες ότι έχει παραβιάσει το νόμο. 

Ποινική Δίωξη 
Όταν από την αστυνομική έρευνα προκύπτουν επαρκή αποδεικτικά 
στοιχεία ή πληροφορίες ότι ένα άτομο έχει παραβιάσει το νόμο, 
τότε γίνεται απαγγελία κατηγοριών που σημαίνει ότι η αστυνομία 
έχει βάσιμες υπόνοιες ότι το εν λόγω άτομο έχει διαπράξει νομική 
παράβαση. 

Ρόλοι της Αστυνομίας 

Διαμεσολαβητής Υπάλληλος για θέματα Ενδοοικογενειακής Βίας (FVLO) 
Ο Αστυνομικός υπάλληλος σε Αστυνομικό Τμήμα συγκεκριμένης περιοχής που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ο οποίος επιβλέπει  
ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας. 

Διαμεσολαβητής Υπάλληλος Δικαστηρίου για θέματα Ενδοοικογενειακής Βίας (FVCLO) 
Ο αστυνομικός υπάλληλος σε μεγάλο δικαστήριο που μεσολαβεί με όλα τα μέρη όταν η αστυνομία έχει υποβάλλει αιτήσεις για 
ασφαλιστικά (περιοριστικά) μέτρα αποτροπής οικογενειακής βίας. 

Μηνυτής/Μάρτυρας 
Ο αστυνομικός υπάλληλος που κάνει τη μήνυση. 

Ανακριτής 
Ο αστυνομικός που ερευνά την αναφορά ενδοοικογενειακής βίας. 

Υπεύθυνος αξιωματικός υπηρεσίας (OIC) 
Ο υπεύθυνος αξιωματικός υπηρεσίας ή προϊστάμενος του αστυνομικού τμήματος. 

Υπάρχουν αστυνομικοί διαμεσολαβητές υπάλληλοι που είναι αφοσιωμένοι υποστηριχτές της πολυπολιτιστικής διαφορετικότητας της 
κοινωνίας μας και μπορείτε να ζητήσετε από το τοπικό αστυνομικό τμήμα να σας εξυπηρετήσουν ή επισκευθείτε τον ιστότοπο 
www.police.vic.gov.au 

Αν έχετε αμφιβολίες για τον τρόπο που ενήργησε η αστυνομία, ζητήστε να μιλήσετε με τον προϊστάμενο ή τον προϊστάμενο αξιωματικό 
υπηρεσίας ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.police.vic.gov.au πηγαίνοντας στο ‘compliments and complaints’ 

Σε κατάσταση επείγουσας ανάγκης τηλεφωνήστε στο τριπλό μηδέν (000)  

http://www.police.vic.gov.au/
http://www.police.vic.gov.au/

