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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ
ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Εάν αποφασίσετε να καταγγείλετε ένα σεξουαλικό αδίκημα στην αστυνομία, θα
αντιμετωπιστείτε με σεβασμό, ευγένεια και αξιοπρέπεια. Μπορείτε να περιμένετε από εμάς τα
εξής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1

σχετικα με το παρον φυλλαδιο

1

τι θεωρειται σεξουαλικο αδικημα;

2

καταγγελια σεξουαλικων αδικηματων
στην αστυνομια

2

Τι γίνεται αν το σεξουαλικό αδίκημα
διαπράχθηκε πριν από πολύ καιρό;

2

Πώς μπορώ να υποβάλλω καταγγελία
στην αστυνομία;

2

Πληροφορίες υποστήριξης και
πρόνοιας

2

Τι περιλαμβάνει η αστυνομική
έρευνα;

2

Τι γίνεται αν δε θέλω πλέον να
συνεχίσω την καταγγελία;

2

Καταγραφή της κατάθεσής σας

3

Ιατροδικαστική εξέταση

3

αλλη συλλογη αποδεικτικων
στοιχειων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

3

Συνέντευξη του κατηγορούμενου

Το παρόν φυλλάδιο εξηγεί τι θεωρείται σεξουαλικό αδίκημα, τι μπορείτε να περιμένετε εάν
αποφασίσετε να καταγγείλετε σεξουαλικά αδικήματα στην αστυνομία, τι συμβαίνει κατά τη
διάρκεια της έρευνας και στο δικαστήριο και ποιες επιλογές υποστήριξης σας είναι διαθέσιμες.

3

Εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων

3

προσφυγη στο δικαστηριο και
υποστηριξη μαρτυρων

3

Επικοινωνία με την αστυνομία

4

Σε ποιους άλλους μπορώ να μιλήσω;

5

Γλωσσάρι όρων

•

•

Ευημερία, ασφάλεια και σεβασμός | Η ευημερία και η ασφάλεια σας αποτελούν προτεραιότητά
μας. Θα σας ακούσουμε χωρίς κρίση και θα συμπεριφερόμαστε με ευγένεια, σεβασμό και
αξιοπρέπεια. Θα σεβαστούμε το πολιτισμικό σας υπόβαθρο και οποιεσδήποτε ατομικές
ανάγκες ασφάλειας ή/και προσβασιμότητας που μπορεί να έχετε. Η απόφαση για το
εάν θα διεξαχθεί επίσημη έρευνα θα συζητηθεί μαζί σας και οι απόψεις σας θα γίνουν
σεβαστές και θα ληφθούν υπόψη.
Πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες υποστήριξης | Θα συζητήσουμε μαζί σας τις ανεπίσημες και
επίσημες ανάγκες σας υποστήριξης. Θα συνεργαστούμε μαζί σας για να διασφαλιστεί ότι
έχετε κατάλληλη υποστήριξη συνδέοντάς σας με υπηρεσίες για τα θύματα εγκληματικών
πράξεων και υποστήριξής τους.

•

Βοήθεια από άτομο υποστήριξης | Μπορείτε να έχετε ένα άτομο υποστήριξης της επιλογής
σας σε όλες τις συναλλαγές σας μαζί μας. Είναι σημαντικό το άτομο υποστήριξής σας να
μην είναι μάρτυρας στην υπόθεση και να μην παρεμβαίνει στην αστυνομική έρευνα.

•

Επικοινωνία με την αστυνομία | Η έρευνά σας θα διεκπεραιωθεί από εξειδικευμένο
αστυνομικό ερευνητή που θα είναι το κύριο άτομο επαφής σας. Μπορείτε να γράψετε τα
στοιχεία επικοινωνίας του/της στη σελίδα 5 του παρόντος.

•

Πληροφορίες σχετικά με την έρευνα | Θα συζητήσουμε μαζί σας πώς θα θέλατε να σας
ενημερώνουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας και θα σας ενημερώνουμε όπως
συμφωνήθηκε. Θα είμαστε διαθέσιμοι για όποιες τυχόν απορίες έχετε.

•

Ποτέ δεν είναι αργά να υποβάλετε καταγγελία | Δεν υπάρχει χρονικό όριο για την καταγγελία
σεξουαλικών αδικημάτων. Οι εξειδικευμένοι αστυνομικοί ερευνητές εκπαιδεύονται να
διερευνούν σεξουαλικά αδικήματα, ανεξάρτητα από το πότε συνέβησαν.

Ορισμένες από τις ορολογίες που χρησιμοποιούνται στο παρόν φυλλάδιο ίσως δε σας είναι
γνωστές και μπορεί να υπάρχουν διαφορές στους ορισμούς που χρησιμοποιούν οι διάφοροι
οργανισμοί και φορείς. Μπορείτε να βρείτε γλωσσάρι στη σελίδα 5 του παρόντος.

ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ;
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ή
ΠΡΑΞΕΙΣ.
Τα σεξουαλικά αδικήματα μπορούν να αφορούν ένα ευρύ φάσμα σεξουαλικών συμπεριφορών
που κάνουν ένα άτομο να αισθάνεται άβολα, να φοβάται ή ότι απειλείται και μπορεί να
περιλαμβάνουν βιασμό, σεξουαλική επίθεση και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.
Τα σεξουαλικά αδικήματα διαπράττονται συχνά από κάποιο άτομο το οποίο το θύμα
γνωρίζει και εμπιστεύεται και βρίσκεται κοντά τους. Η παράνομη σεξουαλική συμπεριφορά
μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Θα μπορούσε να συμβεί εντός του οικογενειακού σπιτιού,
στην κοινότητα και εντός ιδρυμάτων (όπως σχολείο, εκκλησία, λέσχη, μονάδα φροντίδας
ηλικιωμένων ή υπηρεσία αναπηρίας). Ένα σεξουαλικό αδίκημα μπορεί να βιωθεί ως
μεμονωμένο ή επαναλαμβανόμενο συμβάν κατά τη διάρκεια μεγαλύτερου χρονικού
διαστήματος.
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ.
Θα σας ακούσουμε χωρίς κρίση και θα συμπεριφερόμαστε με ευγένεια,
σεβασμό και αξιοπρέπεια. Οι αστυνομικοί μας ερευνητές είναι ειδικοί
και έχουν εκπαιδευτεί να κατανοούν τη σύνθετη και ποικίλη φύση των
σεξουαλικών αδικημάτων.
Δε χρειάζεται να ανησυχείτε αν αυτό που σας συνέβη αποτελεί ποινικό
ή μη ποινικό αδίκημα. Είναι δική μας δουλειά να το διαπιστώσουμε. Εάν
ανησυχείτε για κάτι που σας συνέβη, σας ενθαρρύνουμε να μιλήσετε
με έναν αστυνομικό ερευνητή σε μία από τις Ομάδες μας Έρευνας
Σεξουαλικών Αδικημάτων και Παιδικής Κακοποίησης (Sexual Offences
and Child Abuse Investigation Teams - SOCIT) ή στην Ειδική Ομάδα Sano
(Sano Taskforce). Μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας για τις SOCIT και τη
Sano Taskforce στη σελίδα 3.
Το να μας πείτε τι σας συνέβη δε σημαίνει ότι η υπόθεσή σας θα φτάσει ως
το δικαστήριο. Θα συζητήσουμε μαζί σας τις επιλογές σας και οι απόψεις
σας θα μελετηθούν και θα ληφθούν υπόψη.
Κατανοούμε ότι μπορεί να σας είναι δύσκολο να μας αναφέρετε την
εμπειρία σας. Υπάρχουν υπηρεσίες υποστήριξης που μπορούν να σας
βοηθήσουν, ανεξάρτητα από την απόφασή σας να το αναφέρετε στην
αστυνομία. Μπορείτε να βρείτε λίστα αυτών των υπηρεσιών στη σελίδα 4.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΣΟΒΑΡΗ. ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ.

ΤΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΑΝ ΤΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΌ ΑΔΊΚΗΜΑ
ΔΙΑΠΡΆΧΘΗΚΕ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΠΟΛΎ ΚΑΙΡΌ;
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ.
Η απόφαση καταγγελίας σεξουαλικών αδικημάτων μετά από χρόνια
είναι αρκετά συνηθισμένη. Κατανοούμε ότι τα περισσότερα άτομα που
βιώνουν σεξουαλικά αδικήματα καθυστερούν να το αναφέρουν σε
κάποιο άτομο ή ίσως δεν θα το αναφέρουν ποτέ.
Δεν έχει σημασία αν το αδίκημα συνέβη πριν από ώρες, εβδομάδες,
μήνες, χρόνια ή δεκαετίες. Οι αστυνομικοί μας ερευνητές θα
ερευνήσουν.
Σας ενθαρρύνουμε να καταγγείλετε το σεξουαλικό αδίκημα ανεξάρτητα
πότε αυτό συνέβη και ακόμα κι αν νομίζετε ή γνωρίζετε ότι ο
κατηγορούμενος είναι νεκρός.

ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΛΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΣΤΗΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ;
Οι αστυνομικοί ερευνητές στις Ομάδες μας Διερεύνησης
Σεξουαλικών Αδικημάτων και Παιδικής Κακοποίησης (SOCIT) και
στη Sano Taskforce έχουν εκπαιδευτεί ειδικά για τη διερεύνηση
σεξουαλικών αδικημάτων.
Για να καταγγείλετε ένα σεξουαλικό αδίκημα στην αστυνομία:
• Καλέστε την τοπική σας SOCIT (δείτε τη σελίδα 3 για λεπτομέρειες)
• Προσέλθετε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας (ανατρέξτε
στο police.vic.gov.au/location για λεπτομέρειες)
• Καλέστε τα Τρία Μηδενικά (000) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Οι καταγγελίες σχετικά με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών (είτε
παλαιότερες είτε τρέχουσες) που συνέβησαν σε θρησκευτικό ή
ιδρυματικό περιβάλλον, μπορούν επίσης να αναφερθούν στη Sano
Taskforce:
• τηλεφωνικά στο 1800 110 007
• με email στο sanotaskforce@police.vic.gov.au
Εάν δεν είστε έτοιμοι να μας μιλήσετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε
με το Κέντρο Κατά των Σεξουαλικών Επιθέσεων (Centre Against
Sexual Assault - CASA) για να μιλήσετε σε έναν σύμβουλο.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CASA και τις άλλες διαθέσιμες
υπηρεσίες υποστήριξης βρίσκονται στη σελίδα 4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΌΝΟΙΑΣ
Ένας αστυνομικός ερευνητής ή σύμβουλος του CASA θα συνεργαστεί
μαζί σας για να διασφαλιστεί ότι έχετε στη διάθεσή σας την κατάλληλη
υποστήριξη.
Θα σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης
που σας είναι διαθέσιμες δωρεάν. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
•
Βραχυχρόνια, μεσοχρόνια και μακροχρόνια συμβουλευτική
παρακολούθηση και υποστήριξη
•
Ιατρική βοήθεια και μετέπειτα ιατρική περίθαλψη
•
Πληροφορίες και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της έρευνας και της
δικαστικής διαδικασίας
•
Στέγαση έκτακτης ανάγκης
•
Υποστήριξη για τις αιτήσεις προς την Επιτροπή Βοήθειας Θυμάτων
Εγκληματικών Πράξεων (Victims of Crime Assistance Tribunal)
•
Πληροφορίες και συμβουλές για οικογένειες, φίλους και άτομα
υποστήριξης.
Οι πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης που σας είναι διαθέσιμες
βρίσκονται στη σελίδα 4. Αυτές οι υπηρεσίες σας είναι διαθέσιμες ανεξάρτητα
από την απόφασή σας να υποβάλετε καταγγελία στην αστυνομία.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΉ ΈΡΕΥΝΑ;
ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ.
Υπεύθυνος για την έρευνα της υπόθεσής σας θα είναι ένας αστυνομικός
ερευνητής που θα είναι το κύριο άτομο επαφής σας.
Θα σας κρατάμε ενήμερους για την πρόοδο κατά τη διάρκεια της έρευνας
και θα είμαστε διαθέσιμοι για τυχόν ερωτήσεις ή ανησυχίες που μπορεί
να έχετε. Μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας πώς θα θέλατε να σας
ενημερώνουμε κατά τη διάρκεια της έρευνας - γραπτώς, τηλεφωνικά,
ηλεκτρονικά ή προσωπικά. Εάν προτιμάτε να μη ενημερώνεστε, να μας το
πείτε ή ζητήστε μας να δίνουμε αναφορές προόδου στο άτομο υποστήριξης
σας.
Μια αστυνομική έρευνα περιλαμβάνει διάφορα στάδια, περιλαμβανομένης
της καταγραφής της κατάθεσής σας και της συλλογής και εξέτασης
αποδεικτικών στοιχείων. Περισσότερες πληροφορίες για το τι περιλαμβάνει μια
έρευνα αναφέρονται στις σελίδες 2-3.

ΤΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΑΝ ΔΕ ΘΈΛΩ ΠΛΈΟΝ ΝΑ ΣΥΝΕΧΊΣΩ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ;
Θα σας ενθαρρύνουμε και θα σας υποστηρίξουμε σε όλη τη διάρκεια της
έρευνας. Ωστόσο, κατανοούμε ότι μπορεί να αποφασίσετε ότι η συνέχιση
μιας αστυνομικής έρευνας δεν είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς.
Η απόφαση να μη συνεχίσετε δεν σας εμποδίζει να προχωρήσετε αργότερα.
Ωστόσο, η καθυστέρηση στην έρευνα ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια
ορισμένων αποδεικτικών στοιχείων. Όταν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια
της κοινότητας, ίσως χρειαστεί να συνεχίσουμε την έρευνα.
Ανεξάρτητα από την απόφασή σας, η ασφάλεια και η ευημερία σας θα
αποτελούν προτεραιότητα για μας και θα συνεργαστούμε μαζί σας να σας
συνδέσουμε με υπηρεσίες υποστήριξης.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΚΑΤΆΘΕΣΉΣ ΣΑΣ
ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ.
Συνήθως θα πάρουμε τη κατάθεσή σας πολύ νωρίς στην έρευνα σε ιδιωτικό
περιβάλλον. H κατάθεση καταγράφει τι θυμάστε από την εμπειρία σας
με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες. Θα σας ρωτήσουμε για
όλα όσα μπορείτε να θυμάστε για το τι συνέβη, περιλαμβανομένων των
ήχων, μυρωδιών, πώς αισθανθήκατε και τι κάνατε. Προσπαθήστε να μην
παραλείψετε τίποτα. Ακόμα και μικρές λεπτομέρειες που μπορεί να νομίζετε
ότι δεν είναι σημαντικές μπορούν να μας βοηθήσουν στην έρευνα.
Γνωρίζουμε ότι η επαναφορά στη μνήμη σεξουαλικών αδικημάτων μπορεί
να είναι δύσκολη. Δεν είναι εύκολο να μοιράζεστε πληροφορίες προσωπικής
και σωματικά ευαίσθητης φύσης. Οι ντετέκτιβ θα σας συμπεριφέρονται με
αξιοπρέπεια και σεβασμό. Είναι εκπαιδευμένοι να κατανοούν τις επιπτώσεις
των σεξουαλικών αδικημάτων και θα σας υποστηρίξουν κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας. Μπορείτε επίσης να έχετε μαζί σας ένα άτομο υποστήριξης για
συναισθηματική υποστήριξη.
Μη βιαστείτε να κάνετε τη κατάθεσή σας. Είναι σημαντικό να αισθάνεστε
άνετα όταν κάνετε την κατάθεσή σας. Η κατάθεσή σας μπορεί να διαρκέσει
αρκετές ώρες και μερικές φορές μπορεί να χρειαστούν αρκετές συναντήσεις.
Θα σας δοθεί ένα αντίγραφο της κατάθεσής σας όταν τελειώσετε. Εάν
θυμηθείτε κάτι αργότερα ή βρείτε κάποιο λάθος στην κατάθεση, μιλήστε
στον ντετέκτιβ υπεύθυνο για την υπόθεσή σας.
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ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΕΞΈΤΑΣΗ
ΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.
Ανάλογα με τις περιστάσεις της κατάθεσής σας και το χρονικό
περιθώριο, μπορεί να σας ζητηθεί να υποβληθείτε σε ιατροδικαστική
εξέταση. Εάν χρειαστεί να γίνει ιατροδικαστική εξέταση, θα σας
εξηγήσουμε τι θα περιλαμβάνει και θα κανονίσουμε την εξέταση με
τη συγκατάθεσή σας.
Το αν θα υποβληθείτε σε ιατροδικαστική εξέταση είναι δική σας
επιλογή, ωστόσο να έχετε υπόψη σας ότι τα αποδεικτικά στοιχεία
μπορεί να χαθούν με την πάροδο του χρόνου.
Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις διεξάγονται από εκπαιδευμένο γιατρό
που θα χειριστεί οποιεσδήποτε άμεσες ιατρικές ανάγκες, θα συλλέξει
στοιχεία για χρήση στην έρευνα, ίσως τραβήξει φωτογραφίες
για τυχόν τραυματισμούς και θα συζητήσει τυχόν ανησυχίες που
έχετε σχετικά με τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες μολύνσεις ή την
εγκυμοσύνη. Έχετε το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της εξέτασης
να είναι παρόντες ένας σύμβουλος του CASA ή/και ένα άτομο
υποστήριξης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιατροδικαστικές εξετάσεις,
επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Ιατροδικαστικού Ινστιτούτου της Βικτώριας
[(Victorian Institute of Forensic Medicine)] στο vifm.org

ΑΛΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Θα συλλέξουμε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το έγκλημα. Τι
συλλέγουμε ως αποδεικτικά στοιχεία εξαρτάται από τις συνθήκες του
σεξουαλικού αδικήματος.
Τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διάρκεια
της έρευνας θα αποθηκευτούν με ασφάλεια και τα αντικείμενα
που συλλέγονται ως αποδεικτικά στοιχεία θα κρατούνται μόνο
εφόσον είναι αναγκαίο. Κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών,
θα συζητήσουμε μαζί σας ποια αντικείμενα θα θέλατε να σας
επιστραφούν.
Θα λάβουμε καταθέσεις από άτομα που ενδέχεται να ήταν μάρτυρες
του σεξουαλικού αδικήματος ή ενδέχεται να είναι σε θέση να
παράσχουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την
έρευνα. Κατανοούμε ότι μπορεί να είστε απρόθυμοι οι ντετέκτιβ να
μιλούν στην οικογένεια ή στους φίλους σας.
Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και δεν αποκαλύπτουμε μη
αναγκαίες πληροφορίες όταν μιλάμε σε μάρτυρες. Εάν έχετε
λόγους ανησυχίας για κάποιο άτομο που μπορεί να του μιλήσουμε,
ενημερώστε μας, ώστε να συζητήσουμε τους λόγους ανησυχίας σας.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΜΑΡΤΥΡΩΝ
Εάν το ζήτημα προχωρήσει στο δικαστήριο, ένας ντετέκτιβ ή ο
εισαγγελέας θα σας εξηγήσει τη διαδικασία και θα σας ενημερώνει σε όλη
τη διάρκεια της διαδικασίας. Υπάρχουν διάφορα στάδια στη δικαστική
διαδικασία και αυτά ποικίλλουν ανάλογα με το δικαστήριο στο οποίο
εκδικάζεται η υπόθεσή σας.
Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις στο δικαστήριο που έχουν σχεδιαστεί για την
ελαχιστοποίηση τις τραυματικής εμπειρίας. Αυτές περιλαμβάνουν την
κατάθεση μαρτυρίας από άλλη τοποθεσία μέσω κλειστού κυκλώματος
τηλεόρασης, χρήση οθονών στην αίθουσα του δικαστηρίου για να
διασφαλιστεί ότι δεν βλέπετε τον κατηγορούμενο και επιτρέπεται
παρουσία ατόμου υποστήριξης όταν κάνετε κατάθεση στο δικαστήριο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφυγή σε δικαστήριο,
επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ασφάλειας της
Κοινότητας [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ] στο
victimsofcrime.vic.gov.au
Υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες για σας και την οικογένειά σας ώστε
να σας βοηθήσουν και να σας υποστηρίξουν στο δικαστήριο, όπως η
Υπηρεσία Υποστήριξης Μαρτύρων της Εισαγγελικής Αρχής [Prosecution’s
Witness Assistance Service]. Εάν χρειαστεί, μπορούμε να κάνουμε
παραπομπές σε αυτές τις εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Υπηρεσίας
Υποστήριξης Μαρτύρων της Εισαγγελικής Αρχής στο victimsandwitnesses.opp.vic.
gov.au

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (SOCIT)
Μπορείτε να αναφέρετε σεξουαλικά αδικήματα στις SOCIT.
Έχουμε SOCIT σε όλη τη Βικτώρια.
Οι τοποθεσίες των SOCIT και οι τηλεφωνικοί αριθμοί τους
αναφέρονται στην επόμενη σελίδα. Οι τοποθεσίες χωρίζονται
σε περιοχές για να σας διευκολύνουν να βρείτε την πλησιέστερη
μονάδα.

SANO TASKFORCE
Η Sano Taskforce εδρεύει στη Μελβούρνη, αλλά λειτουργεί
σε όλη την πολιτεία. Μπορείτε να αναφέρετε σεξουαλική
κακοποίηση παιδιών (είτε παλαιότερη είτε τρέχουσα) που συνέβη
σε θρησκευτικό ή ιδρυματικό περιβάλλον στη Sano Taskforce.

Καλέστε τα Τρία Μηδενικά (000) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΎΜΕΝΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (SOCIT)

Εάν ο κατηγορούμενος είναι γνωστός ή έχει ταυτοποιηθεί, μπορεί να
τον ανακρίνουμε.

Βορειοδυτική Μητροπολιτική
Περιοχή

Ανάλογα με τις περιστάσεις, ο κατηγορούμενος μπορεί να τεθεί υπό
κράτηση, να απελευθερωθεί ή να του χορηγηθεί εγγύηση μέχρι να
ξεκινήσει η υπόθεση.

Mernda (03) 9216 1310
Fawkner (03) 9355 6100
Brimbank (03) 9313 3460
Melbourne (03) 8690 4056
Westgate (03) 9216 0566

Η ασφάλεια σας θα αποτελεί προτεραιότητά μας σε κάθε στάδιο της
έρευνας. Θα σας ενημερώνουμε και θα συζητάμε μαζί σας πώς να
διαχειριστούμε την ασφάλειά σας.

ΕΞΈΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ
Μετά το πέρας της έρευνας, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που
συλλέγονται θα εξεταστούν από ένα άτομο που είναι ειδικά
εκπαιδευμένο να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με ζητήματα που
δύναται να παραπεμφθούν στο δικαστήριο. Η απόφαση λαμβάνεται
μετά από προσεκτική εξέταση των διαθέσιμων αποδεικτικών
στοιχείων και των κανόνων δικαίου.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.
Αυτό δε σημαίνει ότι δεν σας πιστεύουμε. Απλώς σημαίνει ότι δε
διαθέτουμε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να ανταποκριθούμε
στο απαιτούμενο επίπεδο για ποινική δίωξη. Εάν συμβεί αυτό, θα σας
μιλήσουμε σχετικά και θα σας εξηγήσουμε τους σχετικούς λόγους.

Δυτική Βικτώρια
Ballarat (03) 5336 6055
Central Victoria (Bendigo)
(03) 5444 6752
Colac (03) 5230 0044
Geelong (03) 5246 8100
Horsham (03) 5382 9241
Ararat (03) 5355 1500
Mildura (03) 5023 5980
Swan Hill (03) 5036 1600
Warrnambool (03) 5560 1333

SANO TASKFORCE
1800 110 007
sanotaskforce@police.vic.gov.au

Νότια Μητροπολιτική Περιοχή
Dandenong (03) 8769 2200
Seaford (03) 8770 1000
Bayside (03) 8530 5100

Ανατολική Βικτώρια
Bairnsdale (03) 5150 2677
Benalla (03) 5760 0200
Box Hill (03) 8892 3292
Knox (03) 9881 7939
Central Gippsland (Morwell)
(03) 5120 0300
Sale (03) 5142 2200
Seymour (03) 5735 0208
Shepparton (03) 5820 5878
Wangaratta (03) 5723 0848
Wodonga (02) 6049 2672
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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΆΛΛΟΥΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΜΙΛΉΣΩ;
Υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί ανεξάρτητοι από την Αστυνομία
της Βικτώριας με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε για
περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη. Οι οργανισμοί αυτοί
μπορούν να σας υποστηρίξουν ανεξάρτητα από την απόφασή σας να
υποβάλετε καταγγελία στην αστυνομία.

ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ
1800 806 292
casa.org.au
Τα Κέντρα Κατά Σεξουαλικών Επιθέσεων [κεντρα κατα σεξουαλικων
επιθεσεων] παρέχουν δωρεάν συμβουλευτική και υποστήριξη σε
γυναίκες, παιδιά και άνδρες που είναι θύματα/επιζώντες σεξουαλικής
επίθεσης. Για πρόσβαση στο πλησιέστερο CASA κατά τις ώρες εργασίας,
τηλεφωνήστε στο 1800 806 292.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ
1800 806 292
casa.org.au
Η τηλεφωνική γραμμή μέτα τις ώρες εργασίας για Κρίσιμα περιστατικά
σεξουαλικής επίθεσης παρέχει σε όλη την πολιτεία συμβουλευτική
κρίσης και υπηρεσία υποστήριξης σε όλα τα θύματα/ επιζώντες
σεξουαλικής κακοποίησης ανά πάσα στιγμή στη ζωή τους και συντονίζει
τις ανταποκρίσεις φροντίδας σε περιπτώσεις κρίσεων μετά τις ώρες
εργασίας με το CASA για πρόσφατα θύματα/επιζώντες σεξουαλικής
επίθεσης. Λειτουργεί τις καθημερινές από τις 5.00 μ.μ. έως τις 9.00 π.μ.
την επόμενη ημέρα και σ’ όλη τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων και
των δημοσίων αργιών.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ,
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ
1800 737 732 (1800RESPECT)
1800RESPECT.org.au
Η Εθνική Συμβουλευτική Υπηρεσία Σεξουαλικών Επιθέσεων και
Ενδοοικογενειακής Βίας (εθνικη συμβουλευτικη υπηρεσια σεξουαλικων
επιθεσεων, ενδοοικογενειακης βιας) είναι μια εθνική τηλεφωνική και
διαδικτυακή συμβουλευτική υπηρεσία, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες
την εβδομάδα, για θύματα/επιζώντες τόσο παλαιότερων όσο και
πρόσφατων σεξουαλικών επιθέσεων ή/και ενδοοικογενειακής βίας.
Προσφέρουν υπηρεσίες διερμηνείας και νοηματικής γλώσσας (Auslan).

SAFE STEPS
1800 015 188

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1800 819 817
0427 767 891 (Κείμενο)
victimsofcrime.vic.gov.au
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ασφάλειας της Κοινότητας παρέχει
δωρεάν πληροφορίες και υποστήριξη 7 ημέρες την εβδομάδα μεταξύ
8 π.μ. και 11 μ.μ. Παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την
καταγγελία εγκλημάτων και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά
σας, τη δικαστική διαδικασία και άλλες υπηρεσίες που μπορούν να σας
βοηθήσουν. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει στην υποβολή αίτησης
αποζημίωσης και οικονομικής βοήθειας.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1800 737 377
nationalredress.gov.au
Το Εθνικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης (ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) παρέχει υποστήριξη σε άτομα που έχουν βιώσει
ιδρυματική παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Το Πρόγραμμα βοηθά τα
άτομα που έχουν βιώσει ιδρυματική παιδική σεξουαλική κακοποίηση
να αποκτήσουν πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε άμεση
προσωπική ανταπόκριση από το ίδρυμα και πληρωμή Αποκατάστασης.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εθνικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης
από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 8 π.μ. και 5 μ.μ. Λεπτομέρειες
σχετικά με τις δωρεάν εμπιστευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
αποκατάστασης είναι επίσης διαθέσιμες στο nationalredress.gov.au/
support ή καλώντας τον παραπάνω αριθμό.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1300 309 337
publicadvocate.vic.gov.au
Το Γραφείο του Δημόσιου Συνηγόρου Υπεράσπισης Δικαιωμάτων
[ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ]
προωθεί και διασφαλίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ατόμων
με αναπηρία. Η υπηρεσία παροχής συμβουλών του Γραφείου παρέχει
εξειδικευμένες συμβουλές και πληροφορίες σε άτομα με αναπηρία,
οικογένειες, φροντιστές, επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας και σ’
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε ζητήματα όπως κηδεμονία, διαχείριση
κληρονομιάς, πληρεξούσια, ιατρική συγκατάθεση, ικανότητα και
υπεράσπιση δικαιωμάτων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη
συμβουλευτική υπηρεσία κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας. Μετά τις
ώρες εργασίας είναι διαθέσιμος Εφημερεύον Υπάλληλος για να παρέχει
επείγουσες συμβουλές εκτός των ωρών εργασίας.

safesteps.org.au

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ

Η υπηρεσία Ασφαλή Βήματα (SAFE STEPS), που καλύπτει όλη την
πολιτεία, είναι μια υπηρεσία για γυναίκες και παιδιά που βιώνουν βία
και κακοποίηση από σύντροφο ή πρώην σύντροφο, άλλο μέλος της
οικογένειας ή κοντινό τους άτομο. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών
υποστήριξης που επιτρέπουν στις γυναίκες και τα παιδιά να απαλλαγούν
- και να παραμείνουν – ελεύθερα από τη βία. Οι γυναίκες που βιώνουν
ενδοοικογενειακή βία μπορούν να τηλεφωνήσουν 24 ώρες την ημέρα 7
ημέρες την εβδομάδα και να μιλήσουν εμπιστευτικά σε μια άλλη γυναίκα
για πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες υποστήριξης σε περίπτωση
ενδοοικογενειακής βίας, νομικά δικαιώματα και επιλογές χώρου διαμονής.

03 8622 0600 (Μητροπολιτική)

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ INTOUCH
03 9413 6500
intouch.org.au
Η υπηρεσία inTouch είναι μια εξειδικευμένη υπηρεσία κατά της
ενδοοικογενειακής βίας που παρέχει πολιτισμικά ευαίσθητη υποστήριξη
σε μετανάστριες και γυναίκες πρόσφυγες που βιώνουν ή έχουν βιώσει
ενδοοικογενειακή βία. Η υπηρεσία είναι δωρεάν και εμπιστευτική
για γυναίκες που ζουν στη Βικτώρια και είναι ηλικίας 18 ετών και
άνω. Οι γυναίκες που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία μπορούν να
επικοινωνήσουν με το inTouch στο 1800 755 988 (χωρίς χρέωση) από
Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

1800 133 302 (Επαρχία)
womenslegal.org.au
Η Νομική Υπηρεσία Γυναικών της Βικτώριας [ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ] βοηθά γυναίκες που αντιμετωπίζουν
μειονεκτήματα και έχουν νομικά ζητήματα λόγω κατάρρευσης σχέσεων
και βίας. Η υπηρεσία μπορεί να βοηθήσει σε ζητήματα όπως προστασία
από την ενδοοικογενειακή βία και ασφαλιστικά μέτρα προσωπικής
ασφάλειας, κηδεμονία και πρόσβαση παιδιών, διανομή περιουσίας
μετά από χωρισμό, χωρισμό και διαζύγιο και αιτήσεις από θύματα
εγκληματικών πράξεων. Διατίθενται επίσης χρηματοοικονομικές
συμβουλές για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα χρέους,
οικονομικές δυσκολίες ή πρόσβαση σε οικονομικά δικαιώματα μετά από
κατάρρευση σχέσης.

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕSAFETY
esafety.gov.au/key-issues/image-based-abuse
Η Ηλεκτρονική Ασφάλεια (eSafety) μπορεί να βοηθήσει στην αφαίρεση
ευαίσθητων φωτογραφιών ή βίντεο, και σε ορισμένες περιπτώσεις
να αναλάβει δράση κατά του ατόμου που μοιράστηκε ευαίσθητες
φωτογραφίες ή βίντεο χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου που
απεικονίζεται σε αυτά.
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ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ):

Κατηγορούμενος
Ο όρος που χρησιμοποιείται στο παρόν φυλλάδιο περιγράφει το άτομο
που φέρεται να διέπραξε αδίκημα. Ο κατηγορούμενος μπορεί επίσης
να αναφέρεται ως ύποπτος, θύτης, κατηγορούμενος, εναγόμενος ή
δράστης, ανάλογα με τις συνθήκες.

Αστυνομικός ερευνητής
Ένας άρτια εκπαιδευμένος εξειδικευμένος αστυνομικός που διερευνά
σεξουαλικά αδικήματα, κακοποίηση παιδιών και άλλες εγκληματικές
δραστηριότητες.

Ιατροδικαστική εξέταση
Μια ιατρική εξέταση για την αρχική αντιμετώπιση, αξιολόγηση,
τεκμηρίωση και ερμηνεία των τραυματισμών που υπέστη το θύμα
κατά τη διάρκεια εγκληματικής πράξης. Διεξάγεται από εκπαιδευμένο
ιατρικό επαγγελματία που ονομάζεται Ιατροδικαστής ή Ιατροδικαστικός
Νοσηλευτής.

Γραφείο Γενικής Εισαγγελίας
Πρόκειται για γραφείο δικηγόρου που διώκει σοβαρές ποινικές
υποθέσεις εκ μέρους του Διευθυντή Δημόσιας Εισαγγελίας. Είναι
ξεχωριστός οργανισμός από την Αστυνομία της Βικτώριας.

Sano Taskforce
Μια εξειδικευμένη ομάδα εντός της Αστυνομίας της Βικτώριας που
ερευνά τις καταγγελίες για σεξουαλικά αδικήματα και κακοποίηση
παιδιών (είτε ιστορικές/παλαιότερες είτε τρέχουσες) που συνέβησαν σε
θρησκευτικό ή ιδρυματικό περιβάλλον.

Σεξουαλικό αδίκημα
Ένα ευρύ φάσμα σεξουαλικών συμπεριφορών μη συναινετικού
χαρακτήρα. Αυτές περιλαμβάνουν βιασμό, σεξουαλική επίθεση και
σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Ομάδες Έρευνας Σεξουαλικών Αδικημάτων και Παιδικής Κακοποίησης (SOCIT)
Μια εξειδικευμένη ομάδα ντετέκτιβ που ερευνά καταγγελίες για
σεξουαλικά αδικήματα και κακοποίηση παιδιών.

Κατάθεση
Λεπτομερής περιγραφή των γεγονότων και των περιστατικών από
άτομο που παρέστη μάρτυρας στο έγκλημα. Είναι συνήθως σε γραπτή
μορφή, αλλά ορισμένες φορές μπορεί να καταγραφεί σε βίντεο.

Φορέας ή υπηρεσία υποστήριξης
Ένας οργανισμός ξεχωριστός από την Αστυνομία της Βικτώριας, που
προσφέρει διάφορες υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης και παροχής
βοήθειας, όπως παροχή συμβουλών, πληροφορίες σχετικά με την
έρευνα και τ δικαστική διαδικασία, ιατρική βοήθεια και στέγαση
έκτακτης ανάγκης.

Άτομο υποστήριξης
Ένα άτομο που προσφέρει συναισθηματική υποστήριξη κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας της έρευνας. Μπορεί να είναι φίλος/η, μέλος
οικογένειας ή λειτουργός υπηρεσίας πρόνοιας ή εθελοντής από μια
υπηρεσία υποστήριξης. Το άτομο αυτό δεν μπορεί να είναι μάρτυρας
του αδικήματος στην υπόθεση και δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει στην
αστυνομική έρευνα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΟΛΙΩΝ
Εάν πιστεύετε ότι δε σας αντιμετωπίσαμε με σεβασμό ή δε σας δώσαμε
τις σωστές πληροφορίες, μπορείτε να παραπονεθείτε με το να:
•

Να επικοινωνήσετε με το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας
(ανατρέξτε στο police.vic.gov.au/location για λεπτομέρειες)

•

Να στείλετε email στο complaints@police.vic.gov.au

Εάν θέλετε να κάνετε θετικά σχόλια σχετικά με την εξυπηρέτηση που
έχετε λάβει, στείλτε email στο compliments@police.vic.gov.au

Αναγνώριση των Παραδοσιακών Ιδιοκτητών
Η Αστυνομία της Βικτώριας αποτίει φόρο τιμής στους Παραδοσιακούς Ιδιοκτήτες στα εδάφη που ζούμε και εργαζόμαστε.
Αποτίουμε φόρο τιμής στους Γέροντες και σε όλους τους λαούς των Αβοριγίινων και των Νησιωτών του Πορθμού Τόρες που
εξακολουθούν να φροντίζουν τη χώρα, τον πολιτισμό και τους λαούς τους.
Εγκρίθηκε και εκδόθηκε από την Αστυνομία της Βικτώριας
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