
Αστυνομία/Ασθενοφόρο  (τρία μηδενικά) 000

Γραμμή Ενδοοικογενειακής Βίας    
(Domestic Violence Line)   1800 656 463

Κέντρο Κρίσης-Βιασμού ΝΝΟ   
(NSW Rape Crisis Centre)  1800 424 017

Γραμμή Βοήθειας Κοινοτικών Υπηρεσιών   
(FACS Child Protection Help Line)  13 21 11

Νομικές Υπηρεσίες Γυναικών ΝΝΟ    
(Women’s Legal Services NSW)  
Σύδνεϋ     (02) 9749 5533 
Εκτός Σύδνεϋ       1800 801 501

Υπηρεσία Συνηγορίας Ενδοοικογενειακής Βίας  
(Domestic Violence Advocacy Service)  
Σύδνεϋ      (02) 8745 6999 
Εκτός Σύδνεϋ       1800 810 784

Υπηρεσία για Μετανάστριες   
(Immigrant Women’s Speakout) (02) 9635 8022

Γραμμή Βοήθειας Παιδιών  
(Kids Helpline)  1800 551 800

Οικονομική Βοήθεια Centrelink    
(Financial Assistance Centrelink)  13 61 50

Θέλετε να μείνετε  
στο σπίτι και  

να φύγει η βία ;
π ε ρ ι ο ρ ι σ τ ι κ η  ε ν το λ η  α ν α μ ε ν ο μ ε ν η σ 

ε ν δ ο ο ι κο γ ε ν ε ι α κ η σ  β ι α σ  
(a p p r e h e n d e d  d o m e s t i c  v i o l e n c e  o r d e r )

Πάντα να λαμβάνετε υπόψη τη δική σας ασφάλεια

Τι είναι η εντολή αποκλεισμού; 

Η εντολή αποκλεισμού (exclusion order) σάς επιτρέπει να 
παραμείνετε στο σπίτι ως μέρος μιας Περιοριστικής Εντολής 
Αναμενόμενης Ενδοοικογενειακής Βίας (Apprehended 
Domestic Violence Order - ADVO), και αποκλείει, 
ή απομακρύνει, το βίαιο άτομο.

Η εντολή αποκλεισμού είναι μια από τις προϋποθέσεις για την 
οποία μπορεί να γίνει αίτηση σε μια εντολή ADVO.

Μπορεί να απαγορεύει στο βίαιο άτομο να διαμένει στο σπίτι 
του προστατευόμενου προσώπου.  

Είναι αυτό κατάλληλο για εμένα; 

Πριν υποβάλετε αίτηση για εντολή αποκλεισμού, θα πρέπει να 
ρωτήσετε τον εαυτό σας: 

1.  Θα είστε, και θα αισθάνεστε, ασφαλής αν μείνετε στο σπίτι;
2.  Θα φοβάστε επειδή ο/η σύντροφός σας ξέρει πού ζείτε;
3.  Θα προτιμούσατε να μείνετε στο σπίτι και να φύγει το 

βίαιο άτομο;
4.  Έχετε παιδιά, και νομίζετε ότι θα ήταν καλύτερα να 

παραμείνουν στο σπίτι μαζί σας;
5.  Έχετε την οικονομική δυνατότητα να πληρώνετε τις 

στεγαστικές δαπάνες;

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για εντολή αποκλεισμού; 

Ένας Δικαστής (Magistrate) μπορεί να εκδώσει εντολή 
αποκλεισμού αν έχει ζητηθεί στην αίτηση για ADVO.

Είναι σημαντικό να συζητήσετε αυτή την επιλογή με έναν 
δικηγόρο, δικαστικό υπάλληλο υποστήριξης ή αστυνομικό όταν 
υποβάλλετε αίτηση για ADVO.

Μερικές φορές είναι καλύτερα να λάβετε εντολή αποκλεισμού ως 
μέρος της Προσωρινής Εντολής (Provisional Order), για την οποία 
μπορεί να κάνει αίτηση η αστυνομία μετά από ένα βίαιο περιστατικό. 

Τι θεωρεί σχετικό το Δικαστήριο κατά τη λήψη 
της απόφασης έκδοσης εντολής αποκλεισμού; 

Το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη ορισμένα πράγματα στην απόφασή 
του αν πρέπει ή όχι να εκδώσει εντολή αποκλεισμού. Αυτά είναι:

1. Η ασφάλεια και η προστασία του προστατευόμενου προσώπου 
και οποιωνδήποτε παιδιών ζουν στο σπίτι, αν δεν εκδοθεί μια 
τέτοια εντολή.

2.  Δυσκολίες που μπορούν να προκληθούν αν εκδοθεί ή δεν 
εκδοθεί η εντολή, ιδιαίτερα για το προστατευόμενο πρόσωπο 
και οποιαδήποτε παιδιά.

3.  Οι στεγαστικές ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων, ιδιαίτερα 
του προστατευόμενου προσώπου και οποιωνδήποτε παιδιών.

4.  Κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Να θυμάστε ότι πρέπει να καταγγείλετε οποιεσδήποτε 
παραβιάσεις της εντολής αποκλεισμού στην αστυνομία.  

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για βοήθεια;
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Υπηρεσία Μεταφραστών  
και Διερμηνέων (TIS) 13 14 50

Μπορείτε να βρείτε το πλησιέστερο σε εσάς 
Αστυνομικό Τμήμα ή Τοπικό Δικαστήριο στις 
μπροστινές σελίδες του Λευκού Τηλεφωνικού 
Καταλόγου «White Pages» 
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