
  
 

 
Το Πρόγραμμα Βοήθειας για Θύματα / Μάρτυρες 

(Victim/Witness Assistance Program) 
 
 
 
Τι είναι το Πρόγραμμα Θυμάτων / Μαρτύρων; 
 
Εάν είστε θύμα ή μάρτυρας βίαιου εγκλήματος, είναι πιθανόν να χρειαστείτε να πάτε στο 
δικαστήριο. 
 
Αυτό ενδέχεται να είναι δύσκολη και συνταρακτική εμπειρία. Ίσως έχετε πολλές ερωτήσεις 
σχετικά με το ποινικό σύστημα και σχετικά με το τι αναμένεται από εσάς.  
 
 
Το Πρόγραμμα Θυμάτων / Μαρτύρων υπάρχει για να σας βοηθήσει. Θα σας μιλήσουμε και 
θα σας παρέχουμε βοήθεια με βάση την περίπτωση που είναι συγκεκριμένη για εσάς καθώς και 
με το τι χρειάζεστε. 
 
Οι υπηρεσίες μας ξεκινούν αφότου έχει απονέμει κατηγορίες η αστυνομία και θα συνεχίσουν 
μέχρις ότου αποπερατωθεί η υπόθεση στο δικαστήριο. 
 
 
Ποιος μπορεί να λάβει βοήθεια; 
 
Οι υπηρεσίες παρέχονται με βάση την προτεραιότητα σε ευπαθή θύματα και μάρτυρες βίαιων 
εγκλημάτων, όπως η ενδοοικογενειακή βία, η κακοποίηση των παιδιών, η σεξουαλική 
κακοποίηση, η κακοποίηση γηραιών ατόμων, η ανθρωποκτονία και τα εγκλήματα μίσους.   
 
Συμπληρωματικά, προσφέρουμε βοήθεια σε: 
• θύματα με ειδικές ανάγκες 
• οικογένειες θυμάτων ανθρωποκτονίας 
• οικογένειες θυμάτων ανθρωποκτονίας από τροχαίο δυστύχημα που έχει ως αποτέλεσμα το 

ποινικό αδίκημα. 
 
Διατίθενται πληροφορίες και υπηρεσίες κατάλληλες για παιδιά. 
 
 
Πως μπορώ να λάβω βοήθεια; 
 
Αφότου απονεμηθούν κατηγορίες, η αστυνομία ή ο εισαγγελέας συστήνουν τα θύματα και τους 
μάρτυρες στο πρόγραμμα για βοήθεια. Εάν είστε θύμα βίαιου εγκλήματος, μπορείτε επίσης να 
τηλεφωνήσετε για να έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα από μόνοι σας ή μπορείτε να βάλετε 
κάποιο άλλο άτομο να τηλεφωνήσει εκ μέρους σας. Το προσωπικό θα προσπαθήσει να 
επικοινωνήσει μαζί σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να σας προσφέρει βοήθεια και για να 
ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε προβλήματα ασφαλείας.  
 
 
Πόσο κοστίζει; 



 
Οι υπηρεσίες είναι δωρεάν σε όλο τον Καναδά. 
 
 
Τι είδους βοήθεια είναι διαθέσιμη; 
 
Το Πρόγραμμα Θυμάτων / Μαρτύρων μπορεί να: 
 

• Απαντήσει στις ερωτήσεις σας σχετικά με το ποινικό σύστημα, τις διαδικασίες 
δικαστηρίου και το ρόλο σας στο δικαστήριο 

• Σας βοηθήσει να καταλάβετε τι μπορείτε να αναμένετε σε κάθε δικαστήριο και να σας 
βοηθήσει να προετοιμαστείτε για την εμφάνισή σας στο δικαστήριο 

• Σας παρέχει αντίγραφα των δικαστικών εγγράφων, όπως για τις συνθήκες εγγύησης για 
προσωρινή αποφυλάκιση και τις εντολές δικαστικής επιτήρησης 

• Επικοινωνήσει με τον Εισαγγελέα ή με τον αστυνομικό που χειρίζεται την υπόθεσή σας 
εκ μέρους σας  

• Προσφέρει συνεχόμενη συναισθηματική υποστήριξη για όλη τη διάρκεια της δικαστικής 
διαδικασίας 

• Σας συστήσει γραφεία κοινοτήτων για άλλες υπηρεσίες που τυχόν χρειάζεστε, όπως για 
συμβουλές και το σχεδιασμό ασφαλείας 

• Διευθετήσει την παροχή διερμηνέων σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας ή/ και να 
διευθετήσει κάθε ειδική ανάγκη 

• Σας βοηθήσει να καταλάβετε και να συμπληρώσετε τη Δήλωση Επίδρασης Θύματος 
(Victim Impact Statement). 

 
 
Το πρόγραμμα δεν δύναται να: 
 

• λάβει ή να συζητήσει τη μαρτυρία σας 
• αποσύρει τις κατηγορίες 
• παρέχει ή να διευθετήσει τη φροντίδα παιδιών 
• παρέχει μέσα μεταφοράς από και προς το δικαστήριο. 

 
 
Πως μπορώ να επικοινωνήσω με το πρόγραμμα; 
 
Το Πρόγραμμα Θυμάτων / Μαρτύρων προσφέρεται από το Υπουργείο Εισαγγελίας και στις 54 
δικαστικές περιοχές. 
 
 
 

 
Για να βρείτε το πλησιέστερο σε εσάς γραφείο, τηλεφωνήστε στη 

 
Γραμμή Υποστήριξης Θυμάτων 

 
Χωρίς χρέωση στον αριθμό 1-888-579-2888 ή στον αριθμό 

 
416-314-2447 στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο  

 
ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση 

 
www.ontario.ca/victimservices

 
 
 

http://www.ontario.ca/victimservices


 
 

 
(Greek) 


