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Πρόστιμα COVID-19 

Σας έχει επιβληθεί πρόστιμο για παράβαση των περιορισμών COVID-19; 
Η Fitzroy Legal Service είναι εδώ για να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε το 
πρόστιμό σας. * 
 

Δημιουργήσαμε έναν ΟΔΗΓΟ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ για να σας βοηθήσουμε να 
αντιμετωπίσετε το πρόστιμό σας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο 
μπορείτε να ζητήσετε επανεξέταση εάν πιστεύετε ότι το πρόστιμο δόθηκε άδικα ή 
υπάρχουν ειδικοί λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να πληρώσετε. 

Έχετε διαφορετικό νομικό ή κοινωνικό ζήτημα που σχετίζεται με τον COVID-
19; Μεταβείτε στη Σελίδα Πηγών COVID-19 για πληροφορίες σχετικά με το πού 
μπορείτε να λάβετε πληροφορίες και βοήθεια. Ή δείτε εδώ τη σελίδα βοήθειας COVID 
της Victoria Legal Aid. 

* Λάβετε υπόψη ότι αυτή η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε επιχειρήσεις. Εάν η 
επιχείρησή σας έχει λάβει πρόστιμο για παράβαση των επιχειρηματικών περιορισμών 
COVID-19, επικοινωνήστε με το Νομικό Ινστιτούτο της Βικτώριας που μπορεί να σας 
βοηθήσει να επικοινωνήσετε με νομικούς συμβούλους.  

  

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: 

• Οι πληροφορίες σε αυτές τις σελίδες και υποσελίδες είναι γενικές πληροφορίες - 
δεν αποτελούν νομική συμβουλή. 

• Οι πληροφορίες σε αυτές τις σελίδες είναι γραμμένες για να βοηθήσουν άτομα 
που έχουν ήδη λάβει πρόστιμο - δεν γράφονται για να βοηθήσουν τους 
ανθρώπους να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τους περιορισμούς. 

• Αυτές οι πληροφορίες δεν καλύπτουν όλους τους νόμιμους λόγους για τους 
οποίους επιτρέπεται να είστε έξω από το σπίτι σας. 

Μπορείτε να βρείτε τους περιορισμούς εδώ: https://www.dhhs.vic.gov.au/victorias-
restriction-levels-covid-19 

Η σελίδα με τις συχνές  ερωτήσεις του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών 
βρίσκεται εδώ: https://www.dhhs.vic.gov.au/stage-4-restrictions-summary-covid-19 

 

 

 

 

https://www.fitzroy-legal.org.au/covid_19_resources
https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/covid-19-coronavirus
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorias-restriction-levels-covid-19
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorias-restriction-levels-covid-19
https://www.dhhs.vic.gov.au/stage-4-restrictions-summary-covid-19
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Οδηγός αυτοβοήθειας προστίμων 
COVID-19 

COVID Fines Self-Help Kit 

Ποιες είναι οι επιλογές μου εάν λάβω 
πρόστιμο COVID-19; 

 

Λάβετε πάντα νομική συμβουλή πριν αποφασίσετε να πάτε στο δικαστήριο. 
Λάβετε πάντα νομική συμβουλή εάν η αστυνομία παραπέμψει το θέμα στο 
δικαστήριο.  

Τι θα συμβεί εάν αγνοήσω το πρόστιμο; 

 

Πηγή εικόνας Fines Victoria: www.fines.vic.gov.au 

Εάν αγνοήσετε το πρόστιμο, δεν θα εξαφανιστεί. Εάν αγνοήσετε το πρόστιμό σας, θα 
κοστίσει περισσότερα χρήματα.  

Τι να κάνω εάν... 

Παραβίασα τους περιορισμούς και θέλω να πληρώσω: Μπορείτε να πληρώσετε 
ολόκληρο το πρόστιμο πριν από την ημερομηνία λήξης. 

Παραβίασα τους περιορισμούς, αλλά δεν μπορώ να πληρώσω το πρόστιμο:  

• Εάν χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για να πληρώσετε, μπορείτε να ζητήσετε 
παράταση. Πρέπει να πληρώσετε ολόκληρο το πρόστιμο μέχρι τη νέα 
προθεσμία. 

o Θα αξιολογηθείτε με βάση το εισόδημά σας, την οικονομική κατάσταση, το 
ιστορικό πληρωμών, τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζετε ή / και εάν έχετε 
κάρτα υγειονομικής περίθαλψης / κάρτα συνταξιούχου / κάρτα βετεράνων 
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• Εάν δεν μπορείτε να πληρώσετε όλο το ποσό, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για 
πρόγραμμα πληρωμών. Ένα πρόγραμμα πληρωμών σημαίνει ότι μπορείτε να 
πληρώσετε σταδιακά με δόσεις. 

o Θα αξιολογηθείτε με βάση το εισόδημά σας, την οικονομική κατάσταση, το 
ιστορικό πληρωμών, τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζετε ή / και εάν έχετε 
κάρτα υγειονομικής περίθαλψης / κάρτα συνταξιούχου / κάρτα βετεράνων 

Δεν παραβίασα τους περιορισμούς ή δεν ήξερα ότι τους παραβίαζα  Ή 

Παραβίασα τους περιορισμούς, αλλά έχω ειδικές ή εξαιρετικές περιστάσεις 
(συμπεριλαμβανομένης της οικογενειακής βίας): 

• Εάν πιστεύετε ότι έχετε λάβει το πρόστιμο κατά λάθος ή άδικα, ή έχετε ειδικές ή 
εξαιρετικές περιστάσεις, μπορείτε να ζητήσετε από την Αστυνομία της Βικτώριας 
να επανεξετάσει και να ανποσύρει το πρόστιμο. Αυτή είναι η πρώτη σας ευκαιρία 
να ζητήσετε επανεξέταση. Εάν συμφωνούν, δεν χρειάζεται να πληρώσετε το 
πρόστιμο. 

o Παρακαλώ κάντε κλικ ΕΔΩ για τον οδηγό υποβολής αιτήματος για 
εσωτερική επανεξέταση. 

• Εάν είστε θύμα-επιζών οικογενειακής βίας και η οικογενειακή βία ήταν ένας 
κύριος λόγος για τον οποίο λάβατε το πρόστιμο, μπορεί το πρόστιμο να 
αποσυρθεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να πληρώσετε το 
πρόστιμο. Παρακαλούμε καλέστε μας ή επικοινωνήστε με έναν δικηγόρο 
εάν αυτό ισχύει για εσάς. 

• Εάν αντιμετωπίζετε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, οικογενειακή βία, έλλειψη 
στέγης, ψυχικές αναπηρίες ή / και εθισμό στα ναρκωτικά ή το αλκοόλ, ενδέχεται 
να είστε σε θέση να απαλλαγείτε από τα πρόστιμά σας. Επικοινωνήστε με την 
ομάδα του Προγράμματος Άδειας Εργασίας και Ανάπτυξης 
(https://www.justice.vic.gov.au/wdp), έναν οικονομικό σύμβουλο ή το τοπικό σας 
Κοινοτικό Νομικό Κέντρο για να μάθετε εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις.  

• Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση για επανεξέταση μόλις το πρόστιμό σας 
φτάσει στο ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΙΝΗΣ. Μόλις το πρόστιμο φτάσει σε αυτό το 
στάδιο, μπορεί να επιβληθεί ποινή σχεδόν $160. 

o Παρακαλούμε καλέστε μας ή επικοινωνήστε το συντομότερο 
δυνατόν εάν σκέφτεστε να περιμένετε μέχρι αυτό το στάδιο και να 
υποβάλετε αίτηση για έλεγχο επιβολής. 

 

 

 

 

 

 

http://www.justice.vic.gov.au/wdp
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Αίτηση εσωτερικής επανεξέτασης 

Internal reviews 

Περιεχόμενα: 

• Πότε μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας; 
• Πότε μπορείτε να ζητήσετε εσωτερική επανεξέταση; 
• Πώς κάνετε αίτηση για εσωτερική επανεξέταση; 
• Τι συμβαίνει τώρα - τι κάνετε εάν απορριφθεί; 

Πότε μπορούμε να βγούμε από τα 
σπίτια μας; 

What are the restrictions? 

Λόγω της πανδημίας COVID-19, υπάρχουν νέοι νόμοι 
σχετικά με το πότε και γιατί επιτρέπεται να 
εγκαταλείψουμε τα σπίτια μας. 

Αυτοί οι νόμοι αλλάζουν συχνά και μερικές φορές είναι δύσκολο να μείνετε ενήμεροι. 
Μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο ακόμη κι αν ειλικρινά δεν ξέρατε ότι παραβιάζατε 
τους περιορισμούς - αυτό μπορεί να είναι επιχείρημα υπεράσπισης εναντίον του 
προστίμου. 

Μερικοί καλοί τρόποι για να ενημερώνεστε εσείς και η κοινότητά σας είναι: 

• Διαβάστε τις οδηγίες «Μένουμε σπίτι» στην ιστοσελίδα DHHS.  
Κάντε κύλιση προς τα κάτω από τον χάρτη και θα δείτε όλες τις τρέχουσες 
οδηγίες (περιορισμούς) που παρατίθενται. 

• Οι περιλήψεις των περιορισμών έχουν μεταφραστεί σε διαφορετικές γλώσσες. 
Κάντε κλικ εδώ για πρόσβαση σε αυτές. 

• Συχνές ερωτήσεις στα αγγλικά μπορείτε να βρείτε εδώ. 
• Ακολουθήστε μια αξιόπιστη πηγή ειδήσεων ή μια κοινοτική ομάδα στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης που μοιράζεται νέα σχετικά με αλλαγές στους 
περιορισμούς και που μιλά τη γλώσσα σας. 

• Εάν έχετε φίλους ή συγγενείς που δυσκολεύονται να κατανοήσουν ή να 
διαβάσουν αγγλικά, βοηθήστε τους να συνδεθούν με μια κοινοτική ομάδα που 
μιλά τη γλώσσα τους και μπορεί να τους κρατά ενήμερους. 

Οι περιορισμοί έχουν αλλάξει, οπότε αν λάβατε πρόστιμο πριν από κάποιο διάστημα, 
ίσως χρειαστεί να βρείτε τους περιορισμούς που ίσχυαν τη στιγμή που σας επιβλήθηκε 
το πρόστιμο. Ο ιστότοπος DHHS εμφανίζει μόνο τους τρέχοντες περιορισμούς. Εάν 
χρειάζεστε τους προηγούμενους περιορισμούς, καλέστε την τηλεφωνική γραμμή COVID-
19 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε.  

https://www.dhhs.vic.gov.au/victorias-restriction-levels-covid-19
https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19
https://www.dhhs.vic.gov.au/stage-4-restrictions-summary-covid-19
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Πότε μπορείτε να ζητήσετε εσωτερική 
επανεξέταση 

When can you request an internal review? 

Μπορείτε να ζητήσετε εσωτερική επανεξέταση εάν: 

• Υπάρχουν "ειδικές περιστάσεις" 
• Υπάρχουν "εξαιρετικές περιστάσεις" 
• Πιστεύετε ότι το πρόστιμο εκδόθηκε κατά παράβαση του νόμου (λανθασμένα) 
• Δράσατε νόμιμα 
• Υπήρξε λάθος στην ταυτότητα: δεν είστε το άτομο που διέπραξε το αδίκημα 

Ειδικές περιστάσεις 

Ειδικές περιστάσεις είναι πράγματα που σας επηρέασαν τη στιγμή που σας επιβλήθηκε 
πρόστιμο: 

• δεν ήταν εις γνώση σας ότι παραβιάζατε το νόμο. Ή 
• ακόμη και αν γνωρίζατε ότι παραβιάζατε το νόμο, δεν μπορούσατε να ελέγξετε τη 

συμπεριφορά σας ή δεν μπορούσατε να κάνετε ορθές επιλογές (όπως εάν είχατε 
προβλήματα ψυχικής υγείας ή σοβαρή εξάρτηση από ναρκωτικά ή αλκοόλ) 

Οι Ειδικές περιστάσεις περιλαμβάνουν διανοητική αναπηρία, μια ψυχική ασθένεια ή 
διαταραχή, ένας σοβαρός εθισμός στα ναρκωτικά ή το αλκοόλ, η έλλειψη στέγης ή η βία 
στην οικογένεια. 

Εάν υποβάλλετε αίτηση για ειδικές περιστάσεις, θα πρέπει να έχετε επιστολή από γιατρό 
ή βοηθητικό προσωπικό. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Εξαιρετικές περιστάσεις 

Οι εξαιρετικές περιστάσεις δεν καθορίζονται. Γενικά, είναι άλλα πράγματα που 
επηρέασαν τη συμπεριφορά σας ή την ικανότητά σας να πληρώσετε το πρόστιμο.  

Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ηλικία, ανέχεια, οικονομικές δυσκολίες, εξουθενωτικά 
γεγονότα (όπως οξεία ασθένεια), γλωσσικές ή αλφαβητικές δυσκολίες και πολιτιστικές 
διαφορές. Δεν αρκεί να υπάρχουν αυτά τα πράγματα - πρέπει να παρουσιάσετε 
επιχειρήματα που να δικαιολογούν τη συμπεριφορά σας. 

Μπορεί επίσης να αφορούν καταστάσεις που ήταν εκτός ελέγχου όπως ιατρική 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή βλάβη του αυτοκινήτου σας. 

Οι εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί επίσης να σχετίζονται με τη σοβαρότητα της 
συμπεριφοράς σας, είτε πρόκειται για το πρώτο σας αδίκημα είτε για το πρώτο αδίκημα 
μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. 
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Εάν μπορείτε, συμπεριλάβετε δικαιολογητικά έγγραφα που βοηθούν να αποδείξετε ότι η 
συμπεριφορά σας θα έπρεπε να δικαιολογηθεί λόγω των εξαιρετικών περιστάσεών σας.  

Το πρόστιμο εκδόθηκε κατά παράβαση του νόμου 

Μπορείτε να ζητήσετε την επανεξέταση του προστίμου εάν δεν παραβιάσατε το νόμο. 
Σύμφωνα με τους Βικτωριανούς περιορισμούς, αυτό μπορεί να ισχύει εάν είχατε 
«εύλογη δικαιολογία» για παράβαση των περιορισμών.  

Αυτό μπορεί επίσης να ισχύει εάν το πρόστιμο είναι άκυρο για κάποιο λόγο ή ο 
αξιωματικός ενήργησε παράνομα, άδικα, ακατάλληλα ή εκτός της δικαιοδοσίας του. 

Εάν υποβάλλετε αίτηση για αυτό το λόγο, η Αστυνομία της Βικτώριας μπορεί να εξετάσει 
εάν ο αξιωματικός: 

• είχε εξουσιοδότηση να εκδώσει το πρόστιμο, 
• έκανε λάθος, ή 
• ενήργησε ανάρμοστα ή άδικα. 

Μπορεί επίσης να εξετάσουν εάν η Αστυνομία της Βικτώριας έχει συμμορφωθεί με τις 
ευθύνες της.  

Οι βικτωριανές οδηγίες «Μένουμε σπίτι» δεν ισχύουν για άστεγους και άτομα που 
δεν έχουν λάβει κατάλληλη στέγη για την πανδημία. Παρακαλούμε καλέστε μας εάν 
λάβατε πρόστιμο COVID-19 και είστε άστεγοι, ακόμα και αν βρίσκεστε σε στέγη έκτακτης 
ανάγκης. 

Δεν είστε το άτομο που διέπραξε το αδίκημα 

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επανεξέταση εάν το πρόστιμο σας έχει αποσταλεί 
κατά λάθος. Ή, εάν κάποιος άλλος οδηγούσε το αυτοκίνητό σας και πήρε πρόστιμο, 
αλλά το πρόστιμο έχει επιβληθεί σε εσάς: μπορείτε να «κατονομάσετε» αυτό το άλλο 
άτομο. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μόνο όταν το πρόστιμο βρίσκεται ακόμη στο «στάδιο 
παράβασης». 

Εάν είστε θύμα-επιζών οικογενειακής βίας και δεν μπορείτε να κατονομάσετε το 
σωστό άτομο, καλέστε μας. 
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Πώς κάνετε αίτηση για εσωτερική 
επανεξέταση; 

How do you request an internal review? 

Μπορείτε να ζητήσετε εσωτερική επανεξέταση 
στέλνοντας μια επιστολή στην Αστυνομία της 
Βικτώριας. Πρέπει να το κάνετε αυτό πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας πληρωμής. 

Η επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Όνομα, Διεύθυνση και την ημερομηνία γέννησής σας 
• Τον αριθμό παράβασης 
• Για ποιους λόγους ζητάτε επανεξέταση: 

o ειδικές περιστάσεις 
o εξαιρετικές περιστάσεις 
o λάθος ταυτότητας 
o το πρόστιμο εκδόθηκε κατά παράβαση του νόμου (λανθασμένα), ή 
o είχατε εύλογη δικαιολογία για παράβαση των περιορισμών 

• μια εξήγηση των περιστάσεων ή της κατάστασής σας. Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει: 

o εάν είστε παιδί ή νεαρής ηλικίας 
o διανοητική αναπηρία, επίκτητο εγκεφαλικό τραύμα ή γνωστική 

δυσλειτουργία 
o έχετε μια σωματική αναπηρία σχετική με το γιατί σας επιβλήθηκε πρόστιμο 
o την ψυχικής σας υγεία 
o εάν βρισκόσαστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών 
o έλλειψη στέγης 
o εάν είστε θύμα οικογενειακής βίας 

• τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα ή επιστολές (όπως επιστολές από βοηθητικό 
προσωπικό, επαγγελματία υγείας ή άλλο άτομο που μπορεί να σας βοηθήσει να 
αποδείξετε τους λόγους σας). 

Από ποιον μπορώ να λάβω υποστηρικτική επιστολή; 

Εάν - 

• έχετε πρόβλημα διανοητικής αναπηρίας ή ψυχικής υγείας:  
o από γιατρό, ψυχίατρο, ψυχολόγο ή ψυχιατρική νοσοκόμα 

• έχετε εθισμό σε αλκοόλ ή ναρκωτικά: 
o από γιατρό, επικεφαλής υπόθεσης, ψυχίατρο, ψυχολόγο, υπηρεσία 

αποτοξίνωσης, σύμβουλο ναρκωτικών 
• είστε άστεγος: 

o από υπάλληλο υπόθεσης, επικεφαλής υπόθεσης, οργανισμό 
υποστήριξης, οργανισμό κοινοτικής υπηρεσίας 

• είστε θύμα επιζών οικογενειακής βίας: 
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o από υπάλληλο υπόθεσης ή κοινωνικό λειτουργό, γιατρό, ψυχίατρο ή 
ψυχολόγο, επαγγελματία θεραπευτή, διευθυντή σχολείου ή συντονιστή 
σχολικής πρόνοιας.  

Τι γίνεται αν παρείχα φροντίδα σε κάποιο άλλο άτομο; 

Σύμφωνα με τις Οδηγίες του Επικεφαλής Υγείας, ήταν πάντα νόμιμο να εγκαταλείπετε το 
σπίτι σας για να παρέχετε φροντίδα και υποστήριξη σε κάποιον: 

• ο οποίος έχει ιδιαίτερες ανάγκες λόγω ηλικίας, αδυναμίας (σωματική ή διανοητική 
αδυναμία), αναπηρία, ασθένεια ή χρόνια κατάσταση υγείας; 

• ο οποίος χρειάζεται βοήθεια λόγω της υγείας του (συμπεριλαμβανομένης της 
ψυχικής υγείας ή της εγκυμοσύνης) 

• παρέχοντας βοήθεια για τη φροντίδα των παιδιών εάν το κάνατε πριν από τις 5 
Αυγούστου 2020. 

Εάν σας επιβλήθηκε πρόστιμο ενώ παρείχατε φροντίδα για κάποιον άλλο και θέλετε να 
ζητήσετε εσωτερική επανεξέταση - θα πρέπει να το κάνετε επειδή πιστεύετε ότι το 
πρόστιμο εκδόθηκε κατά παράβαση του νόμου.  

Έχουμε δημιουργήσει κάποια πρότυπα και δείγματα επιστολών για να σας 
βοηθήσουμε!  

Εάν είστε ικανοποιημένοι με την επιστολή, μπορείτε να τη στείλετε. Πρέπει να στείλετε 
την επιστολή εγκαίρως για να παραδοθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας πληρωμής. 

Εάν δεν έχετε πρόσβαση σε εκτυπωτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική 
φόρμα ΕΔΩ. Μπορείτε να επισυνάψετε την επιστολή σας ως έγγραφο PDF ή Word.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://online.fines.vic.gov.au/Request-a-review/Fine-stage
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Πρότυπα και δείγματα επιστολών 

Templates and Sample Letters 

Για να σας βοηθήσουμε να ζητήσετε επανεξέταση, 
ετοιμάσαμε ορισμένα πρότυπα και δείγματα 
επιστολών. 

• Τα πρότυπα είναι έγγραφα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσθέτοντας τα 
στοιχεία σας. 

• Τα Δείγματα επιστολών σας δείχνουν πώς μπορεί να φαίνεται μια τελική επιστολή. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτά είναι απλά παραδείγματα επιστολών - δεν είναι παραδείγματα 

επιτυχημένων επιστολών. 

Κατά παράβαση του νόμου 
Πρότυπο έγγραφο κατά παράβαση του νόμου 
Δείγμα επιστολής κατά παράβαση του νόμου 

Ειδικές περιστάσεις 
Πρότυπο έγγραφο ειδικών περιστάσεων 
Δείγμα επιστολής ειδικών περιστάσεων 

Εξαιρετικές περιστάσεις 
Πρότυπο έγγραφο εξαιρετικών περιστάσεων 
Δείγμα επιστολής εξαιρετικών περιστάσεων 

Πώς χρησιμοποιώ τα πρότυπα; 

1. Διαβάστε προσεκτικά το πρότυπο πριν αλλάξετε κάτι 
2. Εισαγάγετε το όνομα, τη διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησης, τον αριθμό 

παραβίασης και τη σημερινή ημερομηνία 
3. Αφαιρέστε τα σημεία που δεν ισχύουν για εσάς 
4. Προσθέστε τις ρήτρες που σχετίζονται με εσάς. Ανατρέξτε στη σελίδα πότε 

μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας 
5. Διαβάστε ξανά την επιστολή- ζητήστε από έναν φίλο ή μέλος της οικογένειας να 

διαβάσει εάν μπορεί 
o Βγαίνει νόημα; 
o Υπάρχουν ακόμα επισημασμένα γκρι πεδία; 
o Συμπληρώσατε τα στοιχεία σας σωστά; 

Τί είναι τα πεδία που επισημαίνονται με γκρι χρώμα; 

• Πεδία όπου πρέπει να βάλετε τα στοιχεία σας. ή 
• Πεδία όπου πρέπει να επιλέξετε τις σωστές πληροφορίες (ειδικές περιστάσεις, 

εξαιρετικές περιστάσεις, κατά παράβαση του νόμου κλπ) ή 
• Προτάσεις για το τι θα μπορούσατε να συμπεριλάβετε  

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528874/template_-_contrary_to_law.docx?1599528874
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528889/sample_-_contrary_to_law.pdf?1599528889
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528884/template_-_spec_circs.docx?1599528884
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528901/sample_-_spec_circs.pdf?1599528901
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528880/template_-_exc_circs.docx?1599528880
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528897/sample_-_exc_circs.pdf?1599528897
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Τι συμβαίνει τώρα; 

What happens now? 

Μόλις ζητήσετε εσωτερική επανεξέταση, το πρόστιμό 
σας τίθεται σε αναμονή μέχρι την ολοκλήρωση του 
ελέγχου. 

Ενώ περιμένετε, δεν χρειάζεται να πληρώσετε και δεν θα επιβαρυνθείτε με ρήτρα 
καθυστέρησης. 

Η Αστυνομία της Βικτώριας έχει στη διάθεσή της 90 ημέρες για να απαντήσει στην 
αίτησή σας ή να σας ζητήσει περισσότερες πληροφορίες. 

Εάν δεν απαντήσουν εντός αυτής της περιόδου, θα πρέπει να μιλήσετε με έναν 
δικηγόρο.  

  

Τι γίνεται αν η αίτησή μου είναι επιτυχής; 

Εάν η αίτησή σας είναι επιτυχής, η Αστυνομία της Βικτώριας μπορεί να: 

1. Αποσύρει το πρόστιμο και μην προβεί σε καμία ενέργεια, ή 
2. Αποσύρει το πρόστιμο και να σας δώσει μια επίσημη προειδοποίηση, ή 
3. Αποσύρει το πρόστιμο και να ασκήσει μια κατηγορία εναντίον σας στο δικαστήριο 

(δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες) 

. 
Τι γίνεται αν η αίτησή μου απορριφθεί; 

Εάν η αίτησή σας απορριφθεί, η Αστυνομία της Βικτώριας θα σας δώσει μια νέα 
προθεσμία για το πρόστιμο. 

Το πρόστιμό σας βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ειδοποίησης για παράβαση. Μπορείτε 
να πληρώσετε το πρόστιμο, να ζητήσετε παράταση ή να υποβάλετε αίτηση για ένα 
πρόγραμμα δόσεων. Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις 
επιλογές εδώ. 

Μερικοί άνθρωποι μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για να απαλλαγούν από το 
πρόστιμο μέσω του Προγράμματος Άδειας Εργασίας και Ανάπτυξης (WDP) 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό είναι εδώ. 

Τι γίνεται αν εξακολουθώ να πιστεύω ότι η αστυνομία έκανε λάθος; 

Μπορείτε να απαντήσετε στην επιστολή της αστυνομίας και να ζητήσετε γραπτώς τους 
λόγους απόρριψης του αιτήματός σας. 

https://online.fines.vic.gov.au/
https://www.justice.vic.gov.au/wdp
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Υπάρχει μια ακόμη επιλογή επανεξέτασης. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν το 
πρόστιμο φτάσει στο «στάδιο εκτέλεσης». Ένα πρόστιμο φτάνει στο «στάδιο εκτέλεσης» 
εάν δεν κάνετε τίποτα. ΑΛΛΑ γίνεται πιο ακριβό. 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να παραπέμψετε την υπόθεση στο δικαστήριο πριν από 
τη νέα προθεσμία. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε δικηγόρο προτού επιλέξετε να 
παραπέμψετε το θέμα στο δικαστήριο. 

Εάν σκέφτεστε να μην κάνετε τίποτα και να περιμένετε 
το στάδιο εκτέλεσης για να 
ζητήσετε μια δεύτερη επανεξέταση, καλέστε εμάς ή το 
τοπικό σας Κοινοτικό Νομικό Κέντρο για να λάβετε 
συμβουλές. 
. 
Η αστυνομία έχει αποσύρει το πρόστιμο, ΑΛΛΑ έχει 
καταθέσει το θέμα στο δικαστήριο 
Εάν η αστυνομία έχει καταθέσει το ζήτημά σας στο 
δικαστήριο, καλέστε εμάς ή το τοπικό σας Κοινοτικό 
Νομικό Κέντρο για να λάβετε συμβουλές. 

Μπορείτε να βρείτε το τοπικό σας Κοινοτικό Νομικό Κέντρο τοποθετώντας τον 
ταχυδρομικό σας κώδικα σε αυτήν 
την ιστοσελίδα: https://www.fclc.org.au/find_a_community_legal_centre 

Η Victoria Legal Aid έχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το δικαστήριο εδώ.  

 

https://www.fclc.org.au/find_a_community_legal_centre
https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/fines-and-infringements/going-to-court-to-challenge-fine

