
Greek 

Κοινοτικό Κέντρο ∆ικαιοσύνης

Τι είναι το Κοινοτικό Κέντρο ∆ικαιοσύνης;

Το Κοινοτικό Κέντρο ∆ικαιοσύνης (Community Justice Centre - CJC) ιδρύθηκε από την Κυβέρνηση 

της Βόρειας Επικράτειας για να παρέχει υπηρεσίες µεσολάβησης στην κοινότητα προκειµένου να 

βοηθά τους ανθρώπους να επιλύουν τις διαφορές τους χωρίς δικαστική αγωγή. Η υπηρεσία µας είναι 

δωρεάν, εµπιστευτική, εθελοντική, έγκαιρη και εύχρηστη. 

Γιατί να επιλέξετε Μεσολάβηση;

Η µεσολάβηση διεξάγεται κατά τη διάρκεια συνάντησης των ατόµων για να συζητήσουν τα 

διαφιλονικούµενα ζητήµατα. Επιτρέπει σε όλους τους εµπλεκόµενους να εκφέρουν τη γνώµη τους 

σχετικά µε την έκβαση της διαφοράς και να βρουν οι ίδιοι λύσεις στο πρόβληµά τους. Παρέχει τρόπο 

διακανονισµού της διαφοράς χωρίς προσφυγή στο δικαστήριο η οποία µπορεί να είναι χρονοβόρα και 

δαπανηρή. 

Το CJC προσφέρει ασφαλές και ανεπίσηµο περιβάλλον όπου µπορούν οι άνθρωποι να επιλύσουν τις 

διαφορές τους µε τη βοήθεια εκπαιδευµένων µεσολαβητών. 

Οι συναντήσεις µεσολάβησης στο CJC διοργανώνονται µε έναν ή δύο εκπαιδευµένους και 

αµερόληπτους µεσολαβητές που θα σας βοηθήσουν: 

• Να προσδιορίσετε τα ζητήµατα

• Να σκεφτείτε τρόπους επίλυσης των ζητηµάτων

• Να σκεφτείτε σχετικά µε άλλες επιλογές

• Να εργαστείτε από κοινού για να επιτύχετε µια συµφωνία.

Οι µεσολαβητές καθοδηγούν τον τρόπο διεξαγωγής της µεσολαβητικής συνάντησης. Οι εµπλεκόµενοι

στη διαφορά αποφασίζουν τι θα συζητηθεί και τι θα συµφωνηθεί.

Οι µεσολαβητές είναι αµερόληπτοι και δεν τάσσονται µε το µέρος κανενός ούτε δίνουν νοµικές

συµβουλές.

Πάνω από το 85% των µεσολαβήσεων καταλήγουν στην επίτευξη συµφωνίας. Στις περισσότερες

περιπτώσεις, η µεσολάβηση µπορεί να κανονιστεί γρήγορα και διαρκεί περίπου 2-4 ώρες.

Ποιες διαφορές είναι κατάλληλες για µεσολάβηση;

Το CJC µπορεί να σας βοηθήσει µε ένα ευρύ φάσµα διαφορών που περιλαµβάνουν: 

• Τοπικές κοινοτικές/συνοικιακές διαφορές για ζητήµατα που σχετίζονται µε φράχτη, θόρυβο,

κατοικίδια ζώα, δέντρα, υλική ζηµία και τη συµπεριφορά των ανθρώπων

• Επικοινωνία στον εργασιακό χώρο

• Λέσχες και οργανώσεις στις οποίες υπάρχει διένεξη µεταξύ των µελών

• Σχέσεις µεταξύ µελών της οικογένειας

• Μικροδιεκδικήσεις/αγωγές αστικού δικαίου

• Συσκέψεις Θύµατος - Ενόχου

Πολλά άλλα είδη διαφορών

Πώς να κανονίσετε τη µεσολάβηση
Μπορείτε να µας τηλεφωνήσετε στον αριθµό ∆ωρεάν κλήσης (Freecall), να µας γράψετε, να µας 

στείλετε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή να µας επισκεφθείτε αυτοπροσώπως. 

∆ιατίθενται δωρεάν υπηρεσίες ∆ιερµηνέων. 

Όταν τηλεφωνήσετε στο CJC, το έµπειρο προσωπικό µας: 

• Θα µιλήσει µαζί σας για το πρόβληµα και θα συζητήσει τρόπους µε τους οποίους µπορείτε να

το επιλύσετε εσείς οι ίδιοι

• Θα παράσχει πληροφορίες ή/και παραποµπή

• Θα αξιολογήσει το κατά πόσον η διαφορά σας είναι κατάλληλη για µεσολάβηση και, σ’ αυτή

την περίπτωση, θα ζητήσει συνοπτικές πληροφορίες σχετικά µε εσάς, τις ανησυχίες σας και το

άλλο εµπλεκόµενο άτοµο/α, και

• Με την άδειά σας, θα επικοινωνήσουµε µε το άλλο άτοµο/α για να κανονίσουµε µεσολάβηση

σε ώρα βολική και για τους δυο σας.

Μεσολαβήσεις µπορούν να κανονιστούν κατά τη διάρκεια της ηµέρας, το βράδυ ή τα



Σαββατοκύριακα. 

Οι µεσολαβήσεις διοργανώνονται στο Κοινοτικό Κέντρο ∆ικαιοσύνης στο Darwin ή σε κατάλληλους 

τοπικούς χώρους σε όλη την Επικράτεια. 

Μπορούν να κανονιστούν επίσης τηλεφωνικές διασκέψεις. 

Επικοινωνία

Για περαιτέρω πληροφορίες και βοήθεια: 

Τηλέφωνο: 1800 000 473 

Φαξ: 08 89996226 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: cjc@nt.gov.au 

Γράψτε στο: 
PO Box 41964
CASUARINA NT 0811 

Επισκεφθείτε αυτοπροσώπως: 
Building 2B1
15-17 Scaturchio Street
Casuarina 0810 


