
 
TI ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΜΕΡΙΤ» 
 
ΤΟ ΜΕΡΙΤ είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα   
δια ενήλικους -στο τοπικό Δικαστήριο-  
- οι οποίοι έχουν προβληματική χρήση  

αλκοολικών ποτών ή και χρήση αλλων ναρκωτικών 

 
ΤΟ ΜΕΡΙΤ παρέχει πρόσβαση σε ευρείες  θεραπευτικές 
πολλαπλές υπηρεσίες αλκοολισμού και ναρκωτικών και 
άλλες  θεραπείες για 12 εβδομάδες. 
 

¨Ωφελος της συμμετοχής 
 
ΤΟ ΜΕΡΙΤ έχει δείξει οτι επιφέρει θετικά 
αποτελέσματα στους συμμετέχοντες.Μερικά 
από αυτά τα οφέλη μπορεί να είναι: 
 
• μειωμένη χρήση ναρκωτικών  
• ελαττωμένη προσβλητική συμπεριφορά  
• καλυρέρεψη υγείας και συναίσθηση ευεξίας, 
• και η πιθανότητα ενός καλύτερου αποτελέσματος  

ποινής.   

 

Πώς  Ωφελεί το ΜΕΡΙΤ; 
 
Η Δικαστική Ακρόαση θα αναβληθή 
Η ομάδα του ΜΕΡΙΤ (με βάση στην «ΝSW», 
Οργανώσεων Υγείας ή μη Κυβερνητικές  
Οργανώσεις) θα διεξάγουν  μιάν εξέταση με σας.  
Εάν γίνετε δεκτός/’η από το ΜΕΡΙΤ , θα  
σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα  θεραπείας 
αλκοολισμού ή ναρκωτικών που θα  
ανταποκριθή στις ανάγκες σας.  
Το Δικαστήριο πιθανόν να αναμιχθή με  
το ΜΕΡΙΤ τούτο είναι ένας όρος της εγγύησής 
σας 
 
Η ομάδα του ΜΕΡΙΤ θα συνεργαστή  
στενά με σας για να παράσχη στον/στην  
Ειρηνοδίκη τακτικές αναφορές προόδου, 
Η τελευταία σας ακρόαση στο ΜΕΡΙΤ  
θα συμμτάσχη γενικά με την συμπλήρωση  
των προγραμμάτων του ΜΕΡΙΤ. 

Είναι το ΜΕΡΙΤ διαθέσιμο    
στο Περιφερειακό μου Δικαστήριο; 
 
Η ιστοσελίδα του ΜΕΡΙΤ παρέχει μία λίστα    
όλων των δικαστηρίων όπου διαθέτεται το ΜΕΡΙΤ. 

 
Επισκευθείτε το www.merit.justice.nsw.gov.au  
ή καλέστε τις Υπηρεσίες Πληροφοριών (ΑDΙS)  
στον αρ. 1800 250 015 για να σας παραπέμψουν  
σε μία ομάδα στην συνοικίας σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εμείς αναγνωρίζουμε τους ανθρώπους 
της χώρας στην οποίαν βρισκόμαστε. 
Τους σεβόμαστε για την φροντίδα της γής. 
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Mπορώ να συμμετάσχω στο 
πρόγραμμα ΜΕΡΙΤ;  
 
Ο/η Ειρηνοδίκης εγκρίνει τη συμμετοχή σας και αποφασίζει 
αν δικαιούστε.  Θα δικαιούστε εάν: 
 
• αφεθήκατε ελεύθερος και δεν χρειάζεστε «εγγύηση»  
• δεν πρόκειται για σεξουαλική ή άλλη παράβαση που θα 

ακροαστή στο Περιφερειακό δικαστήριο δια τη ποινή.
  

Επίσης θα πρέπει να πάσχετε από   
 
• αλκοολισμό ή και άλλo πρόβλημα ναρκωτικών  
• να κατοικείτε ή να έχετε σχέση με ή σε μέρος (π.χ. 

μόνιμο ολικό πρόγραμμα εργασίας που παρέχει στο 
MERIT 

• τη συγκατάθεση να συμμετάσχη.  

 

Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση  στο 
ΜΕΡΙΤ; 
 

¨Ενας/μία Ειρηνοδίκης  Δικηγόρος ή αστυνομικός δύναται 
να σας παραπέμψη. Μπορεί επίσης να αποτανθείτε και 
εσείς οι ίδιοι. 
    

Τί είδους  θεραπεία μπορεί Να λάβω; 
 
Η Ομάδα του ΜΕΡΙΤ θα συνεργαστεί με σας να  
σας παρέχη την καλύτερη θεραπεία και υποστήριξη. 
Τούτο μπορεί να συμπεριλαμβάνη: 
 
• υποστήριξη και βοήθεια ευημερίας 

• Αποτοξίνωση ως νοσηλευόμενος ή και κατ οίκον  

• Διαχείριση της υπόθεσης σας 

• Βοήθεια και υποστήριξη πρόνοϊας  

• Αποκατάσταση υγείας κατ οίκον 

• Αντικατάσταση με οποιοειδή θεραπεία 

Ποιές είναι οι ευθύνες μου στο 
πρόγραμμα του ΜΕΡΙΤ; 
 
• Να συμμετάσχετε σε θεραπεία δια περίπου 12 

εβδομάδες 
• Να συμμορφωθείτε με όλους τους άλλους 

όρους εγγύησης 

• να παρουσιαστείτε ενώπιον Ειρηνοδίκη για να 

δώσετε αναφορά για την πρόοδό σας (συνήθως 

την (6ην και 12ην εβδομάδα θεραπείας 

σας)μονάδων της  

 

Μπορείτε να αποσυρθείτε εθελοντικά από το 
πρόγραμμα. οποιανδήποτε ώρα. Εάν διαλλέξετε 
να μην αποπερατώσετε το πρόγραμμα, η δικαστική  
σας υπόθεσή θα συνεχιστεί με τον συνιθισμένο τρόπο. 
Δεν θα τιμωρηθείτε αν φύγετε από το ΜΕΡΙΤ. 
  

 

ΠΟΙΟΙ είναι οι όροι του προγράμματος;                                                                                                  
ΜΕΡΙΤ; 
 
• Να πηγαίνετε τακτικά στα ραντεβού και στην ώρα 

• Να αποβλέπετε πρός τους στόχους θεραπείας που 

συμφωνήθησαν μεταξύ σας και την ομάδα του MERIT 

• Να συμπεριφέρεστε με ασφάλεια στα ραντεβού σας. 
 

Το δικαστήριο μπορεί να ενημερωθεί αν δεν ακολουθείτε 
 τους όρους του προγράμματος του ΜΕΡΙΤ. Ο/η 
Ειρηνοδίκης μπορεί να σας βγάλη από το πρόγραμμα  
 

Τι θα συμβεί όταν τελειώσω το 
Πρόγραμμα ΤΟΥ ΜΕΡΙΤ;  
 
Οταν συμπληρώσετε το πρόγραμμα του ΜΕΡΙΤ 
ο/η Ειρηνοδίκης θα ακροαστεί τις Αρχικές 
 
ο/η Ειρηνοδίκης θα λάβη μιάν αναφορά από 
την θεραπεία σας που συμπεριλαμβάνει και  
συστάσεις δια μέλλουσες θεραπείες.  

 
Οπου είναι δυνατόν. Η ομάδα ΜΕΡΙΤ θα αναπτύξη 
ένα κατοπινό πρόγραμμα που θα σας βοηθήση με  
μέλλουσα αποκατάσταση. 
 
Ο/η Ειρηνοδίκης μπορεί να λάβη υπόψιν την 
αναφορά από το ΜΕΡΙΤ προτού να συμπληρώση  την 
ποινή. 
 

Ποιός μπορεί να με βοηθήση  
με την απόφασή μου; 
 
Θα χρειαστεί να συζητήσετε με τον/την δικηγόρον  
σας για τις υπάρχουσες διαθέσιμες επιλογές προτού  
λάβετε μιάν απόφαση. ¨ενας /μία Δικηγόρος από 
το (Legal Aid) μπορεί να είναι διαθέσιμος/η για τα  
άτομα που επιθυμούν να συμμετάσχουν  στο ΜΕΡΙΤ. 
  
Εάν αποφασίσετε να μην μπείτε στο πρόγραμμα, η 
υπόθεση σας θα συνεχιστεί με τον συνιθισμένο 
τρόπο 
 

 

Τι θα συμβεί με τις πληροφορίες 
που εληφθησαν¨;  
 
Οι ατομικές σας πληροφορίες και της υγείας.  
σας θα κρατηθούν ασφαλείς 
 
Εάν δώσατε πληροφορίες στο ΜΕΡΙΤ  
που τους κάνει να έχουν σοβαρές ανησυχίες για    
την ασφάλειά σας ή  άλλου ατόμου, πιθανόν να  
χρειαστεί να ενημερώσουν τις κατάλληλες αρχές.  
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