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Ασφάλεια 
Η Πολιτική και Διοικητική Δικαστική Επιτροπή ΝΝΟ (NCAT) αποσκοπεί στην παροχή ενός 
περιβάλλοντος όπου όλοι οι συμμετέχοντες αισθάνονται ασφαλείς στις αίθουσες ακρόασης και 
στα κτήριά μας. 

Ο Νόμος Ασφάλειας Δικαστηρίων 2005 προνοεί για την ασφάλεια των δικαστηρίων και 
δικαστικών επιτροπών. Η μη συμμόρφωση με τις νόμιμες οδηγίες που δίνονται από έναν 
αξιωματικό ασφαλείας βάσει του παρόντος Νόμου μπορεί να αποτελεί αδίκημα. 

Διαδικασίες σάρωσης 
Ορισμένες εγκαταστάσεις ακρόασης της NCAT έχουν στην είσοδό τους ασφάλεια όπως τα 
αεροδρόμια. 

Αν πάτε σε οίκημα NCAT που διαθέτει έλεγχο ασφαλείας: 

• Τοποθετήστε όλα τα υπάρχοντά σας στον ιμάντα μεταφοράς για να περάσουν από το 
σαρωτή. 

• Περάστε περπατώντας μέσα από τον ανιχνευτή μετάλλων. 
• Μπορεί επίσης να σας υποβάλουν σε σάρωση με ανιχνευτή μετάλλων χειρός. 

Προσωρινές και τυχαίες εργασίες σάρωσης πραγματοποιούνται κατά καιρούς σε άλλους 
χώρους λειτουργίας της NCAT. 

Μη εξουσιοδοτημένα αντικείμενα 
Τα ακόλουθα αντικείμενα δεν πρέπει να εισάγονται σε εγκαταστάσεις της NCAT. 

Απαγορευμένα αντικείμενα 
• Πυροβόλα όπλα 
• Μαχαίρια 
• Απαγορευμένα όπλα 
• Παράνομα ναρκωτικά 

Δυνητικά επικίνδυνα ή απειλητικά αντικείμενα 
• Εργαλεία, όπως κατσαβίδια, μηχανικά κλειδιά και σφυριά 
• Ψαλίδια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα 
• Γυάλινα μπουκάλια νερού ή άλλα γυάλινα δοχεία 
• Κράνη μοτοσικλέτας 
• Σύριγγες, για τις οποίες δεν έχετε άδεια χρήσης από γιατρό 
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Αποτελεί αδίκημα η εισαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων στις εγκαταστάσεις της NCAT. Τα 
απαγορευμένα αντικείμενα θα κατασχεθούν και θα παραδοθούν στην αστυνομία. 

Οι υπεύθυνοι ασφαλείας μπορεί να κρατήσουν και άλλα αντικείμενα που θεωρούνται δυνητικά 
επικίνδυνα ή απειλητικά. Αυτά τα αντικείμενα θα σας επιστραφούν όταν φύγετε από τις 
εγκαταστάσεις. 

Επίσης δεν επιτρέπεται σε άτομα που παρευρίσκονται σε NCAT να παίρνουν αλκοόλ σε 
οικήματα της NCAT. 

Απειλές για την ασφάλεια 
Οι απειλές ή σχόλια σχετικά με όπλα, εκρηκτικά ή προθέσεις πρόκλησης ζημίας ή βλάβης 
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Μπορεί να μην επιτραπεί η είσοδος στο κτήριο και να κληθεί η 
αστυνομία. 

Συνήθεις ερωτήσεις 

Πρέπει να περάσω από σάρωση; 
Ναι, εάν παρευρίσκεστε σε εγκαταστάσεις της NCAT που διαθέτουν σάρωση ασφαλείας. Η 
συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις ασφαλείας αποτελεί προϋπόθεση εισόδου σε όλους τους 
χώρους λειτουργίας της NCAT. 

Τι γίνεται αν έχω κάποιο σωματικό ή ιατρικό λόγο που με εμποδίζει να 
περνώ από σάρωση; 
Εάν δεν επιτρέπεται να υποβληθείτε σε σάρωση λόγω αναπηρίας ή ιατρικού εμφυτεύματος, 
ενημερώστε τον υπεύθυνο ασφαλείας. Θα σας βοηθήσει χρησιμοποιώντας μια εναλλακτική 
μέθοδο έρευνας. 

Οι αξιωματικοί ασφαλείας εκπαιδεύονται ώστε να πραγματοποιούν έρευνες με τρόπο που 
προστατεύει το απόρρητο και την αξιοπρέπειά σας. 

Μήπως θα μολύνει ή θα βλάψει το ακτινογραφικό μηχάνημα τα προσωπικά 
μου αντικείμενα; 
Όχι. Τα ακτινογραφικά μηχανήματα συντηρούνται τακτικά. Οποιαδήποτε έκθεση είναι πολύ πιο 
κάτω από τα νόμιμα επιτρεπόμενα όρια. Οι ακτίνες Χ που εκπέμπονται από το μηχάνημα δεν 
είναι ραδιενεργές. Δεν προκαλούν αντίδραση σε τρόφιμα και φάρμακα ή σε άλλα υλικά, 
συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Οι διαδικασίες ασφαλείας θα προκαλέσουν καθυστερήσεις; 
Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις διαδικασίες ασφαλείας για να εισέλθετε σε οικήματα της 
NCAT. Για να μειώσετε πιθανές καθυστερήσεις, ελάτε στον προορισμό σας νωρίς και 
σκεφτείτε προσεκτικά τα αντικείμενα που φέρνετε. 
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