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Ακρωτηριασμός / Τομή των Γυναικείων 
Γεννητικών οργάνων  
Τι είναι o Ακρωτηριασμός / Τομή των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων; 

Ο Ακρωτηριασμός / Τομή των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων / Τομή είναι η σκόπιμη τομή ή αλλοίωση 
των γυναικείων γεννητικών οργάνων για μη ιατρικούς λόγους. Έχει πολλά ονόματα, 
συμπεριλαμβανομένης της τομής, της γυναικείας περιτομής και της τελετουργικής κλειτοριδεκτομής. Αυτό 
είναι επιβλαβές για την υγεία των γυναικών και δεν είναι απαραίτητο. 

Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε κινδυνεύει, καλέστε την αστυνομία στο 000. 

Η Αστυνομία στην Αυστραλία είναι ασφαλής και μπορείτε να την εμπιστευθείτε. 

Για δωρεάν, εμπιστευτική παροχή συμβουλών και πληροφοριών καλέστε το 1800RESPECT στον αριθμό 
1800 737 732. 

Εάν χρειάζεστε δωρεάν διερμηνέα καλέστε το 131 450. 

Ιατρική βοήθεια και υποστήριξη που διατίθενται στην Αυστραλία. 

Εάν έχετε υποβληθεί σε κάποια από αυτές τις επεμβάσεις μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δωρεάν 
υγειονομική περίθαλψη και υποστήριξη στην Αυστραλία. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, άλλοι ιατρικοί 
επαγγελματίες και εκπαιδευτικοί μπορούν να σας βοηθήσουν. 

Αν σχεδιάζετε να έχετε μωρό, μπορεί να θέλετε να μιλήσετε με ένα γιατρό, νοσοκόμα ή άλλο ιατρικό 
προσωπικό για να λάβετε επιπλέον υποστήριξη όταν είστε έγκυος και όταν έχετε το μωρό σας. 

Ο Ακρωτηριασμός / Τομή των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων είναι 
ένα σοβαρό έγκλημα στην Αυστραλία. 

Ο Ακρωτηριασμός / Τομή των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων είναι παράνομος στην Αυστραλία. 
Παράνομη είναι και η αποστολή ενός ατόμου στο εξωτερικό για να υποβληθεί σε μια τέτοια διαδικασία ή η 
διευκόλυνση, υποστήριξη ή ενθάρρυνση ενός ατόμου για να το κάνει. 

Ένα άτομο που διαπράττει αυτά τα εγκλήματα μπορεί να πάει στη φυλακή, είτε είναι άνδρας είτε γυναίκα. 

Αν έχετε υποβληθεί σε κάποια από αυτές τις διαδικασίες, σας ενθαρρύνουμε να ζητήσετε βοήθεια και δεν 
θα τιμωρηθείτε σύμφωνα με την Αυστραλιανή νομοθεσία. 

Υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες και πόροι που μπορούν να βοηθήσουν. 

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον Ακρωτηριασμό / Τομή Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων στην 
ιστοσελίδα της Εθνικής Εκπαιδευτικής Εργαλειοθήκης για την Ενημέρωση σχετικά με τον 
Ακρωτηριασμό / Τομή Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων (National Education Toolkit for Female 
Genital Mutilation/Cutting Awareness) στην ιστοσελίδα www.netfa.com.au. 

To 1800RESPECT είναι η Εθνική Συμβουλευτική Υπηρεσία της Αυστραλίας για Σεξουαλική Επίθεση, 
Οικογενειακή και Οικιακή Βία (Australia’s national sexual assault, family and domestic violence 
counselling service). Παρέχει δωρεάν, τηλεφωνικά και διαδικτυακά εμπιστευτικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και πληροφορίες. Οι σύμβουλοι θα σας ακούσουν, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις και θα σας 
παραπέμψουν σε άλλες υπηρεσίες υποστήριξης στην περιοχή σας. 

Καλέστε το 1800 737 732 ή πηγαίνετε στην ιστοσελίδα 1800RESPECT www.1800RESPECT.org.au. 

http://www.netfa.com.au/
http://www.1800respect.org.au/
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Εάν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε έχει ταξιδέψει πάρα τη θέλησή του στο εξωτερικό για αυτή την 
επέμβαση ή νομίζετε ότι κινδυνεύουν να φύγουν από τη χώρα για τη διαδικασία, καλέστε το Κέντρο 
Επειγόντων Περιστατικών του Προξενείου (Consular Emergency Centre) που λειτουργεί 24 ώρες την 
ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα στον αριθμό 1300 555 135 (από την Αυστραλία) ή +61 2 6261 3304 
(από το εξωτερικό) ή επικοινωνήστε με τη πλησιέστερη Αυστραλιανή διπλωματική αρχή στο εξωτερικό 
στο dfat.gov.au. 

Χρειάζεστε διερμηνέα; 

Καλέστε την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (Translating and Interpreting Service - TIS) στο 
131 450. Ένας διερμηνέας από το TIS μπορεί να σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε με άλλες υπηρεσίες, 
ωστόσο η υπηρεσία TIS δεν παρέχει συμβουλές. Όλες οι κλήσεις είναι δωρεάν και εμπιστευτικές. 


