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Οικιακή και Οικογενειακή Βία 
Στην Αυστραλία, η οικιακή και οικογενειακή βία δεν είναι αποδεκτές.  

Η οικιακή και η οικογενειακή βία είναι εγκλήματα ενάντια στο νόμο. 

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

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, εμπιστευτικές συμβουλές και υποστήριξη καλέστε το 1800 ΣΕΒΑΣΜΟΣ στο 1800 737 732. 

Εάν χρειάζεστε δωρεάν διερμηνέα καλέστε το 131 450. 

Η αυστραλιανή κυβέρνηση δεν ανέχεται οικιακή και οικογενειακή βία κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες.  

Η οικιακή και η οικογενειακή βία συμπεριλαμβάνουν συμπεριφορά ή απειλές που στοχεύουν στον έλεγχο 
του αρσενικού ή θηλυκού συντρόφου, προκαλώντας φόβο ή απειλώντας την ασφάλεια τους. Η οικιακή και 
η οικογενειακή βία μπορεί να συμπεριλαμβάνει: 

 χτύπημα, 

 στραγγαλισμό, 

 άρνηση απαραιτήτων χρημάτων στην οικογένεια ή το σύντροφο, 

 απομόνωση του συντρόφου από φίλους και την οικογένεια,  

 προσβολές ή συνεχείς επικρίσεις του συντρόφου, και 

 απειλές προς τα παιδιά ή τα κατοικίδια ζώα. 

Οι γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες. 

Η Αυστραλιανή νομοθεσία αντιμετωπίζει εξίσου τις γυναίκες και τους άνδρες. 
Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζει χωρίς βία, σε μια ευτυχισμένη σχέση και κοινότητα. 
Οι γυναίκες δεν πρέπει να δέχονται άσχημη συμπεριφορά η κακοποίηση. 

Υπάρχουν πολιτισμικά ευαίσθητες υπηρεσίες στην Αυστραλία που μπορούν να σας 
βοηθήσουν. 

To 1800 ΣΕΒΑΣΜΟΣ (RESPECT) 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 1800 RESPECT www.1800RESPECT.org.au. 

Χρειάζεστε ένα διερμηνέα; 

Καλέστε την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (Translating and Interpreting Service - TIS) 
δωρεάν στο 131 450. Η TIS μπορεί να σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε με άλλες υπηρεσίες. Η TIS δεν 
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

http://www.1800respect.org.au/

