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Αναγκαστικός και Πρόωρος Γάμος  
Ο εξαναγκασμός σε κάποιον να παντρευτεί είναι ένα σοβαρό έγκλημα 
στην Αυστραλία. 

Στην Αυστραλία, οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν αν θα παντρευτούν και ποιον θέλουν να 
παντρευτούν. Συνήθως, ένα άτομο πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών για να παντρευτεί νόμιμα. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, ένα άτομο άνω των 16 ετών μπορεί να παντρευτεί ένα άτομο άνω των 18 ετών, 
αλλά αυτό απαιτεί μια δικαστική απόφαση. 

Είναι εναντίον του Αυστραλιανού νόμου να εξαναγκασθεί, να απειληθεί ή να εξαπατηθεί κάποιος ώστε να 
παντρευτεί. Είναι επίσης αντίθετο με το νόμο να ενθαρρύνετε ή να βοηθήσετε στην οργάνωση ενός 
αναγκαστικού γάμου και να συμμετέχετε σε αναγκαστικό γάμο αν δεν είστε το θύμα. Αυτό ισχύει για τους 
νομικούς, πολιτιστικούς και θρησκευτικούς γάμους. 

Ένας τακτοποιημένος γάμος (προξενιό), που και οι δύο άνθρωποι συμφωνούν ελεύθερα να παντρευτούν, 
είναι διαφορετικός από έναν αναγκαστικό γάμο.  Οι τακτοποιημένοι γάμοι είναι νόμιμοι στην Αυστραλία. 

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

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

Εάν χρειάζεστε δωρεάν διερμηνέα καλέστε το 131 450. 

Είναι παράνομο να πάρετε ή να στείλετε κάποιον σε μια άλλη χώρα για 
αναγκαστικό γάμο ή να ζητήσετε από κάποιον άλλο να το οργανώσει.  

Μερικές φορές άτομα ταξιδεύουν στο εξωτερικό παρά τη θέλησή τους  ή εξαπατώνται να ταξιδέψουν στο 
εξωτερικό για να αναγκαστούν σε ένα γάμο. Αυτό είναι παράνομο και μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τη 
φυλάκιση. 

Είστε εσείς, ή κάποιος που γνωρίζετε, σε κίνδυνο; 

Εάν εσείς ή κάποιος που γνωρίζεται βρίσκεται σε κίνδυνο ενός αναγκαστικού ή πρωίμου γάμου, μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με την Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία (Australian Federal Police - AFP) 
στο 131 237 (131AFP) και να ζητήσετε βοήθεια. 

Η AFP μπορεί να σας προσφέρει ασφάλεια και αρχικές συμβουλές και να σας παραπέμψει  σε άλλες 
υπηρεσίες για υποστήριξη, όπως σε υπηρεσίες στέγασης, οικονομικής υποστήριξης, υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών για  τη μετανάστευση και νομικές συμβουλές. Περισσότερες πληροφορίες  βρίσκονται στην 
ιστοσελίδα της AFP στην διεύθυνση www.afp.gov.au  

Υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες στην Αυστραλία που μπορούν να 
βοηθήσουν. 

Η My Blue Sky είναι η εθνική ιστοσελίδα και η γραμμή βοήθειας της Αυστραλίας  αφιερωμένη στην 
πρόληψη του καταναγκαστικού γάμου, την παροχή πληροφοριών, τις παραπομπές και την παροχή 
δωρεάν νομικών συμβουλών. 

Καλέστε τον αριθμό (02) 9514 8115 , στείλτε ηλεκτρονικό γραπτό μήνυμα στο 0481 070 844 , ή 
μήνυμα μέσω email στο help@mybluesky.org.au, ή πηγαίνετε στην ιστοσελίδα του My Blue Sky στη 
διεύθυνση www.mybluesky.org.au 

http://www.afp.gov.au/
mailto:help@mybluesky.org.au
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.mybluesky.org.au
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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. 

Χρειάζεστε ένα διερμηνέα; 

Καλέστε την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (Translating and Interpreting Service -TIS) στο 
131 450. Ένας διερμηνέας από την TIS μπορεί να σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε με άλλες υπηρεσίες, 
εν τούτοις η TIS δεν παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καταναγκαστικό γάμο  

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων (Department of Home Affairs) 
στη διεύθυνση www.homeaffairs.gov.au και αναζητείστε το λήμμα «αναγκαστικός γάμος» 

http://www.1800respect.org.au/
https://www.homeaffairs.gov.au/about/crime/human-trafficking/forced-marriage
http://www.homeaffairs.gov.au/

