Protect your family and friends from Domestic & Family Violence – Greek

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΝΝΟ – ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Προστατεύστε την οικογένεια και
τους φίλους σας από την ενδοοικογενειακή βία

Ο παράγοντας της ενδοοικογενειακής βίας συναντάται στο 40% περίπου όλων των ανθρωποκτονιών.
Η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας έχει αναλάβει τη δέσμευση να περιορίσει την ενδοοικογενειακή
βία στις κοινότητές μας, αλλά χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας.
Ακολουθούν μερικές απλές συμβουλές, τις οποίες μπορούμε να ακολουθούμε όλοι, ώστε να συμβάλουμε
στην προστασία της οικογένειας και των φίλων μας από τις επιπτώσεις αυτής της μορφής εγκλήματος.

Προστατεύστε τον εαυτό σας από την ενδοοικογενειακή βία
■■ ΚΑΛΕΊΤΕ ΠΆΝΤΑ στο 000 εάν φοβάστε για την ασφάλειά σας ή έχετε δεχτεί επίθεση
■■ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ για τη δυναμική της ενδοοικογενειακής βίας. Μάθετε πώς μπορεί να σας βοηθήσει

η αστυνομία. www.police.nsw.gov.au/ (DFV code of practice)
■■ ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΠΆΝΤΑ σε επαγρύπνηση εάν είστε ή πέσατε θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Δώστε περισσότερη

σημασία στις συμπεριφορές που συνιστούν επίμονη παρακολούθηση.
www.police.nsw.gov.au/ (what is stalking)

Προστατεύστε την οικογένεια και τους φίλους σας από την
ενδοοικογενειακή βία
■■ ΜΗΝ παρακολουθείτε αμέτοχα – εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μορφή ενδοοικογενειακής βίας,

καλέστε αμέσως στο 000
■■ ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΤΕ τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας που γνωρίζετε να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο

Ενδοοικογενειακή βία

Η ενδοοικογενειακή βία δεν γνωρίζει διακρίσεις και ανάλογα περιστατικά σημειώνονται σε όλα τα προάστια
της Νέας Νότιας Ουαλίας. Επηρεάζει άτομα διαφορετικού φύλου, κάθε ηλικίας και πολιτισμικού υποβάθρου,
και προκαλεί ανυπολόγιστες βλάβες στις σχέσεις μας και τις κοινότητες.

Υπεύθυνο Συνδέσμου ενδοοικογενειακής βίας του τοπικού αστυνομικού τμήματος.

Προστατεύστε τα αγαπημένα σας πρόσωπα από την ενδοοικογενειακή βία
■■ ΑΝΑΛΆΒΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΎΝΗ για τη βίαιη ή υβριστική συμπεριφορά σας. Επικοινωνήστε με την

Παραπεμπτική Υπηρεσία για Άνδρες στο 1300 766 491 για πληροφορίες και παραπομπές
■■ ΜΗΝ συνεχίζετε να επικοινωνείτε, παρενοχλείτε και ακολουθείτε κάποιο άτομο με το οποίο διατηρούσατε

σχέση – αυτή η συμπεριφορά θεωρείται επίμονη παρακολούθηση και αποτελεί έγκλημα
■■ ΖΗΤΗΣΤΕ περαιτέρω βοήθεια εάν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας καλώντας τη Γραμμή

ενδοοικογενειακής βίας στο 1800 65 64 63.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία επισκεφτείτε
τη διεύθυνση www.police.nsw.gov.au/Domestic and Family Violence
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη του εγκλήματος
επισκεφτείτε τον ιστότοπο της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση
www.police.nsw.gov.au και επιλέξτε τη σύνδεση για την
πρόληψη του εγκλήματος.

Για επείγοντα περιστατικά ή άμεσο κίνδυνο.

Για μη επείγοντα.

Για πληροφορίες σχετικά με εγκλήματα. Μπορείτε να διατηρήσετε την ανωνυμία σας.

