
Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο αναπτύχθηκε για τα μέλη της κοινότητας του Glen Eira για την 
αναγνώριση, αναζήτηση στήριξης και ανάληψη δράσης ενάντια της παιδικής κακοποίησης.

Τα παιδιά και οι νέοι 
έχουν το δικαίωμα να 
αισθάνονται ασφαλείς και 
να είναι ασφαλείς πάντα.

Καταστάσεις  
έκτακτης ανάγκης 
Εάν είστε μάρτυρας ενός 
περιστατικού ή πιστεύετε ότι ένα 
παιδί ή ένας νέος βρίσκεται σε 
άμεσο κίνδυνο:

Καλέστε 000 για επείγουσα 
αστυνομική ή ιατρική βοήθεια. 

Άλλες ανησυχίες
Εάν ανησυχείτε για την ευημερία 
ενός παιδιού ή νέου αλλά 
δεν πιστεύετε ότι υφίσταται 
κακοποίηση π.χ. ανάληψη 
υπερβολικών κινδύνων κλπ., 
μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με οποιονδήποτε από τους 
οργανισμούς που παρατίθενται 
στην πίσω σελίδα. 

Εάν πιστεύετε ότι ένα παιδί ή ένας 
νέος βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο,  
καλέστε 000 για επείγουσα 
αστυνομική ή ιατρική βοήθεια.

Τα δικαιώματα των παιδιών και των 
νέων 

Τα παιδιά και οι νέοι έχουν δικαιώματα 
ακριβώς όπως οι ενήλικες. Λόγω της 
ευαλώτητάς τους, τα παιδιά και οι νέοι έχουν 
επίσης δικαιώματα όπως στην προστασία από 
την εκμετάλλευση και την κακοποίηση και στην 
έκφραση γνώμης για αποφάσεις που τους 
επηρεάζουν. 

Ένα παιδί ή ένας νέος είναι οποιοδήποτε άτομο 
ηλικίας κάτω των 18 ετών. 

Τι είναι η παιδική κακοποίηση;

Η κακοποίηση παιδιών και νέων μπορεί να 
πάρει πολλές μορφές και να συμβεί σε μία 
ευρεία ποικιλία περιβαλλόντων.
Η παιδική κακοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε 
ευρύ φάσμα αρνητικών συνεπειών για παιδιά 
και νέους που συνεχίζουν να τους επηρεάζουν 
και μετά την ενηλικίωσή τους. Οι μορφές της 
παιδικής κακοποίησης περιλαμβάνουν:

• σωματική βία – ενάντια, με ή υπό την 
παρουσία ενός παιδιού/ατόμου·

•  σεξουαλική κακοποίηση·

•  σεξουαλικό παράπτωμα - ενάντια ή υπό την 
παρουσία ενός παιδιού/νέου·

• ψυχολογική/συναισθηματική βλάβη·

•  παραμέληση – η μη εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων για την ασφαλή και καλή 
διαφύλαξη του παιδιού· και

• ενδοοικογενειακή βία – ενάντια, με ή υπό 
την παρουσία ενός παιδιού/νέου·

Συμπεριφορά που καθορίζεται ως αποπλάνηση 
ενός παιδιού ή νέου και/ή της οικογένειας 
ή των φροντιστών του με σκοπό την 
προετοιμασία αυτού του παιδιού ή νέου για 
σεξουαλική δραστηριότητα αργότερα, μπορεί 
επίσης να οδηγήσει σε ποινική κύρωση.

Τι μπορώ να κάνω ως μέλος της 
κοινότητας;

Όλα τα μέλη της κοινότητας έχουν να 
παίξουν έναν ρόλο στην διαφύλαξη της 
ασφάλειας των παιδιών και των νέων. 
Ως μέλος της κοινότητας, θα πρέπει 
πάντα να μιλάτε ανοιχτά και να 
αναφέρετε ανησυχίες ή υποψίες 
για οποιαδήποτε μορφή παιδικής 
κακοποίησης που ενδέχεται να 
συμβαίνει.
Η νομοθεσία στην Βικτώρια απαιτεί από 
τους ενήλικες που έχουν μία εύλογη 
πεποίθηση ότι ένας ενήλικος διέπραξε 
ένα σεξουαλικό αδίκημα εναντίον 
ενός παιδιού (κάτω των 16 ετών) να 
καταγγέλουν τις πληροφορίες στην 
Αστυνομία της Βικτώριας. Η παράλειψη 
της γνωστοποίησης μίας εύλογης 
πεποίθησης μπορεί να οδηγήσει σε 
ποινική κύρωση. Ανατρέξτε στα στοιχεία 
επικοινωνίας με τον οργανισμό στην 
πίσω σελίδα.

Παιδική ασφάλεια και κακοποίηση



Πού μπορώ να βρω βοήθεια;
Εάν πιστεύετε ότι ένα παιδί ή ένας νέος βρίσκεται σε άμεσο 
κίνδυνο, καλέστε την αστυνομία στο 000 (τρία μηδενικά).

24 ωρες υπηρεσίες για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεις:

Αστυνομία της Βικτώριας 000

131 444 (μη επείγοντα 
αδικήματα και συμβάντα)

www.police.vic.gov.au

Προστασία του Παιδιού – DHHS [Υπουργείο Υγείας και 
Ανθρωπίνων Υπηρεσιών]   
καταγγελίες κακοποίησης παιδιών

13 12 78 https://services.dhhs.vic.gov.
au/reporting-child-abuse

Αστυνομικό Τμήμα του Caulfield (24 ώρες) 9524 9500 www.police.vic.gov.au

1800 Respect 
Εθνική συμβουλευτική υπηρεσία για σεξουαλικές επιθέσεις, 
ενδοοικογενειακή και οικογενειακή βία

1800 737 732 www.1800respect.org.au

Kids Helpline [Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για παιδιά] 
Δωρεάν ιδιωτική και εμπιστευτική 24ωρη τηλεφωνική και 
διαδικτυακή συμβουλευτική υπηρεσία για νέους ηλικίας 
πέντε με 25 ετών

1800 551 800 www.kidshelpline.com.au

Lifeline 
24ωρες υπηρεσίες στήριξης για καταστάσεις κρίσης και 
πρόληψης αυτοκτονιών

13 11 44 www.lifeline.org.au

South Eastern CASA 
Υπηρεσίες στήριξης για θύματα/επιζώντες σεξουαλικής 
επίθεσης και ενδοοικογενειακής βίας

03 9594 2289 
1800 806 292

www.secasa.com.au

Υπηρεσίες στήριξης και παροχής πληροφοριών

The Orange Door [Η Πορτοκαλί Πόρτα]  
Επιπλέον στήριξη για την φροντίδα παιδιών/νέων και 
ενδοοικογενειακή βία

1800 319 353 www.orangedoor.vic.gov.au

Προστασία του παιδιού – DHHS Southern Division [Νότιο 
Τμήμα]  
Καταγγελίες κακοποίησης παιδιών

1300 655 795 
(Ώρες λειτουργίας)

https://services.dhhs.vic.gov.
au/reporting-child-abuse

            

Παρακαλούμε σημειώστε:  
τα στοιχεία επικοινωνίας 
είναι σωστά κατά την 
δημοσίευση – Απρίλιος 2020.
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