
Djirra – Υπηρεσία πρόληψης 
και νομική υπηρεσία για την 
Ενδοοικογενειακή Βία στους 
Αβορίγινες
djirra.org.au 
9244 3333
info@djirra.org.au

inTouch – 
Πολυπολιτισμικό 
Κέντρο Ενάντια στην 
Ενδοοικογενειακή Βία
intouch.org.au 
1800 755 988 
admin@intouch.org.au 

Safe Steps – Κέντρο Αντιμετώπισης 
Ενδοοικογενειακής Βίας
safesteps.org.au
1800 015 188 (24ωρο)
safesteps@safesteps.org.au 
Διατίθεται web chat
(Δευ-Παρ, 9π.μ. – μεσάνυχτα)

1800 RESPECT – 24ωρη 
Εθνική γραμμή βοήθειας, 
καθοδήγησης, πληροφοριών 
και στήριξης
1800respect.org.au 
1800 RESPECT (1800 737 732) (24ωρο)
Διατίθεται web chat available (24ωρο)

Όχι στη Βία – Υπηρεσία 
Αναφοράς Ανδρών
ntv.org.au 
1300 766 491

The Orange Door – Τοπικός 
κόμβος στήριξης και ασφάλειας 
για γυναίκες, παιδιά, νέους και 
οικογένειες
orangedoor.vic.gov.au 
1800 319 353 (9π.μ. έως 5μ.μ. Δευ-Παρ) 
bpa@orangedoor.vic.gov.au

Sunny app 
Για γυναίκες με αναπηρία 
που έχουν βιώσει βία και 
κακοποίηση

Daisy app   
Υποστηρίζει υπηρεσίες στην 
τοπική σας περιοχή

Rainbow Door – Ειδική γραμμή 
βοήθειας για κατοίκους 
Βικτώριας ΛΟΑΤΚΙ+, τους φίλους 
και τις οικογένειές τους
rainbowdoor.org.au 
1800 729 367 | SMS 0480 017 246  
(καθημερινά 10π.μ.-5μ.μ.)
support@rainbowdoor.org.au

Γραμμή Βοήθειας και Στήριξης 
Παιδιών – για παιδιά, νέους  
(18-25), γονείς και σχολεία/
δασκάλους 
1800 55 1800 (24ωρο)
kidshelpline.com.au

Ξεκινά με ισότητα 
και σεβασμό.
Αυτό περιλαμβάνει το μοίρασμα των γονεϊκών και οικιακών καθηκόντων.

Ένα μέλλον χωρίς βία…

Αν βρίσκεστε σε άμεσο κίνδυνο ή θέλετε να αναφέρετε ένα συμβάν, καλέστε την Αστυνομία στο 000.

Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε βιώνει ενδοοικογενειακή βία, υπάρχει βοήθεια και στήριξη.



Djirra – Υπηρεσία πρόληψης 
και νομική υπηρεσία για την 
Ενδοοικογενειακή Βία στους 
Αβορίγινες
djirra.org.au 
9244 3333
info@djirra.org.au

inTouch – 
Πολυπολιτισμικό 
Κέντρο Ενάντια στην 
Ενδοοικογενειακή Βία
intouch.org.au 
1800 755 988 
admin@intouch.org.au 

Safe Steps – Κέντρο Αντιμετώπισης 
Ενδοοικογενειακής Βίας
safesteps.org.au
1800 015 188 (24ωρο)
safesteps@safesteps.org.au 
Διατίθεται web chat
(Δευ-Παρ, 9π.μ. – μεσάνυχτα)

1800 RESPECT – 24ωρη 
Εθνική γραμμή βοήθειας, 
καθοδήγησης, πληροφοριών 
και στήριξης
1800respect.org.au 
1800 RESPECT (1800 737 732) (24ωρο)
Διατίθεται web chat available (24ωρο)

Όχι στη Βία – Υπηρεσία 
Αναφοράς Ανδρών
ntv.org.au 
1300 766 491

The Orange Door – Τοπικός 
κόμβος στήριξης και ασφάλειας 
για γυναίκες, παιδιά, νέους και 
οικογένειες
orangedoor.vic.gov.au 
1800 319 353 (9π.μ. έως 5μ.μ. Δευ-Παρ) 
bpa@orangedoor.vic.gov.au

Sunny app 
Για γυναίκες με αναπηρία 
που έχουν βιώσει βία και 
κακοποίηση

Daisy app   
Υποστηρίζει υπηρεσίες στην 
τοπική σας περιοχή

Rainbow Door – Ειδική γραμμή 
βοήθειας για κατοίκους 
Βικτώριας ΛΟΑΤΚΙ+, τους φίλους 
και τις οικογένειές τους
rainbowdoor.org.au 
1800 729 367 | SMS 0480 017 246  
(καθημερινά 10π.μ.-5μ.μ.)
support@rainbowdoor.org.au

Γραμμή Βοήθειας και Στήριξης 
Παιδιών – για παιδιά, νέους  
(18-25), γονείς και σχολεία/
δασκάλους 
1800 55 1800 (24ωρο)
kidshelpline.com.au

Περιλαμβάνει τη στήριξη και την αναγνώριση όλων των ταυτοτήτων.

Ένα μέλλον χωρίς βία…

Ξεκινά με ισότητα 
και σεβασμό.

Αν βρίσκεστε σε άμεσο κίνδυνο ή θέλετε να αναφέρετε ένα συμβάν, καλέστε την Αστυνομία στο 000.

Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε βιώνει ενδοοικογενειακή βία, υπάρχει βοήθεια και στήριξη.



Djirra – Υπηρεσία πρόληψης 
και νομική υπηρεσία για την 
Ενδοοικογενειακή Βία στους 
Αβορίγινες
djirra.org.au 
9244 3333
info@djirra.org.au

inTouch – 
Πολυπολιτισμικό 
Κέντρο Ενάντια στην 
Ενδοοικογενειακή Βία
intouch.org.au 
1800 755 988 
admin@intouch.org.au 

Safe Steps – Κέντρο Αντιμετώπισης 
Ενδοοικογενειακής Βίας
safesteps.org.au
1800 015 188 (24ωρο)
safesteps@safesteps.org.au 
Διατίθεται web chat
(Δευ-Παρ, 9π.μ. – μεσάνυχτα)

1800 RESPECT – 24ωρη 
Εθνική γραμμή βοήθειας, 
καθοδήγησης, πληροφοριών 
και στήριξης
1800respect.org.au 
1800 RESPECT (1800 737 732) (24ωρο)
Διατίθεται web chat available (24ωρο)

Όχι στη Βία – Υπηρεσία 
Αναφοράς Ανδρών
ntv.org.au 
1300 766 491

The Orange Door – Τοπικός 
κόμβος στήριξης και ασφάλειας 
για γυναίκες, παιδιά, νέους και 
οικογένειες
orangedoor.vic.gov.au 
1800 319 353 (9π.μ. έως 5μ.μ. Δευ-Παρ) 
bpa@orangedoor.vic.gov.au

Sunny app 
Για γυναίκες με αναπηρία 
που έχουν βιώσει βία και 
κακοποίηση

Daisy app   
Υποστηρίζει υπηρεσίες στην 
τοπική σας περιοχή

Rainbow Door – Ειδική γραμμή 
βοήθειας για κατοίκους 
Βικτώριας ΛΟΑΤΚΙ+, τους φίλους 
και τις οικογένειές τους
rainbowdoor.org.au 
1800 729 367 | SMS 0480 017 246  
(καθημερινά 10π.μ.-5μ.μ.)
support@rainbowdoor.org.au

Γραμμή Βοήθειας και Στήριξης 
Παιδιών – για παιδιά, νέους  
(18-25), γονείς και σχολεία/
δασκάλους 
1800 55 1800 (24ωρο)
kidshelpline.com.au

Περιλαμβάνει σχέσεις χωρίς κακοποίηση και ελεγκτικές συμπεριφορές.

Ένα μέλλον χωρίς βία…

Ξεκινά με ισότητα 
και σεβασμό.

Αν βρίσκεστε σε άμεσο κίνδυνο ή θέλετε να αναφέρετε ένα συμβάν, καλέστε την Αστυνομία στο 000.

Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε βιώνει ενδοοικογενειακή βία, υπάρχει βοήθεια και στήριξη.



Djirra – Υπηρεσία πρόληψης 
και νομική υπηρεσία για την 
Ενδοοικογενειακή Βία στους 
Αβορίγινες
djirra.org.au 
9244 3333
info@djirra.org.au

inTouch – 
Πολυπολιτισμικό 
Κέντρο Ενάντια στην 
Ενδοοικογενειακή Βία
intouch.org.au 
1800 755 988 
admin@intouch.org.au 

Safe Steps – Κέντρο Αντιμετώπισης 
Ενδοοικογενειακής Βίας
safesteps.org.au
1800 015 188 (24ωρο)
safesteps@safesteps.org.au 
Διατίθεται web chat
(Δευ-Παρ, 9π.μ. – μεσάνυχτα)

1800 RESPECT – 24ωρη 
Εθνική γραμμή βοήθειας, 
καθοδήγησης, πληροφοριών 
και στήριξης
1800respect.org.au 
1800 RESPECT (1800 737 732) (24ωρο)
Διατίθεται web chat available (24ωρο)

Όχι στη Βία – Υπηρεσία 
Αναφοράς Ανδρών
ntv.org.au 
1300 766 491

The Orange Door – Τοπικός 
κόμβος στήριξης και ασφάλειας 
για γυναίκες, παιδιά, νέους και 
οικογένειες
orangedoor.vic.gov.au 
1800 319 353 (9π.μ. έως 5μ.μ. Δευ-Παρ) 
bpa@orangedoor.vic.gov.au

Sunny app 
Για γυναίκες με αναπηρία 
που έχουν βιώσει βία και 
κακοποίηση

Daisy app   
Υποστηρίζει υπηρεσίες στην 
τοπική σας περιοχή

Rainbow Door – Ειδική γραμμή 
βοήθειας για κατοίκους 
Βικτώριας ΛΟΑΤΚΙ+, τους φίλους 
και τις οικογένειές τους
rainbowdoor.org.au 
1800 729 367 | SMS 0480 017 246  
(καθημερινά 10π.μ.-5μ.μ.)
support@rainbowdoor.org.au

Γραμμή Βοήθειας και Στήριξης 
Παιδιών – για παιδιά, νέους  
(18-25), γονείς και σχολεία/
δασκάλους 
1800 55 1800 (24ωρο)
kidshelpline.com.au

Περιλαμβάνει την προώθηση της ανεξαρτησίας και της λήψης 
αποφάσεων των γυναικών.

Ένα μέλλον χωρίς βία…

Ξεκινά με ισότητα 
και σεβασμό.

Αν βρίσκεστε σε άμεσο κίνδυνο ή θέλετε να αναφέρετε ένα συμβάν, καλέστε την Αστυνομία στο 000.

Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε βιώνει ενδοοικογενειακή βία, υπάρχει βοήθεια και στήριξη.



Djirra – Υπηρεσία πρόληψης 
και νομική υπηρεσία για την 
Ενδοοικογενειακή Βία στους 
Αβορίγινες
djirra.org.au 
9244 3333
info@djirra.org.au

inTouch – 
Πολυπολιτισμικό 
Κέντρο Ενάντια στην 
Ενδοοικογενειακή Βία
intouch.org.au 
1800 755 988 
admin@intouch.org.au 

Safe Steps – Κέντρο Αντιμετώπισης 
Ενδοοικογενειακής Βίας
safesteps.org.au
1800 015 188 (24ωρο)
safesteps@safesteps.org.au 
Διατίθεται web chat
(Δευ-Παρ, 9π.μ. – μεσάνυχτα)

1800 RESPECT – 24ωρη 
Εθνική γραμμή βοήθειας, 
καθοδήγησης, πληροφοριών 
και στήριξης
1800respect.org.au 
1800 RESPECT (1800 737 732) (24ωρο)
Διατίθεται web chat available (24ωρο)

Όχι στη Βία – Υπηρεσία 
Αναφοράς Ανδρών
ntv.org.au 
1300 766 491

The Orange Door – Τοπικός 
κόμβος στήριξης και ασφάλειας 
για γυναίκες, παιδιά, νέους και 
οικογένειες
orangedoor.vic.gov.au 
1800 319 353 (9π.μ. έως 5μ.μ. Δευ-Παρ) 
bpa@orangedoor.vic.gov.au

Sunny app 
Για γυναίκες με αναπηρία 
που έχουν βιώσει βία και 
κακοποίηση

Daisy app   
Υποστηρίζει υπηρεσίες στην 
τοπική σας περιοχή

Rainbow Door – Ειδική γραμμή 
βοήθειας για κατοίκους 
Βικτώριας ΛΟΑΤΚΙ+, τους φίλους 
και τις οικογένειές τους
rainbowdoor.org.au 
1800 729 367 | SMS 0480 017 246  
(καθημερινά 10π.μ.-5μ.μ.)
support@rainbowdoor.org.au

Γραμμή Βοήθειας και Στήριξης 
Παιδιών – για παιδιά, νέους  
(18-25), γονείς και σχολεία/
δασκάλους 
1800 55 1800 (24ωρο)
kidshelpline.com.au

Περιλαμβάνει τη δημιουργία υγιών και ισχυρών οικογενειών.

Ένα μέλλον χωρίς βία…

Ξεκινά με ισότητα 
και σεβασμό.

Αν βρίσκεστε σε άμεσο κίνδυνο ή θέλετε να αναφέρετε ένα συμβάν, καλέστε την Αστυνομία στο 000.

Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε βιώνει ενδοοικογενειακή βία, υπάρχει βοήθεια και στήριξη.



Djirra – Υπηρεσία πρόληψης 
και νομική υπηρεσία για την 
Ενδοοικογενειακή Βία στους 
Αβορίγινες
djirra.org.au 
9244 3333
info@djirra.org.au

inTouch – 
Πολυπολιτισμικό 
Κέντρο Ενάντια στην 
Ενδοοικογενειακή Βία
intouch.org.au 
1800 755 988 
admin@intouch.org.au 

Safe Steps – Κέντρο Αντιμετώπισης 
Ενδοοικογενειακής Βίας
safesteps.org.au
1800 015 188 (24ωρο)
safesteps@safesteps.org.au 
Διατίθεται web chat
(Δευ-Παρ, 9π.μ. – μεσάνυχτα)

1800 RESPECT – 24ωρη 
Εθνική γραμμή βοήθειας, 
καθοδήγησης, πληροφοριών 
και στήριξης
1800respect.org.au 
1800 RESPECT (1800 737 732) (24ωρο)
Διατίθεται web chat available (24ωρο)

Όχι στη Βία – Υπηρεσία 
Αναφοράς Ανδρών
ntv.org.au 
1300 766 491

The Orange Door – Τοπικός 
κόμβος στήριξης και ασφάλειας 
για γυναίκες, παιδιά, νέους και 
οικογένειες
orangedoor.vic.gov.au 
1800 319 353 (9π.μ. έως 5μ.μ. Δευ-Παρ) 
bpa@orangedoor.vic.gov.au

Sunny app 
Για γυναίκες με αναπηρία 
που έχουν βιώσει βία και 
κακοποίηση

Daisy app   
Υποστηρίζει υπηρεσίες στην 
τοπική σας περιοχή

Rainbow Door – Ειδική γραμμή 
βοήθειας για κατοίκους 
Βικτώριας ΛΟΑΤΚΙ+, τους φίλους 
και τις οικογένειές τους
rainbowdoor.org.au 
1800 729 367 | SMS 0480 017 246  
(καθημερινά 10π.μ.-5μ.μ.)
support@rainbowdoor.org.au

Γραμμή Βοήθειας και Στήριξης 
Παιδιών – για παιδιά, νέους  
(18-25), γονείς και σχολεία/
δασκάλους 
1800 55 1800 (24ωρο)
kidshelpline.com.au

Περιλαμβάνει τη δημιουργία ισότητας εντός και εκτός πεδίου.

Ένα μέλλον χωρίς βία…

Ξεκινά με ισότητα 
και σεβασμό.

Αν βρίσκεστε σε άμεσο κίνδυνο ή θέλετε να αναφέρετε ένα συμβάν, καλέστε την Αστυνομία στο 000.

Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε βιώνει ενδοοικογενειακή βία, υπάρχει βοήθεια και στήριξη.


