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 Σκοπός 

Οι μετανάστες είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι καθώς 
πολλοί δεν μιλούν Αγγλικά, συχνά είναι μακριά 
απο οικογένεια και φίλους και μπορεί να  μην 
κατανοούν τους νόμους των Η.Π.Α.  Για τους 
λόγους αυτούς, οι μετανάστες συχνά φοβούνται 
να αναφέρουν στην αστυνομία περιστατικά 
ενδοοικογενειακής βίας ή να αναζητήσουν άλλες 
μορφές βοήθειας.  Ο φόβος αυτός οδηγεί 
αρκετούς μετανάστες να παραμένουν σε σχέσεις 
κακοποίησης. 

 Το έντυπο αυτό θα σας εξηγήσει την 
ενδοοικογενειακή βία και θα σας πληροφορήσει 
για τα νομικά σας δικαιώματα στις Η.Π.Α. Ο 
Κανονισμός για τον Διεθνή Διαμεσολαβητή Γάμου 
(ΙΜBRA) απαιτεί από την κυβέρνηση των Η.Π.Α να 
παρέχει στους αλλοδαπούς αρραβωνιαστικούς/ές 
και συζύγους που μεταναστεύουν στις Η.Π.Α 
πληροφορίες σχετικά με τα νομικά τους 
δικαιώματα καθώς και το ποινικό ιστορικό και  
ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας των 
Αμερικανών/νίδων αρραβωνιαστικών και 
συζύγων.  Ένας απο τους στόχους του ΙΜBRA είναι 
να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στους/στις 
αρραβωνιαστικούς/ές και συζύγους που 
μεταναστεύουν σχετικά με την μεταναστευτική 
διαδικασία και την πρόσβαση σε βοήθεια αν η 
σχέση τους γίνει βίαιη. 
  

  Τι  είναι η ενδοοικογενειακη βία; 

 Η ενδοοικογενειακή βία είναι μια μορφή 
συμπεριφοράς κατά την οποία ένας σύντροφος ή 
σύζυγος απειλεί ή κακοποιεί τον άλλο σύντροφο. 

Η κακοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει σωματική 
βλάβη, εξαναγκασμό σε σεξουαλικές σχέσεις, 
συναισθηματική χειραγώγηση 
(συμπεριλαμβανομένης της απομόνωσης ή του 
εκφοβισμού) απειλές που σχετίζονται με 
οικονομικά και /ή μεταναστευτικά θέματα. 

Παρόλο που τα περισσότερα καταγεγραμμένα 
περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αφορούν 
περιπτώσεις κακοποίησης γυναικών ή παιδιών 
από άνδρες, και οι άνδρες μπορεί να είναι θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας. 

Η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να περιλαμβάνει 
σεξουαλική παρενόχληση/προσβολή, κακοποίηση 
ανηλίκου και άλλα βίαια εγκλήματα.  Σεξουαλική 
κακοποίηση είναι κάθε είδος σεξουαλικής 
δραστηριότητας στην οποία δεν συναινεί κάποιος, 
ακόμα και με τον/την συζυγό του και μπορεί να 
διαπραχθεί απο οποιονδήποτε. Η κακοποίηση 
ανηλίκου περιλαμβάνει: σωματική κακοποίηση 
(οποιοσδήποτε τραυματισμός που δεν 
προκαλείται κατά λάθος, συμπεριλαμβανομένης 
της υπερβολικής τιμωρίας) σωματική αμέλεια 
(παράλειψη παροχής τροφής, στέγης, ιατρικής 
περίθαλψης ή επίβλεψης), σεξουαλική και 
συναισθηματική κακοποίηση (απειλές, έλλειψη 
αγάπης, υποστήριξης ή καθοδήγησης). 

Σε κάθε περίπτωση η ενδοοικογενειακή βία, η 
σεξουαλική παρενόχληση και η κακοποίηση 
ανηλίκου ειναι παράνομη στις Η.Π.Α.  Ο νόμος 
εγγυάται σε όλους τους ανθρώπους στις Η.Π.Α 

(ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, θρησκείας, 
φύλου, ηλικίας εθνικότητας ή μεταναστευτικού 
καθεστώτος) προστασία από την 
κακοποίηση.  Οποιοδήποτε θύμα 
ενδοοικογενειακής βίας, - ανεξάρτητα από τη 
μεταναστευτική του ιδιότητα ή την υπηκοότητά 
του - μπορεί να αναζητήσει βοήθεια.  Ένας 
μεταναστάτης, θύμα ενδοοικογενειακής βίας, 
μπορεί να δικαιούται μεταναστευτική προστασία.  

Αν αντιμετωπίζετε ενδοοικογενειακή βία στο σπίτι 
σας, δεν είστε μόνος.  Το έντυπο αυτό, σκοπό έχει 
να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους νόμους των 
Η.Π.Α και να γνωρίζετε πως να αναζητήσετε 
βοήθεια αν την χρειαστείτε. 

  
Ποια είναι τα νομικά δικαιώματα των θυμάτων 

της ενδοοικογενειακής βίας στις ΗΠΑ; 

 Το αστικό και ποινικό δίκαιο εγγυάται βασική 
προστασία για όλους τους ανθρώπους στις Η.Π.Α, 
ανεξάρτητα από τη μεταναστευτική τους ιδιότητα 
ή την υπηκοότητά τους. Το οικογενειακό δίκαιο 
παρέχει τα εξής: 

 το δικαίωμα να εξασφαλίσετε προστασία 
για εσάς και για το/τα παιδί/παιδιά σας 

 το δικαίωμα νόμιμης διάστασης ή 
διαζυγίου, χωρίς την συγκατάθεση 
του/της συζύγου σας. 

 το δικαίωμα να μοιραστείτε 
συγκεκριμένη οικογενειακή περιουσία. Σε 
περίπτωση διαζυγίου, το δικαστήριο θα 
μοιράσει οποιαδήποτε περιουσία ή 
χρηματοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
που εσείς και ο/η σύζυγος έχετε από 
κοινού. 



το δικαίωμα να ζητήσετε κηδεμονία του 
παιδιού/των παιδιών σας και οικονομική 
υποστήριξη.Γονείς παιδιών κάτω των 21 ετών 
απαιτείται συνήθως να πληρώνουν διατροφή για 
κάθε παιδί που δεν διαμένει μαζί τους. 

Συμβουλευτείτε ένα δικηγόρο οικογενειακού 
δικαίου που ασχολείται με μετανάστες για να 
συζητήσετε πως οι νόμοι του οικογενειακού 
δικαίου μπορούν να σας επηρεάσουν ή να σας 
βοηθήσουν.  Βάσει του Αμερικανικού νόμου 
οποιοδήποτε θύμα εγκλήματος, ανεξάρτητα από 
τη μεταναστευτική του ιδιότητα ή την υπηκοότητά 
του , μπορεί να καλέσει την αστυνομία για 
βοήθεια, ή να λάβει εντολή προστασίας. 

Καλέστε την αστυνομία στο 911 αν εσείς ή το 
παιδί /ιά σας βρίσκονται σε κίνδυνο.  Η αστυνομία 
μπορεί να συλλάβει τον/την αρραβωνιαστικό/ιά 
σας, σύζυγο, σύντροφο ή κάποιο άλλο άτομο για 
το οποίο πιστεύουν ότι έχει διαπράξει ένα 
έγκλημα.  Θα πρέπει να πείτε στην αστυνομία για 
οποιαδήποτε κακοποίηση έχει γίνει, ακόμα και 
κατά το παρελθόν, και να δείξετε τυχόν 
τραυματισμούς. Οποιοσδήποτε, ανεξάρτητα από 
τη μεταναστευτική του ιδιότητα ή την υπηκοότητά 
του , μπορεί να αναφέρει ένα έγκλημα.   

Επίσης, αν είστε θύμα κακοποίησης 
ενδοοικογενειακής βίας μπορείτε να αιτηθείτε στο 
δικαστήριο για εντολή προστασίας. Μια εντολή 
προστασίας ή επιβολής περιορισμού που έχει 
εκδοθεί με δικαστική απόφαση, μπορεί να 
απαγορεύσει στον κακοποιητή σας να σας 
καλέσει, να επικοινωνήσει, να πλησιάσει ή να 
βλάψει εσάς, ή το/τα παιδί/ιά σας, ή άλλα μέλη 
της οικογένειας.  Αν ο κακοποιητής σας 
παραβιάσει τα μέτρα προστασίας, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με την αστυνομία η οποία μπορεί 

να συλλάβει τον κακοποιητή.  Αιτήσεις  για 
εντολές προστασίας είναι διαθέσιμες στις 
περισσότερες δικαστικές αίθουσες, αστυνομικά 
τμήματα, στέγες γυναικών και γραφεία νομικών 
υπηρεσιών.  

Εαν ο κακοποιητής σας, σας κατηγορήσει για 
έγκλημα, έχετε βασικά δικαιώματα, ανεξάρτητα 
από τη μεταναστευτική σας ιδιότητα ή την 
υπηκοότητά σας, που περιλαμβάνουν: το 
δικαίωμα να μιλήσετε  σε δικηγόρο; το δικαίωμα 
να μην απαντήσετε σε ερωτήσεις χωρίς την 
παρουσία δικηγόρου; και το δικαίωμα να μιλήσετε 
για την υπεράσπιση σας. Είναι πολύ σημαντικό να 
μιλήσετε ταυτόχρονα με δικηγόρο 
μεταναστευτικού δικαίου καθώς και με δικηγόρο 
ποινικού δικαίου. 

 Ποιες υπηρεσίες ειναι διαθέσιμες στις ΗΠΑ για 

τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και 

σεξουαλικής παρενόχλησης; 

Στις Η.Π.Α θύματα εγκλήματος, ανεξάρτητα από τη 
μεταναστευτική τους ιδιότητα ή την υπγηκοότητά 
τους, μπορούν να εχουν πρόσβαση σε βοήθεια 
που παρέχετε από κυβερνητικούς ή μη-
κυβερνητικούς οργανισμούς και η οποία μπορεί 
να περιλαμβάνει συμβουλευτική, μεταφραστές, 
στέγαση έκτακτης ανάγκης ακόμα και οικονομική 
βοήθεια. 

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί σε εθνικό επίπεδο ή οι 
«έκτακτες γραμμές επικοινωνίας», που 
παρατίθενται ακολούθως, διαθέτουν τηλεφωνητές 
εκπαιδευμένους στην παροχή βοήθειας σε 
θύματα επί 24ωρου βάσεως, χωρίς χρέωση.  Εκεί 
είναι διαθέσιμοι μεταφραστές, ενώ καλώντας σε 
αυτά τα νούμερα μπορείτε να συνδεθείτε με 

άλλες υπηρεσίες της περιοχής σας, οι οποίες 
παρέχονται δωρεάν, για θύματα, 
συμπεριλαμβανομένων της στέγασης έκτακτης 
ανάγκης, της ιατρικής περιθαλψης και της νομικής 
συμβουλής.  Αν δεν μπορείτε να πληρώσετε 
δικηγόρο μπορεί να δικαιούστε ένα δωρεάν ή 
χαμηλού κόστους νομικό πρόγραμμα βοήθειας για 
θύματα μετανάστευσης ή θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας. 

 Εθνική/ Τοπική Τηλεφωνική Γραμμή 
Ενδοοικογενειακής Βίας 
1-800-799-SAFE (1-800-799-7233) 
1-800-787-3224(TTY) 
www.ndvh.org  
 
 Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή Έκτακτης ανάγκης για 
σεξουαλική παρενόχληση, σεξουαλική 
κακοκοποίηση και Εθνικό Δίκτυο για την Αιμομιξία 
1-800-656-HOPE(1-800-656-4673) 
www.rainn.org  
 
Εθνικό Κέντρο για τα αγνοούμενα και 
κακοποιημένα παιδιά   
1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)  
www.missingkids.com  
 
Εθνικό Κέντρο για θύματα εγκλήματος 
1-800-FYI-CALL (1-800-394-2255) 
1-800-211-7996 (TTY) 
www.ncvc.org  

  

Σημείωση: Οι ανωτέρω οργανισμοί έχουν ως 
πρωταρχική τους αποστολή την ασφάλεια και τη 
προστασία. 

 

http://www.ndvh.org/
http://www.rainn.org/
http://www.ncvc.org/


Αν είμαι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, 

σεξουαλικής κακοποίησης, ή άλλου εγκλήματος, 

ποιες μεταναστευτικές επιλογές είναι διαθέσιμες 

για τη περίπτωση μου; 

Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους οι 
μετανάστες, οι οποίοι είναι 
θύματα  ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής 
παρενόχλησης και ορισμένων άλλων εγκλημάτων, 
μπορούν να αιτηθούν για νόμιμο μεταναστευτικό 
καθεστώς για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Μία 
αίτηση θύματος είναι απόρρητη και κανένας, 
συμπεριλαμβανομένου του θύτη, του δράστη ενός 
εγκλήματος ή ενός μέλους της οικογένειας, δεν θα 
γνωρίζει για την αίτηση αυτή. 

 Αυτό-πρόσκληση για νόμιμο καθεστώς στο 
πλαίσιο του Κανονισμού για την Προστασία 
των Γυναικών από τη Βία (VAWA)  

 Απόρριψη της μεταφοράς στο πλαίσιο της 
VAWA  

 Καθεστώς μη–μεταναστευτικό (U-
nonimmigrant status) για τα θύματα 
εγκλήματος  

Καθένα από τα ανωτέρω μεταναστευτικά οφέλη 
έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις οι οποίες και θα 
πρέπει να εδραιωθούν. 
Συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο μεταναστευτικού 
δικαίου ο οποίος ασχολείται με θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας προκειμένου να 
συζητήσετε πως κάθε ένα από τα ανωτέρω 
μεταναστευτικά οφέλη μπορεί να σας αφορούν ή 
να σας βοηθήσουν. 
 
 
 Ποια η διαδικασία μετανάστευσης βάσει 

θεώρησης διαβατηρίου από πρόσκληση από 

γάμο;  

 
Η διαδικασία μετανάστευσης, βάσει θεώρησης 
διαβατηρίου από πρόσκληση από γάμο, 
περιλαμβάνει αρκετά στάδια για την απόκτηση 
νόμιμου μεταναστευτικού καθεστώτος στης Η.Π.Α 
και στη συνέχεια για την απόκτηση ιθαγένειας. Τα 
στάδια αυτά εξαρτώνται από τον  τύπο θεώρησης 
διαβατηρίου από πρόσκληση από γάμο με τον 
οποίο μεταβήκατε στις Η.Π.Α καθώς και από 
άλλους παράγοντες. Οι πληροφορίες που 
ακολουθούν αποτελούν μία συνοπτική 
παρουσίαση ορισμένων από αυτούς του τύπους 
θεώρησης διαβατηρίου (visas) καθώς των νομικών 
δικαιωμάτων.  

K-1 nonimmigrant status (ως αρραβωνιαστικός/ιά 
πολίτη των ΗΠΑ): Υποχρεούστε είτε να 
παντρευτείτε πολίτη των Η.Π.Α εντός 90 ημερών 
από την ημέρα εισόδου σας ή να αναχωρείστε από 
τις Η.Π.Α. Μετά τον γάμο σας με τον 
αρραβωνιαστικό σας, Αμερικανό πολίτη, ο οποίος 
αιτήθηκε για εσάς, θα πρέπει να συμπληρώσετε 
μία Αίτηση Καταχώρησης Μόνιμης Παραμονής ή 
μία αίτηση Adjust Status (Form I-485). Εφόσον η 
αίτηση σας I-485 εγκριθεί, το καθεστώς σας θα 
προσαρμοστεί από K μη-μεταναστευτικό σε αυτό 
της μόνιμης, προσωρινής παραμονής. Το 
καθεστώς αυτό παρέχεται για δύο έτη. 

Εαν διαμένετε στις Η.Π.Α, χωρίς να έχετε 
παντρευτεί τον Αμερικανό υπήκοο ο οποίος 
εγγυήθηκε την K-1 visa, ή έχετε παντρευτεί 
κάποιον άλλο, παραβιάζετε τους όρους της 
ανωτέρω θεώρησης διαβατηρίου, δεν έχετε πλέον 
νόμιμο καθεστώς και μπορεί να υπόκειστε σε 
διαδικασίες απομάκρυνσης ή επιβολής άλλων 
κυρώσεων. 

K-3 nonimmigrant status (ως ο σύζυγος 
Αμερικανού πολίτη): Επιτρέπεται να εισέλθετε 
στις Η.Π.Α προσωρινά καθώς θα αναμένεται την 
έγκριση της αίτησης σας για μία οικογενειακή 
θεώρηση διαβατηρίου (family-based visa petition) 
(I-130). Μετά την έγκριση της I-130, δικαιούστε τη 
χορήγηση νόμιμης μόνιμης παραμονής (πράσινη 
κάρτα) και θα πρέπει ακολούθως να 
συμπληρώσετε μία αίτηση Καταχώρησης Μόνιμης 
Παραμονής ή Αdjust Status (Form I-485). 

Όλοι οι υπόλοιποι κάτοχοι μεταναστατευτικού 
καθεστώτος λόγω γάμου θα πρέπει να 
αναφέρονται στη πληροφορία που τους παρείχε 
το προξενείο των ΗΠΑ. Για περισσότερες 
πληροφορίες ακολουθείστε τον σύνδεσμο: 
http://www.uscis.gov . 

 Ποιες είναι οι κυρώσεις για απάτες γάμου;  

Mετανάστες, οι οποίοι διαπράτουν απάτη γάμου, 
μπορεί να αντιμετωπίσουν διαδικασίες 
απομάκρυνσης ενώ μπορεί επίσης να 
αποκλειστούν από τη λήψη μελλοντικών 
μεταναστευτικών οφελειών στις Η.Π.Α. Καταδίκη 
για απάτη γάμου είναι δυνατό να επισύρει 
φυλάκιση έως πέντε (5) ετών και πρόστιμο έως 
$250,000. 

 

 Εάν είμαι παντρεμένος/η με Αμερικανό πολίτη ο 

οποίος συμπλήρωσε εκ μέρους μου 

μεταναστευτικά έγγραφα, ποιο είναι το 

μεταναστευτικό μου καθεστώς;  

Εάν είστε παντρεμένος/η για διάστημα λιγότερο 
από δύο (2) έτη από την έγκριση της αίτησης I-



485, θα λάβετε έγκριση προσωρινής παραμονής 
από το USCIS. Εννενήντα ημέρες (90) πριν την 
δεύτερη επέτειο του καθεστώτος προσωρινής 
παραμονής, εσείς και ο/η σύζυγος σας θα πρέπει 
να αιτηθείτε από κοινού προκειμένου να αρθούν 
οι όροι για την νόμιμη παραμονή σας. Για να το 
κάνετε αυτό θα πρέπει να αποδείξετε ότι ο γάμος 
σας παραμένει σε ισχύ και τελεί σε «καλή πίστη». 
Όταν οι όροι έχουν αρθεί θα έχετε πλέον μόνιμη 
παραμονή η οποία δεν θα εξαρτάται από τον 
Αμερικανό σύζυγο σας.  

Εάν είστε παντρεμένοι για διάστημα μεγαλύτερο 
από δύο (2) έτη από την έγκριση της αίτησης I-
485, θα λάβετε καθεστώς μόνιμης παραμονής από 
το USCIS. Από την  ημέρα αυτή δεν θα εξαρτάται 
το μεταναστευτικό σας καθεστώς από τον 
Αμερικανό σύζυγο. 

Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις όπου ο νόμος 
επιτρέπει στους διαμένοντες υπό καθεστώς 
προσωρινής παραμονής, τη δυνατότητα να 
ζητήσουν την εξαίρεση από την απαίτηση εσείς 
και ο/η σύζυγος σας να καταθέσετε από κοινού 
αίτηση άρσης της προσωρινής  παραμονής.  1) Η 
άρση της προσωρινής παραμονής στις Η.Π.Α θα 
οδηγήσει σε μεγάλη ταλαιπωρία ή 2) ο γάμος 
νομίμως τερματίστηκε, για λόγους άλλους πλην 
θανάτου, και ο αιτών δεν έχει την υπαιτιότητα για 
την μη έγκαιρη υποβολή αίτησης για την άρση της 
προσωρινής παραμονής για το καθεστώς του, ή  3) 
Κατά τη διάρκεια του γάμου ο Αμερικανός πολίτης 
ή ο νόμιμος, μόνιμος κάτοικος-σύζυγος υποβάλλει 
τον προσωρινό κάτοικο σε καταστάσεις ακραίας 
βίας.  Και στις τρεις περιπτώσεις παραίτησης 
συμπληρώνεται η φόρμα I-751 και απαιτείται να 
αποδειχθεί ότι ο γάμος σας  δεν ήταν πλαστός και 
ότι τελούσε σε «καλή πίστη». 

Με ποιους άλλους τρόπους η Αμερικανική 

Κυβέρνηση επιδιώκει τη πληροροφόρηση των 

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ αρραβωνιαστικών/ συζύγων 

σχετικά με τα δικαιώματα τους καθώς και τη 

προστασία αυτών και των παιδιών τους από την 

κακοποίηση; 

Ο Κανονισμός του 2005 για τον Διεθνή 
Διαμεσολαβητή Γάμου (IMBRA) αποτελεί νόμο 
των Η.Π.Α ο οποίος τροποποίησε τη διαδικασία 
μετανάστευσης που βασίζεται στο γάμο, 
προκειμένου να βοηθήσει τους αλλοδαπούς 
αρραβωνιαστικούς ή /και συζύγους. Το IMBRA 
υποχρεώνει την Αμερικανική κυβέρνηση να 
παρέχει πληροφορίες σε αλλοδαπούς 
αρραβωνιαστικούς/συζύγους καθώς και να 
παρέχει εργαλεία αυτοβοήθειας προκειμένου να 
βοηθηθούν για να προστατευτούν από την βία 
που ασκείται από τους συντρόφους τους οι οποίοι 
εγγυήθηκαν τη visa. Οι μετανάστες 
αρραβωνιαστικοί/σύζυγοι είναι συχνά μη 
εξοικιωμένοι με τους Αμερικανικούς νόμους ενώ 
δεν υποστηρίζονται από οικογένεια ή φίλους 
προκειμένου να διαφύγουν από την 
ενδοοικογενειακή βία.  

Το IMBRA απαιτεί όπως το παρόν έντυπο 
παρέχεται εγγράφως και διανέμεται προκειμένου 
να σε ενημερώσει για τους νόμους και τις 
υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να σε βοηθήσουν 
στις Η.Π.Α εάν είσαι θύμα κακοποίησης.  Το 
IMBRA απαγορεύει σε Αμερικανούς πολίτες να 
εγγυηθούν visas σε ξένους αρραβωνιαστικούς εάν 
έχουν ιστορικό βίαιων εγκλημάτων. Το IMBRA 
απαιτεί από την Αμερικανική κυβέρνηση να 
παρέχει στους αλλοδαπούς αρραβωνιαστικούς και 
συζύγους των Αμερικανών πολιτών αντίγραφο του 
εγκληματικού τους ιστορικού, που πραγματοποιεί 

το USCIS σχετικά με τους Αμερικανούς πολίτες –
εγγυητές όπως και αντίγραφο της αίτησης για visa 
sponsorship. 

Με ποιο τρόπο ρυθμίζει η Αμερικανική 
κυβέρνηση τους «Διεθνείς Διαμεσολαβητές 
Γάμου»; 

Εάν ένας φορέας καλύπτει τις προδιαγραφές για 
να ορίζεται ως «Διεθνής Διαμεσολαβητής Γάμου» 
υποχρεούται  να παρέχει πληροφορίες για το 
ιστορικό του Αμερικανού πελάτη, ο οποίος θέλει 
να έλθει σε επαφή μαζί σου, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που 
βρίκονται σε  Ομοσπονδιακά και Πολιτειακά 
Δημόσια αρχεία ατόμων που έχουν διαπράξει 
σεξουαλικά εγκλήματα καθώς και να λάβει τη δική 
σου έγγραφη άδεια προκειμένου να δώσει στον 
Αμερικανό πελάτη πληροφορίες επικοινωνίας μαζί 
σου. Ο φορέας απαιτείται να σου δώσει 
αντίγραφο από το παρόν έντυπο. Απαγορεύεται 
να έχει οποιαδήποτε επαγγελματική συναλλαγή 
μαζί σου εάν είσαι κάτω των 18 ετών. 

 Μπορώ να βασίζομαι στη πληροφορία σχετικά 
με το ιστορικό εγκληματικότητας του Αμερικανού 
αρραβωνιαστικού ή συζύγου;  

Η πληροφορία σχετικά με το ιστορικό 
εγκληματικότητας που έχει καταρτιστεί από τον 
φορέα προέρχεται από διάφορες δημόσιες πηγές 
καθώς και από πληροφορίες που παρέχονται από 
Αμερικανούς πελάτες στο πλαίσιο αιτήσεων για 
μετανάστευση. Το USCIS δεν έχει πρόσβαση σε 
όλες τις βάσεις δεδομένων για το  εγκληματικό 
ιστορικό στις Η.Π.Α. Ο Αμερικανός πολίτης –
εγγυητής μπορεί να μην πει αλήθεια στην αίτηση 
εγγύησης. Είναι επίσης πιθανό ο Αμερικανός 
πολίτης να έχει ιστορικό κακομεταχείρισης αλλά 



ποτέ δεν είχε συλληφθεί ή καταδικαστεί. Ως εκ 
τούτου, η πληροφορία που θα λάβεις σχετικά με 
το εγκληματικό ιστορικό μπορεί να μην  είναι 
πλήρης. Ο σκοπός του IMBRA είναι να παρέχει 
διαθέσιμες πληροφορίεσ και πηγές πληροφοριών 
στους μετανάστες αρραβωνιαστικούς και 
συζύγους. Τελικά όμως είσαι εσύ υπεύθυνος να 
αποφασίσεις εάν αισθάνεσαι ασφαλής σε αυτή τη 
σχέση. 

12. Είναι δυνατό οι ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

αρραβωνιαστικοί ή σύζυγοι, οι οποίοι είναι 

θύματα ενδοοικογενειακής βίας, να είναι επίσης 

θύματα εμπορίας ανθρώπων (human trafficking);  

Άλλες μορφές εκμετάλλευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων 
είναι δυνατό να λάβουν χώρα παράλληλα με την 
ενδοοικογενειακή βία, όταν η εκμετάλλευση 
περιλαμβάνει αναγκαστική ή εξαναγκαστική 
εργασία, υπηρεσίες ή εμπορικές σεξουαλικές 
ενέργειες.  
 
Βοήθεια σχετικά με την εμπορία ανθρώπων είναι 
προσβάσιμη στο:  
Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών για την Εμπορία 
Ανθρώπων  
1-888-373-7888  
(24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα)  
www.acf.hhs.gov/trafficking  
 
Task Force Hotline για την Εμπορία Ανθρώπων και 
την εκμετάλλευση των εργαζομένων, Αμερικανικό 
Υπουργείο Δικαιοσύνης  
1-888-428-7581  
(Δευτέρα - Παρασκευή, 9π.μ. to 5 μ.μ)  
www.usdoj.gov/crt/crim/tpwetf.php  
 

Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατό να 
αναζητηθεί στην ιστοσελίδα μας ή καλώντας τον 
ακόλουθο τηλεφωνικό αριθμό χωρίς χρέωση.  
USCIS General Information  
Στις ΗΠΑ, αριθμός χωρίς χρέωση:  

1-800-870-3676  

 

Visit our internet website at: 

http://www.uscis.gov  
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