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Ειςαγωγι  
 
Θ παροφςα Ζκκεςθ υποβάλλεται μετά από Απόφαςθ του Τπουργικοφ υμβουλίου 
θμερομθνίασ 11 επτεμβρίου, 2019 και επίδοςθσ ςτο Γραφείο μου ςτισ 13 επτεμβρίου, 
2019, ςφμφωνα με τθν οποία μου ζδιναν εντολι για διεξαγωγι ζρευνασ κατά παντόσ 
υπευκφνου ςε όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ για αναηιτθςθ τυχόν ευκυνϊν για τα 
γεγονότα που οδιγθςαν ςτον κάνατο του τυλιανοφ Κωνςταντίνου. 
 
Με τθν λιψθ τθσ εντολισ ςυςτάκθκε ομάδα εργαςίασ από Λειτουργοφσ του Γραφείου μου 
για τθ ζναρξθ τθσ διερεφνθςθσ. 
 
Εκτόσ από τθν Ανϊτερθ Λειτουργό Γραφείου Επιτρόπου Διοικιςεωσ που εκτελοφςε χρζθ 
Επόπτθ, ςτθν ομάδα ςυμμετείχε Λειτουργόσ Α’ του Γραφείου Επιτρόπου Διοικιςεωσ που 
εκτελοφςε και χρζθ ςυντονίςτριασ μαηί με τθν διερεφνθςθ μιασ εκ των υπθρεςιϊν. Οι 
υπόλοιποι τρείσ Λειτουργοί προζβθςαν ςτθν διερεφνθςθ και καταγραφι των γεγονότων 
των υπολοίπων τριϊν υπθρεςιϊν . 
 
 
 

1. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
(«ΥΡΡΑΝ») 

 
 
Σο Τπουργείο Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και Νεολαίασ αποτελεί τον αρμόδιο 
φορζα για τθν παροχι εκπαίδευςθσ και μάκθςθσ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ και, παράλλθλα, 
είναι υπεφκυνο και προΐςταται άλλων πιο εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν που αποβλζπουν 
ςτθν προαγωγι και ανάπτυξθ των δυνατοτιτων και των μακθτϊν. Σζτοιεσ υπθρεςίεσ που 
υπάγονται ςτο Τπουργείο, είναι θ Τπθρεςία Εκπαιδευτικισ Ψυχολογίασ και θ Τπθρεςία 
υμβουλευτικισ και Επαγγελματικισ Αγωγισ. 
 
Για τθν άςκθςθ του ρόλου τουσ ςτθν εκπαιδευτικι πορεία και ανάπτυξθ του μακθτι, οι 
ενζργειεσ, πράξεισ και το πεδίο δράςθσ του Τπουργείου, κακϊσ και τθσ εκάςτοτε ςχολικισ 
μονάδασ και των προαναφερκειςϊν Τπθρεςιϊν, διζπονται από ζνα ευρφ φάςμα 
Νομοκεςιϊν και Κανονιςμϊν, ωσ επίςθσ και Εγκυκλίων του Τπουργείου ι/και άλλων 
Αρχϊν.  
 
Σόςο οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προςωπικό των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων όλων των 
βακμίδων τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ όςο και οι Λειτουργοί του Τπουργείου και των 
υπαγόμενων ς’ αυτό Τπθρεςιϊν, υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται με τθν κείμενθ 
Νομοκεςία, Κανονιςτικζσ Διατάξεισ και Εγκυκλίουσ που το αφοροφν, για ςκοποφσ 
διαςφάλιςθσ του ςφννομου των ενεργειϊν, πράξεων και αποφάςεϊν τουσ. 
 
τα πλαίςια τθσ ζρευνασ ηθτικθκαν με ςχετικι επιςτολι μου και λιφκθκαν όλεσ οι  
πλθροφορίεσ από το ΤΠΠΑΝ  –ςε ζντυπθ μορφι– που κρίκθκαν αναγκαίεσ για ςκοποφσ 
ολοκλιρωςθσ τθσ διερεφνθςθσ.  
 
υγκεκριμζνα, το ΤΠΠΑΝ προςκόμιςε ςτο Γραφείο μασ τουσ ςχετικοφσ φακζλουσ που 
αφοροφςαν ςτον τυλιανό Κωνςταντίνου, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ του ςτα 
δθμόςια εκπαιδευτιρια, ωσ επίςθσ και τισ Εκκζςεισ Γεγονότων που διαβίβαςαν ςτο ΤΠΠΑΝ, 
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μετά τον αφφςικο κάνατο του τυλιανοφ, οι Διευκφνςεισ των εκπαιδευτθρίων ςτα οποία 
είχε φοιτιςει ο τυλιανόσ Κωνςταντίνου. 
Ειδικότερα,  οι υπό αναφορά φάκελοι που διαβιβάςτθκαν αφοροφςαν : 
 

 τον Ατομικό Φάκελο του Μακθτι 
 

 τον  Φάκελο του Τπουργείου Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και Νεολαίασ με 
αρ. 7.16.11.4925 και κζμα «τυλιανόσ Κωνςταντίνου, 24/11/2004 

 

 τον  Φάκελο τθσ Τπθρεςίασ Εκπαιδευτικισ Ψυχολογίασ με αρ. 7.29.1.3198 και 
κζμα «τυλιανόσ Κωνςταντίνου» 

 
 

II.  ΙΣΤΟΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 
 

Κάτωκι, παρατίκενται αναλυτικά και ανά ςχολικι χρονιά, τα γεγονότα που είχαν λάβει 
χϊρα κατά τθ φοίτθςθ του τυλιανοφ Κωνςταντίνου ςτισ διάφορεσ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ 
(Προδθμοτικι, Δθμοτικι και Μζςθ), μζχρι και το κάνατό του ςτισ 5 επτεμβρίου, 2019. 
Ειδικότερα, τα γεγονότα αφοροφν ςτον τρόπο χειριςμοφ τθσ περίπτωςθσ του τυλιανοφ 
Κωνςταντίνου από το ΤΠΠΑΝ κακ’ αυτό, τθν Τπθρεςία Εκπαιδευτικισ Ψυχολογίασ και από 
τισ Διευκφνςεισ και το εκπαιδευτικό προςωπικό των εκπαιδευτθρίων ςτα οποία φοίτθςε  ο 
τυλιανόσ Κωνςταντίνου.   
 
 

Α. ΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 
 

1. Ραιδοκομικόσ Στακμόσ Ιδρφματοσ Ραπαςταφρου Αγακαγγζλου (Αγία 
Βαρβάρα) 

 
Σχολικι Χρονιά 2006 – 2007 και Σχολικι Χρονιά 2007 – 2008 
 
1. Σον επτζμβριο του 2006, ο τυλιανόσ («τ.»), άρχιςε τθ φοίτθςθ του ςτον 

Παιδοκομικό τακμό του Λδρφματοσ Παπαςταφρου Παπακαγγζλου, ςτθν Αγία 
Βαρβάρα.  

 
2. Παρότι ο τ. ιταν ςε πρϊιμθ ακόμθ θλικία, κακϊσ πρωτοπιγε ςτον Παιδοκομικό 

τακμό ςε θλικία δφο περίπου ετϊν, από τθν αρχι είχαν εντοπιςτεί κζματα με τθ 
ςυμπεριφορά του, όπωσ πολλζσ εκριξεισ κυμοφ και βία, οριςμζνεσ φορζσ προσ τα 
άλλα παιδιά που φοιτοφςαν ςτον τακμό. Για το λόγο αυτό, κάκε φορά που  ο τ. 
ιταν ςε ζνταςθ, θ Διευκφντρια του Λδρφματοσ κ. ΧΧΧΧΧΧΧ, τον ζπαιρνε ςτο 
γραφείο τθσ με το πρόςχθμα ότι κα τθν βοθκοφςε, προκειμζνου  ο τ.  να 
θρεμοφςε. 

 
3. Για το λόγο αυτό, κλικθκε εκπαιδευτικι ψυχολόγοσ, θ οποία επιςκεπτόταν το 

τακμό τόςο για να βλζπει και να παρακολουκεί ςτον τ., όςο και για να αντλεί 
πλθροφορίεσ από το οικογενειακό του περιβάλλον.  

 
4. Αναφορικά με τθν οικογζνειά του, ο Στ. ανζφερε ςυχνά πωσ ο πατζρασ του 

κτυποφςε τθ μθτζρα του και γι’ αυτό δεν τον αγαποφςε, ότι όταν μεγαλϊςει κα 
τον ςκοτϊςει, κακϊσ και ότι δεν τον ικελε, ενϊ οι δαςκάλεσ του τον αγαποφςαν. 
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5. Θ μθτζρα του τ., κ. ΧΧΧΧΧΧΧ, επιςκεπτόταν ςυχνά  το ςχολείο και πολλζσ φορζσ 
ζκλαιγε και κατθγοροφςε τον πατζρα. Ο δε πατζρασ, κ. ΧΧΧΧΧΧΧ, ουδζποτε 
επιςκζφκθκε  το ςχολείο, ενϊ μια φορά που τον είχε καλζςει θ κ. ΧΧΧΧΧΧΧ και του 
είπε ότι ζπρεπε να μετζβαινε ςτο ςχολείο για να βοθκθκεί ο τ., αυτόσ τθσ είπε 
πωσ είχε πιο ςοβαρζσ δουλειζσ από το να ςυηθτά τισ αταξίεσ του τ.. 

  
6. θμειϊνεται πωσ ζνεκα τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ οικογζνειασ, το Μδρυμα 

επιχορθγοφςε τα δίδακτρα για τθ φοίτθςθ του τ. ςτον Παιδοκομικό τακμό  και θ 
οικογζνεια αν και ζπρεπε να κατζβαλλε μόνο ζνα μικρό χρθματικό ποςό, εντοφτοισ  
δεν ιταν τυπικι ςτθν υποχρζωςθ τθσ αυτι. Επειδι, όμωσ, ιταν εισ γνϊςιν του 
ςχολείου οι οικονομικζσ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιηε θ οικογζνεια, δεν τουσ 
αςκείτο οποιαδιποτε πίεςθ για τθν καταβολι  των διδάκτρων. 

 

2. Κοινοτικό Τμιμα Δθμόςιου και Κοινοτικοφ Νθπιαγωγείου Ραπαςταφρου 
Ραπακαγγζλου (Αγία Βαρβάρα) 

 
Σχολικι Χρονιά 2008 – 2009  
 
1. Όπωσ ανζφερε θ δαςκάλα του Κοινοτικοφ Σμιματοσ του Δθμόςιου και Κοινοτικοφ 

Νθπιαγωγείου Παπαςταφρου Παπακαγγζλου (Αγία Βαρβάρα), κ. ΧΧΧΧΧΧΧ, ο τ. 
ιταν ζνα αφρόντιςτο παιδί που πολλζσ φορζσ πιγαινε ςτο ςχολείο με τα ροφχα τθσ 
προθγοφμενθσ θμζρασ, τα οποία κάποιεσ φορζσ μφριηαν κειάφι. 

 
2. υχνά δε, ζβγαινε εκτόσ ελζγχου, πολλζσ φορζσ γινόταν επικετικόσ και κτυποφςε 

τουσ ςυμμακθτζσ του και ζκρυβε μζςα του κυμό. Παράλλθλα, είχε απίςτευτθ 
δφναμθ και ουδζποτε ςυνάντθςε άλλθ παρόμοια περίπτωςθ. Ιταν πολφ 
ριψοκίνδυνοσ και μια φορά είχε προςπακιςει να φφγει από το ςχολείο, 
ςκαρφαλϊνοντασ ςτθν περίφραξθ. Σαυτόχρονα, όμωσ, ιταν φιλότιμο παιδί και 
ςυμπονοφςε τα αλλά παιδιά και ειδικότερα τα μικρότερα που πιγαιναν για πρϊτθ 
φορά ςχολείο .  

 
3. Θ ΧΧΧΧΧ ζδειχνε αγάπθ ςτον τ. μπροςτά από τισ δαςκάλεσ.  

 
4. Μια θμζρα, θ ΧΧΧΧΧ πιγε ςτο ςχολείο με μαυριςμζνο μάτι, και όταν προςπάκθςε 

θ δαςκάλα να τθσ εκμαιεφςει τί είχε ςυμβεί, αυτι τθσ είπε να ρωτιςει τον τ. πϊσ 
το ζπακε και ζφυγε βιαςτικι. Ο Στ. είπε πωσ τθν προθγοφμενθ μζρα,  θ μθτζρα 
είχε αργιςει να πάει ςτθ φάρμα και ο πατζρασ κφμωςε και τθσ ζριξε κοπριά ςτο 
πρόςωπο που μζςα είχε μια πζτρα που τθσ κτφπθςε ςτο μάτι. 

 
5. Περαιτζρω, θ ΧΧΧΧΧ ζλεγε ςτο προςωπικό του ςχολείου πωσ μόλισ γεννοφςε τα 

παιδιά τθσ, ο ΧΧΧΧΧ τθν ικελε μαηί του ςτθ φάρμα, ότι πολλζσ φορζσ αναγκαηόταν 
να κοιμίςει τα παιδιά ςτο αυτοκίνθτο, κακϊσ και ότι ο ΧΧΧΧΧ δεν τθσ ζδινε 
χριματα και ηθτοφςε από γνωςτοφσ τθσ γάλα ι ροφχα για τα παιδιά. 

 
6. Θ ΧΧΧΧΧ ανζφερε επίςθσ πωσ είχε καταγγείλει αρκετζσ φορζσ τον ΧΧΧΧΧ ςτθν 

Αςτυνομία, αλλά αργότερα, απζςερνε θ ίδια τισ καταγγελίεσ. 
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3. Δθμόςιο Τμιμα Δθμόςιου και Κοινοτικοφ Νθπιαγωγείου Ραπαςταφρου 
Ραπακαγγζλου (Αγία Βαρβάρα) 

 
Σχολικι Χρονιά 2009 – 2010  
 
1. χεδόν αμζςωσ μετά τθν ζναρξθ τθσ φοίτθςθσ του τ. ςτο Δθμόςιο Σμιμα του 

Δθμόςιου και Κοινοτικοφ Νθπιαγωγείου Παπαςταφρου Παπακαγγζλου (Αγία 
Βαρβάρα), θ δαςκάλα του τ. και Διευκφνουςα του ςχολείου κ. ΧΧΧΧΧ, παρζπεμψε 
(Α’ Ραραπομπι) τθν περίπτωςθ του τ. ςτθν Τπθρεςία Εκπαιδευτικισ Ψυχολογίασ 
(«ΤΕΨ») του ΤΠΠΑΝ. Ειδικότερα, θ κ. ΧΧΧΧΧ ενθμζρωςε τισ ΤΕΨ πωσ θ 
ςυμπεριφορά του τ. ιταν προβλθματικι, επιτίκετο χωρίσ λόγο, γινόταν βίαιοσ, θ 
ςυγκζντρωςι του ιταν επιλεκτικι, επαναλαμβάνει αςταμάτθτα μια λζξθ για να 
κινιςει τθν προςοχι κλπ.. Επίςθσ, ςθμείωςε πωσ θ οικογζνεια διζμενε ςε ζνα 
παλιό τουρκοκυπριακό  ςπίτι και αντιμετϊπιηε οικονομικά και άλλα προβλιματα, ο 
Στ. περνοφςε αρκετζσ ϊρεσ τθσ θμζρασ ςτθ φάρμα και τισ τελευταίεσ θμζρεσ δεν 
ικελε να πθγαίνει ςχολείο. Με τθν Παραπομπι, θ κ. ΧΧΧΧΧ ηθτοφςε βοικεια από 
τθν Εκπαιδευτικι Ψυχολόγο για μείωςθ τθσ βίαιθσ ςυμπεριφοράσ του τ..1 

 
2. Λίγεσ θμζρεσ αργότερα και ςυγκεκριμζνα ςτισ 20 Οκτωβρίου 2009, επιςκζφκθκε το 

ςχολείο θ Εκπαιδευτικι Ψυχολόγοσ («ΕΨ») κ. ΧΧΧΧΧ, θ οποία είχε 
ςυνάντθςθ/ςυνζντευξθ με τθν ΧΧΧΧΧ και τον τ., για αξιολόγθςθ τθσ περίπτωςθσ 
και κατάλλθλθ παρζμβαςθ.   

 
3. Ο Στ. ανζφερε ςτθν ΕΨ ότι δεν περνοφςε καλά ςτο ςπίτι, τα άλλα παιδιά δεν τον 

είχαν φίλο ςτο ςχολείο, τον ζδερναν (ςτο ςπίτι), ςτο ςχολείο περνοφςε καλά γιατί 
ζπαιηε, ςτο ςπίτι του δεν πιγαιναν παιδιά για να παίηουν, επειδι ο πατζρασ του 
δεν ικελε να πθγαίνει κανείσ.  Θ ΧΧΧΧΧ πλθροφόρθςε τθν ΕΨ πωσ θ ηωι τθσ ιταν 
πολφ δφςκολθ, ιταν μόνθ τθσ και πιεηόταν από τον ΧΧΧΧΧ, ιταν κφμα βίασ και 
πιρε τθλζφωνο ςτθ γραμμι 1440, είχε καταγγείλει τθ βία ςτθν Κοινωνικι 
Λειτουργό ΧΧΧΧΧ και τθσ μίλθςε για κάποια προβλιματα, αυτι φρόντιηε πάντα τον 
τ., είχε βιϊςει απιςτία από φίλθ τθσ και ότι είχε προβεί ςε καταγγελία ςτο 
Γραφείο Ευθμερίασ. Για τθν κατάςταςθ ςτο ςπίτι, θ κ. ΧΧΧΧΧ ανζφερε ςτθν ΕΨ πωσ 
υπιρχαν τςακωμοί που επθρζαηαν τον τ., κακϊσ και ότι τον κτυποφςαν (ςτο 
ςπίτι). Ο δε τ., ςφμφωνα με τθν κ. ΧΧΧΧΧ, ιταν επικετικόσ και ζκανε τα άλλα 
παιδιά να κλαίνε και γι’ αυτό ζπρεπε να τεκοφν όρια ςτθ ςυμπεριφορά του που 
ιταν προβλθματικι. 

 
4. Ακολοφκθςε νζα ςυνάντθςθ/ςυνζντευξθ τθσ ΕΨ με τον τ. και λίγεσ θμζρεσ μετά θ 

κ. ΧΧΧΧΧ απζςτειλε νζα επιςτολι ςτθν ΤΕΨ (Β’ Ραραπομπι) ενθμερϊνοντασ πωσ ο 
τ. είχε γίνει ακόμθ πιο επικετικόσ και βίαιοσ, δεν ςυνεργαηόταν, κτυποφςε τα άλλα 
παιδιά, αναποδογφριηε τραπζηια και καρζκλεσ, γινόταν αυτοκαταςτροφικόσ 
(κτυποφςε κεφάλι ςε τραπζηι ι τοίχο, τραβοφςε τα μαλλιά του, τρυποφςε τα 
χζρια του με καρφίτςεσ), κτυποφςε ακόμθ και τθν ίδια και τθ ςχολικι βοθκό, 
κτυποφςε και ζγδερνε τα άλλα παιδιά χωρίσ λόγο και παραπονιοφνταν οι άλλοι 
γονείσ. Με τθν επιςτολι ηθτικθκε βοικεια από τθν Εκπαιδευτικι Ψυχολόγο για 
τθν ζγκριςθ ςυνοδοφ, επειδι τίκετο ςε κίνδυνο θ αςφάλεια του ιδίου και των 
άλλων παιδιϊν, κακϊσ και για τθν ζγκριςθ μακθμάτων ειδικισ αγωγισ.2 

                                                 
1
 Α Παραπομπι προσ τθν Τπθρεςία Εκπαιδευτικισ Ψυχολογίασ, θμερομθνίασ 9 Οκτωβρίου 2009 

2
 Β Παραπομπι προσ τθν Τπθρεςία Εκπαιδευτικισ Ψυχολογίασ, θμερομθνίασ 11 Νοεμβρίου 2009 
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5. Θ ΕΨ επιςκζφκθκε εκ νζου το ςχολείο ςτισ 25 Νοεμβρίου 2019, παρακολοφκθςε 

τον τ. κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ και είχε ξανά ςυνάντθςθ με τθν ΧΧΧΧΧ, 
ςτθν οποία ανζφερε πωσ ιταν επείγον να προςφερκεί ςτον τ. Λογοκεραπεία και 
Ειδικι Εκπαίδευςθ, ωσ επίςθσ και να εμπλακεί Κοινωνικι Λειτουργόσ.  

 
6. θμειϊνεται ότι και ςτισ δφο προαναφερκείςεσ ςυναντιςεισ τθσ ΕΨ με τθν ΧΧΧΧΧ 

είχε κλθκεί να παρευρεκεί και ο ΧΧΧΧΧ, ο οποίοσ όμωσ δεν παρζςτθ. 
 
7. τισ 2 Δεκεμβρίου 2009, θ ΕΨ παρζπεμψε τθν περίπτωςθ του τ. ςτθν Επαρχιακι 

Επιτροπι Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ.  
 
8. Στθν Ζκκεςι τθσ, θ ΕΨ ςθμείωςε πωσ οι απολαβζσ του ΧΧΧΧΧ ιταν χαμθλζσ, θ 

ΧΧΧΧΧ τον βοθκοφςε ςτθ φάρμα ζχοντασ μαηί τθσ και τα παιδιά ςε ακατάλλθλεσ 
ςυνκικεσ, ςτθν τουρκοκυπριακι κατοικία που διαμζνουν επικρατοφν άςχθμεσ και 
ακατάλλθλεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ, οι γονείσ αντιμετϊπιηαν προβλιματα 
ςχζςεων, επειδι κάποιεσ φορζσ ο ΧΧΧΧΧ ιταν βίαιοσ προσ τθν ΧΧΧΧΧ, θ οποία 
ζνιωκε αβοικθτθ και τρομοκρατθμζνθ, ενϊ υπιρχαν υποψίεσ για άςκθςθ βίασ 
και προσ τον Στ. και για το λόγο αυτό είχε ςταλεί επιςτολι ςτθν Επαρχιακι 
Λειτουργό Ευθμερίασ κ. ΧΧΧΧΧ.  

 
9. ε ςχζςθ με τον τ., θ ΕΨ ανζφερε πωσ όταν φοιτοφςε ςτο Κοινοτικό Σμιμα του 

Νθπιαγωγείου είχε επίςθσ δυςκολίεσ ςυμπεριφοράσ, αλλά δεν ζγινε παραπομπι, 
περιζγραψε τθ ςυμπεριφορά του (ωσ ανωτζρω), οι οικογενειακζσ ςυνκικεσ και το 
πολφ χαμθλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των γονζων του και οι μθ αρμονικζσ 
τουσ ςχζςεισ, δεν τον βοθκοφςαν να θρεμιςει και να μάκει, δεν είχε μάκει να 
κτίηει υγιείσ ςχζςεισ, δεν καλοφςε ςτο ςπίτι του το φίλο του γιατί θ μθτζρα ζνιωκε 
άςχθμα για τισ ςτεγαςτικζσ ςυνκικεσ, είχε ςυναιςκθματικά ελλείματα, βίωνε βία 
ςτο ςπίτι και τθν εκδραμάτιηε ςτο ςχολείο, τον κατζβαλλε μια ςυνεχισ εςωτερικι 
αναςτάτωςθ, χρειαηόταν να θρεμιςει ψυχολογικά και να αςχολθκεί κάποιοσ 
εξατομικευμζνα μαηί του. Οι ειςθγιςεισ τθσ ΕΨ, ενόψει τθσ επικείμενθσ φοίτθςθσ 
του τ. ςτο Δθμοτικό ιταν λογοκεραπευτικι/γλωςςικι αξιολόγθςθ, άμεςθ παροχι 
ειδικισ διδαςκαλίασ, αξιολόγθςθ από Κλινικό Ψυχολόγο και άμεςθ εμπλοκι του 
Σμιματοσ Κοινωνικισ Ευθμερίασ. 

 
10. ε επείγουςα, δε, επιςτολι τθσ ΕΨ προσ το Επαρχιακό Γραφείο Ευθμερίασ ίδιασ 

θμερομθνίασ (2/12/2009), ςθμειϊκθκαν οι άκλιεσ ςτεγαςτικζσ ςυνκικεσ, οι 
χαμθλοί οικονομικοί πόροι, ότι θ οικογζνεια χρειαηόταν βοικεια, πωσ ο ΧΧΧΧΧ 
αςκοφςε βία (ςωματικι και ψυχολογικι) προσ τθΩ ΧΧΧΧΧ και τα παιδιά ιταν 
μάρτυρεσ και αμζτοχοι κεατζσ, ότι θ ΧΧΧΧΧ τον είχε καταγγείλει ςτο 1440, αλλά 
φοβόταν τον πατζρα και ζνιωκε αβοικθτθ. Θ ΕΨ ειςθγικθκε τθν παραπομπι τθσ 
περίπτωςθσ, ϊςτε να επιςκεπτόταν τθν οικογζνεια Κοινωνικόσ Λειτουργόσ, για 
μελζτθ των οικονομικϊν και ψυχοκοινωνικϊν αναγκϊν για τθν παροχι  τθσ 
ανάλογθσ βοικειασ για να ςτθριχτεί  ζμμεςα και ο τ. για να θρεμιςει και να 
επωφελθκεί από τθ φοίτθςι του ςτθν Προδθμοτικι. 

 
11. τθν αξιολόγθςθ του τ. από τθν ΕΨ θμερομθνίασ 10 Δεκεμβρίου 2009, επίςθσ 

ζγινε ειςιγθςθ προσ το ΤΠΠΑΝ για τθν παροχι Ειδικισ Εκπαίδευςθσ και 
Λογοκεραπείασ.  
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12. Θ περίπτωςθ του τ. εξετάςτθκε ςε ςυνεδρία τθσ Επαρχιακισ Επιτροπισ Ειδικισ 
Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ θμερομθνίασ 12 Λανουαρίου 2010, κατά τθν οποία 
αποφαςίςτθκε θ ςφςταςθ Ρολυκεματικισ Ομάδασ Αξιολόγθςθσ, αποτελοφμενθ 
από Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο, Δαςκάλα Σμιματοσ, Εκπαιδευτικό Λειτουργό Ειδικισ 
Εκπαίδευςθσ, Λογοκεραπευτι, Κλινικό Ψυχολόγο και Λειτουργό των ΥΚΕ. Θ 
Επαρχιακι Επιτροπι ενθμζρωςε για τθν απόφαςι τθσ τουσ γονείσ και τουσ κάλεςε 
να επικοινωνοφςαν με τισ Τπθρεςίεσ Ψυχικισ Τγείασ για Παιδιά και Εφιβουσ για 
τθν αξιολόγθςθ του τ. από Κλινικό Ψυχολόγο και κάλεςε το ςχολείο, τισ ΤΚΕ και 
τον Κλινικό Ψυχολόγο να αποςτείλουν το ςυντομότερο τισ αξιολογιςεισ, τθν 
κοινωνικοοικονομικι ζκκεςθ και τθν ζκκεςθ, αντίςτοιχα. 

 
13. Εντόσ Φεβρουαρίου 2010, διαβιβάςτθκαν ςτθν Επαρχιακι Επιτροπι, θ 

Εκπαιδευτικι Αξιολόγθςθ από τθ δαςκάλα ειδικισ εκπαίδευςθσ κ. ΧΧΧΧΧ, θ 
Λογοκεραπευτικι Αξιολόγθςθ από τθν κ. ΧΧΧΧΧ και θ Αξιολόγθςθ από το ςχολείο.  

 
14. Θ κ. ΧΧΧΧΧ ςθμείωςε ότι «οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ ιταν δφςκολεσ, υπιρχαν 

οικονομικά προβλιματα, οι γονείσ ιταν ολθμερίσ ςτθ φάρμα, όπου περνοφςε 
αρκετζσ ϊρεσ και ο Στ., ο Στ. ιταν υπερκινθτικόσ, είχε κζμα ςυγκζντρωςθσ, φτωχό 
λεξιλόγιο και πολφ περιοριςμζνεσ εμπειρίεσ, ιταν εξωςτρεφζσ και πολφ ομιλθτικό 
παιδί που ηθτοφςε ςυνεχϊσ ζπαινο και επιβράβευςθ, ιταν πολφ άτακτοσ, ςυχνά 
κτυπά τουσ άλλουσ, δεν προςζχει τθν ατομικι του κακαριότθτα, ςχεδόν 
κακθμερινά είναι λερωμζνοσ και μυρίηει πολφ άςχθμα, είχε πολλζσ ιδιαιτερότθτεσ, 
μεγάλωνε ςε πολφ φτωχό κοινωνικοοικονομικό οικογενειακό περιβάλλον που δεν 
μποροφςε να του δϊςει τα βαςικά που χρειάηεται ζνα παιδί τθσ θλικίασ του, 
αντιμετϊπιηε ςοβαρό πρόβλθμα ςυμπεριφοράσ και μακθςιακά προβλιματα που 
κα μεγάλωναν όταν πιγαινε Δθμοτικό». Οι ειςθγιςεισ τθσ κ. ΧΧΧΧΧ ιταν αναςτολι 
φοίτθςθσ, άμεςθ παροχι ειδικισ αγωγισ και λογοκεραπείασ και εξζταςθ από 
Παιδονευρολόγο. 

 
15. Θ κ. ΧΧΧΧΧ επίςθσ αναφζρκθκε ςτα πλείςτα των πιο πάνω, ωσ επίςθσ και ότι ο τ. 

αντιμετϊπιηε προβλιματα άρκρωςθσ και δυςκολίεσ ςε φωνολογικι ενθμερότθτα 
και ειςθγικθκε τθν εξζταςθ του τ. από Παιδονευρολόγο, τθν παροχι Ειδικισ 
Εκπαίδευςθσ και Λογοκεραπείασ, αναςτολι φοίτθςθσ, ςτιριξθ του τ. και 
ολόκλθρθσ τθσ οικογζνειασ από Ψυχολόγο και άμεςθ εμπλοκι του Γραφείου 
Ευθμερίασ 

 
16. ε νζα ςυνεδρία τθσ Επαρχιακισ Επιτροπισ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ 

θμερομθνίασ 9 Μαρτίου 2010, αποφαςίςτθκε θ διεφρυνςθ τθσ Ρολυκεματικισ 
Ομάδασ Αξιολόγθςθσ με Ραιδονευρολόγο, ενθμερϊκθκε ςχετικά το Μακάρειο 
Νοςοκομείο και κάλεςε τουσ γονείσ όπωσ επικοινωνοφςαν με το Μακάρειο 
Νοςοκομείο για τθ διευκζτθςθ τθσ αξιολόγθςθσ του τ. 

 
17. τισ 15 Μαρτίου 2010, πραγματοποιικθκε Ρολυκεματικι Συνάντθςθ ςτο ςχολείο, 

ςτθν οποία παρευρζκθκαν θ ΧΧΧΧΧ, ο ΧΧΧΧΧ, ο Πάτερ ΧΧΧΧΧ,  και θ Διευκφντρια 
του ςχολείου. Ο Πάτερ είχε πείςει τον ΧΧΧΧΧ να παραςτεί ςτθ ςυνάντθςθ, αφοφ 
ολθμερίσ ιταν ςτθ μάντρα και δεν είχε χρόνο για τον τ. και θ ςυνειςφορά του ςτο 
να πειςτεί ο ΧΧΧΧΧ ςε κάποια κζματα που αφοροφςαν τον τ. είχε χαρακτθριςτεί 
ωσ κετικι. τόχοσ τθσ ςυνάντθςθσ ιταν να θρεμιςει ψυχικά ο τ. ϊςτε να 
θρεμιςει και ςτο ςχολείο, εντοφτοισ, λόγω του χαμθλοφ κοινωνικοοικονομικοφ 
επιπζδου των γονζων, καταβαλλόταν πολλι προςπάκεια για να κατανοιςουν. τθ 
ςυνάντθςθ ςυμφωνικθκε να ςυνεργαςτεί θ οικογζνεια με τθν Κοινωνικι 
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Λειτουργό που κα τουσ επιςκεπτόταν, να οριηόταν ραντεβοφ με τθν Κλινικι 
Ψυχολόγο, να εγγραφεί ο τ. ςε απογευματινι δραςτθριότθτα και να ςυμφωνοφν 
από πριν και οι δφο γονείσ για το τι επιτρζπεται/απαγορεφεται ςτον τ. 
 

18. Στισ 22 Μαρτίου 2010, ο Στ. προςιλκε πολφ λυπθμζνοσ ςτο ςχολείο και όπωσ 
ανζφερε ςτθν κ. ΧΧΧΧΧ θ ΧΧΧΧΧ, τθν προθγοφμενθ τθν είχε κτυπιςει ο πατζρασ 
(παρουςίαςε τραφματα ςτα χείλθ και ςτα πόδια), τα παιδιά κοιμοφνταν και δεν 
είδαν τίποτα και κα πιγαινε ςτθν Αςτυνομία να τον καταγγείλει. Στο μεταξφ, ο Στ. 
εξιςτόρθςε όλο το περιςτατικό ςτθν τάξθ, δθλαδι ότι ο ΧΧΧΧΧ πζταξε τοφρτα 
ςτθν ΧΧΧΧΧ, τθν κτφπθςε, τθν ζριξε κάτω, τθν κλϊτςθςε και τθσ ζςπαςε το 
τθλζφωνο. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ, ο τ. ιταν πολφ ςτενοχωρθμζνοσ, 
περπατοφςε και ζκανε ότι ςκόνταφτε και ζπεφτε κάτω, ζπεφτε πάνω ςτα άλλα 
παιδιά και τα ζριχνε κάτω και γενικά φαινόταν πολφ πλθγωμζνοσ ψυχολογικά. 

 
19. Ο τ. ιταν ςτθν ίδια κατάςταςθ και τισ επόμενεσ θμζρεσ και γι’ αυτό θ κ. ΧΧΧΧΧ ςτισ 

24 Μαρτίου 2010, απζςτειλε ςχετικι επιςτολι ςτθν Επαρχιακι Επιτροπι Ειδικισ 
Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ, ενθμερϊνοντάσ τθν για τθ ςυμπεριφορά του τ., τισ 
ςτεγαςτικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ τθσ οικογζνειασ, για τθν ενδοοικογενειακι 
βία (ενάντια ςτθ μθτζρα) που βιϊνει ο Στ., ότι είχε ηθτιςει ςχολικι ςυνοδό και 
πωσ αδυνατοφςε να προςτατεφςει και να εγγυθκεί τθν αςφάλεια των άλλων 
παιδιϊν και του τ. μόνθ τθσ. Ακολοφκωσ, για ζνα περίπου μινα, θ κ. ΧΧΧΧΧ 
κατζγραφε όλα τα περιςτατικά που αφοροφςαν τον τ. και τθ ςυμπεριφορά του, 
όπωσ ότι κτυποφςε τα άλλα παιδιά και το προςωπικό του ςχολείου, ενοχλοφςε ςτο 
μάκθμα, ανζβαινε ςτα παιχνίδια και δεν κατζβαινε.  
 

20. τισ 27 Απριλίου 2010, θ ΕΨ είχε ςυνάντθςθ με τθν ΧΧΧΧΧ, θ οποία τθσ ανζφερε το 
περιςτατικό ξυλοδαρμοφ τθσ από τον ΧΧΧΧΧ και ότι το είχε καταγγείλει ςτον 
Αςτυνομικό τακμό ΧΧΧΧΧ. Θ ΕΨ πλθροφόρθςε τθ ΧΧΧΧΧ ότι από τθ ςυμπεριφορά 
του τ. ςτθν τάξθ φαίνεται παλινδρόμθςθ ςτα περιςτατικά βίασ και τθσ ειςθγικθκε 
να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ φοίτθςθσ του τ. ςτο Νθπιαγωγείο. 

 
21. τισ 14 Μαΐου 2010, πραγματοποιικθκε Ρολυκεματικι Συνάντθςθ ςτο ςχολείο, 

ςτθν οποία παρευρζκθκαν θ υνδετικι Λειτουργόσ κ. ΧΧΧΧΧ, θ ΕΨ, θ Δαςκάλα 
Ειδικισ Εκπαίδευςθσ κ. ΧΧΧΧΧ, θ κ. ΧΧΧΧΧ, θ Διευκφντρια, θ Λογοκεραπεφτρια κ. 
ΧΧΧΧΧ και θ ΧΧΧΧΧ. τθ ςυνάντθςθ, επιςθμάνκθκε πωσ τα ςοβαρά προβλιματα 
ςυμπεριφοράσ του Στ. οφείλονταν ςε ενδοοικογενειακά βιϊματα (βία ςτθν 
οικογζνεια), με επακόλουκο να βιϊνει ςυνεχϊσ εςωτερικι αναςτάτωςθ και να μθν 
μπορεί να λειτουργιςει ςωςτά ςτο ςχολείο. Η ΧΧΧΧΧ ανζφερε πωσ υπιρχαν 
ςκθνζσ βίασ ςτθν οικογζνεια, είχε ακυρϊςει το ραντεβοφ με τθν  Κλινικι 
Ψυχολόγο, γιατί δεν είχε λεφτά για βενηίνθ και ότι θ Κοινωνικι Λειτουργόσ 
ακόμθ δεν τουσ είχε επιςκεφκεί ςτο ςπίτι. Περαιτζρω, ζγινε ειςιγθςθ ςτθ μθτζρα 
να πιγαινε με τα παιδιά για λίγο διάςτθμα ςτο πατρικό τθσ ςπίτι (Κοκκινοτριμικιά), 
ενϊ όπωσ διαπιςτϊκθκε θ μθτζρα δεν αποτεινόταν ςτισ ΤΚΕ για οποιαδιποτε 
βοικεια. Με το πζρασ τθσ ςυνάντθςθσ ςυμπλθρϊκθκε και υπογράφτθκε το ζντυπο 
τθσ Πολυκεματικισ και ηθτικθκε ςυνοδόσ για τον τ., ενϊ αποφαςίςτθκε θ 
ςυνζχιςθ τθσ Ειδικισ Εκπαίδευςθσ και Λογοκεραπείασ. 
 

22. ε ζκτακτθ ςυνεδρία τθσ Επαρχιακισ Επιτροπισ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ 
θμερομθνίασ 18 Μάϊου 2010, αποφαςίςτθκε θ ςτιριξθ του τ. με παροχι Ειδικισ 
Εκπαίδευςθσ και Λογοκεραπείασ, θ προϊκθςθ του αιτιματοσ για χολικό υνοδό 
και υποβλικθκε ειςιγθςθ για εξζταςθ του ενδεχομζνου αναςτολισ τθσ φοίτθςθσ 
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του τ. ςτο Δθμοτικό, ενϊ θ Λειτουργόσ των ΤΚΕ (κ. ΧΧΧΧΧ) κα ανζφερε ςτισ ΤΚΕ τα 
περιςτατικά βίασ ςτθν οικογζνεια, για διερεφνθςθ.  

 
23. Περί τα τζλθ Μαΐου 2010, θ ΧΧΧΧΧ εγκατζλειψε τθν οικία τουσ και αφοφ πιρε το 

μικρό παιδί, εγκαταςτάκθκε ςτο πατρικό τθσ ςτθν Κοκκινοτριμικιά. Σον τ. δεν τον 
πιρε μαηί τθσ γιατί είχε προλάβει να τον πάρει ο ΧΧΧΧΧ από το ςχολείο. Ρικανι 
αιτία τθσ ενζργειασ τθσ ΧΧΧΧΧ ιταν ο άςχθμοσ τςακωμόσ τθσ με τον ΧΧΧΧΧ, ο 
οποίοσ τθν είχε κτυπιςει. Μετά το περιςτατικό ο τ. δεν πιγε ςχολείο για δφο 
θμζρεσ, ενϊ από τα μζςα Μαΐου περίπου μζχρι και το τζλοσ τθσ χρονιάσ, θ φοίτθςι 
του ςτο Νθπιαγωγείο διακόπθκε, λόγω οικογενειακϊν προβλθμάτων. 

 
 

4. Δθμοτικό Σχολείο Αγίασ Βαρβάρασ 
 
Σχολικι Χρονιά 2010 – 2011, Α’ Τάξθ   
 
1. Λίγο μετά τθν ζναρξθ τθσ φοίτθςθσ του τ. ςτθν Αϋ Σάξθ του Δθμοτικοφ χολείου, 

πραγματοποιικθκε Ρολυκεματικι Συνάντθςθ ςτο ςχολείο, ςτθν οποία 
παρευρζκθκαν θ ΕΨ, θ ΧΧΧΧΧ, θ Λογοκεραπεφτρια, θ Δαςκάλα (κ. ΧΧΧΧΧ) και θ 
Δαςκάλα Ειδικισ Εκπαίδευςθσ. τθ ςυνάντθςθ λζχκθκε πωσ ο τ. είχε αποδεχτεί τθ 
ςχολικι ςυνοδό από τθν οποία ιταν άμεςα εξαρτθμζνοσ τα διαλείμματα και 
ζνιωκε αςφάλεια μαηί τθσ, κάποιεσ φορζσ ζπαιηε με τουσ ςυμμακθτζσ του, αλλά 
δεν είχε κάποιον κολλθτό φίλο, δεν είχε πλζον εκριξεισ κυμοφ, τον 
παρακολουκοφςε Κλινικι Ψυχολόγοσ, θ οικογζνεια εξακολουκοφςε να 
αντιμετωπίηει  οικονομικά προβλιματα αλλά θ ςχζςθ ΧΧΧΧΧ - ΧΧΧΧΧ είναι 
καλφτερθ και δεν υπάρχουν καυγάδεσ, θ ΧΧΧΧΧ δεν πάει πλζον ςτθ φάρμα και θ 
Κοινωνικι Λειτουργόσ κ. ΧΧΧΧΧ επιςκζπτεται τθν οικογζνεια. Ζγινε ειςιγθςθ να 
εξεταςτεί ο τ. από τον χολίατρο για να γίνει παραπομπι του ςε Παιδονευρολόγο. 
 

2. Περί τα τζλθ Λανουαρίου 2011, θ ΕΨ είχε τθλεφωνικι επικοινωνία με τθν Κλινικι 
Ψυχολόγο, κ. ΧΧΧΧΧ, αναφορικά με τον τ.. Θ κ. ΧΧΧΧΧ ενθμζρωςε τθν ΕΨ πωσ θ 
ΧΧΧΧΧ είχε κακι αυτομζριμνα και πολλι δυςοςμία. Ο δε Στ. ιταν απομονωμζνο 
παιδί που βίωνε πολλι βία και αυτό τον ζπαιρνε πίςω από τθν ανάπτυξι του και 
αναλάμβανε εργαςίεσ ενιλικα ςτθ μάντρα (τάιςμα και φροντίδα ηϊων). Θ κ. 
ΧΧΧΧΧ δεν κεωροφςε αναγκαία τθν παρακολοφκθςθ του τ. από τθν ίδια, αλλά 
ζπρεπε να γίνονταν ςθμαντικζσ τομζσ ςτο πλαίςιο τθσ οικογζνειασ όπωσ: υγιεινζσ 
ςυνκικεσ διαβίωςθσ, να μθν εκτίκεται ο Στ. ςε κίνδυνο ι ψυχοτραυματικό κζαμα 
(όταν ςφάηει ηϊα ο πατζρασ, αδζςποτα ςκυλιά που ςκότωςαν και ζφαγαν ηϊα). 
θμαντικό κζμα, ςφμφωνα με τθν κ. ΧΧΧΧΧ, ιταν θ κάλυψθ βαςικϊν αναγκϊν, δθλ. 
κακαριότθτα, κακαρά ροφχα, φαγθτό ςτο ςχολείο, να μθν τον εκφοβίηει θ μθτζρα 
για τθ δαςκάλα και το ςχολείο. 
 

3. τισ 10 Φεβρουαρίου 2011, πραγματοποιικθκε, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του 
ςχολείου λόγω διαφόρων προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ, μακθςιακισ εικόνασ και 
προςωπικισ υγιεινισ του τ., νζα Ρολυκεματικι Συνάντθςθ ςτο ςχολείο. 
Παρευρζκθκαν θ ΕΨ, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, θ ΧΧΧΧΧ και θ υνδετικι 
Λειτουργόσ. Δεν παρζςτθςαν, παρότι είχαν κλθκεί, θ Κοινωνικι Λειτουργόσ και θ 
Κλινικι Ψυχολόγοσ, κακϊσ και ο ΧΧΧΧΧ,  επειδι δεν τον βόλευε θ πρωινι ϊρα. Θ 
δαςκάλα του τ., με τθν οποία ςυμφϊνθςαν θ Λογοκεραπεφτρια και θ Δαςκάλα 
Ειδικισ Εκπαίδευςθσ, ανζφερε πωσ ο τ. παρουςίαηε ςοβαρά προβλιματα, οι 
βαςικζσ όμωσ δυςκολίεσ αφοροφςαν ςτα ζντονα ςυναιςκθματικά 
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ςκαμπανεβάςματα, κάποιεσ θμζρεσ ιταν εξαγριωμζνοσ, επικετικόσ και 
ανεξζλεγκτοσ και κάποιεσ άλλεσ φορζσ ζντονα κλιμμζνοσ. Περαιτζρω, ςυχνά 
πιγαινε αφρόντιςτοσ ςτο ςχολείο, ζντονα παραμελθμζνοσ, χωρίσ να πλυκεί, να 
αλλάξει ροφχα ι να ζχει πρόγευμα, ενϊ προκλικθκαν δερματικζσ πακιςεισ ςτθ 
ςυνοδό και ςτθ διπλανι του τ., λόγω μεταδοτικϊν αςκενειϊν από ηϊα. Ο Στ. 
περιόριςε τισ αναφορζσ του για το ςπίτι και αρνείτο να απαντιςει ςε ερωτιςεισ 
επειδι, όπωσ είχε αναφζρει, δεν τον άφθνε θ ΧΧΧΧΧ, ενϊ ο ΧΧΧΧΧ του είπε να 
μθν ακοφει τθ Δαςκάλα Ειδικισ Εκπαίδευςθσ. Αναφορζσ του τ. αφοροφςαν ςε 
αδζςποτα ςκυλιά που ζτρωγαν ψοφίμια (ι ηωντανά κατςικάκια) ςτθ μάντρα, ςτον 
πατζρα που ζςφαηε ηϊα και αυτόσ παρακολουκοφςε, ςε ποντίκια και κατςαρίδεσ 
μζςα ςτο ςπίτι και ςε ζλλειψθ φαγθτοφ το μεςθμζρι. Ο ΧΧΧΧΧ πίεηε τθν ΧΧΧΧΧ να 
πθγαίνει ςτθ μάντρα για να τθσ δίνει χριματα, ενϊ δεν μιλοφςε με τθν Κοινωνικι 
Λειτουργό, υπάρχει ακόμθ βία ςτο ςπίτι, ο τ. είχε άφκεσ ςτο ςτόμα και δεν 
μποροφςε να κοιμθκεί το βράδυ και ο πατζρασ ςθκϊκθκε και τον ζδειρε. Θ ΧΧΧΧΧ 
αντζδραςε κεωρϊντασ τα πιο πάνω κακοικειεσ και ψευτιζσ, αλλά παραδζχτθκε ότι 
οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςτο ςπίτι και θ ςχζςθ τθσ με τον ΧΧΧΧΧ ιταν δφςκολεσ. 
Αποφαςίςτθκε εκ νζου οριςμόσ τθσ Ρολυκεματικισ Συνάντθςθσ, ςτθν παρουςία 
του ΧΧΧΧΧ, Κοινωνικισ Λειτουργοφ, Κλινικισ Ψυχολόγου και Νοςθλεφτριασ των 
Τπθρεςιϊν Παιδικισ και Εφθβικισ Ψυχικισ Τγείασ. Μζχρι τότε, είχαν τεκεί ωσ 
ςτόχοι θ εξαςφάλιςθ κακθμερινισ τροφισ και κακαριότθτασ του τ. και θ 
προςταςία του από τα όςα είχαν λεχκεί ςτθ ςυνάντθςθ. 
 

4. Θ Βοθκόσ Διευκφντρια του χολείου κ. ΧΧΧΧΧ απζςτειλε επιςτολι προσ τθν 
Επαρχιακι Επιτροπι Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ, θμερομθνίασ 3 Μαρτίου 
2011 και τθν ενθμζρωςε (α) για τθν κατάςταςθ του τ. (πχ. βία προσ ςυμμακθτζσ 
και ςχολικι ςυνοδό, ζφυγε από ςχολείο και τον εντόπιςε ο πατζρασ, φϊναηε ότι 
δεν ικελε να πάει ςπίτι, μόλισ είδε τουσ γονείσ ζτρεξε ζξω από το ςχολείο αλλά 
τον πρόλαβαν) και ότι θ ςυμπεριφορά του είχε γίνει πιο βίαιθ και (β) ότι είχαν γίνει 
Πολυκεματικζσ υναντιςεισ για να εξετάςουν τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ του. Με τθν 
επιςτολι τθσ, θ κ. ΧΧΧΧΧ ηιτθςε από τθν επαρχιακι Επιτροπι τθ λιψθ μζτρων για 
το χειριςμό/αντιμετϊπιςθ τθσ περίπτωςθσ.  
 

5. Σο περιεχόμενο τθσ πιο πάνω επιςτολισ εξετάςτθκε ςε ςυνεδρία τθσ Επαρχιακισ 
Επιτροπισ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ θμερομθνίασ 8 Μαρτίου 2010, κατά 
τθν οποία αποφαςίςτθκε θ παραπομπι (α) ςτισ Τπθρεςίεσ Ψυχικισ Τγείασ για 
Παιδιά και Εφιβουσ του Μακάρειου Νοςοκομείου για περαιτζρω βοικεια και (β) 
ςτισ ΤΚΕ για διερεφνθςθ. Η Επαρχιακι Επιτροπι διαβίβαςε ςτθ Διεφκυνςθ του 
ςχολείου, αντίγραφο ςχετικισ Εγκυκλίου θμερομθνίασ 19 Οκτωβρίου 2010 με 
κζμα «Βία ςτθν Οικογζνεια: Διαδικαςίεσ χειριςμοφ και προλθπτικι δράςθ» και 
το Εγχειρίδιο Διατμθματικϊν Διαδικαςιϊν για τον Χειριςμό Ρεριςτατικϊν Βίασ 
ςτθν Οικογζνεια, ενϊ ηιτθςε από το ςχολείο να ενθμερωκεί θ Ομάδα Άμεςθσ 
Ραρζμβαςθσ, ο οικείοσ Επικεωρθτισ και ο Επικεωρθτισ Ειδικισ Εκπαίδευςθσ. 
 

6. Θ επόμενθ Ρολυκεματικι Συνάντθςθ ςτο ςχολείο πραγματοποιικθκε ςτισ 22 
Μαρτίου 2011 και ς’ αυτιν παρευρζκθκαν ο ΧΧΧΧΧ και θ ΧΧΧΧΧ, ο Πάτερ ΧΧΧΧΧ, θ 
Κοινωνικι Λειτουργόσ κ. ΧΧΧΧΧ, και Εκπαιδευόμενθ Κοινωνικι Λειτουργόσ, θ 
Κλινικι Ψυχολόγοσ, θ ΕΨ, Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί, θ Διευκφνουςα του χολείου, 
θ υνδετικι Λειτουργόσ, και Νοςθλεφτρια των Τπθρεςιϊν Παιδικισ και Εφθβικισ 
Ψυχικισ Τγείασ. Θ ςυηιτθςθ περιςτράφθκε γφρω από τισ πολφ άςχθμεσ ςυνκικεσ 
διαβίωςθσ τθσ οικογζνειασ, τθ μθ ικανοποίθςθ βαςικϊν αναγκϊν, τθν εφκραυςτθ 
ςυναιςκθματικι κατάςταςθ και τθ δυςκολία του τ. να δθμιουργεί ςχζςεισ 
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εμπιςτοςφνθσ, ενϊ, όπωσ ςθμειϊκθκε, οι ςτόχοι τθσ προθγοφμενθσ ςυνάντθςθσ 
δεν είχαν υλοποιθκεί αφοφ (α) θ ΧΧΧΧΧ μετζφερε ςτον τ. όλα όςα είχαν λεχκεί και 
τον δθλθτθρίαςε λεκτικά, με επακόλουκο ο Στ. να γίνει πολφ καχφποπτοσ προσ το 
ςχολείο και τουσ δαςκάλουσ, να επθρεαςτεί θ ςχζςθ του με τθ ςχολικι βοθκό, να 
γίνει πιο επικετικόσ και φαινόταν πιο προβλθματιςμζνοσ και δυςτυχιςμζνοσ και 
(β) θ ΧΧΧΧΧ ακφρωνε τισ ςυναντιςεισ του τ. με τθν Κλινικι Ψυχολόγο. Περαιτζρω, 
θ Κοινωνικι Λειτουργόσ ανζφερε πωσ θ μθτζρα ηθτιάνευε ροφχα και παποφτςια 
ςτθν Αγία Βαρβάρα, το ςπίτι μφριηε άςχθμα και κφμιηε αποκικθ και ο τ. είπε για 
το άτομό τθσ πωσ «εν τοφτθ που πιάννει κοπελλοφκκια». Περαιτζρω, ο ΧΧΧΧΧ δεν 
δεχόταν οποιαδιποτε χρθματικι βοικεια για να μθν διειςδφςει το Γραφείο 
Ευθμερίασ ςτα οικογενειακά τουσ γιατί κα απομάκρυνε τα παιδιά από τθν 
οικογζνεια, ενϊ ζςφαηε ηϊα μπροςτά από τα παιδιά με αποτζλεςμα να τουσ 
προκαλεί ζντονο ψυχοτραυματικό βίωμα. Θ δε ΧΧΧΧΧ ιταν ανειλικρινισ με τθ 
ςτάςθ τθσ τόςο προσ τισ Τπθρεςίεσ όςο και προσ τον ΧΧΧΧΧ. Η Κλινικι Ψυχολόγοσ 
ςθμείωςε πωσ ο Στ. ιταν ευάλωτοσ, εφκραυςτοσ, αδυνατοφςε να πάρει 
πρωτοβουλίεσ και να εμπιςτευτεί άτομα, ιταν αναςτατωμζνοσ ςυναιςκθματικά, 
και επθρεαηόταν πολφ από τουσ γονείσ, ζχανε τθν παιδικότθτα του, αναλάμβανε 
ρόλουσ ενιλικα και θ διάκεςι του άλλαηε βάςει τθσ διάκεςθσ τθσ μθτζρασ. ε 
ςχζςθ με τισ ςτεγαςτικζσ ςυνκικεσ, ελζχκθ πωσ ιταν άκλιεσ και θ κατοικία 
αφρόντιςτθ και παρότι είχαν κάνει αίτθςθ ςτθν Επαρχιακι Διοίκθςθ για τθν 
επιςκευι τθσ κατοικίασ, ο ΧΧΧΧΧ ιταν πειςματάρθσ και επίμονοσ και δεν δεχόταν, 
παρά τθν προςπάκεια που είχε καταβάλει θ Κοινωνικι Λειτουργόσ για να τον 
μεταπείςει. Ο Πάτερ είχε αναφζρει πωσ υπιρχαν ςοβαρότατα προβλιματα μεταξφ 
ΧΧΧΧΧ-ΧΧΧΧΧ και ότι παραμελοφςαν τα παιδιά. Οι ειςθγιςεισ προσ τουσ γονείσ 
ιταν θ ςυνζχιςθ τθσ Ειδικισ Εκπαίδευςθσ, τθσ Λογοκεραπείασ, και τθσ Σχολικισ 
Συνοδοφ, θ ςυνεργαςία με τισ Υπθρεςίεσ Ραιδικισ και Εφθβικισ Ψυχικισ Υγείασ 
και θ αξιολόγθςθ του Στ. από Ραιδονευρολόγο (ο ΧΧΧΧΧ δεν ζφερε πλζον 
ζνςταςθ). Αποφαςίςτθκε, δε, θ επιδιόρκωςθ τθσ κατοικίασ από τθν Επαρχιακι 
Διοίκθςθ για βελτίωςθ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ (ο πατζρασ δεν ζφερε πλζον 
ζνςταςθ), θ απομάκρυνςθ των παιδιϊν από τθ μάντρα τα απογεφματα, θ φοίτθςθ 
του τ. ςε απογευματινι λζςχθ/απογευματινι δραςτθριότθτα, φοίτθςθ 
μικρότερου παιδιοφ ςε νθπιαγωγείο και θ εμπλοκι Λειτουργοφ Ευθμερίασ για 
ςτιριξθ οικογζνειασ και μθτζρασ ςτθ φροντίδα των παιδιϊν και του ςπιτιοφ.  
 

7. Θ  ΕΨ απζςτειλε ςχετικι επιςτολι προσ το Μδρυμα Ραδιομαρακωνίου θμερομθνίασ 
23 Μαρτίου 2011, για τθν παροχι οικονομικισ βοικειασ προσ τθν οικογζνεια, ϊςτε 
να μπορεί να βοθκθκεί εκπαιδευτικά ο τ. τα απογεφματα. 

 
8. Θ υνδετικι Λειτουργόσ απζςτειλε επιςτολι ςτθν Επαρχιακι Επιτροπι Ειδικισ 

Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ θμερομθνίασ 7 Απριλίου 2011, με τθν οποία ενθμζρωςε 
τθν Επιτροπι ότι, ανάμεςα ςε άλλα, ζπρεπε να ςυνεχιηόταν θ προςφορά ςτον τ. 
ειδικισ εκπαίδευςθσ, λογοκεραπείασ και ςχολικισ ςυνοδοφ και τθν επόμενθ 
ςχολικι χρονιά, ενϊ επανζλαβε τθν ειςιγθςι τθσ για αξιολόγθςθ του τ. από 
Παιδονευρολόγο για αποκλειςμό τθσ πικανότθτασ οργανικοφ προβλιματοσ. 
 

9. Θ Επαρχιακι Επιτροπι Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ εξζταςε τα πιο πάνω και 
με επιςτολι τθσ θμερομθνίασ 27 Απριλίου 2011, ενθμζρωςε τουσ γονείσ για τθ 
διεφρυνςθ Πολυκεματικισ Ομάδασ Αξιολόγθςθσ με Παιδοψυχίατρο/Κλινικό 
Ψυχολόγο (ςτο Μακάρειο) με τον οποίο ζπρεπε να διευκετοφςαν το χρόνο 
αξιολόγθςθσ του τ. το ςυντομότερο. 
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10. τισ 12 Μαΐου 2011, πραγματοποιικθκε Ρολυκεματικι Συνάντθςθ ςτο ςχολείο, 
ςτθν οποία παρευρζκθκαν ΧΧΧΧΧ, θ υνδετικι Λειτουργόσ, θ Λογοκεραπεφτρια 
(ΧΧΧΧΧ), θ Δαςκάλα Ειδικισ Εκπαίδευςθσ, θ ΕΨ, θ Δαςκάλα και θ Κοινωνικι 
Λειτουργόσ κ. ΧΧΧΧΧ. τθ ςυνάντθςθ ςθμειϊκθκε πωσ είχε ξεκινιςει θ ςυνεργαςία 
με τθν Κλινικι Ψυχολόγο και θ ΧΧΧΧΧ προςπακοφςε ςυνειδθτά να είναι πιο ιρεμθ 
και να ςυνεργάηεται μαηί τθσ, κάτι που είχε άμεςθ κετικι αντίδραςθ ςτο 
μακθςιακό τομζα και ςτθ ςυμπεριφορά του τ.. Παράλλθλα, είχε αρχίςει θ 
επιδιόρκωςθ τθσ κατοικίασ, ο ΧΧΧΧΧ κακάριςε τθν αυλι και μετακίνθςε τα αιχμθρά 
αντικείμενα, ενϊ θ ΧΧΧΧΧ προςπακοφςε να επιβραβεφει τον τ., γεγονόσ που τον 
είχε θρεμιςει. Οι ςτόχοι που τζκθκαν ςτθ ςυνάντθςθ ιταν θ επιδιόρκωςθ τθσ 
κατοικίασ από τθν Επαρχιακι Διοίκθςθ, ο Στ. να απομακρυνκεί από τθ  μάντρα και 
να πάει ςτθ λζςχθ, το μικρό παιδί να πάει ςτο Νθπιαγωγείο και να πειςτεί ο ΧΧΧΧΧ 
να κάνει αίτθςθ για δθμόςιο βοικθμα, ενϊ είχε τεκεί το δίλθμμα κατά πόςον ο τ. 
ζπρεπε να παραμείνει ςτάςιμοσ ι να προαχκεί ςτθ Βϋ Σάξθ. Για το ςυγκεκριμζνο 
κζμα αναφζρκθκε πωσ παρόλο που  εάν παρζμενε ςτάςιμοσ κα είχε αρνθτικι 
επίδραςθ ςτθν ψυχολογία του τ., θ άποψι τουσ ιταν ότι ζπρεπε να παραμείνει 
ςτάςιμοσ και να τον επιβραβεφουν. 
 

11. Οι ΧΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧ ιταν αρνθτικοί ςτο ενδεχόμενο ςταςιμότθτασ του τ.  
 

12. Θ  Λογοκεραπεφτρια και θ Δαςκάλα Ειδικισ Εκπαίδευςθσ, ςτισ Εκκζςεισ Προόδου 
ειςθγικθκαν τθ ςυνζχιςθ τθσ λογοκεραπείασ και τθσ ειδικισ εκπαίδευςθσ και ςτθ 
Βϋ τάξθ. 

 
 
Σχολικι Χρονιά 2011 – 2012, Βϋ Τάξθ   
 
1. Θ πρϊτθ Ρολυκεματικι Συνάντθςθ που ζγινε ςτο ςχολείο τθν νζα ςχολικι χρονιά,  

Οκτωβρίου  2011,  παρευρζκθκαν θ Κοινωνικι Λειτουργόσ κ. ΧΧΧΧΧ, θ ΕΨ, θ 
υνδετικι Λειτουργόσ, ο Διευκυντισ,  θ Λογοκεραπεφτρια, θ Δαςκάλα Ειδικισ 
Εκπαίδευςθσ, ο Δάςκαλοσ, θ χολικι υνοδόσ, ο Πάτερ ΧΧΧΧΧ και θ ΧΧΧΧΧ. Ο 
ΧΧΧΧΧ, παρότι είχε κλθκεί, δεν παρευρζκθκε, επειδι εργαηόταν ςτα χωράφια. τθ 
ςυνάντθςθ επιςθμάνκθκε πωσ ο τ. ιταν αρκετά ςυνεργάςιμοσ ςε ςφγκριςθ με τθν 
προθγοφμενθ ςχολικι χρονιά και πιο κοινωνικόσ τα διαλείμματα, αλλά ιταν 
αγχωμζνοσ και κουραςμζνοσ τθν τελευταία περίοδο. Επίςθσ, το προςωπικό του 
ςχολείου γνϊριηε, προφανϊσ από τον τ., πωσ ο ΧΧΧΧΧ κτυποφςε τθν ΧΧΧΧΧ, μια 
φορά που ιταν κυμωμζνοσ ζπνιξε αρνάκια και πωσ ο τ. αρρϊςτθςε, επειδι  ιταν 
αρκετι ϊρα ςτθ μάντρα και είχε βραχεί από τθ βροχι. Ρεραιτζρω, είχαν τεκεί 
υπόψθ των παρευριςκόμενων διάφορα γεγονότα που είχε αναφζρει ο Στ. (με 
βάςθ τισ ςθμειϊςεισ τθσ ΕΨ) και ςυνθγοροφςαν ςτθν απομάκρυνςθ του Στ. από 
το ςπίτι: ο ΧΧΧΧΧ είχε πνίξει αρνάκια μπροςτά του, δεν είχαν κακόλου φαγθτό ςτο 
ςπίτι, χρωςτοφςε μεγάλο χρθματικό ποςό ςτθν καντίνα του ςχολείου, ο ΧΧΧΧΧ δεν 
κάλυπτε τισ ανάγκεσ τθσ ΧΧΧΧΧ. και ο ΧΧΧΧΧ ολθμερίσ κοιμόταν. Ο τ. είχε επίςθσ 
αναφζρει πωσ ο ΧΧΧΧΧ τουσ δζρνει πλζον μόνο ςτθ μάντρα «για να μθν ακοφνε οι 
γείτονεσ και πάει θ κ. ΧΧΧΧΧ (Κοινωνικι Λειτουργόσ) και του πιάςει τα μωρά». Θ δε 
μθτζρα είχε ςταματιςει να παίρνει τον τ. ςτον Παιδοψυχίατρο, απζρριψε όλα τα 
προαναφερκζντα ωσ ψζματα, ςτθρίηοντασ τον ΧΧΧΧΧ και τον εαυτό τθσ, 
υποςτιριξε πωσ θ ςχζςθ τθσ με τον ΧΧΧΧΧ ιταν καλφτερθ και δεν τθν κτυποφςε 
όπωσ ςτο παρελκόν, απζδωςε τισ ξαφνικζσ αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά του τ. ςτο 
ότι δεν είναι ευτυχιςμζνοσ, επειδι δεν ζχει φίλουσ και υποςτιριξε πωσ μετά το 
ςχολείο ο τ. ξεκουράηεται, διαβάηουν μαηί και ςυηθτάνε, ενϊ κάποιεσ φορζσ πάνε 
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ςτθ μάντρα, επειδι δεν ζχει ποφ να τον αφιςει. Οι παρευριςκόμενοι, 
προςπάκθςαν να εξθγιςουν ςτθ ΧΧΧΧΧ ότι οι μακθςιακζσ και κοινωνικζσ 
δυςκολίεσ του τ. πιγαηαν από τα ςυναιςκθματικά του  προβλιματα. 
 

2. τισ 9 Φεβρουαρίου 2012, θ ΕΨ είχε ςυνάντθςθ με τον τ. και διαπίςτωςε πωσ δεν 
είχε ςθμειωκεί οποιαδιποτε αλλαγι, είχε κυμό και παρότι υποςτιριξε πωσ τόςο ο 
ίδιοσ όςο και θ ΧΧΧΧΧ δεν πιγαιναν πλζον ςτθ μάντρα, ενδεχομζνωσ να ψευδόταν, 
αφοφ είχε μάκει να λζει ψζματα. Επίςθσ, ανζφερε ςτθν ΕΨ πωσ περνά καλά με τα 
ηϊα, αλλά όταν τα ςφάηει ο πατζρασ του δεν περνά καλά. 
 

3. Θ Λογοκεραπεφτρια και θ Δαςκάλα Ειδικισ Εκπαίδευςθσ, ςτισ Εκκζςεισ Προόδου 
ςθμείωςαν πωσ θ πρόοδοσ και θ ςυνεργαςία του τ. εξαρτιόνταν από τθ 
ςυναιςκθματικι του κατάςταςθ και ειςθγικθκαν τθ ςυνζχιςθ τθσ λογοκεραπείασ 
και τθσ ειδικισ εκπαίδευςθσ και ςτθ Γϋ τάξθ. 

 
 

Σχολικι Χρονιά 2012 – 2013, Γ’ Τάξθ   
 
1. τισ 5 Δεκεμβρίου 2012, πραγματοποιικθκε Ρολυκεματικι Συνάντθςθ ςτο 

ςχολείο, ςτθν οποία παρευρζκθκαν ο Δάςκαλοσ Ειδικισ Εκπαίδευςθσ, θ 
Λογοκεραπεφτρια,  θ ΧΧΧΧΧ, ο Δάςκαλοσ, θ Κοινωνικι Λειτουργόσ και θ 
Εκπαιδευτικι Ψυχολόγοσ (ΕΨ) κ. ΧΧΧΧΧ. ε ςχζςθ με τον τ., ο δάςκαλοσ 
επεςιμανε πωσ είχε ςθμειϊςει πρόοδο και είχαν μειωκεί οι εκριξεισ κυμοφ, ιταν 
ςυνεργάςιμοσ, ευγενικόσ και είχε κζλθςθ, ωςτόςο φαινόταν κατςουφιαςμζνοσ, 
λυπθμζνοσ και ςκεπτικόσ. Επίςθσ, ειςθγικθκε ςτθ ΧΧΧΧΧ μετά το ςχολείο ο τ. να 
πθγαίνει ςτθ Λζςχθ, αλλά του είπε πωσ ο τ. δεν ικελε να πθγαίνει. Ο Δάςκαλοσ 
Ειδικισ Εκπαίδευςθσ παρείχε πλζον ςτιριξθ ςτον τ. ςτο ςυναιςκθματικό κομμάτι 
και θ ΕΨ ειςθγικθκε τον κακοριςμό ςυμπεριφορικοφ προγράμματοσ για τον τ. με 
κίνθτρο, με τθ βοικεια τθσ Λογοκεραπεφτριασ και ςε ςυνεργαςία μαηί τθσ.  Θ ΕΨ 
ανζφερε ςτθ μθτζρα πόςο ςθμαντικι ιταν για τον τ. θ παρζμβαςθ τθσ 
Παιδοψυχίατρου, αλλά θ ΧΧΧΧΧ υποςτιριξε πωσ μετά από 5-6 ςυναντιςεισ 
διζκοψε τθ ςυνεργαςία μαηί τθσ, γιατί ο τ. επζςτρεφε ςπίτι κουραςμζνοσ, ωςτόςο 
κα επικοινωνοφςε ξανά μαηί τθσ για τθ διευκζτθςθ νζασ ςυνάντθςθσ. Θ ςυνοδόσ 
κα τερματιηόταν τον Φεβρουάριο του 2013, μετά τθν εφαρμογι του 
υμπεριφορικοφ Προγράμματοσ. 

 
2. Θ επόμενθ Πολυκεματικι υνάντθςθ ςτο ςχολείο πραγματοποιικθκε ςτισ 19 

Φεβρουαρίου 2013 και ς’ αυτιν ςυμμετείχαν θ ΧΧΧΧΧ, θ Βοθκόσ Διευκφντρια του 
χολείου, θ υνδετικι Λειτουργόσ, θ Λογοπακολόγοσ και ο Δάςκαλοσ. 
Αποφαςίςτθκε θ υποβολι ειςιγθςθσ για τερματιςμό τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 
ςχολικισ ςυνοδοφ ςτον τ., αφοφ ο τ. δεν παρουςίαηε πλζον προβλιματα 
ςυμπεριφοράσ, παρότι παρζμενε ηωθρόσ.   

 
3. τισ 26 Φεβρουαρίου 2013, θ Επαρχιακι Επιτροπι Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ 

ενζκρινε τον τερματιςμό τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςχολικισ ςυνοδοφ ςτον τ..  
 
4. Σόςο ο Δάςκαλοσ Ειδικισ Εκπαίδευςθσ, όςο και θ Λογοκεραπεφτρια, ςτισ Εκκζςεισ 

Προόδου για τον τ., ειςθγικθκαν τθ ςυνζχιςθ τθσ λογοκεραπείασ και τθσ ειδικισ 
εκπαίδευςθσ και ςτθ Δϋ τάξθ. Επίςθσ και οι δφο είχαν επιςθμάνει τα προβλιματα 
ατομικισ φροντίδασ του τ.: πιγαινε ςτο ςχολείο ατθμζλθτοσ και λερωμζνοσ, δεν 
ζκανε ςυχνά μπάνιο, τα ροφχα του ιταν πολφ βρϊμικα και λερωμζνα ροφχα. Ππωσ 
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δε είχε ςθμειϊςει θ Λογοκεραπεφτρια, ο Στ. τθσ είχε αναφζρει πωσ μετά το 
ςχολείο πιγαινε ςτθ φάρμα του ΧΧΧΧΧ και του κείου και βοθκοφςε μζχρι αργά 
το βράδυ, με επακόλουκο να είναι κουραςμζνοσ και λερωμζνοσ και λόγω του 
προχωρθμζνου τθσ ϊρασ που επζςτρεφε ςπίτι, δε ζκανε μπάνιο. Θ 
Λογοκεραπεφτρια ςθμείωςε επίςθσ πωσ το Μάιο του 2013, είχε λάβει χϊρα 
επειςόδιο ξυλοδαρμοφ του Στ. από τον ΧΧΧΧΧ και το ςχολείο κάλεςε το Γραφείο 
Ευθμερίασ και τθν ΕΨ. Θ ΧΧΧΧΧ ζκανε καταγγελία και ζδωςε κατάκεςθ ςτθν 
Αςτυνομία για το περιςτατικό και ο τ. οπτικογραφθμζνθ κατάκεςθ. Για μια 
εβδομάδα θ ΧΧΧΧΧ και τα παιδιά διζμεναν για προςταςία ςτο πατρικό τθσ ΧΧΧΧΧ 
ςτθν Κοκκινοτριμικιά, αλλά μετά επζςτρεψαν ςπίτι.  

 
 
Σχολικι Χρονιά 2013 – 2014, Δ Τάξθ   
 
1. Θ Πολυκεματικι υνάντθςθ ςτο ςχολείο πραγματοποιικθκε ςτισ 5 Δεκεμβρίου 

2013 και παρευρζκθκαν θ υνδετικι Λειτουργόσ, θ ΕΨ, Λειτουργόσ του Γραφείου 
Ευθμερίασ κ. ΧΧΧΧΧ θ Λογοκεραπεφτρια, θ Δαςκάλα Ειδικισ Εκπαίδευςθσ, θ 
ΧΧΧΧΧ, ο Δάςκαλοσ και ο Διευκυντισ του ςχολείου. Ο ΧΧΧΧΧ είχε κλθκεί, αλλά δεν 
παρευρζκθκε. Στθ ςυνάντθςθ ςθμειϊκθκε πωσ ο Στ. ιταν λυπθμζνοσ και 
κλιμμζνοσ και παρότι δεν ιταν απομονωμζνοσ από τα άλλα παιδιά, δεν ιταν 
χαροφμενοσ, μιλοφςε ςυνεχϊσ για το κείο του που είχε αποβιϊςει πρόςφατα και 
μετζφερε πράγματα από το ςπίτι και μελαγχολοφςε. Επίςθσ, είχε αποβιϊςει ο 
Πάτερ ΧΧΧΧΧ και θ ΧΧΧΧΧ ζχαςε το ςτιριγμα τθσ.  Θ ΧΧΧΧΧ είχε παραπονεκεί ςτο 
Διευκυντι του ςχολείου επειδι θ Δαςκάλα υπζβαλε ερωτιςεισ ςτον τ. για τθν 
κατάςταςθ ςτο ςπίτι και όπωσ ςθμείωςε, γι’ αυτό είχε ςυναινζςει ςτον τερματιςμό 
τθσ παροχισ υπθρεςιϊν τθσ ςχολικισ ςυνοδοφ, για να μθν μακαίνει από τον τ. τί 
ςυνζβαινε ςτο ςπίτι τουσ. Θ ΧΧΧΧΧ ανζφερε πωσ δεν είχαν χριματα, ιταν άποροι, 
δεν είχαν λεφτά, οφτε για τθ βενηίνθ για τθ μεταφορά του τ. ςτο Μακάρειο 
Νοςοκομείο και ηοφςαν ςε άκλιεσ ςυνκικεσ. Πρόςκεςε, δε, πωσ δεν άντεχε άλλο, 
χρειαηόταν ςτιριξθ και ηθτοφςε βοικεια άμεςα, ο ΧΧΧΧΧ τθσ είχε πάρει το κινθτό 
και δεν τθσ επζτρεπε να πθγαίνει ςτισ φίλεσ τθσ, με αυτά που ςυνζβαιναν ςτο ςπίτι 
τθσ ιταν πολφ δφςκολο να βοθκά τα παιδιά ςτο διάβαςμα. Οι παρευριςκόμενοι 
παρότρυναν τθν ΧΧΧΧΧ να ςυνεργαςτεί με τθν καινοφρια Κοινωνικι Λειτουργό και 
να μθν φοβάται να τθν εμπιςτευτεί. ε ςχζςθ με τον τ. ςθμειϊκθκε πωσ δεν τουσ 
απαςχολοφςε τόςο το μακθςιακό κομμάτι, κακότι ο τ. χρειαηόταν 
ςυναιςκθματικι ςτιριξθ. 
 

2. Ο Δάςκαλοσ Ειδικισ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ζκκεςθ Προόδου για τον τ. ςθμείωςε πωσ 
ο τ. αντιμετϊπιηε ςοβαρζσ ςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ λόγω του οικογενειακοφ 
περιβάλλοντοσ, είχε χαμθλι αυτοεκτίμθςθ και αυτοεικόνα, ιταν πολφ κλειςτόσ και 
δυςκολευόταν ι απζφευγε να μιλιςει για τα ςυναιςκιματα ι τισ ςκζψεισ του, 
περιζγραφε ζνα γεγονόσ ςαν μεγάλοσ και όχι ςαν μικρό παιδί, ιταν αρκετά 
μοναχικό άτομο και ςυμπεριφερόταν πιο πολφ ςαν ενιλικασ, αφοφ όπωσ ζλεγε, τα 
απογεφματα δεν ζπαιηε αλλά ζκανε διάφορεσ δουλειζσ και διάβαηε και είχε 
μεγάλθ ανάγκθ από ενκάρρυνςθ, κακοδιγθςθ και ςτιριξθ. Ωσ εκ τοφτου, κα 
επικεντρωνόταν ςτθ ςυναιςκθματικι εκπαίδευςθ του τ. για να μπορεί να 
εκφράηει τα ςυναιςκιματά του και να διαχειρίηεται διάφορεσ καταςτάςεισ ςτο 
ςχολείο και κυρίωσ ςτο ςπίτι, ενϊ παράλλθλα ιταν αναγκαία θ ςυχνι και 
ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ του τ. από παιδοψυχολόγο. 
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3. τθν ζκκεςθ Προόδου για τθ Λογοκεραπεία, θ Λογοκεραπεφτρια ςθμείωςε πωσ ο 
Στ. ιταν ιδιαίτερα ιρεμοσ ςε ανθςυχθτικό βακμό και αντιμετϊπιηε ςοβαρζσ 
ςυναιςκθματικζσ διαταραχζσ που ζχρθηαν άμεςθσ και ςυςτθματικισ 
παρζμβαςθσ από κλινικό ψυχολόγο, αφοφ θ ςυναιςκθματικι του φόρτιςθ 
παρεμπόδιηε τθν ανάπτυξι του ςε άλλουσ τομείσ. ε ςχζςθ με τθν παροχι 
λογοκεραπευτικισ αγωγισ ςτον τ. ειςθγικθκε τθν αξιολόγθςθ του τ. τθ νζα 
ςχολικι χρονιά για να αποφαςιηόταν εάν κα ςυνεχιηόταν, εάν και εφόςον κα του 
πρόςφερε κάτι το ουςιϊδεσ. Η ΧΧΧΧΧ, όπωσ ςθμειϊκθκε ςτθν ζκκεςθ, είχε 
αρνθτικι αντιμετϊπιςθ προσ το Γραφείο Ευθμερίασ, κατά καιροφσ ζπαιρνε τα 
παιδιά ςτο πατρικό τθσ και είχε εκφράςει τθν επικυμία να μετακομίςει εκεί λόγω 
τθσ κακοποίθςθσ που δεχόταν από τον ΧΧΧΧΧ (για δεφτερθ φορά γφρω ςτο 
επτζμβριο του 2014). Εντοφτοισ, ιταν ςθμαντικι θ  ενεργι εμπλοκι του Γραφείου 
Ευθμερίασ, το οποίο είχε μεν παρζμβει αλλά θ παρζμβαςθ του δεν φαινόταν να 
είχε οποιοδιποτε αποτζλεςμα.  

 
 
Σχολικι Χρονιά 2014 – 2015, Εϋ Τάξθ   
 
1. Σον Οκτϊβριο του 2014, θ Λογοκεραπεφτρια ετοίμαςε ζκκεςθ Προόδου για τον τ. 

και όπωσ ςθμείωςε, ο τ. αντιμετϊπιηε πολλά και ςοβαρά προβλιματα ςτο ςπίτι 
(βία και κακοποίθςθ ςτθν οικογζνεια) που τον επθρζαηαν πολφ ψυχολογικά, είχε 
κλιμμζνο βλζμμα και ςοβαρότθτα που αρμόηει ςε ενιλικα και, ενϊ, θ οικογζνεια 
«παρακολουκείται» από το Γραφείο Ευθμερίασ δεν υπιρχε ενθμζρωςθ για τθν 
κατάςταςθ που επικρατοφςε ςτο ςπίτι μετά τθν τελευταία ςυνάντθςθ που 
πραγματοποιικθκε ςτο ςχολείο το επτζμβριο του 2014. 

 
2. Θ ειςιγθςθ τθσ Λογοκεραπεφτριασ ιταν επειδι θ λογοκεραπεία δεν είχε ιδιαίτερο 

όφελοσ για τον τ., λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ θλικίασ, τθσ ψυχολογικισ 
κατάςταςθσ και τα πολλά χρόνια που λάμβανε ςτιριξθ, δεν του προςφζρει κάτι το 
ουςιϊδεσ, ζπρεπε να ςυνεχιηόταν θ ειδικι εκπαίδευςθ και να τερματιηόταν θ 
λογοκεραπεία. Οι ανάγκεσ του Στ., ςθμείωςε θ Λογοκεραπεφτρια, ιταν ςτον 
ψυχολογικό τομζα και γι’ αυτό ιταν ςθμαντικό  να παρακολουκείται από 
ψυχολόγο κάτι για το οποίο ιταν ενιμεροι όλοι οι εμπλεκόμενοι (δάςκαλοσ, 
ΧΧΧΧΧ, Εκπαιδευτικόσ Ψυχολόγοσ κλπ.). Ο δε πατζρασ, ιταν απϊν ςε όλεσ τισ 
ςυναντιςεισ που αφοροφςαν ςτον τ..  

 
3. τισ 6 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιικθκε Ρολυκεματικι Συνάντθςθ ςτο 

ςχολείο, ςτθν οποία παρευρζκθκαν θ Λογοκεραπεφτρια,  θ ςυνδετικι Λειτουργόσ, 
ο Διευκυντισ, θ Δαςκάλα Ειδικισ Εκπαίδευςθσ, ο Δάςκαλοσ, θ Εκπαιδευτικι 
Ψυχολόγοσ και ΧΧΧΧΧ. τθ ςυνάντθςθ ελζχκθ ότι ο τ. είχε χάςει τθν παιδικότθτα 
του, ζπαιρνε το ρόλο του προςτάτθ και χρειαηόταν ψυχολογικι ςτιριξθ, ιταν 
ευαίςκθτοσ και ευγενικόσ, χωρίσ ςυμπεριφορικά προβλιματα, είχε επίπλαςτθ 
ωριμότθτα, λόγω περιβάλλοντοσ, χαμθλι αυτοεικόνα και αυτοπεποίκθςθ, είχε 
άποψθ και διαφοροποιείτο από τουσ άλλουσ και ςτον κοινωνικό τομζα, χειριηόταν 
τα αρνθτικά ςυναιςκιματα, αλλά δεν εξζφραηε τα κετικά και τα απογεφματα τα 
περνοφςε ςτθ μάντρα με τουσ γονείσ του. Θ, δε, οικογζνεια αντιμετϊπιηε πολφ 
μεγάλα οικονομικά προβλιματα, υπιρχαν μεγάλεσ δυςκολίεσ ςτθ ςχζςθ ΧΧΧΧΧ-
ΧΧΧΧΧ και υπιρχε πικανότθτα να χωρίςουν, ενϊ θ ΧΧΧΧΧ ςτθριηόταν 
ςυναιςκθματικά από Ψυχολόγο ςτισ ΧΧΧΧΧ. Ειςιγθςθ τθσ ςυνάντθςθσ ιταν θ 
μείωςθ τθσ Λογοκεραπείασ και αφξθςθ των ωρϊν παροχισ Ειδικισ Εκπαίδευςθσ. 
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4. Η Επαρχιακι Επιτροπι Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ ςε ςυνεδρία τθσ 
θμερομθνίασ 9 Δεκεμβρίου 2014, αποφάςιςε, βάςει ςχετικοφ εντφπου που είχε 
αποςταλεί από το ςχολείο, τον τερματιςμό τθσ Λογοκεραπείασ και τθ ςυνζχιςθ τθσ 
Ειδικισ Εκπαίδευςθσ. 

 
5. Θ Δαςκάλα Ειδικισ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ζκκεςθ Προόδου για τον τ. τον Λοφνιο του 

2015, ςθμείωςε πωσ ο τ. είχε ςυναιςκθματικζσ διαταραχζσ, πολφ χαμθλι 
αυτοπεποίκθςθ και ςυχνά ιταν αφθρθμζνοσ και χρειαηόταν ενθμζρωςθ για τθν 
ατομικι φροντίδα, αφοφ ςυχνά τα νφχια του ιταν λερωμζνα και από το λαιμό του 
φαινόταν ότι είχε μζρεσ να κάνει μπάνιο. 

 
 
Σχολικι Χρονιά 2015 – 2016, Στϋ Τάξθ   
 
1. τισ 22 Οκτωβρίου 2015, πραγματοποιικθκε Ρολυκεματικι Συνάντθςθ ςτο 

ςχολείο, ςτθν οποία παρευρζκθκαν ο Διευκυντισ, θ Δαςκάλα Ειδικισ 
Εκπαίδευςθσ, ο Δάςκαλοσ και θ ΧΧΧΧΧ. Θ ςυνάντθςθ αποςκοποφςε ςτον 
κακοριςμό των ςτόχων τθσ ςχολικισ χρονιάσ: να κοινωνικοποιθκεί ο τ. τόςο ςτο 
ςχολείο όςο και τα απογεφματα και να αναπτφξει τθν αυτοπεποίκθςθ του και 
κριτικι ςκζψθ (είμαι κακαρόσ; Σα ροφχα μου είναι ςωςτά;). 

 
2. Κατόπιν ςχετικισ Ραραπομπισ από τθ υνδετικι Λειτουργό Ειδικισ Εκπαίδευςθσ κ. 

ΧΧΧΧΧ, για επαναξιολόγθςθ για κακοριςμό των αναγκϊν του τ. ενόψει τθσ 
ζνταξθσ ςτο Γυμνάςιο τθ ςχολικι χρονιά 2016-2017, θ Επαρχιακι Επιτροπι 
Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ ςε ςυνεδρία τθσ θμερομθνίασ 12 Λανουαρίου 
2016, αποφάςιςε ςφςταςθ Πολυκεματικισ Ομάδασ που κα αποτελείτο από 
Εκπαιδευτικό Ειδικισ Εκπαίδευςθσ, Εκπαιδευτικό Σμιματοσ και Εκπαιδευτικό 
Ψυχολόγο, οι οποίοι κα αξιολογοφςαν ξεχωριςτά τον τ.. 

 
3. Ο Εκπαιδευτικόσ Σμιματοσ (Δάςκαλοσ) ςτθν Αξιολόγθςι του τ. ανζφερε πωσ θ 

οικογζνεια παρακολουκείτο από το Γραφείο Ευθμερίασ, ο τ. ιταν καλόσ ςτον 
προφορικό λόγο αλλά πολφ μαηεμζνοσ και ςυνεςταλμζνοσ, περιζγραφε με πιο 
πολλζσ λεπτομζρειεσ προςωπικζσ του εμπειρίεσ, ειδικά αν ςχετίηονται με τθ ςτάνθ 
και τα ηϊα τουσ, ιταν πολφ ευγενικόσ και φιλότιμοσ, πρότυπο ςυμπεριφοράσ ςτθ 
ςχζςθ του με τουσ δαςκάλουσ του, είχε χαμθλι αυτοπεποίκθςθ και ςυνικωσ ιταν 
ανζκφραςτοσ, ςπάνια χαμογελοφςε, ςαν να είχε αποδεχτεί τθ ηωι του και 
προχωροφςε μαηί τθσ, ιταν κοινωνικόσ και μιλοφςε αρκετά, αλλά με λογικι και 
ανθςυχίεσ ενόσ ενιλικα, ενϊ δεν είχε εκδθλϊςει ποτζ βίαιθ ςυμπεριφορά. 
Πρόςκεςε, δε, πωσ είχαν δουλζψει ςκλθρά τα τελευταία δφο χρόνια ςτον τομζα 
τθσ κοινωνικοποίθςθσ και ζνταξθσ του ςτθν ομάδα τθσ τάξθσ και είχε παρουςιαςτεί 
ςθμαντικι βελτίωςθ, είχε αποκτιςει μερικοφσ φίλουσ, είχε πάρει αρκετζσ ψιφουσ 
ςτισ εκλογζσ και χάρθκε, ενϊ άλλεσ φορζσ ζπαιρνε μόνο τθ δικι του ι απουςίαηε 
εκείνθ τθν θμζρα, είχε αποκολλθκεί από το ρόλο του προςτάτθ τθσ μικρισ του 
αδελφισ, ςτα διαλείμματα λάμβανε μζροσ ςε όλεσ τισ εκδθλϊςεισ και ιταν πολφ 
καλόσ ςτο κζατρο, ενϊ του είχαν εξαςφαλίςει δωρεάν μακιματα κεάτρου ςτο 
Δάλι, αλλά οι γονείσ δεν μποροφςαν να τον μεταφζρουν. Όπωσ ςθμείωςε ο 
δάςκαλοσ, ζπρεπε να διανυκεί ακόμθ αρκετόσ δρόμοσ, αφοφ ο τ. παρζμενε 
ιδιαίτερα ευάλωτοσ και ειςθγικθκε (α) απαλλαγι από μακιματα που δικαιοφται 
ωσ μακθτισ Ειδικισ Εκπαίδευςθσ, (β) ατομικι ςτιριξθ ςτα μακιματα, (γ) ςυνεχι 
ςυναιςκθματικι ςτιριξθ και κακοδιγθςθ και (δ) προςοχι για τυχόν απόρριψθ από 
τουσ υπόλοιπουσ ςυμμακθτζσ του. 
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4. Θ Δαςκάλα Ειδικισ Εκπαίδευςθσ ςτθν Αξιολόγθςθ του τ. ςθμείωςε πωσ θ 

οικογζνεια παρακολουκείτο από το Γραφείο Ευθμερίασ λόγω ςοβαρϊν 
προβλθμάτων βίασ και κακοποίθςθσ ςτθν οικογζνεια από τθν παιδικι του 
θλικία, αφοφ πατζρασ κτυποφςε τθ μθτζρα και τα παιδιά, ενϊ θ τελευταία 
ςυνάντθςθ με το Γραφείο Ευθμερίασ ιταν το Σεπτζμβριο του 2014. Θ κατάςταςθ 
ςτο ςπίτι από ςυναιςκθματικισ άποψθσ ιταν καλφτερθ, εντοφτοισ θ οικογζνεια 
αντιμετϊπιηε ςοβαρά οικονομικά προβλιματα και ηθτοφςε οικονομικι ενίςχυςθ. Ο 
Στ. ιταν βοθκόσ του πατζρα ςτθ μάντρα και βοθκοφςε τθ μθτζρα ςτισ δουλειζσ 
του ςπιτιοφ, είχε ςθμειϊςει τρομερι βελτίωςθ ςε όλουσ τουσ τομείσ, ιταν αρκετά 
ςυνεςταλμζνοσ και φορτιςμζνοσ ςυναιςκθματικά, αλλά δεν το εκδιλωνε με βίαιθ 
ςυμπεριφορά, ομοίαηε ωςάν να είχε αποδεχτεί τθ ηωι του και προχωροφςε μαηί 
τθσ, το πρόςωπο του ιταν απακζςτατο και ςπάνια χαμογελοφςε, ιταν κοινωνικόσ 
και μιλοφςε αρκετά, αλλά με λογικι και ανθςυχίεσ ενόσ ενιλικα, δεν ιταν 
αποδεκτόσ από το ςφνολο τθσ τάξθσ, κυρίωσ λόγω τθσ κακαριότθτασ (μυρωδιά από 
τα ηϊα) και τθσ εμφάνιςθσ (λερωμζνα νφχια και κοντά ροφχα). Ειςιγθςθ τθσ 
Δαςκάλασ ιταν θ απαλλαγι του τ. από τα επιπλζον μακιματα, ατομικι ςτιριξθ 
ςτα μακιματα και ςυναιςκθματικι ςτιριξθ για τυχόν απόρριψθ από τουσ 
υπόλοιπουσ ςυμμακθτζσ του. 

 
5. Θ Εκπαιδευτικι Ψυχολόγοσ κ. ΧΧΧΧΧ ςτθν επαναξιολόγθςθ του τ. ανζφερε πωσ 

ιταν πολφ ευγενικόσ και ςυνεργάςιμοσ, ιταν ενταγμζνοσ ςτθν ομάδα των παιδιϊν 
τθσ τάξθσ του, είχε φίλουσ ςτο ςχολείο, ιταν χαμθλϊν τόνων, ζδειχνε πιο ϊριμοσ 
από τθν θλικία του, ίςωσ λόγω των ευκυνϊν που αναλάμβανε ςτο ςπίτι και των 
οικογενειακϊν ςυνκθκϊν, είχε βοθκθκεί μζςα από το πρόγραμμα ειδικισ 
εκπαίδευςθσ και θ οικογζνεια δεν μποροφςε να του προςφζρει περαιτζρω 
βοικεια. Ειςιγθςθ τθσ κ. ΧΧΧΧΧ ιταν θ ζνταξθ ςτο πρόγραμμα ςτιριξθσ και 
βοικεια ςτα εξεταηόμενα μακιματα, απαλλαγι από Γαλλικά, Μουςικι, 
Γεωγραφία, διευκολφνςεισ, ο φμβουλοσ Επαγγελματικισ Αγωγισ και οι 
εκπαιδευτικοί του τμιματοσ να ςυνεχίςουν να τον ςτθρίηουν και να τον 
ενκαρρφνουν κετικά, να βοθκιςουν τθν κοινωνικι του ζνταξθ και να τον 
παρακολουκοφν διακριτικά, επειδι είναι ευάλωτοσ και μπορεί να παραςυρκεί. 

 
6. τθν Ζκκεςθ Προόδου Ειδικισ Εκπαίδευςθσ τον Λοφνιο του 2016, θ δαςκάλα Ειδικισ 

Εκπαίδευςθσ πρόςκεςε, ςε ςφγκριςθ με τθν προγενζςτερθ αξιολόγθςθ του τ. ότι θ 
ΧΧΧΧΧ ςυνεχϊσ παραπονιόταν ότι δεν είχε λεφτά και δεν ζπαιρνε κανζνα επίδομα, 
γιατί δεν δικαιοφταν και ζπαιρνε τρόφιμα από το κοινοτικό παντοπωλείο και 
ρουχιςμό από διάφορεσ βοικειεσ, ο τ. είχε ωριμάςει πολφ πιο γριγορα από τθν 
θλικία του και δεν βίωνε τθν θλικία του όπωσ τα άλλα παιδιά, ζκανε όλεσ τισ 
δουλειζσ του ενιλικα και είχε ιδθ δικά του πρόβατα που τα ξεχϊριςε ο πατζρασ 
του, τα χζρια του ζμοιαηαν με εργάτθ και φαίνονταν ταλαιπωρθμζνα, είχε ζγνοια 
τθσ μικρισ του αδελφισ ςτθν οποία πολλζσ φορζσ ζδινε ότι τον κερνοφςαν, 
χρειαηόταν αγάπθ και ςυναιςκθματικι ςτιριξθ και ιταν αγχωμζνοσ για 
μετάβαςθ ςτο Γυμνάςιο γιατί αντιλαμβανόταν τθ διαφορετικότθτά του ςτον 
εκπαιδευτικό και κοινωνικό τομζα. Ειςθγιςεισ τθσ Δαςκάλασ ιταν: Να ζχει όλεσ 
τισ διευκολφνςεισ που δικαιοφται, πολφ ςθμαντικι θ ςτενι προςωπικι επαφι με 
κάποιο κακθγθτι ςτον οποίο να μπορεί να γνωρίηει ότι μπορεί να ςτθριχκεί όταν 
χρειάηεται, υπάρχει κίνδυνοσ απόρριψθσ από τουσ ςυμμακθτζσ, λόγω τθσ 
διαφορετικότθτασ και τθσ οςμισ από τα ηϊα που ζχουν τα ροφχα του. 
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7. Θ Επαρχιακι Επιτροπι Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ ςε ςυνεδρία τθσ 
θμερομθνίασ 9 Λουλίου 2016, αποφάςιςε τθν παροχι ςτον τ. ςτιριξθσ ςτα 
φιλολογικά, μακθματικά, φυςιογνωςτικά, απαλλαγι από 2θ ξζνθ γλϊςςα, μουςικι, 
γεωγραφία, ζμφαςθ ςε προφορικι επίδοςθ, εξαίρεςθ από βακμολόγθςθ 
ορκογραφίασ και ςτίξθσ, πρόςκετο χρόνο εξζταςθσ, απλοποίθςθ διατφπωςθσ 
εξεταςτικοφ δοκιμίου, εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγθςθσ ςε αρχαία και αγγλικά και 
ςυχνζσ ςυναντιςεισ με τθ ςφμβουλο. Για τθν εν λόγω απόφαςθ, 
περιλαμβανομζνθσ τθσ ειςιγθςθσ για τακτικζσ ςυναντιςεισ με Κακθγθτι/τρια 
υμβουλευτικισ Αγωγισ για να του παρζχεται ςυναιςκθματικι ςτιριξθ, 
ενθμερϊκθκαν οι γονείσ του τυλιανοφ. 

 
 

5. Ρεριφερειακό Γυμνάςιο Αγίασ Βαρβάρασ 
 
Σχολικι Χρονιά 2016 – 2017, Αϋ Τάξθ   
 
1. Πριν τθν ζναρξθ τθσ φοίτθςθσ του τ. ςτο Γυμνάςιο, θ ΧΧΧΧΧ επιςκζφκθκε το 

ςχολείο και ενθμζρωςε το Βοθκό Διευκυντι φμβουλο Επαγγελματικισ Αγωγισ κ. 
ΧΧΧΧΧ για τα οικονομικά προβλιματα τθσ οικογζνειασ, και ηιτθςε τθ βοικειά του 
για να ςτθρίξει και θ ίδια μακθςιακά τον τ. επειδι ιταν αδφνατοσ μακθτισ. Ο κ. 
ΧΧΧΧ τθν κακθςφχαςε και τθσ είπε κα κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Σε κάποιεσ από τισ 
ςυναντιςεισ τθσ ΧΧΧΧΧ με τον κ. ΧΧΧΧΧ, του ανζφερε τισ δυςκολίεσ που 
αντιμετϊπιηε με τον ΧΧΧΧΧ και ο κ. ΧΧΧΧΧ ενθμζρωνε τουσ Λειτουργοφσ του 
Γραφείου Ευθμερίασ εκ μζρουσ του ςχολείου για τθν κατάςταςθ του Στ., ο οποίοσ 
δεν ζδειχνε να αντιμετωπίηει ιδιαίτερα προβλιματα πζραν των μακθςιακϊν. Ο τ., 
από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ εντάχκθκε ςτο πρόγραμμα τιριξθσ, ζτυχε 
διευκολφνςεων και μπικε ςτον κατάλογο με άπορουσ μακθτζσ. Κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ χρονιάσ, ςτθριηόταν μακθςιακά και οικονομικά (αγορά ρουχιςμοφ, 
ςίτιςθ, κάλυψθ εξόδων εκδρομϊν/επιςκζψεων κλπ.). 
 

2. το Ερωτθματολόγιο υμβουλευτικισ και Επαγγελματικισ Αγωγισ που 
ςυμπλιρωςε ο τ. τον Οκτϊβριο του 2016, είχε ςθμειϊςει πωσ είχε ςοβαρζσ 
οικονομικζσ δυςκολίεσ, αλλά δεν ςθμείωςε οτιδιποτε ςτο ερϊτθμα αν ζχει θ 
οικογζνεια ι ο ίδιοσ άλλα ςοβαρά προβλιματα. Επίςθσ, είχε δθλϊςει πωσ του 
άρεςε πάρα πολφ να πθγαίνει ςτθ φάρμα και ότι κα ικελε να ςυηθτιςει με το 
φμβουλο Κακθγθτι για ζνα κζμα που τον απαςχολεί. 

 
3. Από τισ Αξιολογιςεισ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ για το Αϋ Σετράμθνο, 

διαφαίνεται πωσ ο τ. αντιμετϊπιηε πρόβλθμα κακαριότθτασ, υγιεινισ και 
προςωπικισ φροντίδασ και είχε χαμθλι αυτοεκτίμθςθ. Από τισ ίδιεσ Αξιολογιςεισ 
για το Βϋ Σετράμθνο, προκφπτει πωσ ο τ. είχε ςθμειϊςει πρόοδο ςτο μακθςιακό 
τομζα, ενϊ ιταν ιδιαίτερα ντροπαλόσ και με δυςκολία εξωτερίκευε τα 
ςυναιςκιματά  του.  

 
4. ε ςυνεδρία τθσ θμερομθνίασ 4 Λουλίου 2017, θ Επαρχιακι Επιτροπι Ειδικισ 

Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ εξζταςε ςχετικι επιςτολι από το ςχολείο, 
υπογεγραμμζνθ από τθν ΧΧΧΧΧ για απαλλαγι του τ. από το μάκθμα των Αρχαίων 
Ελλθνικϊν ςτθ Βϋ Σάξθ, αλλά απζρριψε το αίτθμα. 
 

5. Ο Γενικόσ Βακμόσ του τ. ςτθ Β Σάξθ ιταν Καλά και είχε μόλισ 6 απουςίεσ.  
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Σχολικι Χρονιά 2017 – 2018, Βϋ Τάξθ   
 
1. τισ 5 Δεκεμβρίου 2017, θ υνδετικι Λειτουργόσ ζκανε Ραραπομπι για τον τ. 

ςτθν Επαρχιακι Επιτροπι Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ για επαναξιολόγθςθ 
αναγκϊν λόγω αλλαγισ βακμίδασ (από Γυμνάςιο ςε Λφκειο). 
 

2. Από τα Ατομικά Ζντυπα Αξιολόγθςθσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ, προκφπτει 
πωσ ο τ. ιταν ςυνεργάςιμοσ, ζδειχνε πωσ κάτι τον προβλθμάτιηε, πλζον δεν είχε 
κανζνα πρόβλθμα αυτομζριμνασ και ιταν ιδιαίτερα επιμελισ και με πολφ καλό 
ικοσ. 
 

3. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ του ςτθ Βϋ τάξθ, ο τ. ποτζ δεν αναφζρκθκε ςε 
οικογενειακά προβλιματα, ιταν ευδιάκετοσ, ευγενικόσ και ςτθριηόταν μακθςιακά 
και οικονομικά από το ςχολείο. 

 
4. Ο Γενικόσ Βακμόσ του ςτθ Βϋ Σάξθ ιταν 14.50 (Καλά) και είχε μόλισ 16 απουςίεσ.  

 
 
Σχολικι Χρονιά 2018 – 2019, Γ ϋ Τάξθ   
 
1. τθ Γϋ Σάξθ, ορίςτθκε νζα φμβουλοσ Επαγγελματικισ Αγωγισ θ κ. ΧΧΧΧΧ, θ οποία, 

αφοφ ενθμερϊκθκε για τον τ. από τον κ. ΧΧΧΧΧ, είχε ςυνάντθςθ γνωριμίασ με τον 
τ. και ιρκε ςε επαφι μαηί του κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων Επαγγελματικοφ 
Προςανατολιςμοφ. Επίςθσ, από τον Λανουάριο μζχρι και το Μάιο του 2019, ο τ. 
είχε ατομικζσ και ομαδικζσ ςυναντιςεισ με τθν κ. ΧΧΧΧΧ και αποφάςιςε να 
φοιτιςει ςτθν Σεχνικι χολι. 
 

2. Παράλλθλα, ςυνζχιςε θ μακθςιακι ςτιριξθ του τ. μζςω Προγράμματοσ τιριξθσ 
και θ οικονομικι ςτιριξθ από τθν Επιτροπι Πρόνοιασ του ςχολείου και από 
κακθγθτζσ ςε προςωπικό επίπεδο (πρόςφεραν ςτθν οικογζνεια ζπιπλα, ροφχα, 
χριματα και τρόφιμα για κάλυψθ των οικονομικϊν τουσ αναγκϊν). 
 

3. Η Επαρχιακι Επιτροπι Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ ςε ςυνεδρία τθσ 
θμερομθνίασ 29 Λανουαρίου 2019, αποφάςιςε τθ ςφςταςθ Πολυκεματικισ Ομάδασ 
Επαναξιολόγθςθσ από Κακθγθτι Σμιματοσ (Τπεφκυνο), Κακθγθτι υμβουλευτικισ 
και Επαγγελματικισ Αγωγισ και Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο, για ξεχωριςτι 
αξιολόγθςθ του τ.. 
 

4. τισ 11 Μαρτίου 2019, πραγματοποιικθκε Ρολυκεματικι Συνάντθςθ ςτο Σχολείο, 
ςτθν οποία παρευρζκθκαν θ Κακθγιτρια υμβουλευτικισ και Επαγγελματικισ 
Αγωγισ κ. ΧΧΧΧΧ, θ ΧΧΧΧΧ, θ Εκπαιδευτικι Ψυχολόγοσ κ. ΧΧΧΧΧ και θ 
Ειδικευόμενθ Εκπαιδευτικι Ψυχολόγοσ κ. ΧΧΧΧΧ. Ο ΧΧΧΧΧ δεν παρζςτθ ςτθ 
ςυνάντθςθ. Ππωσ ανζφερε θ ΧΧΧΧΧ ςτθ ςυνάντθςθ, δεν ζμενε πλζον μαηί με τον 
ΧΧΧΧΧ, είχε πάει ςτθ ςυνάντθςθ με τα πόδια από τον Κοτςιάτθ, ςυναιςκθματικά 
ιταν φορτιςμζνθ με όςα ςυνζβαιναν  ςτθν οικογζνεια, υπιρχε βία ςτθν 
οικογζνεια, είχε επικοινωνιςει με τθ γραμμι 1440 και προςπακοφςε να ςτθρίξει 
τα παιδιά (τουσ διάβαηε).  Θ κ. ΧΧΧΧΧ ςθμείωςε πωσ ο τ. ιταν ςυνεπισ και 
κατζβαλλε προςπάκεια και όπωσ περαιτζρω ελζχκθ, ο τ. ικελε να ςυνεχίςει τθ 
φοίτθςθ του ςτθν Σεχνικι χολι, χρειαηόταν θςυχία ςτο ςπίτι για να ςυγκεντρωκεί, 
προςπακοφςε,  αλλά χρειαηόταν ςτιριξθ και διευκολφνςεισ.  
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5. Σθν ίδια θμζρα, θ κ. ΧΧΧΧΧ είχε ςυνάντθςθ με τον τ., ο οποίοσ τθσ ανζφερε πωσ 

δεν είχε ςτενζσ ςχζςεισ με τθ μθτζρα αλλά με τον πατζρα του, με τον οποίο 
μοιράηονταν τα ίδια ενδιαφζροντα. Ο τ. είχε αρκετά χαμθλι αυτοπεποίκθςθ ςτο 
μακθςιακό τομζα και είχε τθν άποψθ πωσ θ ςτιριξθ που του παρεχόταν ιταν πολφ 
βοθκθτικι και αιςκανόταν ότι βελτιωνόταν. Οι ςχζςεισ του με τουσ κακθγθτζσ ιταν 
πολφ καλζσ και όπωσ ανζφερε, τον βοθκοφςε θ ΧΧΧΧΧ και πιγαινε διαβαςμζνοσ 
ςτο ςχολείο. Όπωσ πρόςκεςε, του άρεςε να γυμνάηεται και ικελε να γίνει 
κτθνοτρόφοσ, ενϊ δεν είχε πλζον πολφ καλζσ ςχζςεισ με τουσ φίλουσ του γιατί 
περνοφςε περιςςότερο χρόνο με τθν κοπζλα του, τα /Κ πιγαινε ςτθ μάντρα και 
ποδόςφαιρο, ενϊ φοβόταν πωσ δεν κα κατάφερνε να πάει ςτθν Σεχνικι χολι, 
λόγω των μειωμζνων του δυνατοτιτων (μειϊνει τον εαυτό του). 
 

6. τισ 21 Μαρτίου 2019, θ κ. ΧΧΧΧΧ επαναξιολόγθςε τον τ., ο οποίοσ πιγε ςτθ 
ςυνάντθςθ με μθ φροντιςμζνο παρουςιαςτικό και υπιρχαν κζματα φροντίδασ τθσ 
ατομικισ κακαριότθτασ και υγιεινισ, ωςτόςο ιταν ντυμζνοσ με βάςθ τισ καιρικζσ 
ςυνκικεσ. Ο τ. ιταν αρκετά ςυνεργάςιμοσ και πρόκυμοσ, ιταν χαμθλϊν τόνων, 
αναλάμβανε αρκετζσ ευκφνεσ για τον ίδιο και το ςπίτι λόγω των δφςκολων 
οικογενειακϊν ςυνκθκϊν, θ  οικογζνεια παρακολουκείτο από το Γραφείο 
Κοινωνικισ Ευθμερίασ αρκετά χρόνια, ο τ. είχε ζντονου βακμοφ δυςκολίεσ ςτα 
Ελλθνικά και δυςκολίεσ ςτα Μακθματικά, κατζβαλλε μεγάλθ προςπάκεια για τθν 
μακθςιακι του  επίδοςθ, παρότι ηοφςε ςε ζνα δυςμενζσ οικογενειακό 
περιβάλλον και ιταν αναγκαία θ ςτιριξι του από το ςχολικό και οικογενειακό 
περιβάλλον για να μθν επιδεινϊνονταν οι δυςκολίεσ. Θ κ. ΧΧΧΧΧ ειςθγικθκε τθ 
ςυνζχιςθ τθσ  παροχισ ςτιριξθσ ςτα εξεταηόμενα μακιματα, τθν παροχι 
διευκολφνςεων (επιπρόςκετοσ χρόνοσ εξζταςθσ, απλοποίθςθ εξεταςτικοφ 
δοκιμίου, επιείκεια ςε ορκογραφικά/ςυντακτικά λάκθ ι/και απαλλαγι) και 
τακτικζσ ςυναντιςεισ με τθ φμβουλο Επαγγελματικισ Αγωγισ του χολείου για να 
βοθκιςει τον τ. ςτθν ζνταξθ του ςτθ νζα εκπαιδευτικι βακμίδα. 

 
7. Σο Μάρτιο του 2019, ο τ. αξιολογικθκε από τθν Τπεφκυνθ Κακθγιτρια του 

Σμιματοσ του, θ οποία ςθμείωςε πωσ ιταν κλειςτόσ χαρακτιρασ, λιγομίλθτοσ, 
πάντα ευγενικόσ με όλουσ, χαμθλϊν τόνων, πάντα πρόκυμοσ και ςχετικά μοναχικόσ 
ςτθν τάξθ και ςτθν αυλι του ςχολείου. 

 
8. τθν αξιολόγθςθ τθσ θ κ. ΧΧΧΧΧ, επίςθσ τον Μάρτιο του 2019, είχε ςθμειϊςει πωσ 

ο τ. ιταν ευγενικόσ, πρόκυμοσ, ςυνεπισ ςτισ ςχολικζσ υποχρεϊςεισ, ιδιαίτερα 
εςωςτρεφισ, δεν παρουςίαηε προβλιματα ςυμπεριφοράσ, είχε υγιείσ ςχζςεισ με 
ςυμμακθτζσ και κακθγθτζσ και χρειαηόταν περιςςότερο ςτιριξθ και βοικεια ςτο 
μακθςιακό επίπεδο. Ειςιγθςθ τθσ κ. ΧΧΧΧΧ ιταν θ ςυνζχιςθ τθσ παροχισ 
ςτιριξθσ ςτον Στ.. 

 
9. τισ 9 Απριλίου 2019, θ Επαρχιακι Επιτροπι Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ 

αποφάςιςε τθν επαναξιολόγθςθ του τ. από Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο, τον 
Κακθγθτι υμβουλευτικισ και Επαγγελματικισ Αγωγισ και τον Τπεφκυνο 
Κακθγθτι Σμιματοσ για τθν παροχι, νοουμζνου ότι κα εξαςφάλιηε κζςθ ςτθ Μζςθ 
Σεχνικι και Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ, εκπαιδευτικισ ςτιριξθσ, 
απλοποίθςθ γλωςςικισ διατφπωςθσ, πρόςκετο χρόνο εξζταςθσ, εξαίρεςθ 
βακμολόγθςθσ ορκογραφίασ/ςτίξθσ, εναλλακτικοφσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ ςτα 
Αγγλικά και ςυχνζσ ςυναντιςεισ με το φμβουλο. 
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10. Ενόψει τθσ επαναξιολόγθςθσ του τ., τον Απρίλιο 2019, πραγματοποιικθκε 
ςυνάντθςθ ςτο ςχολείο μεταξφ τθσ ΧΧΧΧΧ, τθσ Εκπαιδευτικισ Ψυχολόγου, τθσ 
υνδετικισ Λειτουργοφ και τθσ Κακθγιτριασ υμβουλευτικισ και Επαγγελματικισ 
Αγωγισ. Στθ ςυνάντθςθ, θ ΧΧΧΧΧ εκφράςτθκε αρνθτικά για το Γραφείο 
Ευθμερίασ, είπε ότι είχε παράπονα και γι’ αυτό δεν ικελε να ςυνεργάηεται μαηί 
τουσ. Λόγω αυτισ τθσ αρνθτικισ ςτάςθσ τθσ ΧΧΧΧΧ, θ Λειτουργόσ του Γραφείου 
Ευθμερίασ κ. ΧΧΧΧΧ είχε ηθτιςει από τθν κ. ΧΧΧΧΧ να επικοινωνεί μαηί τθσ όταν 
γίνονταν ςυναντιςεισ που αφοροφςαν τον τ. ι προζκυπτε κάποιο κζμα ςχετικό με 
τον τ. υνακόλουκα, θ κ. ΧΧΧΧΧ ενθμζρωνε τθν κ. ΧΧΧΧΧ εάν ο τ. παρουςιαηόταν 
κανονικά ςτο ςχολείο και αν ιταν καλά, κακϊσ και για τθν κατάςταςθ τθσ 
οικογζνειασ. 

 
11. τθν επαναξιολόγθςθ του τ. και για τα δφο τετράμθνα, οι εμπλεκόμενοι 

εκπαιδευτικοί ςθμείωςαν τθν επιμζλεια του τ. και τθ ςθμαντικι βελτίωςθ που 
είχε παρουςιάςει, ότι κατζβαλλε αξιοκαφμαςτεσ προςπάκειεσ, ιταν πολφ 
πρόκυμοσ και εργαηόταν ςυνεχϊσ. θμειϊνεται ότι ςτο Ατομικό ζντυπο 
αξιολόγθςθσ ο εκπαιδευτικόσ (Φυςικι) τιριξθσ είχε αναφζρει πωσ ο τ. είχε 
μετριάςει τθν προςπάκεια του.  
 

12. Αρχζσ Μαΐου 2019, ο Στ. είχε μια ερωτικι απογοιτευςθ και το ςυηιτθςε με τθν 
Τπεφκυνθ Κακθγιτρια, τον Τπεφκυνο Βοθκό Διευκυντι κ. ΧΧΧΧΧ, τθν κ. ΧΧΧΧΧ και 
τθν Τπεφκυνθ ΒΔ τθσ Επιτροπισ Πρόνοιασ του χολείου κ. ΧΧΧΧΧ. Ο τ. χρειάςτθκε 
ςτιριξθ για να μπορζςει να αντιμετωπίςει κετικά τθν κατάςταςθ. 
 

13. Σο Σάββατο, 11 Μαΐου 2019, θ ΧΧΧΧΧ ενθμζρωςε τθλεφωνικά τθν κ. ΧΧΧΧΧ ότι ο 
Στ. αποπειράκθκε  να κάνει κακό ςτον εαυτό του και τθ Δευτζρα, 13 Μαΐου 2019 
το πρωί θ κ. ΧΧΧΧΧ ενθμζρωςε τθν κ. ΧΧΧΧΧ. 
 

14. Θ κ. ΧΧΧΧΧ κάλεςε τον Στ. και μίλθςε μαηί του και ο Στ. επιβεβαίωςε τα λεγόμενα 
τθσ μθτζρασ του. Σότε,  θ κ. ΧΧΧΧΧ παρότρυνε να δεχτεί ψυχολογικι ςτιριξθ, αλλά 
ιταν αρνθτικόσ και δεν δζχτθκε. Για το λόγο αυτό, θ κ. ΧΧΧΧΧ ενθμζρωςε τθ 
Διευκφντρια του ςχολείου κ. ΧΧΧΧΧ και ςυηιτθςαν πϊσ κα αντιμετϊπιηαν τθν 
κατάςταςθ. 
 

15. τισ 13 Μαΐου 2019 και ϊρα 11:52, θ κ. ΧΧΧΧΧ ενθμζρωςε ςχετικά τθν 
Εκπαιδευτικι Ψυχολόγο, ενϊ θ προςπάκεια επικοινωνίασ τθσ με τθ Λειτουργό 
του Γραφείου Ευθμερίασ κ. ΧΧΧΧΧ από τισ 12:00 μζχρι τισ 13:44, κακϊσ και 
αργότερα, δεν κατζςτθ δυνατι. Ωσ εκ τοφτου, ςτισ 18:27 θ κ. ΧΧΧΧΧ επικοινϊνθςε 
με τον Αςτυνομικό Στακμό ΧΧΧΧΧ και ανζφερε το περιςτατικό. τισ 20:19 
επικοινϊνθςε με τθν κ. ΧΧΧΧΧ θ επί Κακικοντι Κοινωνικι Λειτουργόσ κ. ΧΧΧΧΧ και 
τθσ είπε τθλεφωνικϊσ πωσ είχε ενθμερϊςει ςχετικά τθ ΧΧΧΧΧ και κα το ανζφερε 
και ςτθν Τπεφκυνθ Κοινωνικι Λειτουργό τθσ οικογζνειασ. 
 

16. τισ 14 Μαΐου 2019, θ κ. ΧΧΧΧΧ είχε τθλεφωνικι επικοινωνία με τθν κ. ΧΧΧΧΧ, θ 
οποία είχε ηθτιςει να μιλιςει μαηί τθσ μετά που ενθμερϊκθκε για το κζμα. 
 

17. Τθν περίοδο 14-22 Μαΐου 2019, ακολοφκθςαν ςυναντιςεισ του Στ. με τθν κ. 
ΧΧΧΧΧ και τον κ. ΧΧΧΧΧ και Υπεφκυνο ΒΔ του Τμιματοσ, για να ςτθριχκεί 
ςυναιςκθματικά. Σαυτόχρονα, ο κ. ΧΧΧΧΧ ιταν ςε επαφι με τθν μθτζρα για να 
ςτθρίηουν τον τ. από κοινοφ, ενϊ θ κ. ΧΧΧΧΧ ιταν ςε ςυχνι επαφι με τθν κ. ΧΧΧΧΧ 
και ςυηθτοφςαν τθν εικόνα του τ. ςτο ςχολείο. 
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18. Πριν τθν εξεταςτικι περίοδο Λουνίου 2019, θ ΧΧΧΧΧ ζφυγε εκ νζου  από το ςπίτι και 

πιγε ςτο πατρικό τθσ, ενϊ, όπωσ ανζφερε θ ίδια, είχε ηθτιςει από τον τ. να πάει 
μαηί τθσ, αλλά αυτόσ ικελε να μείνει με τον πατζρα του. Ο τ. αναςτατϊκθκε από 
το περιςτατικό και ζγινε προςπάκεια ςτιριξθσ του από το ςχολείο. 

 
19. Ο Στ. ζδωςε κανονικά εξετάςεισ και πζτυχε, ενϊ ο Κακθγθτικόσ Σφλλογοσ 

αποφάςιςε ςτισ 14 Ιουνίου 2019 να απονζμει ςτον Στ. το Βραβείο Ήκουσ και 
Ρροςπάκειασ. Θ απονομι ζγινε ςτθν τελετι αποφοίτθςθσ, όπου ο τ. πιγε 
ςυνοδευόμενοσ από τον πατζρα και τα δφο αδζλφια του. 

 
20. Ο Γενικόσ Βακμόσ του τ. ςτθ Γϋ Σάξθ ιταν 13.73 (Καλά) και είχε μόλισ 14 απουςίεσ.  

 
 

III. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ 
 

1. Εγκφκλιοσ Γενικοφ Ειςαγγελζα τθσ Δθμοκρατίασ με κζμα 
«Παράπονα/καταγγελίεσ/υποκζςεισ ςχετικά με κφματα Βίασ ςτθν οικογζνεια» 
(αρ. φακ. 50(Γ)/1992/Ν.42, θμερομθνίασ 11 Ιουνίου 1998)  

 
τισ 11 Λουνίου 1998, ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ τθσ Δθμοκρατίασ απζςτειλε ςχετικι Εγκφκλιο 
ςτουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ των Τπουργείων Εργαςίασ, Πρόνοιασ και Κοινωνικϊν 
Αςφαλίςεων, Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Νεολαίασ και Ακλθτιςμοφ και Τγείασ και ςτον Αρχθγό 
Αςτυνομίασ, αναφορικά με τα κροφςματα βίασ ςτθν οικογζνεια.  
 
Με τθν Εγκφκλιο του, ο Γενικόσ Ειςαγγελζασ ενθμζρωςε τουσ παραλιπτεσ για τθ 
δθμιουργία Ομάδασ Λειτουργϊν ςτθ Νομικι Τπθρεςία, οι οποίοι κα επιλαμβάνονταν των 
κεμάτων αυτϊν, ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια τμιματα και οργανϊςεισ και τθ 
υμβουλευτικι Επιτροπι. 
 
Σουσ ενθμζρωςε δε ότι ζπρεπε να απζςτελλαν εγκυκλίουσ ςτουσ Λειτουργοφσ με τισ οποίεσ 
κα τουσ ζδιναν οδθγίεσ «όπωσ αμζςωσ και όχι αργότερα των 7 θμερϊν μετά από 
παράπονο/καταγγελία ς’ αυτοφσ να υποβάλλουν ζκκεςθ με τθν οποία να ενθμερϊνουν το 
Γραφείο τοφτο (Νομικι Τπθρεςία)». 
 
 

2. Ο περί Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ Ραιδιϊν με Ειδικζσ Ανάγκεσ Νόμοσ του 1999 
[N.113(I)/1999] 

 
«Παιδί με ειδικζσ ανάγκεσ» ςθμαίνει «παιδί που ζχει ςοβαρι μακθςιακι ι ειδικι 
μακθςιακι, λειτουργικι ι προςαρμοςτικι δυςκολία, που οφείλεται ςε ςωματικζσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των αιςκθτθριακϊν), διανοθτικζσ ι άλλεσ γνωςτικζσ ι ψυχικζσ 
ανεπάρκειεσ και που παρίςταται ανάγκθ να του παραςχεκεί ειδικι αγωγι και 
εκπαίδευςθ...».3  
 
Θ αξιολόγθςθ των αναγκϊν κάκε παιδιοφ διενεργείται από τθν Επαρχιακι Επιτροπι και 
βαςίηεται ςε αξιολόγθςθ του παιδιοφ από πρωτοβάκμια πολυκεματικι ομάδα, που μπορεί 
να περιλαμβάνει εγγεγραμμζνο ψυχολόγο, ειδικό εκπαιδευτικό, ιατρό, λογοπακολόγο και 
οποιοδιποτε άλλο ειδικό απαιτεί θ περίπτωςθ. τισ δε περιπτϊςεισ παιδιϊν με ςοβαρι 

                                                 
3
 Άρκρο 2 του Ν. 113(Λ)/1999 
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μακθςιακι ι ειδικι μακθςιακι δυςκολία, ςτθν πρωτοβάκμια πολυκεματικι ομάδα μετζχει 
τουλάχιςτον εκπαιδευτικόσ ψυχολόγοσ.4 
 
Όταν θ Επαρχιακι Επιτροπι κρίνει ότι ενδείκνυται θ παροχι προσ το παιδί ειδικισ αγωγισ 
και εκπαίδευςθσ ι μζςων ι διευκολφνςεων ι απαλλαγϊν, ςυντάςςει ςχετικι ζκκεςθ.5 
 
Ο Τπουργόσ ορίηει ςε κάκε επαρχία, λειτουργοφσ που κατζχουν προςόντα ςχετικά με τθν 
ειδικι αγωγι και εκπαίδευςθ, οι οποίοι αςκοφν τα κακικοντα του ςυνδετικοφ λειτουργοφ. 
Σα εν λόγω κακικοντα περιλαμβάνουν, ανάμεςα ςε άλλα, τον καταρτιςμό ςε ςυνεργαςία 
με τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ του παιδιοφ εξατομικευμζνου προγράμματοσ 
εκπαίδευςθσ και παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ του παιδιοφ ςτθ βάςθ των αξιολογθμζνων 
αναγκϊν του, ςυνεργαςία με το ςχολείο και κάκε άλλο εμπλεκόμενο για τθν 
αποτελεςματικι παροχι τθσ προςδιοριςκείςασ ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ, τθν 
επίλυςθ προβλθμάτων που αναφφονται και τθν παροχι κάκε βοικειασ και ςφνταξθ και 
υποβολι ςτθν Επαρχιακι Επιτροπι, τουλάχιςτον ανά εξαμθνία, εκκζςεων αναφορικά με 
κάκε παιδί για το οποίο ζχουν ευκφνθ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν αναφορά ςτισ απόψεισ 
του γονζα του παιδιοφ, τθσ διεφκυνςθσ του ςχολείου, του διδακτικοφ προςωπικοφ και κάκε 
άλλου εμπλεκομζνου ςτθν παροχι τθσ ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ ςτο κάκε παιδί.6 
 
Θ Επαρχιακι Επιτροπι επαναξιολογεί τισ ανάγκεσ κάκε παιδιοφ με ειδικζσ ανάγκεσ, ανά 
διετία ι ςυχνότερα, ενϊ κατόπιν αιτιματοσ του γονζα, ι με ειςιγθςθ του ςυνδετικοφ 
λειτουργοφ, θ Επαρχιακι Επιτροπι προβαίνει ςε ςυχνότερεσ επαναξιολογιςεισ.7 
 
 

3. Οι Ρερί Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ Ραιδιϊν με Ειδικζσ Ανάγκεσ Κανονιςμοί 
 

Με βάςθ τουσ Κανονιςμοφσ, θ Επαρχιακι Επιτροπι, εντόσ δφο εβδομάδων το αργότερο 
από τθν θμερομθνία που πλθροφορείται τθν φπαρξθ παιδιοφ με ειδικζσ ανάγκεσ,  
αποφαςίηει τθ ςφςταςθ Ρρωτοβάκμιασ Ρολυκεματικισ Ομάδασ, θ οποία μπορεί να 
διευρυνκεί κατά τθν εξζλιξθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ. 
   
Θ Επιτροπι αποφαςίηει τθν παροχι ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ ι μζςων ι 
διευκολφνςεων ι απαλλαγϊν.8 
 
 

4. Εγχειρίδιο Διατμθματικϊν Διαδικαςιϊν για το Χειριςμό Ρεριςτατικϊν Βίασ ςτθν 
Οικογζνεια  

 
τισ 16 Λουνίου 2002, το Τπουργικό υμβοφλιο αποφάςιςε τθν ζγκριςθ του Εγχειριδίου 
Διατμθματικϊν Διαδικαςιϊν για το Χειριςμό Περιςτατικϊν Βίασ ςτθν Οικογζνεια που είχε 
ετοιμάςει θ υμβουλευτικι Επιτροπι για τθν Πρόλθψθ και Καταπολζμθςθ τθσ Βίασ ςτθν 
Οικογζνεια (αρ. απόφαςθσ 55.646). 
 
υγκεκριμζνα, με τθν απόφαςι του, το Τπουργικό υμβοφλιο ενζκρινε «τθ κεςμοκζτθςθ 
και τθν άμεςθ εφαρμογι των διατμθματικϊν διαδικαςιϊν για το χειριςμό περιςτατικϊν 
βίασ ςτθν οικογζνεια» όπωσ αναφζρονταν ςτο Εγχειρίδιο και εξουςιοδότθςε «τα 

                                                 
4
 Άρκρο 9 του Ν. 113(Λ)/1999 

5
 Άρκρο 12 του Ν. 113(Λ)/1999 

6
 Άρκρο 13 του Ν. 113(Λ)/1999 
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 Άρκρο 15 του Ν. 113(Λ)/1999 

8
 Κανονιςμόσ 13 των περί Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ Παιδιϊν με Ειδικζσ Ανάγκεσ Κανονιςμϊν 
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εμπλεκόμενα Υπουργεία/Υπθρεςίεσ να διαςφαλίςουν ότι οι διαδικαςίεσ ζχουν 
γνωςτοποιθκεί και εφαρμόηονται από όλο το προςωπικό τουσ». 
 
το ΚΕΦΑΛΑΛΟ 1 του Εγχειριδίου με κζμα «Αρχζσ που διζπουν τισ Διαδικαςίεσ και τον 
Χειριςμό Περιςτατικϊν Βίασ», ςθμειϊνονται, ανάμεςα ςε άλλα, τα ακόλουκα: 
 

 Σο ςυμφζρον του παιδιοφ διζπει όλεσ τισ αποφάςεισ των επαγγελματιϊν και των 
εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν.   

 Πλο το προςωπικό των εμπλεκόμενων Υπθρεςιϊν ζχει κακικον να γνωρίηει και 
να εφαρμόηει όλεσ τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ  

 πρζπει να γίνεται ςυνεχισ επιμόρφωςθ των επαγγελματιϊν που χειρίηονται ι 
εμπλζκονται ςτο χειριςμό περιςτατικϊν βίασ,  

 είναι ςθμαντικι θ ακριβισ καταγραφι των δεδομζνων και των απόψεων από τα 
κφματα,  

 Οι επαγγελματίεσ που χειρίηονται περιςτατικά βίασ, είναι ςθμαντικό να γνωρίηουν 
και να εφαρμόηουν τισ πρόνοιεσ του Ν. 119(Ι)/2000. 

 
Ο οριςμόσ τθσ βίασ ςτο Εγχειρίδιο, είναι ο ίδιοσ με τον αντίςτοιχο οριςμό ςτον Ν. 
119(Ι)/2000. Σαυτόχρονα δε, ςτο Εγχειρίδιο εξειδικεφονται περαιτζρω οι διάφορεσ μορφζσ 
βίασ, περιλαμβανομζνθσ τθσ Ψυχολογικισ Κακοποίθςθσ και του Συνδρόμου του 
«Αμζτοχου Θεατι».  
 
Θ Ψυχολογικι Βία/Κακοποίθςθ περιλαμβάνει «πράξεισ, παραλείψεισ και ςυμπεριφορζσ οι 
οποίεσ εμπεριζχουν ςυςτθματικι απόρριψθ, εκφοβιςμό, απομόνωςθ, εκμετάλλευςθ, 
υποτίμθςθ, αποκάρρυνςθ, παραμζλθςθ» και επειδι είναι δφςκολοσ ο εντοπιςμόσ τθσ, 
απαιτείται θ ανάπτυξθ καλισ επικοινωνίασ και ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ με το παιδί. Η 
διαμόρφωςθ ξεκάκαρθσ εικόνασ ςε ςχζςθ με το υπό εξζταςθ παιδί, διευκολφνεται από 
τθν ςυνεργαςία μεταξφ των εμπλεκομζνων (Επαγγελματίεσ Τγείασ, Κοινωνικοί 
Λειτουργοί, Εκπαιδευτικοί). 
 
Ενδείξεισ ψυχολογικισ βίασ είναι, μεταξφ άλλων, θ ζλλειψθ επαίνου, ενκάρρυνςθσ, 
ςφνδεςθσ, κατάλλθλου ερεκίςματοσ, ςυνεχοφσ φροντίδασ, τα παιδιά υποχρεϊνονται να 
κάνουν πολλζσ δουλειζσ ακατάλλθλεσ για τθν θλικία και κζςθ τουσ, κτθτικι ςυμπεριφορά 
γονζα που δεν επιτρζπει ςτο παιδί να ζχει φυςιολογικι δραςτθριότθτα και επαφι με τουσ 
φίλουσ του, θ παρακολοφκθςθ ςκθνϊν βίασ (κακότι επθρεάηει δυςμενϊσ τθν 
ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ). 
 
Ωσ «ςφνδρομο του αμζτοχου κεατι» ορίηεται «θ ζκκεςθ του παιδιοφ για μακρό χρονικό 
διάςτθμα ςε διάφορεσ μορφζσ ενδοοικογενειακισ βίασ χωρίσ το ίδιο να υφίςταται 
ςωματικζσ κακϊςεισ», με χαρακτθριςτικότερθ μορφι τθ βία μεταξφ των ςυηφγων, κακϊσ 
και τθ λεκτικι βία (βριςιζσ, απειλζσ).   
 
το ΚΕΦΑΛΑΛΟ 7 του Εγχειριδίου με κζμα «Εκπαίδευςθ: Νθπιαγωγεία, Δθμοτικά, 
Γυμνάςια, Ενιαία Λφκεια, Σεχνικζσ χολζσ», περιγράφονται οι διαδικαςίεσ που πρζπει να 
εφαρμόηονται ςτα ςχολεία ςε ςχζςθ με τα περιςτατικά βίασ ςτθν οικογζνεια. 
 
Όπωσ αναφζρεται ςτο εν λόγω Κεφάλαιο του Εγχειριδίου, «όλο το προςωπικό του 
Υπουργείου Παιδείασ και Πολιτιςμοφ γνωρίηει και κζτει ςε εφαρμογι τισ διαδικαςίεσ 
χειριςμοφ περιςτατικϊν βίασ ςτθν οικογζνεια» και οποιοδιποτε άτομο ςτο ςχολείο 
υποχρεοφται «να αναφζρει οτιδιποτε μπορεί να υποδεικνφει ότι ζνα παιδί υποφζρει ι 
δυνατό να υποφζρει από οποιαδιποτε μορφι βίασ ςτθν οικογζνεια». 
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ε κάκε ςχολείο πρζπει να οριςτεί «Ομάδα Πρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ τθσ Βίασ ςτθν 
Οικογζνεια και ςτο Σχολείο», θ οποία είναι υπεφκυνθ για τον εντοπιςμό, αντιμετϊπιςθ και 
χειριςμό περιςτατικϊν βίασ ςτθν οικογζνεια, κακϊσ και για τθν πρόλθψθ, μζςω τθσ 
ειςαγωγισ προγραμμάτων και δραςτθριοτιτων ςτα πλαίςια τθσ ςχολικισ μονάδασ: 

 

 τα Νθπιαγωγεία θ Ομάδα αποτελείται από τθ Διευκφντρια, τθ Νθπιαγωγό, 
τον/τθν Εκπαιδευτικόσ/ι Ψυχολόγο και τθν Επιςκζπτρια Τγείασ. 

 τα ςχολεία Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, τθν Ομάδα αποτελοφν ο Διευκυντισ ι ο 
Βοθκόσ Διευκυντισ (Τπεφκυνοσ Ομάδασ), ζνασ δάςκαλοσ/α εκπαιδευμζνοσ ςε 
κζματα βίασ ςτθν οικογζνεια, ο/θ Εκπαιδευτικόσ/ι Ψυχολόγοσ του ςχολείου και οι 
Λειτουργοί τθσ χολιατρικισ Τπθρεςίασ (Επιςκζπτρια Τγείασ-χολίατροσ).  

 τα ςχολεία Μζςθσ Εκπαίδευςθσ, ςτθν Ομάδα μετζχουν ο Διευκυντισ ι Βοθκόσ 
Διευκυντισ, ο/θ φμβουλοσ Κακθγθτισ/τρια του ςχολείου, ο Εκπαιδευτικόσ 
Ψυχολόγοσ του ςχολείου και οι Λειτουργοί τθσ χολιατρικισ Τπθρεςίασ 
(Επιςκζπτρια Τγείασ – χολίατροσ). 

 
ε κάκε Ομάδα, ο Διευκυντισ ορίηει Τπεφκυνο Ομάδασ που ςτα ςχολεία Δθμοτικισ 
Εκπαίδευςθσ είναι ο Βοθκόσ Διευκυντισ που είναι μζλοσ τθσ Ομάδασ και ςτα ςχολεία 
Μζςθσ Εκπαίδευςθσ ο/θ φμβουλοσ Κακθγθτισ/τρια. 
 
τθν περίπτωςθ που οποιοδιποτε άλλο άτομο αναφζρει ςε μζλοσ του ςχολείου ότι 
αςκείται ι δυνατόν να αςκείται βία, τότε αυτό ενθμερϊνει άμεςα τον Τπεφκυνο τθσ 
Ομάδασ.  
 
Ο Εκπαιδευτικόσ Ψυχολόγοσ διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν πρόλθψθ/εντοπιςμό/ 
αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ. Ειδικότερα, όταν ο Εκπαιδευτικόσ Ψυχολόγοσ ζχει 
πλθροφορίεσ για άςκθςθ βίασ ςε ζνα παιδί ι παρατθρεί ςυμπεριφορά που μπορεί να 
προκλικθκε από άςκθςθ βίασ ι το παιδί του εμπιςτεφεται περιςτατικό βίασ που το αφορά, 
(α) ενθμερϊνει, κατά τθν κρίςθ του, τον Οικογενειακό Σφμβουλο ι/και τον Υπεφκυνο τθσ 
Ομάδασ, (β) ενθμερϊνει ςχετικά το παιδί, (γ) πλθροφορείται για τθν πορεία διερεφνθςθσ 
του περιςτατικοφ και για τυχόν αποφάςεισ που αφοροφν ςτο παιδί. 
 
θμαντικό ρόλο ςτθν πρόλθψθ/εντοπιςμό/αντιμετϊπιςθ περιπτϊςεων βίασ ςτθν 
οικογζνεια διαδραματίηει επίςθσ ο φμβουλοσ Κακθγθτισ.  
 

5. Οι περί Λειτουργίασ των Δθμόςιων Σχολείων Εκπαίδευςθσ Κανονιςμοί του 2008 
ζωσ 2017 

 
Με βάςθ τουσ υπό αναφορά Κανονιςμοφσ, θ Δθμοτικι Εκπαίδευςθ περιλαμβάνει το 
Νθπιαγωγείο και το Δθμοτικό. 

 
τουσ Κανονιςμοφσ και ειδικότερα ςε ςχζςθ με τα κακικοντα του Διευκυντι, αναφζρεται 
πωσ ο Διευκυντισ, ανάμεςα ςε άλλα, (α) ζχει τακτικι επαφι με τουσ γονείσ για τθν 
ανάπτυξθ πνεφματοσ ςυνεργαςίασ ςχολείου και οικογζνειασ για τθν από κοινοφ 
προςπάκεια επίλυςθσ των παρουςιαηόμενων προβλθμάτων και τθν ανάπτυξθ τθσ 
προςωπικότθτασ του παιδιοφ, ωσ επίςθσ και για τθν ορκι γνωριμία του με τον κόςμο και 
τθν κοινωνικοποίθςθ του,9 (β) ςυνεργάηεται με τθ ςχολιατρικι ι άλλθ αρμόδια υπθρεςία 
για κζματα που αφοροφν ςτθν υγεία των παιδιϊν και προωκεί τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ 

                                                 
9
 Παράγραφοσ (14) του Κανονιςμοφ 22 
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για τθν επίλυςθ όποιων προβλθμάτων διαπιςτϊνονται,10 (γ) ανακοινϊνει ςτο προςωπικό 
του ςχολείου τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ και εςωτερικζσ οδθγίεσ και διατάξεισ και 
αποφάςεισ των προϊςτάμενων αρχϊν.11 

 
Ο δε Βοθκόσ Διευκυντισ, αναπλθρϊνει τον Διευκυντι όταν απουςιάηει.12  
 
 

6. Οι περί Λειτουργίασ των Δθμόςιων Σχολείων Μζςθσ Εκπαίδευςθσ Κανονιςμοί του 
1990 ζωσ 2011 

 
Με βάςθ τουσ εν λόγω Κανονιςμοφσ, το ςχολείο (α) οφείλει να λαμβάνει τα κατάλλθλα 
διοικθτικά μζτρα προςταςίασ των μακθτϊν από κάκε μορφι βίασ, προςβολισ, 
εκμετάλλευςθσ ι ζλλειψθ φροντίδασ13 και (β) ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ αρχζσ 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιεί ςταδιακά εκείνεσ τισ ςυνκικεσ που να 
εξαςφαλίηουν τθν παροχι υπθρεςιϊν και προγραμμάτων προαγωγισ τθσ υγείασ και 
ψυχολογικισ βοικειασ και υποςτιριξθσ.14 
 
Ο Διευκυντισ ςχολείου Μζςθσ Εκπαίδευςθσ υποχρεοφται, ανάμεςα ςε άλλα, (α) να ζχει 
τακτικι επαφι με τουσ γονείσ για τθν ανάπτυξθ κλίματοσ ςυνεργαςίασ μεταξφ ςχολείου και 
οικογζνειασ, για τθν από κοινοφ προςπάκεια επίλυςθσ παρουςιαηόμενων προβλθμάτων και 
τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του μακθτι, κακϊσ και τθ γνωριμία του με τον κόςμο 
και τθν κοινωνικοποίθςθ του,15 (β) να ςυνεννοείται με τον ςχολίατρο ι άλλθ αρμόδια 
υπθρεςία του Τπουργείου για κζματα που αφοροφν ςτθν υγεία των μακθτϊν16 και (γ) να 
ανακοινϊνει ςτο προςωπικό τισ ιςχφουςεσ εκπαιδευτικζσ διατάξεισ και αποφάςεισ.17  
 
τα κακικοντα του Βοθκοφ Διευκυντι ςχολείου Μζςθσ Εκπαίδευςθσ περιλαμβάνεται θ 
επικοινωνία με γονείσ/κθδεμόνεσ για προςωπικά προβλιματα των παιδιϊν, αφοφ πρϊτα 
ενθμερϊςει ςχετικά το Διευκυντι.18 
 
Οι δε Κακθγθτζσ Τπεφκυνοι Σμθμάτων ςχολείου Μζςθσ Εκπαίδευςθσ, πρζπει να 
φροντίηουν να είναι ενθμερωμζνοι για τθν οικογενειακι/οικονομικι κατάςταςθ και τθν 
προςωπικότθτα των μακθτϊν του τμιματοσ ςτο οποίο είναι υπεφκυνοι.19 
 
 

7. Οι περί Λειτουργίασ των Δθμόςιων Σχολείων Μζςθσ Εκπαίδευςθσ Κανονιςμοί του 
2017 

 
Σο 2017, οι πιο πάνω Κανονιςμοί τροποποιικθκαν με τουσ περί Λειτουργίασ των Δθμοςίων 
χολείων μζςθσ Εκπαίδευςθσ Κανονιςμοφσ του 2017. 
 
Ειδικότερα, ςτουσ Κανονιςμοφσ επιλκαν, ανάμεςα ςε άλλα, οι εξισ διαφοροποιιςεισ:  
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 Παράγραφοσ (15) του Κανονιςμοφ 22 
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 Παράγραφοσ (18) του Κανονιςμοφ 22 
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 Παράγραφοσ (2) του Κανονιςμοφ 23 
13

 Παράγραφοσ (2)(δ) του Κανονιςμοφ 13 
14

 Παράγραφοσ (2)(ε)(iii) του Κανονιςμοφ 13 
15

 Παράγραφοσ (11) του Κανονιςμοφ 21 
16

 Παράγραφοσ (13) του Κανονιςμοφ 21 
17

 Παράγραφοσ (16) του Κανονιςμοφ 21 
18

 Παράγραφοσ (13) του Κανονιςμοφ 23 
19

 Παράγραφοσ (ε) του Κανονιςμοφ 25 
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 Κάκε ςχολείο ςυςτινει Επιτροπι Αγωγισ Τγείασ και Πρόλθψθσ Ενδοςχολικισ Βίασ 
που ςτοχεφει μεταξφ άλλων ςτθν προαγωγι τθσ ςωματικισ, ψυχικισ και 
κοινωνικισ ευεξίασ των παιδιϊν20 

 

 Σο ςχολείο ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ του Τπουργείου 
υλοποιεί ςταδιακά εκείνεσ τισ ςυνκικεσ που διαςφαλίηουν τθν παροχι υπθρεςιϊν 
και προγραμμάτων προαγωγισ τθσ υγείασ και ψυχολογικισ βοικειασ και 
υποςτιριξθσ.21  

 

 Κάκε απόφαςθ του Κακθγθτικοφ υλλόγου καταχωρίηεται ςτο βιβλίο πράξεων του 
υλλόγου22 και τα Πρακτικά επικυρϊνονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο 
και τον Γραμματζα.23 

 

 Ο Διευκυντισ ςχολείου Μζςθσ Εκπαίδευςθσ (α) ζχει τακτικι επαφι με τουσ γονείσ 
για τθν ανάπτυξθ κλίματοσ ςυνεργαςίασ μεταξφ ςχολείου και οικογζνειασ, για τθν 
από κοινοφ προςπάκεια επίλυςθσ παρουςιαηόμενων προβλθμάτων και τθν 
ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του μακθτι, κακϊσ και τθ γνωριμία του με τον 
κόςμο και τθν κοινωνικοποίθςθ του,24 (β) ςυνεργάηεται με το ςχολίατρο ι άλλθ 
αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου για κζματα που αφοροφν ςτθν υγεία των 
μακθτϊν, περιλαμβανομζνθσ τθσ ψυχικισ υγείασ και λαμβάνει μζτρα για 
υλοποίθςθ των ςχετικϊν υποδείξεων,25 (γ) ανακοινϊνει ςτο προςωπικό τισ 
ιςχφουςεσ εκπαιδευτικζσ διατάξεισ και αποφάςεισ.26  

 

 Ο Βοθκόσ Διευκυντισ ςχολείου Μζςθσ Εκπαίδευςθσ επικοινωνεί με 
γονείσ/κθδεμόνεσ για προςωπικά προβλιματα των παιδιϊν, ενϊ μπορεί να καλζςει 
το γονζα/κθδεμόνα ςτο ςχολείο για κζματα που αφοροφν ςτο μακθτι.27 

 

 Οι Κακθγθτζσ Τπεφκυνοι Σμθμάτων φροντίηουν να είναι ενθμερωμζνοι για τθν 
οικογενειακι/οικονομικι κατάςταςθ και προςωπικότθτα των μακθτϊν του 
τμιματοσ,28 τθρεί φάκελο του τμιματοσ ςτον οποίο κατατίκενται κζματα για 
οικογενειακι/οικονομικι κατάςταςθ τθσ οικογζνειασ, τθσ υγείασ, 
περιλαμβανομζνθσ τθσ ψυχικισ, οικογενειακά κζματα και άλλα ςοβαρά κζματα 
που αφοροφν ςτο μακθτι .29 

 
 

8. Εγχειρίδιο Διατμθματικϊν Διαδικαςιϊν για τθ Διαχείριςθ Ρεριςτατικϊν Βίασ 
ςτθν Οικογζνεια για Ραιδιά  

 
Στισ 8 Νοεμβρίου 2017, το Τπουργικό υμβοφλιο αποφάςιςε τθν ζγκριςθ του Εγχειριδίου 
Διατμθματικϊν Διαδικαςιϊν για το Χειριςμό Περιςτατικϊν Βίασ ςτθν Οικογζνεια που 
αφοροφν τα Παιδιά, το οποίο είχε τεκεί ςε διαβοφλευςθ μεταξφ των εμπλεκόμενων 
κρατικϊν και μθ-κυβερνθτικϊν οργανϊςεων (αρ. απόφαςθσ 83.680). 
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το πρϊτο Κεφάλαιο του Εγχειριδίου που αφορά ςτισ διατμθματικζσ διαδικαςίεσ για τθ 
διαχείριςθ περιςτατικϊν βίασ ςτθν οικογζνεια για παιδιά, επιςθμαίνεται πωσ ο  ςκοπόσ 
των εν λόγω διαδικαςιϊν είναι θ προςταςία και ςτιριξθ του ανιλικου κφματοσ 
ενδοοικογενειακισ βίασ, κακόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, από τθν 
αναφορά/καταγγελία ωσ τθν εκδίκαςθ. Βαςικό προαπαιτοφμενο για τθν επίτευξθ του 
ςκοποφ είναι θ διατμθματικι ςυνεργαςία των εμπλεκόμενων φορζων. 
 
θμειϊνεται δε πωσ το Εγχειρίδιο είναι δεςμευτικό προσ όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ 
φορείσ.  
 
Ο οριςμόσ τθσ βίασ ςτο Εγχειρίδιο, είναι ο ίδιοσ με τον αντίςτοιχο οριςμό ςτον Νόμο Ν. 
119(Ι)/2000, ςε ςχζςθ με τον οποίο επιςθμαίνεται πωσ οι εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ πρζπει 
να μεριμνοφν, ϊςτε το προςωπικό τουσ να γνωρίηει και να εφαρμόηει τισ πρόνοιζσ του. 
 
Περαιτζρω, ςθμειϊνεται το περιεχόμενο τθσ Εγκυκλίου του Γενικοφ Ειςαγγελζα με αρ. φακ. 
50(Γ)/1992/Ν.42 και θ υποχρζωςθ οποιουδιποτε αναφζρεται ς’ αυτιν, περιλαμβανομζνων 
των εκπαιδευτικϊν, να υποβάλλουν αμζςωσ και όχι αργότερα των επτά θμερϊν, Ζκκεςθ 
ςτο γενικό Ειςαγγελζα όταν γίνονται δζκτεσ παραπόνου/καταγγελίασ για βία ςτθν 
οικογζνεια. 
 
ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, Τπεφκυνοσ/θ τθσ Ομάδασ είναι ο/θ Διευκυντισ/ντρια. 
 
Θ άςκθςθ βίασ ςε ανιλικο παιδί, ςθμειϊνεται ςτο Εγχειρίδιο,  αποτελεί ποινικό αδίκθμα 
και πρζπει να αναφζρεται ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ. Ειδικότερα, ςε περίπτωςθ άςκθςθσ βίασ ι 
υποψίασ άςκθςθσ βίασ εναντίον ανιλικου/θσ μακθτι/τριασ, το ςχολείο υποχρεοφται να το 
αναφζρει επϊνυμα και γραπτϊσ εντόσ 3 θμερϊν από τθν θμερομθνία που περιζρχεται ςτθν 
αντίλθψθ του, ςτο αρμόδιο Γραφείο Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν/Επαρχιακό Γραφείο Ευθμερίασ 
για τον περαιτζρω χειριςμό, κατόπιν ςχετικισ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ και να 
κοινοποιείται ςτον Γενικό Ειςαγγελζα εντόσ 7 θμερϊν. Θ αναφορά από εκπαιδευτικό 
ςτον/ςτθν Διευκυντι/ντρια του ςχολείου, δεν τον/τθν απαλλάςςει από τθ δικι του/τθσ 
νομικι ευκφνθ να καταγγείλει ι να προωκιςει τθν καταγγελία ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ, κακότι 
θ υποχρζωςθ αναφοράσ τθσ κακοποίθςθσ δεν ανικει ςτο ςχολείο, αλλά ςτο άτομο το οποίο 
λαμβάνει  γνϊςθ τθσ κακοποίθςθσ. Σο ςχολείο/Διεφκυνςθ κα πρζπει να ςυνεργαςτεί με 
τον/τθν εκπαιδευτικό για να διευκολφνει τθ διαδικαςία αναφοράσ. 
 
Σο ςχολείο δεν ζχει νομικι υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ των γονζων/κθδεμόνων, αλλά 
αποςτζλλει γραπτι αναφορά ςτισ ΥΚΕ με ι χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ τουσ. Οι γονείσ 
ενθμερϊνονται από το αρμόδιο τοπικό Γραφείο Ευθμερίασ που κα αναλάβει το χειριςμό 
τθσ περίπτωςθσ. 
 
Όταν το παιδί αναφζρει ςε μζλοσ του ςχολείου ότι υπόκειται ςε βία ςτθν οικογζνεια, αυτό 
το άτομο/εκπαιδευτικόσ διαβεβαιϊνει το παιδί ότι ζπραξε ςωςτά με τθν αναφορά του 
περιςτατικοφ, ςθμειϊνει προςεκτικά ότι του αποκαλφπτει το παιδί και το αναφζρει αμζςωσ 
ςτον Τπεφκυνο τθσ Ομάδασ. Ο Τπεφκυνοσ ενθμερϊνει τα υπόλοιπα μζλθ τθσ Ομάδασ, θ 
οποία ςυνεργάηεται με το άτομο ςτο οποίο ζγινε θ αναφορά για βία. Σο εν λόγω 
άτομο/εκπαιδευτικόσ, καταγράφει οτιδιποτε κεωρεί ςθμαντικό και παρατθριςεισ για τθν 
κατάςταςθ του παιδιοφ και ενθμερϊνει το παιδί για τθ διαδικαςία που κα ακολουκθκεί, 
δθλαδι ότι πρζπει να ειδοποιθκεί ό Τπεφκυνοσ τθσ Ομάδασ και οι Τπθρεςίεσ Κοινωνικισ 
Ευθμερίασ. Ακολοφκωσ αποςτζλλεται γραπτι αναφορά ςτισ ΤΚΕ με κοινοποίθςθ ςτον 
Γενικό Ειςαγγελζα. 
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Όταν άλλο άτομο αναφζρει ςε εκπαιδευτικό περιςτατικό βίασ ι υποψία άςκθςθσ βίασ ςε 
παιδί, αυτό ενθμερϊνει άμεςα τον Τπεφκυνο τθσ Ομάδασ για περαιτζρω διερεφνθςθ και 
χειριςμό. Εάν δε καταδειχκεί πικανι άςκθςθ βίασ, θ Ομάδα προχωρά ςε γραπτι αναφορά 
του περιςτατικοφ ςτισ ΤΚΕ, με κοινοποίθςθ ςτο Γενικό Ειςαγγελζα. 
 
Ο κακθγθτισ/τρια υμβουλευτικισ και Επαγγελματικισ Αγωγισ (φμβουλοσ 
Κακθγθτισ/τρια), ςε περίπτωςθ υποψίασ παιδικισ κακοποίθςθσ ι ςχετικισ αναφοράσ από 
τρίτουσ ι από το ίδιο το παιδί, ενθμερϊνει το παιδί για τθ διαδικαςία που κα ακολουκθκεί 
(ενθμζρωςθ Τπεφκυνου Ομάδασ και ΤΚΕ, πικανι ιατρικι εξζταςθ, κατάκεςθ ςτθν 
Αςτυνομία), ενθμερϊνει τθν Ομάδα και προχωρεί ςε γραπτι αναφορά εντόσ 3 θμερϊν. Εάν 
θ αναφορά για άςκθςθ ι υποψία άςκθςθσ βίασ προζρχεται από μζλοσ του ςχολείο, ο 
φμβουλοσ Κακθγθτισ ςυμμετζχει ςτο χειριςμό τθσ αναφοράσ. 
 
Με βάςθ ςχετικι Εγκφκλιο του Τπουργείου θμερομθνίασ 8 Λουλίου 2011, κάκε ςχολείο 
υποχρεοφται να δθμιουργιςει Επιτροπι Αγωγισ και Τγείασ και Πρόλθψθσ τθσ 
Παραβατικότθτασ, υπό τθν αιγίδα τθσ οποίασ είναι οποιεςδιποτε προλθπτικζσ δράςεισ για 
τθν ενδοοικογενειακι βία. τθν εγκφκλιο τονίηεται θ υποχρζωςθ του ςχολείου να αναφζρει 
ςτο ΤΠΠΑΝ τα περιςτατικά βίασ ςτθν οικογζνεια ςε ειδικό ζντυπο, κάκε φορά που 
παρουςιάηεται ζνα περιςτατικό. 
 
 

9.  Εγκφκλιοι Υπουργείου Ραιδείασ, Ρολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και Νεολαίασ 
 
1. 10 Φεβρουαρίου 200630 με κζμα «Διαδικαςίεσ για χειριςμό περιςτατικϊν βίασ 

ςτθν οικογζνεια» 
 
τθν Εγκφκλιο γίνεται αναφορά ςτο Ν. 119(Λ)/2000 και ςτο Εγχειρίδιο Διατμθματικϊν 
Διαδικαςιϊν για το Χειριςμό Περιςτατικϊν Βίασ ςτθν Οικογζνεια και ςθμειϊνεται θ νομικι 
ευκφνθ των ςχολείων για τιρθςθ των διατμθματικϊν διαδικαςιϊν που αναφζρονται ςτο 
Εγχειρίδιο. 
 
τθν Εγκφκλιο επιςυνάφκθκαν εκ νζου οι εν λόγω διαδικαςίεσ, για ενθμζρωςθ του 
προςωπικοφ και θ υποχρζωςθ των  Διευκυντϊν να φροντίηουν για τθ ςχολαςτικι τουσ 
τιρθςθ. 
 
Περαιτζρω, ςτθν Εγκφκλιο επιςφρεται θ προςοχι ςτο άρκρο 35Α του Ν. 119(Λ)/2000 που 
αφορά ότι ςυνιςτά αδίκθμα θ  παράλειψθ καταγγελίασ βίασ ςε ανιλικο ι πρόςωπο με 
ςοβαρζσ ψυχικζσ ανεπάρκειεσ. 
 
Με βάςθ τθν Εγκφκλιο, είναι υποχρεωτικι θ δθμιουργία Ομάδα Πρόλθψθσ και 
Αντιμετϊπιςθσ τθσ Βίασ ςτθν Οικογζνεια και ςτο χολείο και ο οριςμόσ Τπεφκυνου τθσ 
Ομάδασ. Αν δεν δθμιουργικθκε ιδθ Ομάδα, κα πρζπει να δθμιουργθκεί άμεςα και να 
ςταλκοφν τα ονόματα των μελϊν τθσ ςτο Τπουργείο. 
 
2. Με βάςθ ςχετικζσ Εγκυκλίουσ θμερομθνιϊν Φεβρουαρίου 2006,31 19 Δεκεμβρίου 

2007,32 29 Ιανουάριου 2009, 14 Οκτωβρίου, 16 Νοεμβρίου 2009 και 4 Ιανουαρίου 
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2010,33 το Τπουργείο διοργάνωςε ςθμαντικό αρικμό εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων 
αναφορικά με τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ ςτθν οικογζνεια.  

 
3. 19 Οκτωβρίου 201034 με κζμα «Βία ςτθν Οικογζνεια: Διαδικαςίεσ Χειριςμοφ και 

Προλθπτικι Δράςθ» 
 
ε περίπτωςθ εντοπιςμοφ περιςτατικοφ ενδοοικογενειακισ βίασ, πρζπει  να εφαρμόηονται 
ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ. Επιςυνάφκθκαν με τθν εν  λόγω Εγκφκλιο (α) οι διαδικαςίεσ 
χειριςμοφ για τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ πρζπει να προβεί το ςχολείο (Εγχειρίδιο 2002) και 
επιςθμάνκθκε θ νομικι υποχρζωςθ του ςχολείου για τιρθςθ των ςυγκεκριμζνων 
διαδικαςιϊν και (β) Ζντυπο υλλογισ ςτοιχείων για να ςυμπλθρϊνεται κάκε φορά που 
αναφζρεται περιςτατικό βίασ και να αποςτζλλεται τζλοσ του χρόνου ςτον Τπεφκυνο τθσ 
Ομάδασ Άμεςθσ Παρζμβαςθσ ςτο Τπουργείο. 
 
Οι ςχολικζσ μονάδεσ κλικθκαν να  επικοινωνιςουν με τθ υμβουλευτικι Επιτροπι για τθν 
Πρόλθψθ και Καταπολζμθςθ τθσ Βίασ ςτθν Οικογζνεια για περαιτζρω ενθμζρωςθ, 
οργάνωςθ και ανάπτυξθ δράςεων. 
 
4. 8 Ιουλίου 201135 Υπό τθν αιγίδα τθσ Επιτροπισ, τζκθκαν οι προλθπτικζσ δράςεισ 

για τθν ενδοοικογενειακι βία. 
 
ε περίπτωςθ εντοπιςμοφ περιςτατικοφ ενδοοικογενειακισ βίασ, κα πρζπει να 
ακολουκοφνται οι νόμιμεσ διαδικαςίεσ που περιγράφονται ςτισ αντίςτοιχεσ εγκυκλίουσ. 
 
5. 9 Δεκεμβρίου 201336 με κζμα «Βία ςτθν Οικογζνεια: Διαδικαςίεσ χειριςμοφ, 

προλθπτικι δράςθ και πλθροφόρθςθ» 
 
τθν Εγκφκλιο γίνεται αναφορά ςτο Ν. 119(Ι)/2000 και ςτο Εγχειρίδιο και υπενκυμίηεται θ 
υποχρεωτικι, αυςτθρι και πιςτι εφαρμογι όλων των οδθγιϊν που προνοοφνται ι 
ςυςτινονται κατά περίπτωςθ. 
 
Επιςυνάφκθκε το μζροσ του Εγχειριδίου με τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ πρζπει να προβεί το 
ςχολείο ςε περίπτωςθ που γίνει αντιλθπτό περιςτατικό ενδοοικογενειακισ βίασ. 
Επιςθμαίνεται θ νομικι ευκφνθ κάκε ςχολείου για τιρθςθ των ςυγκεκριμζνων 
διαδικαςιϊν, κακϊσ και ότι ςε περίπτωςθ αδράνειασ ι αμζλειασ αναφοράσ του 
περιςτατικοφ από κάκε επαγγελματία, ςυνιςτά ποινικό αδίκθμα.  
 
Αποςτάλθκε το Ζντυπο υλλογισ τοιχείων για Περιςτατικά Βίασ ςτθν Οικογζνεια, το οποίο 
να ςυμπλθρϊνεται κάκε φορά που αναφζρεται ςε περιςτατικό βίασ και να αποςτζλλεται 
άμεςα με φαξ ςτθν Τπθρεςία Εκπαιδευτικισ Ψυχολογίασ. 
 
Επιςυνάφκθκε κατάλογοσ με τα τθλζφωνα του Γραφείου Ευθμερίασ για διευκόλυνςθ ςε 
περίπτωςθ αναφοράσ περιςτατικοφ βίασ  και γνωςτοποιικθκαν οι τθλεφωνικζσ γραμμζσ 
ςτιριξθσ κυμάτων βίασ ςτθν οικογζνεια.  
 
Προτείνεται θ ανάπτυξθ προλθπτικϊν δράςεων για τθν ενδοοικογενειακι βία υπό τθν 
αιγίδα τθσ Επιτροπισ Αγωγισ Τγείασ και Πρόλθψθσ τθσ Παραβατικότθτασ. 
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φμφωνα με τθν εγκφκλιο, εάν εντοπιςτεί οτιδιποτε που υποδθλοί ότι ζνα παιδί υποφζρει 
ι δυνατόν να υποφζρει από οποιαδιποτε μορφι βίασ ςτθν οικογζνεια, να ενεργοποιθκεί 
αμζςωσ θ Ομάδα Πρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ τθσ Βίασ ςτθν Οικογζνεια, όπωσ αναφζρεται 
ςτο Εγχειρίδιο. τισ ςυναντιςεισ τθσ Ομάδασ δεν ςυμμετζχουν εκπρόςωποι των γονζων ι 
μακθτϊν. Είναι απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία με τον Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο και το φμβουλο 
(Μζςθ Εκπ/ςθ).  
 
θμειϊκθκε δε πωσ θ παραμζλθςθ παιδιοφ επίςθσ αποτελεί μορφι βίασ γι’ αυτό πρζπει να 
ενεργοποιείται θ Ομάδα και ςε περιπτϊςεισ όπου ενδζχεται να υπάρχει παραμζλθςθ. 
 
Για περαιτζρω ενθμζρωςθ, οργάνωςθ και ανάπτυξθ δράςεων, τα ςχολεία κλικθκαν όπωσ  
επικοινωνιςουν με τθ υμβουλευτικι Επιτροπι για τθν Πρόλθψθ και Καταπολζμθςθ τθσ 
Βίασ ςτθν Οικογζνεια. 
 
6. 16 Απριλίου 201837 με κζμα «Ανακεωρθμζνο Εγχειρίδιο Διατμθματικϊν 

Διαδικαςιϊν για τθ Διαχείριςθ Περιςτατικϊν Βίασ ςτθν Οικογζνεια – για Παιδιά» 
 
τθν Εγκφκλιο επιςθμαίνεται πωσ το Εγχειρίδιο είναι δεςμευτικό προσ όλουσ τουσ 
εμπλεκόμενουσ επαγγελματίεσ και ςθμειϊνεται παραπομπι ςε ςφνδεςμο  με το κείμενο 
του Εγχειριδίου. 
 
 
 

IV. ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ 
 
 
1. Οι ενζργειεσ και ο τρόποσ χειριςμοφ τθσ περίπτωςθσ του τ. και τθσ οικογενειακισ 

τουσ κατάςταςθσ από το Τπουργείο Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και 
Νεολαίασ, δθλαδι των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων ςτα οποία φοιτοφςε ο τ., τθσ 
Τπθρεςίασ Εκπαιδευτικισ Ψυχολογίασ και τθσ Τπθρεςίασ υμβουλευτικισ και 
Επαγγελματικι Αγωγισ κατά τθ φοίτθςθ του ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ, κα πρζπει να 
ιδωκοφν υπό το πρίςμα των διατάξεων του Ν. 113(Λ)/1999 και των ςχετικϊν 
Κανονιςμϊν, κακϊσ και των Κανονιςμϊν που αφοροφν ςτθ λειτουργία των 
Δθμόςιων χολείων. Ειδικότερα, κα πρζπει να εξεταςτεί κατά πόςον είχαν τφχει 
εφαρμογισ οι ςχετικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ πρόνοιεσ κατά το χειριςμό τθσ 
περίπτωςθσ του τ. και τθσ οικογενειακισ του κατάςταςθσ, ωσ επίςθσ και οι 
διαδικαςίεσ που περιγράφονται ςτα πιο πάνω Εγχειρίδια (Εγχειρίδιο 
Διατμθματικϊν Διαδικαςιϊν για το Χειριςμό Περιςτατικϊν Βίασ ςτθν Οικογζνεια 
και από τα τζλθ του 2017 το Εγχειρίδιο Διατμθματικϊν Διαδικαςιϊν για τθ 
Διαχείριςθ Περιςτατικϊν Βίασ ςτθν Οικογζνεια για Παιδιά). Περαιτζρω δε, κα 
πρζπει να λθφκεί υπόψθ θ υλοποίθςθ εκ μζρουσ των εμπλεκομζνων, των 
προνοιϊν του Ν. 119(Λ)/2000 και, ςυγκεκριμζνα του άρκρου 35Α, κακϊσ και το 
περιεχόμενο τθσ Εγκυκλίου του Γενικοφ Ειςαγγελζα με αρ. φακ. 50(Γ)/1992/Ν.42. 
 

2. τθν περίπτωςθ του τ., αποτελεί αδιαμφιςβιτθτο γεγονόσ πωσ από τθ φοίτθςι 
του ςτθν Προδθμοτικι εκπαίδευςθ μζχρι και τθν αποφοίτθςθ του από το 
Γυμνάςιο, είχαν εφαρμοςτεί πλιρωσ οι πρόνοιεσ του Ν. 113(Λ)/1999 και των 
ςχετικϊν Κανονιςμϊν, αφοφ είχε τφχει ςυςτθματικισ ςτιριξθσ κακ’ όλθ τθ 

                                                 
37

 Αρ. Φακ. Π.Ο. 12.10.01, Τ.Π.Π. 11.2.06.5 



 32 

διάρκεια τθσ φοίτθςισ του. Ωσ επακόλουκο, από ζνα παιδί με προβλθματικι, 
επικετικι και βίαιθ ςυμπεριφορά και με ιδιαίτερεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, 
εξελίχκθκε, με τθ βοικεια του ςχολείου και τθσ Επαρχιακισ Επιτροπισ Ειδικισ 
Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ, θ οποία ενζκρινε, κατά καιροφσ, τθν παροχι ςτιριξθσ ς’ 
αυτόν, είτε μζςω των ςυνδετικϊν Λειτουργϊν, είτε με τισ Παραπομπζσ του 
ςχολείου και των Εκπαιδευτικϊν Ψυχολόγων, ςε ζνα μακθτι που πζτυχε, όχι μόνο 
να αποφοιτιςει από το Γυμνάςιο και να πετφχει τθν είςοδο του ςτθν Σεχνικι χολι 
ςτθν ειδίκευςθ που ο ίδιοσ επικυμοφςε, αλλά και να του απονεμθκεί το βραβείο 
ικουσ και προςπάκειασ.  

 
3. Σο ςχολείο, αναγνϊριηε ότι θ όλθ ςυμπεριφορά του τ. ιταν αποτζλεςμα του 

γεγονότοσ ότι ιταν  κφμα διαχρονικισ ψυχολογικισ βίασ, αφοφ ςτθν περίπτωςι 
του ςυνζτρεχαν ι/και πλθροφνταν  όλεσ οι ενδείξεισ/κριτιρια  ςτθ βάςθ του 
Εγχειριδίου Διατμθματικϊν Διαδικαςιϊν για το Χειριςμό Περιςτατικϊν Βίασ ςτθν 
Οικογζνεια, όπωσ θ ζλλειψθ, από μζρουσ των γονζων του, επαίνου, ενκάρρυνςθσ, 
ςφνδεςθσ, κατάλλθλων ερεκιςμάτων, ςυνεχοφσ φροντίδασ, ότι υποχρεωνόταν  να 
εργάηεται πολλζσ ϊρεσ ςτθ μάντρα, ςε ςυνκικεσ τελείωσ ακατάλλθλεσ για τθν 
θλικία και κζςθ του, θ αυταρχικι και κτθτικι ςυμπεριφορά του πατζρα που δεν 
του επζτρεπε  να ζχει φυςιολογικι εξωςχολικι δραςτθριότθτα και επαφι με τουσ 
φίλουσ του και  θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ ςκθνϊν βίασ μεταξφ των γονζων 
του.  

 
4. Όλοι αυτοί οι παράγοντεσ επζδραςαν δυςμενϊσ ςτθν ςυναιςκθματικι του 

ανάπτυξθ, με αποτζλεςμα ο τ., ςφμφωνα με τουσ ειδικοφσ, να παρουςιάηει μία 
εικόνα ενόσ παιδιοφ που είχε χάςει τθν παιδικότθτα του, ζπαιρνε το ρόλο του 
προςτάτθ και χρειαηόταν ψυχολογικι ςτιριξθ, ιταν ευαίςκθτοσ και ευγενικόσ, 
χωρίσ ςυμπεριφορικά προβλιματα, είχε επίπλαςτθ ωριμότθτα, λόγω του χαμθλοφ 
κοινωνικοοικονομικοφ  περιβάλλοντοσ, είχε χαμθλι αυτοεικόνα και 
αυτοπεποίκθςθ, είχε άποψθ και διαφοροποιείτο από τουσ άλλουσ και ςτον 
κοινωνικό τομζα, χειριηόταν τα αρνθτικά ςυναιςκιματα, αλλά δεν εξζφραηε τα 
κετικά. Για τθν εικόνα που παρουςίαηε ο Στ. ςε όλθ τθ ςχολικι του πορεία, το 
ςχολείο και οι Λειτουργοί του ΥΡΡΑΝ ενθμζρωναν ανελλιπϊσ τισ ΥΚΕ για τθν 
κατάςταςθ του Στ. και ηθτοφςαν ςυχνά τθν εμπλοκι τουσ για τθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ κατάςταςθσ.  
 

5. Σο ςχολείο και οι εμπλεκόμενεσ του ΥΡΡΑΝ υπθρεςίεσ υπιρξαν  διαχρονικά οι 
πυλϊνεσ μακθςιακισ και ςυναιςκθματικισ ςτιριξθσ του Στ., ο οποίοσ 
αναγνωρίηοντασ ότι επρόκειτο για το καταφφγιο του από ζνα άκρωσ 
δυςλειτουργικό και βίαιο οικογενειακό περιβάλλον, προςπακοφςε με όλεσ τουσ 
τισ δυνάμεισ να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ μακθτισ. 
 

6. Κα πρζπει να τονιςτεί εμφαντικά θ ςυνεχισ επαγρφπνθςθ όλων των υπθρεςιϊν 
του ΥΡΡΑΝ που περιζβαλαν το Στυλιανό με αγάπθ και φροντίδα, ειδικά ςε ςχζςθ 
με το χειριςμό τθσ απόπειρασ του το Μάιο του 2019, που  παρότι το ςυμβάν ιταν 
εκτόσ διδακτικοφ χρόνου, προζβθςαν  ςε όλεσ τισ  αναγκαίεσ ενζργειεσ για 
αποτροπι των όποιων δυςάρεςτων γεγονότων, καταβάλλοντασ προςπάκειεσ για 
τθν ψυχολογικι του ςτιριξθ και από ειδικό (παρότι ο ίδιοσ δεν το αποδζχτθκε),  
ενϊ το ςχολείο κρατοφςε ενιμερεσ τισ ΤΚΕ και τθν ΧΧΧΧΧ για το χειριςμό του όλου 
κζματοσ. 
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7. Και ενϊ ο κακζνασ κα ανζμενε εφλογα για κάποιον που αποπειράκθκε να 
αυτοκτονιςει με όπλο, να ςυνεχίςει να παραμζνει ςτθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ 
που τον οδιγθςε ςε τζτοια πράξθ, ο Στ. με τθ βοικεια και ςυμπαράςταςθ του 
ςχολείου και των υπθρεςιακϊν Λειτουργϊν ΥΡΡΑΝ, κατάφερε όχι μόνο να το 
ξεπεράςει αλλά να περάςει με επιτυχία τισ εξετάςεισ του και να πετφχει να 
εξαςφαλίςει εγγραφι ςτθν Τεχνικι ςτον κλάδο τθσ μθχανικισ αυτοκινιτων που 
ιταν το όνειρο του.  
 

8. τθ βάςθ όλων των πιο πάνω, καταλιγω ςτο ςυμπζραςμα ότι δεν προκφπτει  
ο,τιδιποτε μεμπτό κατά των δαςκάλων, εκπαιδευτικϊν κακϊσ  και των Λειτουργϊν 
του ΤΠΠΑΝ, οι οποίοι ενιργθςαν ορκά και εφάρμοςαν κατά γράμμα το ιςχφον 
ρυκμιςτικό πλαίςιο που διζπει τισ υποχρεϊςεισ του ςχολείου και του ΤΠΠΑΝ ςτο 
χειριςμό μακθτϊν – κυμάτων βίασ, ενϊ όςον αφορά το χειριςμό του τ. από το 
χολείο όπου φοιτοφςε, από τθν απόπειρα αυτοκτονίασ μζχρι και τθν αποφοίτθςθ 
του, με το ςυντονιςμό τθσ ςυμβοφλου, τθσ εκπαιδευτικισ ψυχολόγου και τθν 
προςωπικι εμπλοκι των κακθγθτϊν του, ο τ. κατάφερε να εκπλθρϊςει τουσ 
ςτόχουσ του, πετυχαίνοντασ τθν ειςδοχι του ςτθ Σεχνικι χολι ςτο τομζα που 
ικελε και λαμβάνοντασ το βραβείο ικουσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ.  

 
9. Σο ςχολείο του ιταν αυτό που κινθτοποίθςε τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ, Αςτυνομία 

και ΤΚΕ, αμζςωσ μόλισ ζλαβε τθν πλθροφορία για τθν απόπειρα αυτοκτονίασ και 
τον ςτιριξε ςυναιςκθματικά όλο το διάςτθμα μζχρι και τθν αποφοίτθςθ του 
υποκακιςτϊντασ με το τρόπο αυτό ουςιαςτικά τον ρόλο των ΤΚΕ οι οποίεσ 
αδιαφόρθςαν πλιρωσ για τθν περίπτωςθ του και δεν ζλαβαν μζτρα οφτε ςε 
εξατομικευμζνθ βάςθ αλλά οφτε ζλαβαν μζτρα γενικότερα εφόςον δεν 
προςπάκθςαν οφτε καν να τον ςυναντιςουν ςτο ςχολείο του. 
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2. ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι Τπθρεςίεσ Ψυχικισ Τγείασ Παιδιϊν και Εφιβων ιδρφκθκαν το 1990 με πρϊτθ ζδρα το 
ΝΑΜ ΛΛΛ. Εξυπθρετοφν παιδιά και ζφθβουσ μζχρι 17 χρονϊν, με διάφορεσ 
ψυχοςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ, κακϊσ επίςθσ και τισ οικογζνειζσ τουσ. Σο κοινό 
απευκφνεται ςτισ Τπθρεςίεσ ανάλογα με τθν επαρχία. 
 

Λειτουργοφν κζντρα ςτισ εξισ επαρχίεσ: 
 Λευκωςίασ 

 Λεμεςοφ 

 Λάρνακασ/Ελεφκερθσ Αμμοχϊςτου 

 Πάφου 
 

τελζχωςθ: 
 
Σα Κζντρα Πρόλθψθσ και Ψυχοκοινωνικισ Παρζμβαςθσ (εφεξισ «ΚΕ.Π.ΨΤ.ΠΑ.») 
ςτελεχϊνονται από μία διεπαγγελματικι ομάδα, θ οποία απαρτίηεται από 
παιδοψυχίατρουσ, κλινικοφσ ψυχολόγουσ, εργοκεραπευτζσ και νοςθλευτικοφσ λειτουργοφσ 
των Τπθρεςιϊν Ψυχικισ Τγείασ. Σο ρόλο του Επιςτθμονικοφ υντονιςτι κατζχει ο 
παιδοψυχίατροσ.  
 
τόχοσ τθσ διεπαγγελματικισ ομάδασ είναι θ ολοκλθρωμζνθ αποκατάςταςθ τθσ ψυχικισ 
υγείασ του παιδιοφ ι του εφιβου και θ ομαλι του ζνταξθ ςτα διάφορα κοινωνικά πλαίςια. 
 

Δραςτθριότθτεσ: 
 
 Πρόλθψθ 

 Διάγνωςθ 

 Κεραπεία 

 Δθμιουργικι απαςχόλθςθ 

 Εκπαίδευςθ 

 Ζρευνα 
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Τπθρεςίεσ που παρζχονται: 
 
Τα ΚΕ.Ρ.ΨΥ.ΡΑ. παρζχουν ςε εξωτερικι βάςθ, υπθρεςίεσ διάγνωςθσ, κεραπείασ και 
αποκατάςταςθσ ςε παιδιά, ζφθβουσ και τισ οικογζνειζσ τουσ. Οι παρεμβάςεισ 
περιλαμβάνουν  το οικογενειακό περιβάλλον και το ςχολικό πλαίςιο. 
 

Ζρευνα: 
 
Σθν Σρίτθ ,17 επτεμβρίου 2019, Λειτουργοί του Γραφείου μου προςιλκαν ςτισ Τπθρεςίεσ 
Ψυχικισ Τγείασ  και παρζλαβαν 2 διοικθτικοφσ  φακζλουσ, οι οποίοι αφοροφςαν – 

 
(α) Φάκελοσ υπ. Αρ. 989 του Κζντρου Πρόλθψθσ και Ψυχοκοινωνικισ Παρζμβαςθσ 
Λευκωςίασ των Τπθρεςιϊν Ψυχικισ Τγείασ για τον τυλιανό Κωνςταντίνου, ο 
οποίοσ περιζχει το ζντυπο παραπομπισ ςτισ Τπθρεςίεσ Ψυχικισ Τγείασ Παιδιϊν και 
Εφιβων Λευκωςίασ, το αναπτυξιακό και οικογενειακό ιςτορικό, ςθμειϊςεισ 
κλινικϊν ψυχολόγων που είχαν εμπλακεί και ςθμειϊςεισ νοςθλευτικϊν λειτουργϊν 
για τισ επικοινωνίεσ με τθν οικογζνεια και τισ άλλεσ υπθρεςίεσ. Επίςθσ, περιζχει 
παράρτθμα με ςχετικζσ εκκζςεισ λειτουργϊν άλλων υπθρεςιϊν και ςθμειϊματα 
που ζγιναν προσ Τπθρεςίεσ / Φορείσ.    
 
(β) Φάκελο ςε ςχζςθ με το ατομικό ιςτορικό τθσ μθτζρασ του 15χρόνου κ. ΧΧΧΧΧ, θ 
οποία εγκλείςτθκε ςτισ 9/8/2019 ςτο Νοςοκομείο Ακαλάςςασ με βάςθ δικαςτικό 
διάταγμα (αίτθςθ αρ. ΧΧΧΧΧ και λιξθ 5/9/2019).  
 
Επιπρόςκετα και μετά τθ μελζτθ των υπό αναφορά φακζλων:  
 
(γ) τισ 6/11/2019 υπιρξε τθλεφωνικι επικοινωνία τθσ Λειτουργοφ Α’ Γραφείου 
Επιτρόπου Διοικιςεωσ κ. ΧΧΧΧΧ με τθ Διευκφντρια των Τπθρεςιϊν Ψυχικισ Τγείασ 
κ. ΧΧΧΧΧ, όπου και ηθτικθκε και απεςτάλθ αυκθμερόν το πλαίςιο λειτουργίασ των 
Κζντρων Πρόλθψθσ και Ψυχοκοινωνικισ Παρζμβαςθσ και τθν ίδια θμζρα, υπιρξε 
τθλεφωνικι επικοινωνία και με τθν κλινικι Ψυχολόγο κ. ΧΧΧΧΧ, θ οποία 
παρακολουκοφςε το παιδί και τθ μθτζρα του από τισ 4.11.2010 – 6.12.2012, 
θμερομθνία που θ μθτζρα διζκοψε κάκε ςυνεργαςία με τισ ΤΨΤΠΕ, προκειμζνου να 
δοκοφν κάποιεσ επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ και να διευκρινιςτοφν ςυγκεκριμζνα 
ηθτιματα.   
 
  

Β. IΣΤΟΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ  
 
Σα γεγονότα, όπωσ αυτά ζχουν καταγραφεί,  κατά χρονολογικι ςειρά,  ςφμφωνα με το 
ενϊπιον μασ μαρτυρικό υλικό ςε ςχζςθ με τον τρόπο χειριςμοφ από τισ Τπθρεςίεσ Ψυχικισ 
Τγείασ, αναλφονται ωσ ακολοφκωσ:    
 
4.3.2010:  Τποβλικθκε το πρϊτο αίτθμα ςυνεργαςίασ ςτισ Τπθρεςίεσ Ψυχικισ Τγείασ 
Παιδιϊν και Εφιβων Λευκωςίασ (ΤΨΤΠΕ)  για τον τ. (ςε θλικία τότε 5 ετϊν), μετά από 
επικοινωνία τθσ μθτζρασ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ ψυχολόγου κ. ΧΧΧΧΧ. Οι 
λόγοι τθσ παραπομπισ αφοροφςαν προβλιματα ςυμπεριφοράσ του παιδιοφ, κυρίωσ ςτο 
χϊρο του ςχολείου κακϊσ και δυςκολίεσ μνιμθσ και διάςπαςθσ προςοχισ. υγκεκριμζνα, 
διαπιςτϊκθκε  ότι «θ οικογζνεια παρουςιάηει οικονομικά προβλιματα και οι ςτεγαςτικζσ 
ςυνκικεσ είναι άςχθμεσ (διαμζνουν ςε τουρκοκυπριακό ςπίτι 2 δωματίων ςτον Κοτςιάτθ). 
Οι γονείσ αντιμετωπίηουν κακθμερινά προβλιματα ςτισ ςχζςεισ  τουσ και ζχουν ςυχνά 
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ςυγκροφςεισ και καυγάδεσ. Ο πατζρασ αςκεί βία ςτθν μθτζρα, θ οποία τον ζχει 
καταγγείλει πολλζσ φορζσ ςτθν Αςτυνομία και ςτθν τθλεφωνικι γραμμι 1440, αλλά ποτζ 
δεν προχϊρθςε ςε επίςθμθ καταγγελία. Θ μθτζρα ανζφερε ότι μια φορά τθν κτφπθςε με 
πζτρα ςτο μάτι το οποίο μαφριςε. Θ μθτζρα ιςχυρίηεται ότι ο πατζρασ δεν κτυπά τα παιδιά. 
Είναι κεατζσ βίασ. Ο Στυλιανόσ δεν ζχει ευκαιρίεσ να ςυναλλαγεί με άλλα παιδιά τισ 
απογευματινζσ ϊρεσ, γιατί θ μθτζρα βοθκά τον πατζρα ( ο οποίοσ διατθρεί φάρμα) και τον  
παίρνει μαηί τθσ. Ο Στυλιανόσ δεν ςυμμετζχει ςε κάποια δραςτθριότθτα. Στο ςχολείο είναι 
επικετικόσ, ζχει εξάρςεισ, κτυπά  τα άλλα παιδιά χωρίσ λόγο και ζχει προβλιματα 
ςυμπεριφοράσ. Δεν δζχεται παρατθριςεισ γιατί τότε γίνεται πιο βίαιοσ ακόμα και με τθ 
δαςκάλα. Αρνείται να ςυηθτιςει και να πει τι είναι αυτό που τον προβλθματίηει. Ζχει 
μειωμζνθ ςυγκζντρωςθ ςτθν τάξθ. Είναι υπερκινθτικόσ και αυτοκαταςτροφικόσ (ςτισ 
2.3.2010 ζφυγε τρζχοντασ από το ςχολείο με τθ δαςκάλα να τον ακολουκεί και 
ςκαρφάλωςε ςε ζνα υπερυψωμζνο μζροσ και απειλοφςε να πζςει να κτυπιςει και να 
πεκάνει. Επίςθσ, παρουςιάηει δυςκολίεσ ςτθ ςυγκζντρωςθ  και προςοχι . Ηθλεφει πολφ τθν 
αδελφι του».  
15.4.2010: Λιφκθκαν πλθροφορίεσ από τθ μθτζρα ςχετικά με το αναπτυξιακό ιςτορικό του 
παιδιοφ ςε ςυνάντθςθ με τθ νοςθλευτικι λειτουργό κ. ΧΧΧΧΧ. Αναφζρκθκε ότι «Στθν 
Προδθμοτικι περιγράφεται ςαν ζνα βίαιο, ανιςυχο, υπερκινθτικό και αυτοκαταςτροφικό 
παιδί. Κτυποφςε τα άλλα παιδιά, όμωσ ζςτρεφε και βία προσ τον εαυτό του και κτυποφςε το 
κεφάλι του ςτο τραπζηι, τρυποφςε με καρφίτςεσ το δζρμα του. Δεν ζχει ςχζςθ με παιδιά τθσ 
θλικίασ του. Υπάρχει εκλυτικό αίτιο λόγω τθσ ςωματικισ και λεκτικισ βίασ που υπάρχει 
ανάμεςα ςτουσ γονείσ. Θ ςτάςθ τθσ οικογζνειασ ςε ςχζςθ με τθν παραπομπι του Στυλιανοφ 
ιταν αμφικυμικι, κακϊσ μόνο θ μθτζρα δεχόταν ότι υπάρχει πρόβλθμα με τον Στυλιανό. Σε 
ςχζςθ με τθν ποιότθτα ςχζςθσ μεταξφ γονζων και Στυλιανοφ λζχκθκε από τθν μθτζρα ότι 
ζχουν μια πολφ καλι ςχζςθ αλλά θ μθτζρα δεν κάνει τίποτα να τον προςτατεφςει από τθν 
κακθμερινι του ζκκεςθ ςτθ βία ανάμεςα ςε αυτι και το ςφηυγο τθσ. Σε ςχζςθ με τα 
ιδιοςυγκραςιακά χαρακτθριςτικά του Στυλιανοφ περιγράφεται ωσ ζνα ζξυπνο παιδί, που 
λόγω των οικογενειακϊν ςυνκθκϊν, του πολφ χαμθλοφ κοινωνικοοικονομικοφ επιπζδου των 
γονζων και των μεταξφ τουσ ςυνεχϊν καυγάδων και βίασ, δεν τον βοθκοφν να θρεμιςει και 
να προςαρμοςτεί ςτο ςχολικό χϊρο. Διαπιςτϊκθκε από πλευράσ οικογζνειασ πατζρα, 
μοτίβο βίασ κακϊσ ο παπποφσ ιταν επίςθσ βίαιοσ προσ τθ γιαγιά, ενϊ από πλευράσ μθτζρασ 
διαπιςτϊκθκε ότι θ μθτζρα ζπαςχε από κατάκλιψθ και  θ γιαγιά είχε ψυχιατρικά 
προβλιματα (επιλόχεια κατάκλιψθ, παρακολοφκθςθ, παίρνει φάρμακα, νοςθλεφτθκε ςτο 
Νοςοκομείο Ακαλάςςασ)»     
 
3.5.2010: Οι γονείσ δεν προςιλκαν ςε ςυνάντθςθ με τθν κλινικι ψυχολόγο κ. ΧΧΧΧΧ.  Παρά 
τισ προςπάκειεσ για διευκζτθςθ νζασ ςυνάντθςθσ, οι γονείσ δεν ανταποκρίκθκαν.  
 
11.5.2010:  Θ μθτζρα μετζβθ ςτα εξωτερικά ιατρεία Λδαλίου μωλωπιςμζνθ μετά από 
ξυλοδαρμό από το ςφηυγό τθσ και ζτυχε περίκαλψθσ από τθν ιατρό ΧΧΧΧΧ. Βριςκόταν ςε 
άςχθμθ ψυχολογικι κατάςταςθ και μίλθςε για τθν εξωςυηυγικι ςχζςθ που διατθροφςε ο 
ςφηυγοσ τθσ. Σθσ δόκθκε φαρμακευτικι αγωγι με θρεμιςτικά χάπια αλλά δεν τα 
χρθςιμοποίθςε ποτζ.  
 
7.6.2010: Σθλεφϊνθςε θ μθτζρα ότι είναι ςε διάςταςθ με το ςφηυγο τθσ. Ο τ. μζνει με τον 
πατζρα του. Θ ίδια διαμζνει ςτθ μθτζρα τθσ (αλλά θ ςυμβίωςθ είναι δφςκολθ,  αφοφ θ 
γιαγιά ζχει ψυχιατρικά προβλιματα)  και επειδι  θ μθτζρα δεν ζχει αυτοκίνθτο δεν 
μπόρεςε να ζρκει ςτο ραντεβοφ ςτισ 8.6.2010.  
 
9.6.2010: Προςπάκεια τθλεφωνικισ επικοινωνίασ με μθτζρα. Δεν απάντθςε.  
 



 37 

8.7.2010: Προςπάκεια τθλεφωνικισ επικοινωνίασ με μθτζρα. Δεν απάντθςε. Ο φάκελοσ 
αρχειοκετείται.  
 
4.10.2010: Θ μθτζρα επικοινϊνθςε και ανζφερε ότι ο τ. φοιτά ςτθν Α’ τάξθ του Δθμοτικοφ 
ςχολείου Αγίασ Βαρβάρασ. Θ μθτζρα ενθμζρωςε ότι επζςτρεψε ςτο ςπίτι και ηιτθςε εκ 
νζου ραντεβοφ.  
 
4.11.2010: Θ μθτζρα και ο τ. επανιλκαν για ςυνεργαςία με τθν προτροπι του ςχολείου 
και ανζλαβε θ Κλινικι Ψυχολόγοσ κ. ΧΧΧΧΧ, θ οποία είχε κάποιεσ ςυναντιςεισ με τθ μθτζρα 
και ατομικά με το παιδί. Ο πατζρασ, αν και κλικθκε, δεν προςιλκε ποτζ, επικαλοφμενοσ 
επαγγελματικζσ υποχρεϊςεισ. Ο τ. διαγνϊςκθκε μετά από παιδονευρολογικό ζλεγχο ότι 
δεν παρουςίαηε ενεργι ψυχοπακολογία. Τπιρχαν μακθςιακζσ δυςκολίεσ (θ γλωςςικι του 
ζκφραςθ και το εφροσ του λεξιλογίου του είναι φτωχά. Χρθςιμοποιεί ζντονα τθν κυπριακι 
διάλεκτο). Οι μακθςιακζσ και ςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ, τα προβλιματα ςυμπεριφοράσ 
και θ διάςπαςθ προςοχισ που παρουςίαηε, διαπιςτϊκθκε ότι ςυνδζονταν με το 
ςυγκρουςιακό περιβάλλον ςτθν οικογζνεια και τα φτωχά ερεκίςματα που λάμβανε. Ζχει 
εκριξεισ κυμοφ και εκδραματίηει τθν κατάςταςθ βίασ που βιϊνει ςτο ςπίτι. Ζγιναν 
ειςθγιςεισ για να ςτθριχτεί ο τ. με ςυνοδό, να αξιολογθκεί από πλευράσ 
λογοκεραπευτικισ/γλωςςικισ ζκφραςθσ και να του δοκεί άμεςα ειδικι διδαςκαλία. Ζγιναν 
παρεμβάςεισ από τθν κλινικι ψυχολόγο  κ. ΧΧΧΧΧ και τθ νοςθλευτικι λειτουργό κ. ΧΧΧΧΧ 
ςτθ μθτζρα  για βελτίωςθ των ψυχοςυναιςκθματικϊν και κοινωνικϊν αναγκϊν του 
παιδιοφ. Γινόταν, παράλλθλα, ςυνεχισ ενθμζρωςθ τθσ κοινωνικισ λειτουργοφ για τισ 
κοινωνικοοικονομικζσ ανάγκεσ τθσ οικογζνειασ, ϊςτε να δοκεί επίδομα ςτθν μθτζρα 
(ςθμειϊνεται ότι θ μθτζρα είχε εγκαταλείψει  τον Μάιο – Λοφλιο 2010  τθν οικία  μαηί με τα 
παιδιά αλλά επζςτρεψε).  
 
11.11.2010: υνάντθςθ κλινικισ ψυχολόγου με τ.. Πθγαίνει πρϊτθ τάξθ Δθμοτικοφ. Ζχει 
ζνα φίλο, τον ΧΧΧΧΧ. Ανζφερε ότι κάποτε τα άλλα παιδιά τον κοροϊδεφουν και εκείνοσ 
φεφγει και το καταγγζλλει ςτθ δαςκάλα.  Είναι ανιςυχοσ και υπερκινθτικόσ. Ζχει δυςκολίεσ 
να επενδφςει ςε μία δραςτθριότθτα. Εξερευνάει το χϊρο και τα παιχνίδια. Ζχει 
μεμονωμζνα ερεκίςματα από το περιβάλλον. Γνωρίηει ςχιματα και αρικμοφσ. Ζχει άγχοσ ςε 
ςχζςθ με τισ ικανότθτεσ και επιδόςεισ του με τα γράμματα. Κάποτε ο πατζρασ του όταν 
κάνει λάκθ τον ενοχοποιεί γι’ αυτό. Αναφζρει ότι κάποτε με τθ  μθτζρα πάνε ςτο πάρκο. 
Δεν λζει κάτι ςχετικό με μθτζρα, μόνο ότι κοιμάται ςυχνά και είναι κουραςμζνθ, μζνει 
μόνοσ ςτο ςπίτι, πθγαίνει ςτθ γιαγιά του και δεν ενθμερϊνει τουσ γονείσ του, με 
αποτζλεςμα θ μθτζρα του να κυμϊνει γι’ αυτό μαηί του.  
 
25.11.2010:  υνάντθςθ τθσ κ. ΧΧΧΧΧ με τ.. Διαπιςτϊκθκε  ζλλειψθ ερεκιςμάτων, βαςικζσ 
γνωςιακζσ ελλείψεισ, δυςκολίεσ ςυμπεριφοράσ, δυςκολία ςτισ διαπροςωπικζσ του ςχζςεισ 
και δθμιουργία ςχζςεων με άλλα παιδιά και ςυμμετοχι του ςε ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ. Θ 
κλινικι ψυχολόγοσ επικοινϊνθςε με τθν Κοινωνικι Λειτουργό για ενθμζρωςθ.  
 
13.12.2010:  Ακυρϊκθκε το ραντεβοφ με τ., κακϊσ θ μθτζρα τθλεφϊνθςε και 
επικαλζςτθκε προςωπικζσ δυςκολίεσ.  
 
7.1.2011: υνάντθςθ κλινικισ ψυχολόγου με τ.. Παρουςιάηει επικετικζσ τάςεισ. Ζντονθ 
ανάγκθ για επικοινωνία. Είναι περιοριςμζνοσ ο χρόνοσ για ψυχοκοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ 
και παιχνίδι, κακϊσ περνάει όλεσ τισ ϊρεσ μετά το ςχολείο ςτθ φάρμα. Ο τ. ανζφερε ότι οι 
γονείσ του κυμϊνουν και του δίνουν κανζνα χαςτοφκι, αλλά μετά το μετανιϊνουν.  
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19.1.2011: Σθλεφωνικι επικοινωνία Κλινικισ Ψυχολόγου με δαςκάλα, θ οποία αναφζρει  
ότι ο τ. παρουςιάηει δυςκολίεσ ςτα μακιματα και ζχει προβλιματα ςυμπεριφοράσ, τα 
οποία ςυνδζονται με το οικογενειακό περιβάλλον. Ζχει δυςκολίεσ ςτισ ςχζςεισ του με τα 
υπόλοιπα παιδιά, διότι μυρίηει (λόγω φάρμασ). υχνά προτιμά να απομονϊνεται. 
Διατυπϊκθκαν ανθςυχίεσ για τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςτο ςπίτι.  Τποβλικθκε ειςιγθςθ για 
επαναξιολόγθςθ του από εκπαιδευτικι ψυχολόγο.   
 
20.1.2011: Ακυρϊκθκε το ραντεβοφ με τ. κακϊσ θ μθτζρα τθλεφϊνθςε και ανζφερε ότι 
αρρϊςτθςε το μικρότερο παιδί. Σθλεφωνικι επικοινωνία κλινικισ ψυχολόγου κ. ΧΧΧΧΧ  με 
εκπαιδευτικι ψυχολόγο κ. ΧΧΧΧΧ και ςυηιτθςθ ςχετικά με ανθςυχίεσ για το περιβάλλον του 
παιδιοφ και απόφαςθ για επαναξιολόγθςθ του από τθν κ. ΧΧΧΧΧ.    
 
25.1.2011: Σθλεφωνικι επικοινωνία με τθν Κοινωνικι Λειτουργό κ. ΧΧΧΧΧ, θ οποία 
εξζφραςε τισ ζντονεσ ανθςυχίεσ τθσ για τα προβλιματα τθσ οικογζνειασ και το πϊσ οι 
ςυμπεριφορζσ των γονζων επθρεάηουν τα παιδιά. Ηιτθςε να γίνει κοινι κοινοτικι 
επίςκεψθ.    
 
27.1.2011: υνάντθςθ με μθτζρα και νοςθλεφτρια. Κατά τθ ςυνάντθςθ, τόςο θ μθτζρα όςο 
και ο τ. ιταν κακαροί και δεν μφριηαν. Θ μθτζρα ζκανε παράπονο ότι θ κοινωνικι 
λειτουργόσ  κ.  ΧΧΧΧΧ  τθσ είπε ότι θ κλινικι ψυχολόγοσ κ. ΧΧΧΧ τθσ ανάφερε ότι ο τ. μφριηε 
και γι’ αυτό ιταν κυμωμζνθ. Θ μθτζρα είναι ιδιαίτερα καλυπτικι με τθν κατάςταςθ που 
επικρατεί ςτο ςπίτι, κακϊσ γνωρίηει ότι ο ςφηυγοσ τθσ ςυνεχίηει να  διατθρεί εξωςυηυγικι 
ςχζςθ, αλλά θ ίδια δεν είναι διατεκειμζνθ να χωρίςει. υνεχίηουν οι κακθμερινοί καυγάδεσ 
ακόμα και μετά που επζςτρεψε ςτο ςπίτι. Ζγινε επιςτολι προσ το ίδρυμα 
Ραδιομαρακωνίου για οικονομικι ενίςχυςθ, ζτςι ϊςτε ο τ. να πθγαίνει τα απογεφματα 
ςτθν Παιδικι λζςχθ για ςκοποφσ κοινωνικοποίθςθσ. Τποβλικθκε ειςιγθςθ προσ τθ μθτζρα 
να λάβει ψυχολογικι/ψυχιατρικι  υποςτιριξθ, θ οποία αρνικθκε προφαςιηόμενθ 
οικονομικά κζματα. Θ μθτζρα ςτθρίηεται οικονομικά από τον ιερζα τθσ Αγ. Βαρβάρασ και 
από τθν κοινότθτα. Όταν θ κλινικι ψυχολόγοσ ενθμζρωςε τθ μθτζρα ότι ο τ. τθσ ανζφερε 
ότι το μεςθμζρι δεν υπάρχει φαγθτό ςτο ςπίτι και ότι εργάηεται ςτθ μάντρα μζχρι αργά το 
βράδυ, θ μθτζρα αντζδραςε ζντονα και ικελε να ηθτιςει το λόγο από το γιο τθσ, 
απειλϊντασ τον με τιμωρία, αλλά παρενζβθςαν οι λειτουργοί. Θ μθτζρα αμφιςβιτθςε τα 
λεγόμενα του γιου τθσ και ανζφερε ότι φροντίηει ικανοποιθτικά τα παιδιά τθσ και ανζφερε 
ότι ςπάνια κα δείρει το τ.. Θ μθτζρα ζνιωκε ματαιωμζνθ, ότι κάνει πολλά και δεν 
αναγνωρίηονται. Ζγινε προςπάκεια από μζρουσ των λειτουργϊν να τθ ςτθρίξουν και τθσ 
ειςθγικθκαν τρόπουσ ϊςτε να μαλακϊςει ςτθ ςυμπεριφορά τθσ απζναντι ςτο τ..    
 
τθ ςυνάντθςθ τθσ κλινικισ ψυχολόγου κ. ΧΧΧΧΧ με το τ., διαπιςτϊκθκε ότι ςυνεχίηει να 
είναι πολφ κλειςτό παιδί, με πολλζσ αντιςτάςεισ για τισ ςυναντιςεισ με τθν ψυχολόγο. 
Αμφικυμικόσ ςτο να ςυνεχίςει ςυνεργαςία, πικανόν να επθρεάηεται από τθ μθτζρα  και με 
επικετικζσ τάςεισ. Λόγω του ότι προςιλκε με μϊλωπα, ο ίδιοσ το αιτιολόγθςε ότι κτφπθςε 
πάνω ςε ςίδερο ςτθ μάντρα. Οι γονείσ δεν βρίςκονταν ςτο ίδιο ςθμείο.  Ο Στ. παραδζχτθκε 
ότι πάει κακθμερινά ςτθ μάντρα, ςχολάει από το ςχολείο, αλλάηει ροφχα και πάει εκεί 
μζχρι το βράδυ.    
 
Επιπρόςκετα, υπιρξε τθλεφωνικι επικοινωνία με τθν κοινωνικι λειτουργό κ. ΧΧΧΧΧ, θ 
οποία ειςθγικθκε να γίνει ςτισ 28.1.2011 ςτισ 13:15 κοινοτικι επίςκεψθ. Θ νοςθλευτικι  
λειτουργόσ διλωςε αδυναμία ςυμμετοχισ τθσ λόγω άλλθσ επαγγελματικισ υποχρζωςθσ . Θ 
κ. ΧΧΧΧΧ ανζφερε ότι θ οικογζνεια εγκρίκθκε για παροχι οικονομικισ βοικειασ για 
ανακαίνιςθ τθσ προςφυγικισ κατοικίασ τουσ.  
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3.2.2011:  υνάντθςθ νοςθλευτικισ λειτουργοφ με μθτζρα. Δόκθκε αίτθςθ για 
Ραδιομαρακϊνιο. Σα λεφτά κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ ςυμμετοχι του τυλιανοφ ςε 
Παιδικι Λζςχθ.  
 
- Τπάρχει καταχϊρθςθ (ςτθν ίδια ςελίδα με άλλθ καταχϊριςθ θμερ. 10/2/2011)  που δεν 
φζρει θμερομθνία ότι θ κοινωνικι λειτουργόσ κ. ΧΧΧΧΧ ενθμζρωςε τισ ΤΨΤΠΕ ότι πιγε αργά 
το απόγευμα ςτον Κοτςιάτθ και είχε φοβερό ψφχοσ και ο τ. ιταν ςτθ μάντρα. Θ μθτζρα 
ανζφερε ότι παίρνει τα παιδιά μαηί τθσ ςτθ μάντρα, επειδι βοθκά αυτι τον ςφηυγο τθσ ςτθ 
μάντρα και με τον τρόπο αυτό εξοικονομοφν 700 ευρϊ το μινα.  
 
Θ κοινωνικι λειτουργόσ εξζφραςε τθν ζντονθ ανθςυχία τθσ για τα όςα ςυμβαίνουν ςτο 
ςπίτι και γι’ αυτό και κα ολοκλθρϊςει τθν αξιολόγθςι τθσ και κα κάνει ςυγκεκριμζνεσ 
ειςθγιςεισ.  
 
- Διατυπϊκθκαν παράπονα από το ςχολείο, κακϊσ ο ςυνοδόσ και κάποια παιδιά 
παρουςίαςαν εξανκιματα και ζριξαν το φταίξιμο ςτο τ., ο οποίοσ ωςτόςο δεν είχε 
παρουςιάςει κανζνα. Ο τ. δζχεται ςχολικό εκφοβιςμό από κάποια παιδιά, τα οποία 
προςπάκθςαν να τον κτυπιςουν.  
7.2.2011: Σθλεφϊνθςε θ κοινωνικι λειτουργόσ κ. ΧΧΧΧΧ και ενθμζρωςε ότι δεν  μπορεί να 
παρευρεκεί ςτθν πολυκεματικι ςτισ 10/2/2011, γιατί οι ΤΚΕ ηιτθςαν από τουσ λειτουργοφσ 
τουσ να ηθτοφν άδεια ζνα (1) μινα πριν τθν ςυνεδρία τθσ πολυκεματικισ επιτροπισ. Λόγω 
τθσ απουςίασ  τθσ κοινωνικισ λειτουργοφ, αποφαςίςτθκε θ ακφρωςθ τθσ πολυκεματικισ 
ςυνάντθςθσ.   
 
10.2.2011: Ακυρϊκθκε θ  πολυκεματικι ςυνάντθςθ που είχε διευκετθκεί να γίνει ςτο 
δθμοτικό ςχολείο Αγ. Βαρβάρασ για ςυηιτθςθ των προβλθμάτων του τυλιανοφ,  τθν οποία 
κάλεςε θ ςυνδετικι λειτουργόσ κ. ΧΧΧΧΧ, λόγω μθ ςυμμετοχισ των ΥΚΕ.   
 
24.2.2011: υνάντθςθ με γονείσ και κ. ΧΧΧΧΧ. Ο πατζρασ δεν ιρκε λόγω επαγγελματικϊν 
υποχρεϊςεων. Γενικά, δεν είναι ςυνεργάςιμοσ. Θ μθτζρα νιϊκει ματαιωμζνθ από τθ 
δαςκάλα για τον τρόπο που τθσ μίλθςε ςτθν πολυκεματικι.  Σζκθκαν 3 ςτόχοι προσ τθν 
μθτζρα. 1) Να μθν πθγαίνει ο τ. ςτθ μάντρα. 2) Να υπάρχει πάντα τροφι ςτο ςπίτι και 3) 
Να είναι κακαρόσ. Θ μθτζρα αναφζρει ότι ενϊ θ ίδια προςπακεί, νιϊκει εμπόδιο τον 
πατζρα ςτισ προςπάκειεσ τθσ, ϊςτε να αποφφγει ο τ. από το να ζχει κακζσ εμπειρίεσ. Θ 
μθτζρα λζει ότι δεν είναι ςε κζςθ να τον χωρίςει. Δζχεται τθν εξωςυηυγικι ςχζςθ του 
ςυηφγου τθσ. Ζγινε προφορικι ενθμζρωςθ τθσ μθτζρασ για τα πορίςματα τθσ αξιολόγθςθσ 
του Στ. και ότι θ ςυμπεριφορά του ςυνδζεται με το ςτερθτικό και ςυγκρουςιακό 
οικογενειακό του περιβάλλον, γεγονόσ που παραδζχτθκε και θ ίδια. Ζγινε ςυμβουλευτικι 
ςτιριξθ ςτθν μθτζρα και ζγιναν ςκζψεισ για ενίςχυςθ του απογεφματοσ τ. με 
δραςτθριότθτεσ πχ. παιδικι λζςχθ.   
 
2.3.2011: Σθλεφϊνθςε θ μθτζρα ςτθ νοςθλεφτρια και ανζφερε ότι ο τ. ςιμερα ςτο ςχολείο 
ιταν νευρικόσ, επικετικόσ, μπικε κάτω από το ςχολείο και δεν ζβγαινε. Οι δαςκάλεσ 
τθλεφϊνθςαν και ενθμζρωςαν τθν μθτζρα, θ οποία ηιτθςε πιο ςυχνά ραντεβοφ με τθν 
κλινικι ψυχολόγο κ. ΧΧΧΧΧ.  
 
22.3.2011: Πραγματοποιικθκε πολυκεματικι ςυνάντθςθ όλων των εμπλεκομζνων 
Τπθρεςιϊν ςτο Δθμοτικό ςχολείο Αγ. Βαρβάρασ του παιδιοφ, παρουςία  και των 2 γονιϊν, 
με πρωτοβουλία του ςχολείου. τθ ςυνάντθςθ ςυμμετείχαν οι ακόλουκοι:  
- Νοςθλευτικι λειτουργόσ – ΧΧΧΧΧ 
- ΤΨΤΠΕ -  ΧΧΧΧΧ 
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-υνδετικι λειτουργόσ – ΧΧΧΧΧ 
- Εκπαιδευτικι Ψυχολόγοσ – ΧΧΧΧΧ  
- Κοινωνικι Λειτουργόσ – ΧΧΧΧΧ  
- Πάτερ ΧΧΧΧΧ  
- Λογοκεραπεφτρια  
- Ειδικι Δαςκάλα 
-Διευκφντρια χολείου  
- Γονείσ του τυλιανοφ  
Διαπιςτϊκθκε ότι ο τ. παρουςιάηει μακθςιακζσ δυςκολίεσ, ζχει πολφ χαμθλό επίπεδο, 
αναγνωρίηει ςυλλαβζσ και διαβάηει απλζσ ςυλλαβζσ. υηθτικθκαν τα προβλιματα του τ. 
και ότι οι επικετικζσ ςυμπεριφορζσ που παρουςιάηει ςυνδζονται με το οικογενειακό του 
περιβάλλον. Οι γονείσ είναι αυςτθροί μαηί του και χρθςιμοποιοφν λανκαςμζνουσ 
χειριςμοφσ προσ το παιδί.  Ζγιναν ςυγκεκριμζνεσ ειςθγιςεισ  τισ οποίεσ δζχτθκαν οι γονείσ,  
κατόπιν παρότρυνςθσ του πάτερ ΧΧΧΧΧ. Αποφαςίςτθκε θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν 
διαβίωςισ τουσ με τθν   επιςκευι του ςπιτιοφ  τουσ από τθν Επαρχιακι Διοίκθςθ, δόκθκε 
ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ τθσ οικογζνειασ και ςτιριξι τθσ από τον πάτερ ΧΧΧΧΧ, θ  
απαςχόλθςθ του παιδιοφ ςε απογευματινζσ δραςτθριότθτεσ και απομάκρυνςθ του από τθ 
φάρμα και ςυςτικθκε θ ςυνζχιςθ τθσ ςυνεργαςίασ τθσ οικογζνειασ με όλεσ τισ Τπθρεςίεσ.  
5.4.2011: υνάντθςθ με τ.. Δεν ικελε να μιλιςει κακόλου, αλλά να παίξει μόνο.  
 
19.4.2011: υνάντθςθ κλινικισ Ψυχολόγου κ. ΧΧΧΧΧ με τ.. Ετοιμάςτθκε επιςτολι προσ τθ 
Διαχειριςτικι Επιτροπι Ραδιομαρακωνίου για οικονομικι ενίςχυςθ τθσ οικογζνειασ, 
προκειμζνου ο τ. να εμπλακεί ςε ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ τα απογεφματα με ςκοπό τθν 
ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του, τθν αυτονόμθςθ και τθν κοινωνικοποίθςθ του κακϊσ 
και για τθν παροχι βοικειασ για τα μακιματα του τα απογεφματα ςτα πλαίςια 
αντιμετϊπιςθσ τθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ που παρουςιάηει και τθσ δυςκολίασ ςτισ 
διαπροςωπικζσ του ςχζςεισ με τουσ ςυνομιλικουσ του.  
 
3.5.2011: Ετοιμάςτθκε από τθν κλινικι Ψυχολόγο κ. ΧΧΧΧΧ παραπεμπτικό προσ 
Παιδονευρολόγο για αξιολόγθςθ του τ.. Θ  παραπομπι του ηθτικθκε επειδι ο τ. 
παρουςιάηει ςυναιςκθματικζσ και μακθςιακζσ δυςκολίεσ, δυςκολίεσ ςυμπεριφοράσ, 
δυςκολίεσ μνιμθσ και διάςπαςθ προςοχισ. Θ κλινικι ψυχολόγοσ κεωρεί ότι θ ζντονθ  
ςυναιςκθματικι του  αναςτάτωςθ ενιςχφει τισ  δυςκολίεσ του.  
 
6.7.2011: Θ νοςθλευτικι λειτουργόσ προςπάκθςε επανειλθμμζνωσ να ζχει τθλεφωνικι 
επικοινωνία με τουσ γονείσ του τ., χωρίσ επιτυχία, προκειμζνου να τουσ ενθμερϊςει ότι 
δφναται να τουσ δοκεί ποςό 250 ευρϊ για ςυμμετοχι του τ. ςε καλοκαιρινό ςχολείο. 
Μίλθςε με τον πάτερ ΧΧΧΧΧ, ο οποίοσ ανζλαβε να τουσ ενθμερϊςει. Επικοινϊνθςε επίςθσ 
και με  το διευκυντι  του Δθμοτικοφ χολείου Αγ. Βαρβάρασ για να μεταφζρει το μινυμα 
ςτθν μθτζρα ϊςτε να επικοινωνιςει με ΤΨΤΠΕ. Τπιρξε τθλεφωνικι επικοινωνία και με τθν 
κοινωνικι λειτουργό κ. ΧΧΧΧΧ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ προςπάκθςε να ζχει τθλεφωνικι 
επικοινωνία με τουσ γονείσ αλλά δεν τθσ απάντθςαν.  
 
8.7.2011: Σθλεφωνικι επικοινωνία με μθτζρα, θ οποία ενθμερϊκθκε για το καλοκαιρινό 
ςχολείο. Είναι ζγκυοσ. Είναι πολφ ςτεναχωρθμζνθ και κλαίει γιατί είναι πικανόν να διακοπεί 
θ εγκυμοςφνθ. Ζκανε προγεννθτικό ζλεγχο και περιμζνει τα αποτελζςματα. Θ μθτζρα 
ανζφερε ότι κα μιλιςει με λζςχθ και κα ενθμερϊςει τισ ΤΨΤΠΕ.  
 
23.7.2011:  Σθλεφωνικι επικοινωνία με μθτζρα, θ εγκυμοςφνθ προχωρά κανονικά. Ο 
φνδεςμοσ ΕΨτΠΕ κα  επιχορθγιςει ποςό 240 ευρϊ για ςυμμετοχι του τ. ςε καλοκαιρινό 
ςχολείο. Θ νοςθλευτικι λειτουργόσ μίλθςε με τθν υπεφκυνθ του ςχολείου κ. ΧΧΧΧΧ. 
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Διακοπι ςυνεργαςίασ από  γονείσ με ΥΨΥΡΕ.  
 
6.12.2012: Σθλεφϊνθςε θ  μθτζρα ςτισ ΤΨΤΠΕ και ανζφερε ότι ο τ. φοιτά ςτθν Γ’ τάξθ 
Δθμοτικοφ χολείου Αγ. Βαρβάρασ. Ζγινε πολυκεματικι ςυνάντθςθ ςτο ςχολείο όπου 
υποβλικθκε θ ειςιγθςθ για επαναςφνδεςθ τθσ οικογζνειασ με τισ ΤΨΤΠΕ. Θ μθτζρα 
ανζφερε ότι δεν ικελε ςυνεργαςία με τθν κ. ΧΧΧΧΧ. Σθσ δόκθκε ςχετικι κακοδιγθςθ και 
ανζφερε ότι κα το ςκεφτεί και κα τθλεφωνιςει για επαναςφνδεςθ.  
 
Δεν ζγινε ποτζ επαναςφνδεςθ από τότε. Δεν επιλκε ποτζ πίςω θ μθτζρα για ςυνζχιςθ τθσ 
ςυνεργαςίασ με τισ ΥΨΥΡΕ. Διαπιςτϊνεται επίςθσ ότι από το 2012 – 6/9/2019 
(θμερομθνία του κανάτου του τ.) δεν υποβλικθκε  καμία παραπομπι ςτισ ΤΨΤΠΕ  από 
τισ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ.  
 
ΧΧΧΧΧ, θμερ. 2/9/2019 προσ Πρωτοκολλθτι Επαρχιακοφ Δικαςτθρίου Λευκωςίασ.  
 
 
 

Γ. Ιςχφον ρυκμιςτικό πλαίςιο  
 
Σα Κζντρα Πρόλθψθσ και Ψυχοκοινωνικισ Παρζμβαςθσ (εφεξισ «ΚΕ.Π.ΨΤ.ΠΑ.»)  παρζχουν 
ςε εξωτερικι βάςθ, υπθρεςίεσ διάγνωςθσ, κεραπείασ και αποκατάςταςθσ ςε παιδιά, 
ζφθβουσ και τισ οικογζνειζσ τουσ. Οι παρεμβάςεισ περιλαμβάνουν το οικογενειακό 
περιβάλλον και το ςχολικό πλαίςιο. 
 

1. Λόγοι παραπομπισ 
 

Στα ΚΕ.Ρ.ΨΥ.ΡΑ. παραπζμπονται παιδιά και ζφθβοι που αντιμετωπίηουν μεταξφ άλλων  
τα παρακάτω προβλιματα: 
 

 Δυςκολίεσ ςτθ ςχζςθ παιδιϊν-γονζων 

 υναιςκθματικζσ δυςκολίεσ (άγχοσ, κατάκλιψθ, φοβίεσ, κ.α.) 

 Δυςκολίεσ ςυμπεριφοράσ (επικετικότθτα, κλοπζσ, κ.α.) 

 Διάςπαςθ προςοχισ με ι χωρίσ υπερκινθτικότθτα  
 

2. Διαδικαςία παραπομπϊν 
 
Σα ΚΕ.Π.ΨΤ.ΠΑ. δζχονται παραπομπζσ από τουσ γονείσ κακϊσ και από λειτουργοφσ 
διαφόρων δθμόςιων υπθρεςιϊν, όπωσ Τπθρεςίεσ Κοινωνικισ Ευθμερίασ, Τπθρεςία 
Εκπαιδευτικισ Ψυχολογίασ, Τπθρεςία υμβουλευτικισ και Επαγγελματικισ Αγωγισ, 
Επαρχιακζσ Επιτροπζσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ, χολιατρικι Τπθρεςία, Ομάδεσ 
Άμεςθσ Παρζμβαςθσ, Επιςκζπτεσ Τγείασ, Νοςοκομεία, Νομικι Τπθρεςία, Δικαςτιρια, 
Αςτυνομία κ.α. αλλά και από ιδιϊτεσ διαφόρων ειδικοτιτων. Οι παραπομπζσ από τρίτουσ 
γίνονται αποδεκτζσ όταν οι γονείσ επικοινωνιςουν με τισ Τπθρεςίεσ μασ και δϊςουν τθ 
ςυγκατάκεςι τουσ. 
 
το παραπεμπτικό καταγράφονται τα δθμογραφικά ςτοιχεία του παιδιοφ, τθσ οικογζνειασ 
και το αίτθμα των γονζων. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να γίνει αποδεκτι θ παραπομπι 
και να προχωριςει ςτα επόμενα ςτάδια είναι: 
 

 θ ςυγκατάκεςθ και των δφο γονζων 
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 θ ςυγκατάκεςθ από τουσ νομικά εξουςιοδοτθμζνουσ κθδεμόνεσ του παιδιοφ/ 
ζφθβου  

 θ ςυγκατάκεςθ των γονζων δεν απαιτείται ςε περίπτωςθ εφαρμογισ του 
εδαφίου (6) του άρκρου 6 των περί Βίασ ςτθν Οικογζνεια (Ρρόλθψθ και 
Ρροςταςία Θυμάτων) Νόμων38, όταν ο Οικογενειακόσ Σφμβουλοσ, κρίνει 
ςκόπιμο, ανάλογα τθσ ςοβαρότθτασ τθ υπόκεςθσ, να προβεί ο ίδιοσ  άμεςα ςε 
όλεσ τισ απαραίτθτεσ διευκετιςεισ για ιατρικι ι άλλθ εξζταςθ παιδιοφ 
αναφορικά με το οποίο υπάρχει εφλογθ υπόνοια κακοποίθςισ του από μζλοσ 
τθσ οικογζνειασ. 

 
3. Λιψθ ιςτορικοφ 

 
Θ λιψθ του αναπτυξιακοφ ιςτορικοφ γίνεται από τον προςωπικό Νοςθλευτι Ψυχικισ 
Τγείασ. τθν ολοκλιρωςι του ςυμμετζχουν και οι ειδικοί των υπολοίπων ειδικοτιτων, οι 
οποίοι εμπλζκονται ςτο περιςτατικό. ε αυτι τθν φάςθ λαμβάνεται θ γραπτι ςυγκατάκεςθ 
των γονιϊν/κθδεμόνων για αξιολόγθςθ του παιδιοφ τουσ. 
 

4. Κλινικι-Διαγνωςτικι Αξιολόγθςθ 
 
Θ διαγνωςτικι αξιολόγθςθ πραγματοποιείται από τον παιδοψυχίατρο ι τον κλινικό 
ψυχολόγο, αφοφ ςυνυπολογιςτοφν οι εκτιμιςεισ του προςωπικοφ νοςθλευτι και του 
εργοκεραπευτι, όταν ο τελευταίοσ εμπλζκεται. Η διάγνωςθ τθσ ψυχικισ υγείασ είναι μία 
ςφνκετθ διαδικαςία που περιλαμβάνει το αναπτυξιακό ιςτορικό, τθν εκτίμθςθ του 
νοθτικοφ δυναμικοφ, τθν εκτίμθςθ του πλζγματοσ των ενδοοικογενειακϊν και 
κοινωνικϊν ςχζςεων, κ.α. 
 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ ακολουκεί ςυηιτθςθ των αποτελεςμάτων με 
τουσ γονείσ / κθδεμόνεσ και κακορίηεται το κεραπευτικό πλαίςιο. 
 

5. Εςωτερικζσ και Εξωτερικζσ Ραραπομπζσ 
  

τα πλαίςια τθσ αξιολόγθςθσ, αλλά και κατά τθ διάρκεια τθσ παρζμβαςθσ όπου κρικεί 
απαραίτθτο, υπάρχει θ δυνατότθτα παραπομπισ του παιδιοφ, εφιβου, οικογζνειασ: 
 

5.1.Εςωτερικζσ παραπομπζσ 
Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεργαςίασ με το περιςτατικό, ο υπεφκυνοσ ειδικόσ ζχει τθ 
δυνατότθτα, όπου κρικεί απαραίτθτο, να ηθτιςει αξιολόγθςθ και από άλλουσ λειτουργοφσ 
τθσ διεπιςτθμονικισ ομάδασ, ςυμπλθρϊνοντασ το ανάλογο ζντυπο και παρουςιάηοντασ το 
αίτθμα ςτθν διεπαγγελματικι κλινικι ςυνάντθςθ. 
 

5.2   Εξωτερικζσ παραπομπζσ 
Όπου κρικεί απαραίτθτο το περιςτατικό παραπζμπεται ςε άλλουσ ειδικοφσ, όπωσ 
παιδονευρολόγο, γενετιςτι, ιατροφσ άλλων ειδικοτιτων, λογοκεραπευτι κ.α. κακϊσ και ςε 
Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ όπωσ Τπθρεςία Εκπαιδευτικισ Ψυχολογίασ, Επαρχιακι Επιτροπι 
Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ, Τπθρεςίεσ Ψυχικισ Τγείασ Ενθλίκων, Τπθρεςίεσ 
Κοινωνικισ Ευθμερίασ κ.α.. 
 

6. Θεραπευτικζσ παρεμβάςεισ 
 

                                                 
38

 Ν. 119(Λ)2000, όπωσ αυτόσ μεταγενζςτερα ζχει τροποποιθκεί  
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ και τον κακοριςμό του κεραπευτικοφ πλαιςίου, οι 
εμπλεκόμενοι λειτουργοί προβαίνουν ςτισ κεραπευτικζσ παρεμβάςεισ. Οι παρεμβάςεισ 
αυτζσ ζχουν ωσ ςτόχο τθν υποχϊρθςθ τθσ ςυμπτωματολογίασ, τθ βελτίωςθ τθσ 
λειτουργικότθτασ και τθσ ποιότθτασ ηωισ των παιδιϊν και εφιβων όπωσ και τθν 
ενδυνάμωςθ των γονιϊν του ςτο ρόλο τουσ. 
 
Οι μορφζσ παρεμβάςεων τθσ κάκε ειδικότθτασ καταγράφονται αναλυτικά ςτα αντίςτοιχα 
πλαίςια επαγγελματικϊν ειδικοτιτων. 
 

7. Είδοσ Θεραπευτικϊν Ραρεμβάςεων 
 
Οι κεραπευτικζσ παρεμβάςεισ περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων: 

 Ατομικζσ ςυναντιςεισ  

 Οικογενειακζσ ςυναντιςεισ  

 Ομαδικζσ ςυναντιςεισ  

 υμβουλευτικι γονζων 
 
 
 

8. Συντονιςμόσ με άλλεσ Υπθρεςίεσ / Ειδικοφσ 
 

Οι λειτουργοί ςυμμετζχουν ι οργανϊνουν πολυκεματικζσ ςυναντιςεισ με ςκοπό το 
ςυντονιςμό των παρεμβάςεων. Επιπλζον, ςυμμετζχουν ςε ςυντονιςτικζσ ςυναντιςεισ με 
άλλεσ Τπθρεςίεσ και πραγματοποιοφν τθλεφωνικζσ παρεμβάςεισ. 
 

9. Ενθμζρωςθ Φακζλων, Σφνταξθ εκκζςεων και Καταγραφι ςτατιςτικϊν 
 
Όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν αξιολόγθςθ, διάγνωςθ, κεραπευτικό ςχεδιαςμό, 
παρεμβάςεισ και πορεία τθσ ςυνεργαςίασ με το περιςτατικό καταγράφονται ςτο προςωπικό 
φάκελο του παιδιοφ ι του εφιβου από όλα τα μζλθ τθσ διεπαγγελματικισ ομάδασ. Οι 
εμπλεκόμενοι λειτουργοί καλοφνται επίςθσ ςυχνά και μετά από γραπτό αίτθμα να 
ςυγγράψουν εκκζςεισ για τθν αξιολόγθςθ και τθν πορεία του περιςτατικοφ ι για άλλουσ 
πιο εξειδικευμζνουσ ςκοποφσ. 
 
 
 

Δ. ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ 
 

- τθν προκειμζνθ περίπτωςθ, με βάςθ το ενϊπιον μου μαρτυρικό υλικό, δεν 
φαίνεται να προκφπτει ο,τιδιποτε μεμπτό ςε ςχζςθ με τισ Τπθρεςίεσ Ψυχικισ 
Τγείασ και τον τρόπο χειριςμοφ τθσ υπόκεςθσ του τ. από  τουσ εμπλεκόμενουσ 
λειτουργοφσ των υπό αναφορά Τπθρεςιϊν.  

- Σο πιο πάνω εφρθμα ςτθρίηεται ςτο γεγονόσ ότι εφαρμόςτθκε κατά γράμμα το 
πλαίςιο λειτουργίασ τουσ και ςυγκεκριμζνα: 
(α) υπιρξε παραπομπι τθσ υπόκεςθσ ςτισ ΤΨΤΠΕ  από τθν εκπαιδευτικι ψυχολόγο 
με το αίτθμα να εξεταςτεί ο τ., λόγω τθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ που 
παρουςίαηε ςτο ςχολείο και των άλλων προβλθμάτων που είχε όπωσ θ διάςπαςθ 
προςοχισ και υπερκινθτικότθτα.  
(β) Θ παραπομπι ζγινε αποδεκτι κακϊσ δόκθκε, ςφμφωνα με τθν κ. ΧΧΧΧΧ, θ 
ςυγκατάκεςθ και των δφο γονζων, προφορικά, κακϊσ κατά τον ουςιϊδθ τότε 
χρόνο δεν απαιτείτο να δίδεται γραπτϊσ. Με τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ περί 
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Προςωπικϊν Δεδομζνων, θ ςυγκατάκεςθ των γονζων δίδεται  πλζον γραπτϊσ. Ζχει 
ιδιαίτερθ ςθμαςία να λεχκεί ότι ςυγκατατζκθκε και ο πατζρασ μετά τθν προτροπι 
από το ςχολείο, ςε μια προςπάκεια να βοθκθκεί όςο το δυνατό καλφτερα ο 
τυλιανόσ, αν και κατά τθ διάρκεια τθσ παρζμβαςθσ, ο πατζρασ ουδζποτε 
ςυμμετείχε, επικαλοφμενοσ επαγγελματικζσ υποχρεϊςεισ. Από τθν μαρτυρία 
προκφπτει ότι μόνο θ μθτζρα αντιλαμβανόταν ότι είχε πρόβλθμα ο τ. και θ οποία 
κατζβαλε προςπάκεια να ςυνεργαςτεί με τισ ΤΨΤΠΕ, παρά τα προβλιματα που θ 
ίδια αντιμετϊπιηε.  
(γ) Λιφκθκε το αναπτυξιακό ιςτορικό από τθν νοςθλεφτρια Ψυχικισ Τγείασ.  
(δ) Πραγματοποιικθκε θ διαγνωςτικι αξιολόγθςθ από τθν κ. ΧΧΧΧΧ, θ οποία 
κατζδειξε ότι ο τ. δεν παρουςίαηε ενεργι ψυχοπακολογία. Τπιρχαν μακθςιακζσ 
και ςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ, προβλιματα ςυμπεριφοράσ και διάςπαςθ 
προςοχισ,  τα οποία αξιολογικθκαν ότι ςυνδζονταν με το ςυγκρουςιακό 
περιβάλλον ςτθν οικογζνεια και τα φτωχά ερεκίςματα που το παιδί  λάμβανε από 
το οικογενειακό του περιβάλλον. 
(ε) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ ςυηθτικθκαν τα αποτελζςματα με τθν 
μθτζρα και κακορίςτθκε το κεραπευτικό πλαίςιο.  
(ςτ) Σο είδοσ των κεραπευτικϊν παρεμβάςεων που αποφαςίςτθκαν, εν 
προκειμζνω, αφοροφςαν ςε ατομικζσ ςυναντιςεισ τθσ κλινικισ ψυχολόγου με το τ. 
και με τθν μθτζρα και ςε παροχι ςυμβουλευτικισ κακοδιγθςθσ με τθν υπόδειξθ 
ςυγκεκριμζνων ςτόχων  που ζπρεπε να επιτευχκοφν από τθ μθτζρα, ωσ τθ 
μοναδικό γονζα που ςυνεργαηόταν με τισ ΤΨΤΠΕ  για τθν αποτελεςματικι  
αντιμετϊπιςθ  και βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ.  
(η) Όταν τον Λοφλιο 2011, θ μθτζρα διζκοψε τθ ςυνεργαςία με τισ ΤΨΤΠΕ, ι όταν το 
Δεκζμβριο 2012, κατόπιν ειςιγθςθσ πολυκεματικισ επιτροπισ για επαναςφνδεςθ 
τθσ οικογζνειασ με τισ ΤΨΤΠΕ, αν και τθλεφϊνθςε, ουδζποτε παρουςιάςτθκε είτε 
αυτι είτε ο τ., δεν υπιρχε νόμιμοσ τρόποσ επιβολισ ι/και εξαναγκαςμοφ τθσ για 
τθ ςυνζχιςθ τθσ παρακολοφκθςθσ του ανθλίκου, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ ςτισ 
οποίεσ ζγινε αναφορά, πιο πάνω. Η ςυγκατάκεςθ των γονζων, είναι ςε κάκε 
περίπτωςθ και ςτάδιο τθσ παρζμβαςθσ από ΥΨΥΡΕ,  απαραίτθτθ για τθ 
διενζργεια τθσ κλινικισ – διαγνωςτικισ αξιολόγθςθσ ανθλίκου τζκνου από 
παιδοψυχίατρο ι κλινικό ψυχολόγο. Θ προκειμζνθ περίπτωςθ φαίνεται ότι 
κρίκθκε ότι δεν ενζπιπτε ςτισ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ,  όπου δεν απαιτείτο θ 
ςυγκατάκεςθ των γονζων.  
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3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
 

Ζρευνα 
 
Σθν Σρίτθ 17θ επτεμβρίου 2019, Λειτουργοί του Γραφείου μου προςιλκαν ςτθν 
Αςτυνομικι Διεφκυνςθ Λευκωςίασ και παρζλαβαν από τον Τπεφκυνο Τπαίκρου κ. ΧΧΧΧΧ τα 
πιο κάτω: 
 

1. Αντίγραφα καταχωριςεων, από το θλεκτρονικό Θμερολόγιο Παραπόνων και 
υμβάντων του Αςτυνομικοφ τακμοφ ΧΧΧΧΧ και του Αςτυνομικοφ τακμοφ ΧΧΧΧΧ, 
που αφοροφν ςτθν ΧΧΧΧΧ και τον ΧΧΧΧΧ από το 2007 μζχρι ςιμερα. Μία πρόςκετθ 
καταχϊρθςθ από το Θμερολόγιο του Αςτυνομικοφ τακμοφ ΧΧΧΧΧ παραδόκθκε ςε 
μζνα από τον νυν Τπεφκυνο του τακμοφ, ο οποίοσ προςιλκε ςτο Γραφείο μου για 
μαρτυρία τθν 8θ Νοεμβρίου 2019. 

2. Αντίγραφα του μαρτυρικοφ υλικοφ που είχε ςυλλεγεί, μζχρι τότε, αναφορικά με τον 
αιφνίδιο κάνατο του τ.(κανατικι ανάκριςθ). Περαιτζρω ςτοιχεία παραδόκθκαν 
ςτο Γραφείο μου τθν 23θ επτεμβρίου 2019 από τον επικεφαλισ τθσ ανακριτικισ 
ομάδασ τθσ υπόκεςθσ κ. ΧΧΧΧΧ και τον κ. ΧΧΧΧΧ, κακϊσ και τθν 11θ Οκτωβρίου 
2019 από τον κ. ΧΧΧΧΧ. 

3. Αντίγραφο φακζλου του Αςτυνομικοφ τακμοφ ΧΧΧΧΧ με αρ. ΧΧΧΧΧ αναφορικά με 
ποινικι υπόκεςθ εναντίον του ΧΧΧΧΧ για υπόκεςθ βίασ ςτθν οικογζνεια. 

4. Αντίγραφα καταχωριςεων που αφοροφν ςτθν οικογζνεια του Αςτυνομικοφ. 
τακμοφ ΧΧΧΧΧ.  

5. Αντίγραφο φακζλου Αςτυνομίασ που αφορά ςτον αδελφό του ΧΧΧΧΧ, ΧΧΧΧΧ, ο 
οποίοσ ζχει αποβιϊςει και είχε απαςχολιςει τθν Αςτυνομία. θμειϊνεται ότι το 
περιεχόμενο του εν λόγω φακζλου, δεν ςχετίηεται με τθν παροφςα υπόκεςθ, αλλά 
κρίκθκε δζον να μου παραδοκεί. 
 

Επιπλζον, ςτα πλαίςια τθσ ζρευνασ που διενεργικθκαν κλικθκαν και προςιλκαν ςτο 
Γραφείο μου πζντε (5) ςυνολικά μζλθ τθσ Αςτυνομίασ, για ςκοποφσ λιψθσ μαρτυρίασ ςε 
ςχζςθ με τθν υπόκεςθ. 
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θμειϊνω ότι ςτθν παροφςα  Ζκκεςθ, παρατίκενται μόνο τα ςτοιχεία που μου τζκθκαν 
υπόψθ μου από τθν Αςτυνομία και που αφοροφν ςτο αντικείμενο τθσ ζρευνάσ μου και όχι 
οποιαδιποτε ςτοιχεία/γεγονότα τα οποία αφοροφν, μεν, μζλθ τθσ οικογζνειασ του τ., αλλά 
δεν ςχετίηονται άμεςα με το αντικείμενο που διερευνϊ.  
 

Καταχωριςεισ ςχετικζσ με οικογενειακι βία και οικογενειακζσ ζριδεσ ςτουσ 
Αςτυνομικοφσ Στακμοφσ ΧΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧ   
 
Ριο κάτω παρατίκεται το περιεχόμενο των καταχωριςεων ςτο θλεκτρονικό Ημερολόγιο 
Ραραπόνων και Συμβάντων δυο εμπλεκόμενων ςτθν υπόκεςθ Αςτυνομικϊν Στακμϊν, 
του ΧΧΧΧΧ και τθσ ΧΧΧΧΧ. Ειδικότερα, το περιεχόμενο  περιλαμβάνει θμερομθνία και 
ϊρα τθσ κάκε καταχϊρθςθσ, το όνομα του μζλουσ τθσ Αςτυνομίασ που προζβθ ςε αυτιν, 
τον τίτλο αναφορικά με το περιεχόμενο τθσ υπόκεςθσ που θ κάκε καταχϊρθςθ αφορά, 
κακϊσ και τθν περιγραφι τθσ υπόκεςθσ.  
 

1. 19/12/2007 (καταχ. 20:45 ΧΧΧΧΧ) τίτλοσ: Επικζςεισ που προκαλοφν πραγματικι 
ςωματικι βλάβθ (νόμοσ για τθ βία ςτθν οικογζνεια).  

 
ε χρόνο που δεν διευκρινίηεται, θ ΧΧΧΧΧ προςιλκε ςτον τακ. ΧΧΧΧ και ανζφερε 
ότι είναι παντρεμζνθ με τον ΧΧΧΧΧ εδϊ και 3 χρόνια (είχαν ζνα παιδί τότε) ο οποίοσ 
τθν κτυπά. Ηιτθςε όπωσ τα πιο πάνω καταγραφοφν για μελλοντικοφσ ςκοποφσ. 
Όπωσ ανζφερε, τα γεγονότα μεταξφ τθσ ίδιασ και του ςυηφγου τθσ δεν λάμβαναν 
χϊρα μπροςτά ςτο παιδί τουσ. Ενθμερϊκθκε ςχετικά θ επί κακικοντι Λειτουργόσ 
ΤΚΕ κ. ΧΧΧΧΧ. Λιφκθκε ςχετικι κατάκεςθ.  
 

2. 8/9/2009 (καταχ. 16:38 ΧΧΧΧΧ) τίτλοσ: Οικογενειακι Ζριδα 
 
τισ 14:30 προςιλκε θ ΧΧΧΧΧ ςτον τακ. ΧΧΧΧΧΧ και ανζφερε ότι το τελευταίο 
διάςτθμα, ςε τακτά διαςτιματα, ςυηθτά και τςακϊνεται με τον ςφηυγό τθσ, ο 
οποίοσ τθν απειλεί και θ ίδια φοβάται για τθ ηωι τθσ. Πραγματοποιικθκε 
τθλεφωνικι επικοινωνία με τον ςφηυγο, ο οποίοσ ανζφερε ότι το μόνο που κζλει 
είναι να χωρίςουν με τθν ΧΧΧΧΧ και ότι δεν ςκοπεφει να τθσ κάνει κακό. Θ ίδια 
ανζφερε τα πιο πάνω μόνο για ςκοποφσ μελλοντικισ χριςθσ.    
 

3. 28/5/2010 (καταχ. 15:47 ΧΧΧΧΧ) τίτλοσ: Μθ ποινικισ φφςθσ υπόκεςθ 
 
τισ 15:00 περίπου, προςιλκε ςτον τακ. ΧΧΧΧΧ θ ΧΧΧΧΧ και ανζφερε ότι ζφυγε 
από τθν οικία όπου διζμενε με τον ςφηυγό τθσ και ότι επικυμοφςε να χωρίςει λόγω 
οικονομικϊν προβλθμάτων και άςχθμων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ. Είχε μαηί τθσ τθν 
ΧΧΧΧΧ (δεφτερο παιδί) και ανζφερε ότι τον τ. (πρϊτο παιδί) τον είχε πάρει ο 
ςφηυγόσ τθσ από το νθπιαγωγείο χωρίσ θ ίδια να το γνωρίηει. Ανζφερε ότι 
επικοινϊνθςε με τθν λειτουργό των ΤΚΕ  κ. ΧΧΧΧΧ θ οποία διλωςε ότι κα τθν 
βοθκιςει. Επικυμία τθσ ιταν όπωσ γίνει καταγραφι των πιο πάνω, ενϊ 
ςυμβουλεφτθκε όπωσ επικοινωνιςει και με τον δικθγόρο τθσ.  
 

4. 24//11/2010 (καταχ. 11:11 ΧΧΧΧΧ) τίτλοσ: Οικογενειακι Ζριδα 
 
τισ 10:45 προςιλκε θ ΧΧΧΧΧ ςτον τακ. ΧΧΧΧΧ και ανζφερε ότι εδϊ και αρκετό 
καιρό, αντιμετωπίηει προβλιματα με τον ςφηυγό τθσ (2 παιδιά τότε). Σο πρωί τθσ 
ίδιασ μζρασ είχαν, όπωσ ανζφερε, λογομαχιςει ζντονα. Σο Γραφείο Ευθμερίασ 



 47 

ενθμερϊκθκε από τθν ίδια τθν ΧΧΧΧΧ ενϊ επικυμία τθσ ιταν όπωσ γίνει μόνο 
καταγραφι των πιο πάνω. Δεν επικυμοφςε όπωσ γίνει παρατιρθςθ ςτον ςφηυγό 
τθσ από τθν Αςτυνομία. 
 

5. 12/2/2013 (καταχ. 17:27 ΧΧΧΧΧ) τίτλοσ: (το πεδίο αυτό δεν ιταν ςυμπλθρωμζνο 
ςτθν εν λόγω καταχϊρθςθ)…… 

 
τισ 14:30 τθλεφϊνθςε ςτον τακ. ΧΧΧΧΧ θ ΧΧΧΧΧ και ανζφερε ότι τθν ίδια μζρα, 
ςτισ 14:00 περίπου, ο ςφηυγόσ τθσ τθσ φϊναηε και τθσ ςυμπεριφερόταν άςχθμα 
μετά από ζνα καβγά που είχαν. το μζροσ μετζβθςαν δφο μζλθ του τακμοφ όπου 
ςυνάντθςαν τθν παραπονοφμενθ, θ οποία ανζφερε ότι επικυμεί όπωσ γίνει 
παρατιρθςθ ςτον ςφηυγό τθσ. Σα μζλθ του τακμοφ μετζβθςαν ςτθ φάρμα του 
ΧΧΧΧΧ όπου τον ςυνάντθςαν και του ζγιναν αυςτθρζσ ςυςτάςεισ για τθ 
ςυμπεριφορά του.  Ο ίδιοσ ανζφερε ότι παραφζρκθκε, ότι δεν κα επαναλθφκεί και 
απολογικθκε. Θ παραπονοφμενθ ενθμερϊκθκε ςχετικά και ευχαρίςτθςε τθν 
Αςτυνομία για τισ ενζργειζσ τθσ.  
 

6. 11/3/2013 (καταχ. 15:49 ΧΧΧΧΧ) τίτλοσ: Λςχυριςμοί Επίκεςθσ  
 
τισ 13:30 προςιλκε ςτον τακ. ΧΧΧΧΧ θ ΧΧΧΧΧ και ανζφερε ότι το πρωί τθσ ίδιασ 
θμζρασ, μετά από λογομαχία που είχε με τον ςφηυγό τθσ, αυτόσ τθν ζςπρωξε και 
τθν χαςτοφκιςε με αφορμι ότι πζκαναν ηϊα τθσ μάντρασ τουσ. Δεν επικυμοφςε να 
προβεί ςε γραπτι κατάκεςθ παρά μόνο να ενθμερϊςει τθν Αςτυνομία. Ανζφερε ότι 
ςκεφτόταν να μεταβεί ςτο πατρικό τθσ για να μείνει λίγε μζρεσ.  
 

7. 14/5/2013 (καταχ. 01:53 ΧΧΧΧΧ Αγγελίδθσ) τίτλοσ: Ελλείπον πρόςωπο  
 
τισ 13/5/2013, ςτισ 22:00 τθλεφϊνθςε ςτον τακ. ΧΧΧΧΧ θ ΧΧΧΧΧ και ανζφερε ότι 
ςτισ 21:00, διαπίςτωςε ότι ο γιόσ τθσ τ. ζλειπε από τθν μάντρα τουσ, ενϊ πριν από 
αυτό, το παιδί είχε τςακωκεί με τον πατζρα του ΧΧΧΧΧ. Μζλθ του τακμοφ 
μετζβθςαν ςτθν οικία τθσ ΧΧΧΧΧ και περιπόλθςαν και τθν μάντρα χωρίσ 
αποτζλεςμα. Ενθμερϊκθκε ςχετικά ο Αξιωματικόσ Τπθρεςίασ και τακμάρχθσ του 
τακμοφ. τθν ςκθνι προςιλκαν περίπολα του ΟΠΟΔ, θ άμεςθ επζμβαςθ και το 
Σαμείο Κιρασ, ενϊ ενθμερϊκθκε και θ ΜΜΑΔ και ο κλάδοσ ΚΤΝΩΝ. Περί θ ϊρα 
23:50 ο μικρόσ εντοπίςτθκε ςτθν οικία του. Μζλθ του τακμοφ μίλθςαν μαηί του. 
Ιταν καλά και δεν είχε εξωτερικζσ κακϊςεισ. Θ ΧΧΧΧΧ αρνικθκε να προβεί ςε 
κατάκεςθ, ενϊ διλωςε ότι κα ενθμερϊςει  αυτι τισ ΤΚΕ για το ςυμβάν και για τα 
προβλιματα που είχε με τον ςφηυγό τθσ. 
  

8. 14/5/2013 (καταχ. 16:21 ΧΧΧΧΧ) τίτλοσ: Επίκεςθ με αποτζλεςμα πραγματικι 
ςωματικι βλάβθ και Βία ςτθν Οικογζνεια 

 

 τισ 11:40 προςιλκε ςτον τακ. ΧΧΧΧΧ θ ΧΧΧΧΧ μαηί με τα 3 παιδιά τθσ 
ςυνοδευόμενθ από τθ Λειτουργό του Γραφείου Ευθμερίασ κ. ΧΧΧΧΧ και 
ανζφερε ότι κζλει να προβεί ςε γραπτι κατάκεςθ για το ότι, τθν 
προθγοφμενθ μζρα, ο ΧΧΧΧΧ κτφπθςε ςτο πρόςωπο τον τ. και τθν ίδια. 
τισ 13:00 μζλθ του τακμοφ μετζφεραν τθν ΧΧΧΧΧ και τον τ. ςτο Γενικό 
Νοςοκομείο Λευκωςίασ όπου εξετάςτθκαν. Ζγινε διευκζτθςθ με το 
Γραφείο Ευθμερίασ όπωσ θ ΧΧΧΧΧ και τα παιδιά μείνουν ςτο πατρικό τθσ 
ΧΧΧΧΧ ςτθν Κοκκινοτριμικιά προσ το παρόν. υνεχίηονται οι εξετάςεισ.   

 14/5/2013 (καταχ. 17:43 ΧΧΧΧΧ) 
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Ο ΧΧΧΧΧ επικοινϊνθςε με τθ ΧΧΧΧΧ για να διευκετιςει ςυνάντθςθ  ϊςτε να 
λθφκεί οπτικογραφθμζνθ κατάκεςθ από τον τ. ςτισ 15/5/2013. Θ ίδια 
ηιτθςε χρόνο για να ςκεφτεί. Δεν ιταν ςίγουρθ αν ικελε να δϊςει τθ 
ςυγκατάκεςι τθσ για κάτι τζτοιο . 

 16/5/2013 (καταχ. 02:33 ΧΧΧΧΧ) 
Σθν 15/5/2013, 21:00, ο ΧΧΧΧΧ επικοινϊνθςε με τθν ΧΧΧΧΧ για να 
διαπιςτϊςει αν είχε οποιαδιποτε ενόχλθςθ από τον ςφηυγό τθσ. Αυτι 
ανζφερε ότι ο ΧΧΧΧΧ τθν πιρε δφο φορζσ τθλζφωνο και μίλθςαν. Ζδειχνε 
μετανιωμζνοσ. το παρόν ςτάδιο, θ ίδια δεν ιταν ςε κζςθ να αναφζρει τι 
κα γινόταν με τθν κατάκεςθ του τ..   

 18/5/2013 (καταχ. 09:15 ΧΧΧΧΧ) 
Σθν 18θ/5/2013, θ ΧΧΧΧΧ επικοινϊνθςε με τθν ΧΧΧΧΧ θ οποία ανζφερε ότι 
βριςκόταν ςτθν οικία του πατζρα τθσ. Ο ςφηυγόσ τθσ δεν τθν ενόχλθςε 
παρά μόνο για να μάκει τι κάνουν τα παιδιά τουσ. Αποφάςιςε, όπωσ 
ανζφερε, να μθν δϊςει ςυγκατάκεςθ για τθ λιψθ οπτικογραφθμζνθσ 
κατάκεςθσ από τον τ. γιατί δεν ικελε να δθμιουργιςει περαιτζρω κζμα 
ςτον γιο τθσ.  

 7/7/2013 (καταχ. 01:28 ΧΧΧΧΧ) 
Σθν 14/6/2013 ο τ. προζβθ ςε οπτικογραφθμζνθ κατάκεςθ μετά από 
γραπτι ςυγκατάκεςθ τθσ Οικογενειακισ υμβοφλου των ΤΚΕ κ. ΧΧΧΧΧ.  
 
 

9. 1/10/2013 (καταχ. 21:42 ΧΧΧΧΧ) τίτλοσ: Οικογενειακι Ζριδα 
 
τισ 20:20 τθλεφϊνθςε ςτον τακμό ΧΧΧΧΧ θ ΧΧΧΧΧ και ανζφερε ότι λόγω 
οικογενειακϊν προβλθμάτων που είχε, πιρε τα παιδιά τθσ και πιγε ςτο πατρικό τθσ 
για να θρεμίςει. Επικυμία τθσ ιταν θ καταγραφι μόνο. υμβουλεφτθκε όπωσ 
ενθμερϊςει και το τακ. ΧΧΧΧΧ. 
 

10. 3/10/2013 (καταχ. 15:47 ΧΧΧΧΧ) τίτλοσ: Πλθροφορία από ΤΚΕ 
 
τισ 12:45 τθλεφϊνθςε ςτον τακ. ΧΧΧΧΧ θ Λειτουργόσ ΤΚΕ κ. ΧΧΧΧΧ και ανζφερε 
ότι επικοινϊνθςε μαηί τθσ θ ΧΧΧΧΧ και τθσ ανζφερε ότι τθν επιςκζφκθκε ςτο 
πατρικό τθσ ο πρϊθν ςφηυγόσ τθσ και ότι φοβόταν για τθν ςωματικι τθσ 
ακεραιότθτα. Μζλθ του τακμοφ μετζβθςαν ςτο μζροσ και ςυνάντθςαν τθν ΧΧΧΧΧ, 
θ οποία ανζφερε ότι ςυηθτοφν φιλικά με τον ΧΧΧΧΧ και ότι δεν υπιρχε πρόβλθμα. 
Αν προζκυπτε ο,τιδιποτε κα ενθμζρωνε τθν Αςτυνομία.   
 

11. 31/3/2014 (καταχ. 18:27 ΧΧΧΧΧ) τίτλοσ: (το πεδίο αυτό δεν ιταν ςυμπλθρωμζνο 
ςτθν εν λόγω καταχϊρθςθ)… 

 
τισ 16:30, θ ΧΧΧΧΧ τθλεφϊνθςε ςτον τακ. ΧΧΧΧΧ και ανζφερε ότι τθν ίδια μζρα 
περί τθν 10:30 ενϊ βριςκόταν με τον ςφηυγό τθσ ΧΧΧΧΧ ςτθν μάντρα τουσ, 
λογομάχθςαν μεταξφ τουσ και αυτόσ τθν κτφπθςε ςε διάφορα μζρθ του ςϊματόσ 
τθσ και ςτθ ςυνζχεια τθν πιγε ςτο ςπίτι τουσ.  Δφο μζλθ του τακμοφ μετζβθςαν 
ςτθν οικία του ηεφγουσ, όπου βριςκόταν μόνο θ ΧΧΧΧΧ. Ο ΧΧΧΧΧ και τα παιδιά 
απουςίαηαν. Θ ΧΧΧΧΧ δεν ικελε να μεταβεί ςτο Γενικό Νοςοκομείο Λευκωςίασ για 
εξζταςθ και επικυμία τθσ ιταν θ καταγραφι του περιςτατικοφ. Επίςθσ, δεν 
επικυμοφςε να γίνει οποιαδιποτε επικοινωνία τθσ Αςτυνομίασ με τον ςφηυγό τθσ 
για να του γίνει παρατιρθςθ.  
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12. 8/1/2016 (καταχ. 16:26 ΧΧΧΧΧ) τίτλοσ: Πλθροφορία ςτθν Αςτυνομία  
 
τισ 16:00 τθλεφϊνθςε ςτον τακ. ΧΧΧΧΧ θ ΧΧΧΧΧ και ανζφερε ότι ο ςφηυγόσ τθσ 
ΧΧΧΧΧ, με τον οποίο διαμζνουν ςτο ίδιο ςπίτι αλλά δεν ζχουν καλι ςχζςθ, ςυχνά 
τθσ μιλά άςχθμα αποκαλϊντασ τθν ςκουπίδι και τθν απειλεί ότι κα προχωριςει ςε 
διαδικαςία για να τθσ πάρει τα παιδιά, ότι κα υποςτθρίξει ότι ζχει ψυχολογικά 
προβλιματα για να τθν κλείςει ςτο ψυχιατρείο και ότι κα τθν κτυπιςει. Επικυμία 
τθσ ιταν θ καταγραφι των πιο πάνω αφοφ, όπωσ ανζφερε, ςιμερα τςακϊκθκαν 
και φοβόταν μιπωσ υλοποιιςει μία από τισ απειλζσ του.  
 

13. 9/1/2016 (καταχ. 18:52 ΧΧΧΧΧ) τίτλοσ: Πλθροφορία ςτθν Αςτυνομία – ΧΧΧΧΧ 
 
τισ 17:35 τθλεφϊνθςε ςτον τακμό ΧΧΧΧΧ ο πατζρασ τθσ ΧΧΧΧΧ, ΧΧΧΧΧ, και 
ανζφερε ότι από το πρωί προςπακοφςε να επικοινωνιςει μαηί τθσ αλλά το 
τθλζφωνό τθσ ιταν απενεργοποιθμζνο. Ο κ. ΧΧΧΧΧ ανθςυχοφςε επειδι θ ΧΧΧΧΧ 
αντιμετϊπιηε οικογενειακά προβλιματα με τον ςφηυγό τθσ. Ζγιναν προςπάκειεσ 
επικοινωνίασ και εντοπιςμοφ τθσ ΧΧΧΧΧ, θ οποία επικοινϊνθςε, εν τζλει, θ ίδια με 
τον τακμό, και ανζφερε ότι ο ςφηυγόσ τθσ τθσ πιρε το τθλζφωνό τθσ και ότι θ ίδια 
μετζβθ ςε μια γνωςτι τθσ για να επικοινωνιςει με τθν Αςτυνομία. Επίςθσ ανζφερε 
ότι είναι καλά ςτθν υγεία τθσ και ότι κα επικοινωνοφςε θ ίδια με τον πατζρα τθσ. 
 

14. 13/12/2016 (καταχ. 02:01 ΧΧΧΧΧ) τίτλοσ: Kοινι επίκεςθ (νόμοσ για τθ βία ςτθν 
οικογζνεια) 

 
τισ 12/12/2016 προςιλκε ςτον τακμ. ΧΧΧΧΧ θ ΧΧΧΧΧ και κατιγγειλε ότι ςτισ 17:30 
ενϊ βριςκόταν με τον ςφηυγό τθσ ΧΧΧΧΧ ςτθν μάντρα τουσ λογομάχθςαν μεταξφ 
τουσ για τα οικονομικά προβλιματα που αντιμετωπίηουν και ο ςφηυγόσ τθσ τθσ 
επιτζκθκε ςπρϊχνοντάσ τθν. Θ ίδια δεν ζφερε κακϊςεισ. Δεν επικυμοφςε να τφχει 
ιατρικισ εξζταςθσ, επειδι δεν επικυμοφςε τθν ποινικι δίωξθ του ςυηφγου τθσ. 
Επικυμοφςε τθν καταγραφι του περιςτατικοφ για ςκοποφσ μελλοντικισ χριςθσ από 
τον νομικό τθσ ςφμβουλο αφοφ, όπωσ ςθμείωςε, εντόσ ενόσ μθνόσ κα υπζβαλε 
αίτθςθ διαηυγίου. Επιπλζον, δεν επικυμοφςε όπωσ προςεγγιςτεί ο ςφηυγόσ τθσ από 
τθν Αςτυνομία, επειδι κεωροφςε ότι κάτι τζτοιο, μπορεί να όξυνε τθν μεταξφ τουσ 
κατάςταςθ. υμβουλεφτθκε να αποτακεί ςτισ ΤΚΕ και εφόςον το επικυμεί και ςτθν 
Τπθρεςία τιριξθσ Κυμάτων Βίασ ςτθν Οικογζνεια τθσ Αςτυνομίασ. 
υμπλθρϊκθκαν τα ςχετικά ζντυπα Αςτ. 102 (ζντυπα για βία).  
 

15. 10/3/2017 (καταχ. 00:12 ΧΧΧΧΧ) τίτλοσ: Μεταξφ ςυηφγων ςτον Κοτςιάτθ 
 

 τισ 9/3/2017 περί τισ 22:00, τθλεφϊνθςε ςτον τακ. ΧΧΧΧΧ θ ΧΧΧΧΧ και 
ηιτθςε από τθν Αςτυνομία όπωσ μεταβεί ςτθ ςυηυγικι εςτία τθσ αδελφισ 
τθσ ΧΧΧΧΧ, για ςκοποφσ πρόλθψθσ επειδι, προθγουμζνωσ, θ ΧΧΧΧΧ είχε 
επικοινωνιςει με τθν ίδια και τθν ενθμζρωςε ότι είχε λογομαχιςει με τον 
ςφηυγό τθσ. Θ ΧΧΧΧΧ ανζφερε, επιπλζον, ςτθν αδελφι τθσ ότι ιταν καλά 
ςτθν υγεία τθσ και ότι κα επικοινωνοφςε αυτι ξανά μαηί τθσ εάν 
χρειαηόταν. Δφο μζλθ του ςτακμοφ μετζβθςαν ςτθν οικία του ηεφγουσ 
ΧΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧ όπου ςυνάντθςαν τον τελευταίο. Ο ΧΧΧΧΧΧ ανζφερε ότι 
είχε όντωσ λογομαχιςει με τθ ςφηυγό του με αφορμι το γεγονόσ ότι είχε 
μάκει ότι ο ίδιοσ διατθροφςε εξωςυηυγικι ςχζςθ. Όπωσ ανζφερε ο ΧΧΧΧΧ, 
θ ΧΧΧΧΧ είχε φφγει, με τα πόδια, από το ςπίτι τουσ ςτισ 17:30 τθσ ίδιασ 
θμζρασ και ότι δεν είχε κινθτό τθλζφωνο. Ζγιναν επανειλθμμζνεσ 
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προςπάκειεσ από τθν Αςτυνομία να εντοπίςει τθν ΧΧΧΧΧ ςτον αρικμό 
τθλεφϊνου από όπου είχε πάρει θ ίδια τθν αδελφι τθσ, χωρίσ αποτζλεςμα 
(κλειςτό κινθτό).  Ο ΧΧΧΧΧ και θ ΧΧΧΧΧ ρωτικθκαν, αντίςτοιχα, από τθν 
Αςτυνομία κατά πόςο κεωροφςαν ότι θ ΧΧΧΧΧ μποροφςε να κινδφνευε ι να 
ζβλαπτε τον εαυτό τθσ και απάντθςαν και οι δυο αρνθτικά. Θ ΧΧΧΧΧ, 
μάλιςτα, ανζφερε ότι το τελευταίο διάςτθμα, τόςο θ ψυχολογία όςο και θ 
εμφάνιςθ τθσ αδελφισ τθσ ιταν βελτιωμζνθ. Ηθτικθκε από τον ΧΧΧΧΧ και 
τθν ΧΧΧΧΧ όπωσ ενθμερϊςουν τθν Αςτυνομία μόλισ ερχόντουςαν ςε επαφι 
με τθν ΧΧΧΧΧ,  ενϊ ενθμερϊκθκε ςχετικά ο Αξιωματικόσ Τπθρεςίασ. 

 10/3/2017 (καταχ. 10:16 ΧΧΧΧΧ)  
τισ 10/3/2017, μζλθ του τακμοφ διενιργθςαν ζρευνα ςτον Κοτςιάτθ προσ 
εντοπιςμό του ΧΧΧΧ και τθσ ΧΧΧΧΧ χωρίσ αποτζλεςμα. Ζγινε επικοινωνία με 
τθν ΧΧΧΧΧ, θ οποία ανζφερε ότι επικοινϊνθςε μαηί τθσ θ ΧΧΧΧΧ ςτισ 07:10 
και τθσ ανζφερε ότι είναι καλά ςτθν υγεία τθσ χωρίσ να αναφζρει που 
βριςκόταν.  Θ ΧΧΧΧΧ ηιτθςε από τθν ΧΧΧΧΧ όπωσ επικοινωνιςει με τθν 
Αςτυνομία και το Γραφείο Ευθμερίασ αλλά αυτι αρνικθκε. Ζγιναν 
προςπάκειεσ για τθλεφωνικι επικοινωνία με το Γραφείο Ευθμερίασ χωρίσ 
αποτζλεςμα. 

 10/3/2017 (καταχ. 16:23 ΧΧΧΧΧ) 
Σθν 10θ/3/2017 περί τισ 15:30 προςιλκε ςτον τακμό θ ΧΧΧΧΧ και ανζφερε 
ότι είναι ςτα πρόκυρα διαηυγίου με τον ΧΧΧΧΧ  και ότι είχε φφγει από το 
ςπίτι τουσ εξαιτίασ του ότι δεν επικυμοφςε να διαμζνει μαηί του και για 
διάφορα γεγονότα που ζλαβαν χϊρα μεταξφ τουσ, τα οποία δεν ικελε να 
αναφζρει. Σθσ εξθγικθκαν οι νενομιςμζνεσ διαδικαςίεσ και ότι τθν 
ερχόμενθ Δευτζρα κα μεταβεί ςτο Επαρχιακό Γραφείο Ευθμερίασ και ςτουσ 
επί κακικοντι λειτουργοφσ που παρακολουκοφν τθν οικογζνεια για να 
ςυνεχίςει τισ διαδικαςίεσ ζξωςθσ από τθν οικία τθσ.  

 10/3/2017 (καταχ. 18:51 ΧΧΧΧΧ) 
Σθν 10/3/2017 περί τισ 18:45 θ ΧΧΧΧΧ τθλεφϊνθςε ςτον τακμό και 
ανζφερε ότι θ κατάςταςθ ςτο ςπίτι τθσ ιταν ιρεμθ ςτο ςτάδιο εκείνο και 
ότι ο ςφηυγόσ τθσ, τθσ ζδωςε τα κλειδιά του οχιματόσ τθσ.   
 

16. 24/10/2018 (καταχ. 15:21 ΧΧΧΧΧ) τίτλοσ: Πλθροφορία για οικογενειακι ζριδα-
ΧΧΧΧΧ 

 
Σθν 24/10/2018 περί τισ 11:30 τθλεφϊνθςε ςτον τακμό ΧΧΧΧΧ θ ΧΧΧΧΧ και 
ανζφερε ότι τθν ίδια μζρα είχε λογομαχιςει ζντονα με τον εν διαςτάςει ςφηυγό τθσ, 
χωρίσ όμωσ αυτόσ να τθν κτυπιςει. Με τον ΧΧΧΧΧ διαμζνουν ακόμα κάτω από τθν 
ίδια ςτζγθ με τα τρία ανιλικα παιδιά τουσ και όπωσ ανζφερε θ ΧΧΧΧΧ, 
παρακολουκοφνται από το Γραφείο Ευθμερίασ με το οποίο επικοινϊνθςε και 
ανζφερε το περιςτατικό. Ηιτθςε όπωσ γίνει καταχϊρθςθ ςτο μθτρϊο τθσ 
Αςτυνομίασ για πικανι μελλοντικι χριςθ για τθν ζκδοςθ διαηυγίου και ότι δεν 
επικυμοφςε να γίνει επικοινωνία τθσ Αςτυνομίασ με τον ςφηυγό τθσ.  
 

17. 30/1/2019 (καταχ. 01:33 ΧΧΧΧΧ) τίτλοσ: Οικογενειακι ζριδα-ΧΧΧΧΧ 
 
Σθν 30θ/1/2019 προςιλκε ςτον τακμ. ΧΧΧΧΧ θ ΧΧΧΧΧ και ανζφερε ότι ςτισ 14:00 
τθσ ίδιασ θμζρασ δζχκθκε επίκεςθ από το εν διαςτάςει ςφηυγο τθσ ΧΧΧΧΧ μετά από 
ζντονθ λογομαχία που είχαν. θμειϊνεται ότι με τον ΧΧΧΧΧ μζνουν κάτω από τθ 
ίδια ςτζγθ και ότι θ οικογζνεια παρακολουκείται από το Γραφείο Ευθμερίασ με το 
οποίο θ ΧΧΧΧΧΧ επικοινϊνθςε και ανζφερε το περιςτατικό. Θ ΧΧΧΧΧ αρνικθκε να 
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παραλάβει ιατρικό ζντυπο και να εξεταςτεί από γιατρό. ε κατάκεςι τθσ ανζφερε 
ότι δεν επικυμεί τθν ποινικι δίωξθ του εν διαςτάςει ςυηφγου τθσ παρά μόνο 
επικυμεί να του γίνει παρατιρθςθ και να καταχωρθκεί το ςυμβάν για μελλοντικι 
χριςθ (για ςκοποφσ διαηυγίου). Δφο μζλθ του τακμοφ μετζβθςαν ςτθν οικία 
ΧΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧΧ και ζγιναν αυςτθρζσ παρατθριςεισ και ςυςτάςεισ ςτον ΧΧΧΧΧΧ, 
ο οποίοσ υποςχζκθκε ςυμμόρφωςθ. Θ παραπονοφμενθ ευχαρίςτθςε τθν 
Αςτυνομία. υμπλθρϊκθκαν ζντυπα Αςτ .102 (βία). 
 

18. 19/2/2019 (καταχ:16:03 ΧΧΧΧΧ) τίτλοσ: Πλθροφορία για εγκατάλειψθ ςχολείου 
από μακθτι 

 
Σθν 19/2/209, περί τισ 09:15 τθλεφϊνθςε ςτον τακμό ΧΧΧΧΧ ο ΧΧΧΧΧ Διευκυντισ 
του Δθμοτικοφ χολείου Αγίασ Βαρβάρασ, και ανζφερε ότι ο ΧΧΧΧΧ (τρίτο παιδί 
οικογζνειασ) μακθτισ τθσ Β’ Δθμοτικοφ του ςχολείου ζφυγε από το ςχολείο ςτισ 
08:05, γεγονόσ για το οποίο ειδοποίθςε ςχετικά τουσ γονείσ του παιδιοφ. Ανζφερε, 
επίςθσ, ότι το παιδί εντοπίςτθκε από τον πατζρα του ςτισ 08:20. Δυο μζλθ του 
ςτακμοφ μετζβθςαν ςτο ςχολείο και ςυνομίλθςαν με τον Διευκυντι, τθν υπεφκυνθ 
δαςκάλα κακϊσ και με τουσ γονείσ του παιδιοφ. Ο πατζρασ του παιδιοφ ΧΧΧΧΧΧ 
ανζφερε ότι εντόπιςε το παιδί να κινείται πεηό ςε χωματόδρομο πίςω από το 
ςχολείο προσ Κοτςιάτθ και ότι το παιδί είναι καλά ςτθν υγεία του. Ο μικρόσ 
ανζφερε ότι ζφυγε από το ςχολείο, επειδι ιταν φοβιςμζνο ζνεκα του ότι δεν είχε 
ολοκλθρϊςει τισ ςχολικζσ του εργαςίεσ. Ενθμερϊκθκε ςχετικά θ λειτουργόσ των 
ΤΚΕ κ. ΧΧΧΧΧΧ για τισ δικζσ τθσ ενζργειεσ.  
 

19. 13/5/2019 (καταχ. 22:13 ΧΧΧΧΧ) τίτλοσ: Πλθροφορία ςτθν Αςτυνομία από το 
Γυμνάςιο Αγίασ Βαρβάρασ  
 

Σθν 13θ/5/2019, περί τισ 18:30 λιφκθκε πλθροφορία ςτον τακμό ΧΧΧΧΧ από τθ 
φμβουλό του Γυμναςίου Αγίασ Βαρβάρασ, κ. ΧΧΧΧΧ, θ οποία ανζφερε ότι ζλαβε 
τθλεφϊνθμα από τθν ΧΧΧΧΧ, μθτζρα του τ. από τον Κοτςιάτθ και ανζφερε ότι ο 
γιόσ τθσ, 15 ετϊν, το πρωί απείλθςε ότι κα αυτοκτονοφςε. Αμζςωσ μετά ο ΧΧΧΧΧ 
επικοινϊνθςε τθλεφωνικϊσ με τθ Διευκφντρια του χολείου, θ οποία ανζφερε ότι θ 
ίδια ενθμζρωςε το Γραφείο Ευθμερίασ για τθν εν λόγω πλθροφορία, ενϊ θ 
φμβουλοσ του επιςιμανε ότι το Γραφείο Ευθμερίασ δεν ιταν ενιμερο. Γφρω ςτισ 
19:20 ο ΧΧΧΧΧ ενθμζρωςε τθν επί κακικοντι Λειτουργό των ΤΚΕ κ. ΧΧΧΧΧΧ ςτθν 
οποία ζδωςε τα τθλζφωνα επικοινωνίασ τθσ Διευκφντριασ του ςχολείου και τθσ 
υμβοφλου του ςχολείου για ςκοποφσ περαιτζρω επικοινωνίασ μεταξφ τουσ. Γφρω 
ςτισ 20:00 επικοινϊνθςε με τον τακμό θ πιο πάνω επί κακικοντι Λειτουργόσ των 
ΤΚΕ και ανζφερε ότι το πιο πάνω περιςτατικό μεταξφ τθσ μθτζρασ και του γιοφ τθσ 
ζλαβε χϊρα ςτισ 11/5/2019 κατά τισ βραδινζσ ϊρεσ. Ηιτθςε όπωσ θ Αςτυνομία τθν 
φζρει ςε επικοινωνία με τθν ΧΧΧΧΧ μθτζρα του ανιλικου, πράγμα το οποίο ζγινε. 
τισ 21:45 τθλεφϊνθςε ςτον τακμό θ ΧΧΧΧΧ και ανζφερε ότι θ ΧΧΧΧΧ μθτζρα του 
ανιλικου τθσ τθλεφϊνθςε και τθσ ανζφερε ότι κα κλθκεί θ ίδια ςτθν Αςτυνομία για 
κατάκεςθ, κάτι που θ ΧΧΧΧΧ κεϊρθςε ωσ ενόχλθςθ επειδι δεν είχε καμία ςχζςθ με 
τθν προαναφερκείςα πζρα από το γεγονόσ ότι τα παιδιά τουσ ιταν ςυμμακθτζσ.  
 

20. 22/5/2019 (καταχ. 14:17 ΧΧΧΧΧ) τίτλοσ: Πλθροφορία ςτθν Αςτυνομία-ΧΧΧΧΧ 
 
Σθν 22θ /5/2019 περί τισ 09:30, προςιλκε ςτο τακ. ΧΧΧΧΧ και ανζφερε ότι τθν ίδια 
θμζρα λογομάχθςε ζντονα με τον εν διαςτάςει ςφηυγό τθσ ΧΧΧΧΧ, με τον οποίο 
διαμζνουν κάτω από τθν ίδια ςτζγθ, χωρίσ αυτόσ να τθν κτυπιςει. Ανζφερε ότι δεν 
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επικυμοφςε όπωσ θ Αςτυνομία μεταβεί ςτθν οικία τθσ προσ το παρόν, οφτε και να 
επικοινωνιςει με τον ςφηυγό τθσ. Ανζφερε ότι επρόκειτο να διαμείνει ςτο πατρικό 
τθσ μζχρι να αποφαςίςει αν κα ηθτιςει βοικεια από τον δικθγόρο τθσ. Επικυμία 
τθσ ιταν όπωσ γίνει καταχϊρθςθ ςτο μθτρϊο τθσ Αςτυνομίασ για μελλοντικι χριςθ 
(ςκοποφσ διαηυγίου). 
 

21. 26/5/2019 (καταχ. 02:41 ΧΧΧΧΧ) τίτλοσ: Πλθροφορία ςτθν Αςτυνομία  
 
τισ 23:00 προςιλκε ςτον τακ. ΧΧΧΧΧ θ ΧΧΧΧΧ και ανζφερε ότι ζφυγε από τθν 
οικία τθσ και ότι είχε τθλεφωνικι επικοινωνία με το ΧΧΧΧΧ ο οποίοσ τθσ είπε ότι δεν 
κα τθσ επιτρζψει να δει τα μωρά. Ανζφερε ότι προτίκεται να υποβάλει αίτθςθ 
διαηυγίου και ότι επικυμοφςε τθν καταγραφι των πιο πάνω για ενθμζρωςθ.  
 

22. 9/8/2019 (καταχ. 18:03 ΧΧΧΧΧ) τίτλοσ: περί ψυχικισ υγείασ νόμοσ - ΧΧΧΧΧ 
 
Προςιλκε ςτον τακ. ΧΧΧΧΧ ο πατζρασ τθσ ΧΧΧΧΧ και προςκόμιςε διάταγμα 
υποχρεωτικισ νοςθλείασ. Θ ΧΧΧΧΧ οδθγικθκε από τθν Αςτυνομία ςτο Ψυχιατρείο.  
 
 
 
 

23. 9/9/2019 (καταχ. 18:19 ΧΧΧΧΧ) τίτλοσ: Αιφνίδιοσ Κάνατοσ 
 
τα πλαίςια διερεφνθςθσ του αιφνίδιου/αφφςικου κανάτου του τ., μετά από 
γραπτι ςυγκατάκεςθ του πατζρα του, παραλιφκθκαν από το ςπίτι των γονζων του 
1 ΔΟΚΟ με αρ. κάννθσ …, 1 ΔΟΚΟ με αρ. κάννθσ…, 1 ΔΟΚΟ με αρ. κάννθσ …, 1G3 με 
αρ. …, 1 ΔΟΚΟ με αρ. κάννθσ …, 1 ΔΟΚΟ με αρ. κάννθσ … και ζνα ςφραγιςμζνο 
κιβϊτιο με 200 ςφαίρεσ.  
 

 

Φάκελοσ Ποινικισ Μ/19/13 αναφορικά με τθν ποινικι δίωξθ του ΔΚ για άςκθςθ 
βίασ ζναντι του τυλιανοφ Κωνςταντίνου το 2013 
  
Αναφορικά με το περιςτατικό το οποίο περιγράφεται πιο πάνω ςτο θμείο 8 και μετά από 
τθ διερεφνθςι του, ο ΔΚ διϊχκθκε ποινικά για το αδίκθμα τθσ «επίκεςθσ προκαλοφςα 
πραγματικι ςωματικι βλάβθ, κατά παράβαςθ των άρκρων 2, 3(1)(4), 15,16, 22, και 23 του 
περί Βίασ ςτθν Οικογζνεια (Πρόλθψθ και Προςταςία Θυμάτων) Νόμου 119(Ι)/2000 όπωσ 
τροποποιικθκε από τον Νόμο 212/04.» [αρ. υπόκεςθσ 22873/2013 Επαρχιακό Δικαςτιριο 
Λευκωςίασ.]. Για το εν λόγω αδίκθμα, ο ΔΚ καταδικάςτθκε ςε 3μινθ φυλάκιςθ με 3 ετι 
αναςτολι. 
 
 

Φάκελοσ Κανατικισ Ανάκριςθσ ΧΧΧΧΧ 
 
Ζχω μελετιςει τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτον εν λόγω φάκελο και τα οποία μασ 
ζχουν δοκεί. Ο φάκελοσ περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων,  ςωρεία κατακζςεων από το 
οικογενειακό και ςχολικό, και φιλικό περιβάλλον του τ., το οικογενειακό και φιλικό 
περιβάλλον των γονιϊν του, από το ςχολικό περιβάλλον των δυο άλλων παιδιϊν τθσ 
οικογζνειασ, κατακζςεισ από αςτυνομικοφσ που είχαν εμπλοκι ςτθ διερεφνθςθ του 
κανάτου, λειτουργϊν των Τπθρεςιϊν Εκπαιδευτικισ Ψυχολογίασ, εκκζςεισ των Τπθρεςιϊν 
Ψυχικισ Τγείασ, των ΤΚΕ κτλ.. 



 53 

 
τισ 11 Οκτωβρίου 2019, Λειτουργοί τθσ ερευνθτικισ ομάδασ του Γραφείου μου ςε ςχζςθ 
με το κάνατο του τ. μετζβθςαν ςτον Αςτ. τακμό ΧΧΧΧΧ όπου ο κ. ΧΧΧΧΧ μασ προμικευςε 
με αντίγραφο ςχετικισ ζκκεςθσ που οι ΤΚΕ ετοίμαςαν και προςκόμιςαν ςτθν Αςτυνομία. Σο 
εν λόγω ζγγραφο καταχωρικθκε ςτο αντίγραφο του φακζλου ΧΧΧΧΧ που μασ δόκθκε.  
 
θμειϊνω ότι δεν κα επεκτακϊ ςτο περιεχόμενο του εν λόγω φακζλου, δεδομζνου ότι αυτό 
αφορά ςτθν κανατικι ανάκριςθ που εκκρεμεί. 
 
 

Ρόλοσ και Αρμοδιότθτεσ τθσ Αςτυνομίασ – χετικζσ Εγκφκλιοι και Οδθγίεσ  
 
τα πλαίςια τθσ ζρευνάσ μου, ζκεςα, γραπτϊσ με επιςτολι μου θμερ. 9 Οκτωβρίου 2019. 
υπόψθ του Αρχθγοφ Αςτυνομίασ,  ςυγκεκριμζνα ερωτιματα αναφορικά με το ρόλο και τισ 
αρμοδιότθτεσ τθσ Αςτυνομίασ ςε περιπτϊςεισ υποκζςεων βίασ ςτθν οικογζνεια και 
ειδικότερα, του Γραφείου Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ ςτθν Οικογζνεια και Κακοποίθςθσ 
Ανθλίκων και Ελλειπόντων Προςϊπων (ςτο εξισ «Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ»).  
 
Σα  όςα αναφζρονται ςτθν  απαντθτικι επιςτολι του Αρχθγοφ Αςτυνομίασ θμερ. 10 
Οκτωβρίου 2019,κακϊσ και το ςχετικό περιεχόμενο εγγράφων που επιςυνάφκθκε ςτθν εν 
λόγω επιςτολι, καταγράφεται πιο κάτω:   
Οι ςχετικζσ με το κζμα του χειριςμοφ αναφορϊν βίασ ςτθν οικογζνεια οδθγίεσ του 
Αρχθγοφ Αςτυνομίασ, περιζχονται ςτισ Σθμειϊςεισ Μακιματοσ Αρ. 137 τθσ Αςτυνομικισ 
Ακαδθμίασ Κφπρου και ςτθν Αςτυνομικι Διάταξθ 3/36. Πζραν τοφτου, κατά καιροφσ 
εκδίδονται ςχετικζσ Εγκφκλιοι του Αρχθγοφ Αςτυνομίασ, οι οποίεσ είναι αναρτθμζνεσ ςτθν 
πφλθ εςωτερικισ ενθμζρωςθσ των μελϊν τθσ Αςτυνομίασ (portal). Τπόψθ μου τζκθκαν 
αντίγραφα των ςχετικϊν με το κζμα Εγκυκλίων του Αρχθγοφ Αςτυνομίασ, αντίγραφο τθσ 
Αςτυνομικισ Διάταξθσ 3/36, κακϊσ και του ςχετικοφ Μακιματοσ τθσ Αςτυνομικισ 
Ακαδθμίασ. 

 

 Σο κζμα τθσ βίασ ςτθν οικογζνεια περιλαμβάνεται ςτθ βαςικι αςτυνομικι εκπαίδευςθ 
και ςε εξειδικευμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα βαςικοφ και προχωρθμζνου 
επιπζδου. ε τακτά χρονικά διαςτιματα, διοργανϊνονται από τθν Αςτυνομικι 
Ακαδθμία, ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ, ειδικζσ 
εκπαιδεφςεισ για κάλυψθ ςυγκεκριμζνων αναγκϊν τθσ Αςτυνομίασ για κζματα, μεταξφ 
άλλων, διαχείριςθσ παιδιϊν και εφιβων κυμάτων βίασ, εκπαιδεφςεισ για λιψθ 
οπτικογραφθμζνων κατακζςεων/ςυνεντεφξεων από ευάλωτουσ μάρτυρεσ, κακϊσ και 
για τθ διερεφνθςθ υποκζςεων ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ παιδιϊν.  

 

 Κζματα ςχετικά με τθ βία κατά των γυναικϊν και με τθ βία με βάςθ το φφλο, ζχουν 
ενταχκεί ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ, τόςο ςτο 
πλαίςιο τθσ βαςικισ εκπαίδευςθσ δόκιμων αςτυνομικϊν, όςο και ςε εξειδικευμζνα 
προγράμματα που απευκφνονται ςε λοχίεσ, αςτυνομικοφσ ανακριτζσ, μζλθ τθσ 
Κοινοτικισ Αςτυνόμευςθσ κ.α. 

 

 Μεταξφ άλλων, από τον Μάρτιο 2018, μζλθ τθσ Αςτυνομίασ ςυμμετζχουν ςε 
περιοδικζσ εκπαιδεφςεισ ςτο κζμα τθσ αξιολόγθςθσ επικινδυνότθτασ τθσ βίασ μεταξφ 
ςυντρόφων, ςτθ βάςθ ειδικοφ Ρρωτοκόλλου που υιοκζτθςε θ Αςτυνομία. Παράλλθλα, 
ειδικό μάκθμα για τθ χριςθ του Πρωτοκόλλου εντάχκθκε ςτθν φλθ τθσ βαςικισ 
αςτυνομικισ εκπαίδευςθσ (για νζα ςτελζχθ). 
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 Εκπονικθκε Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο με τίτλο «Βία κατά των Γυναικϊν», με βαςικό 
ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ και κατάρτιςθ των μελϊν τθσ Αςτυνομίασ ςτο κζμα τθσ 
βίασ κατά των γυναικϊν, με εςτίαςθ ςτθ βία ςτθν οικογζνεια.  

 

 Σφμφωνα με οδθγίεσ του Αρχθγοφ Αςτυνομίασ, το Γραφείο Χειριςμοφ Θεμάτων Βίασ 
ςτθν Οικογζνεια και Κακοποίθςθσ Ανθλίκων, ενθμερϊνεται για καταγγελίεσ/ 
υποκζςεισ/παράπονα Βίασ ςτθν Οικογζνεια που γίνονται ςε Αςτυνομικοφσ Στακμοφσ 
ι Τμιματα Ανιχνεφςεωσ Εγκλθμάτων. Η εν λόγω ενθμζρωςθ γίνεται μζςω του 
ειδικοφ ζντυπου Αςτ. 102. Βάςει του ζντυπου Αςτ. 102, τα ςχετικά περιςτατικά 
καταγράφονται ςε ειδικό αρχείο που τθρείται από το Γραφείο Χειριςμοφ Θεμάτων 
Βίασ ςτθν Οικογζνεια και Κακοποίθςθσ Ανθλίκων.39 

 

 Σφμφωνα με οδθγίεσ του Αρχθγοφ Αςτυνομίασ, οι οποίεσ απορρζουν από ςυναφείσ 
οδθγίεσ του Γενικοφ Ειςαγγελζα τθσ Δθμοκρατίασ40, για καταγγελίεσ/υποκζςεισ/ 
περιςτατικά βίασ ςτθν οικογζνεια, θ Αςτυνομία ενθμερϊνει το Γενικό Ειςαγγελζα 
γραπτϊσ, με επιςτολι που του διαβιβάηεται από το Γραφείο Χειριςμοφ Θεμάτων 
Βίασ. τθν εν λόγω επιςτολι, καταγράφονται ςε πίνακεσ ανά Επαρχία, βαςικά ςτοιχεία 
του κάκε περιςτατικοφ και επιςυνάπτονται ςε αυτιν, ςυνοπτικά ςθμειϊματα με 
περαιτζρω ςτοιχεία για κάκε περιςτατικό, τα οποία αποςτζλλονται ςτο Γραφείο 
Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ ςτθν Οικογζνεια από τουσ Αςτυνομικοφσ τακμοφσ/ΣΑΕ (κατά 
κανόνα μαηί με το ζντυπο Αςτ. 102.).41 ε περίπτωςθ απροκυμίασ του κφματοσ να 
προβεί ςε γραπτι κατάκεςθ για το αναφερόμενο αδίκθμα, ςυςτινεται όπωσ ηθτείται 
από το παραπονοφμενο πρόςωπο να δθλϊνει τοφτου γραπτϊσ, και όπωσ θ διλωςθ 
αυτι επιςυνάπτεται ςτθν επιςτολι για ενθμζρωςθ του Γενικοφ Ειςαγγελζα.42 

 

 Σφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Αρχθγοφ Αςτυνομίασ, οι Υπθρεςίεσ Κοινωνικισ 
Ευθμερίασ ενθμερϊνονται γραπτϊσ για περιςτατικά βίασ ςτθν οικογζνεια.43 ε 
περιπτϊςεισ όπου ςυντρζχουν ειδικοί λόγοι (πχ. ανάγκθ φιλοξενίασ κυμάτων ι 
απομάκρυνςθσ παιδιϊν) θ ενθμζρωςθ γίνεται τθλεφωνικϊσ και άμεςα και ςυνικωσ 
απευκφνεται ςτον επί κακικοντι Λειτουργό των ΤΚΕ ανά Επαρχία.  

 

 Πζραν των πιο πάνω, όπου κρίνεται ςκόπιμο λόγω ειδικϊν ςυνκθκϊν, γίνονται 
ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ με άλλεσ Τπθρεςίεσ ι/και ειδικζσ δι-υπθρεςιακζσ ςυςκζψεισ 
για ςυηιτθςθ ιδιαηόντων περιςτατικϊν. 

 
ε ςυγκεκριμζνο ερϊτθμά μου κατά πόςο είναι δυνατό να διερευνθκοφν και να 
προωκθκοφν υποκζςεισ που αφοροφν βία ςτθν οικογζνεια, ανεξάρτθτα από τθν επικυμία 
του άμεςου κφματοσ, ςτισ περιπτϊςεισ όπου τίκεται κζμα προςταςίασ  των ςυμφερόντων 
ανιλικων τζκνων τθσ οικογζνειασ, τα οποία, και αν ακόμα δεν είναι τα ίδια δζκτεσ βίασ, 
εκτίκενται ςε αυτιν, με αποτζλεςμα να κεωροφνται ζμμεςα κφματα βίασ ωσ κεατζσ βίασ, ο 
Αρχθγόσ Αςτυνομίασ απάντθςε τα ακόλουκα: 
 
«Η απόδειξθ υπόκεςθσ που αφορά ςε ‘ζμμεςθ’ βία ςτθν οικογζνεια ςε βάροσ ‘ανιλικου 
εφόςον θ βία μεταξφ ενθλίκων δφναται να προκαλζςει ς ’αυτό ψυχικι βλάβθ’ ωσ ορίηει 
το άρκρο 3(3) του περί Βίασ ςτθν Οικογζνεια Νόμου 119(Ι)/2000, είναι αφ’ εαυτοφ 
αδφνατθ κακότι θ ‘ζμμεςθ’ βία είναι εκ των πραγμάτων δευτερογενζσ αδίκθμα που δεν 

                                                 
39

 Εγκφκλιο Αρχθγοφ Αςτυνομίασ θμερ. 16/2/2005. 
40

 Εγκφκλιοσ Γενικοφ Ειςαγγελζα τθσ Δθμοκρατίασ με αρ. Γ.Ε. 50(Δ)/1992/Ν.42.  
41

 Εγκφκλιο Αρχθγοφ Αςτυνομίασ θμερ. 16/2/2005. 
42

 Εγκφκλιο Αρχθγοφ Αςτυνομίασ θμερ. 16/2/2005. 
43

 Εγκφκλιο Αρχθγοφ Αςτυνομίασ θμερ. 16/2/2005. 
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νοείται να υφίςταται εφόςον δεν υφίςταται/τεκμθριϊνεται το ‘άμεςο’/πρωτογενζσ 
αδίκθμα.»  
 
 
Εγκφκλιοσ Αρχθγοφ Αςτυνομίασ θμερ. 2/2/2007 με κζμα «Χειριςμόσ 
Υποκζςεων/Καταγγελιϊν/Ρεριςτατικϊν Βίασ ςτθν Οικογζνεια» Αρ. Φακ.: ΧΧΧΧΧ) 
 
Όπωσ ζχει προαναφερκεί, υπόψθ μου τζκθκαν οι Εγκφκλιοι του Αρχθγοφ Αςτυνομίασ που 
ςχετίηονται με κζματα βίασ ςτθν οικογζνεια. Θ παράκεςθ, ωςτόςο, του περιεχομζνου τθσ  
κάκε Εγκφκλιου που μου διαβιβάςτθκε δεν κρίνεται αναγκαία.  
 
Παρόλα αυτά, θ αναλυτικι αναφορά ςε μζροσ τθσ ωσ άνω Εγκυκλίου κεωρϊ ότι είναι 
ιδιαίτερα ςθμαντικι, δεδομζνου τόςο του περιεχομζνου τθσ, όςο και  ότι θ ζκδοςι τθσ, 
κρίκθκε αναγκαία για τθν κάλυψθ κενϊν που παρατθρικθκαν και για τθν επίτευξθ 
περιςςότερθσ πρακτικισ ομοιομορφίασ ςτο χειριςμό τζτοιων υποκζςεων.   
 
τθν Εγκφκλιο αναφζρονται, μεταξφ άλλων, τα ακόλουκα: 
 
«[…] 

1. Διερεφνθςθ «Ανεπίςθμων» Παραπόνων  
Σφμφωνα με ςτοιχεία που τθροφνται ςτο Γραφείο Χειριςμοφ Θεμάτων Βίασ ςτθν 
Οικογζνεια – Τμιμα Γ’ για τα ζτθ 2000-2005, ςε 38% των περιςτατικϊν βίασ ςτθν 
οικογζνεια που αναφζρονται ςτθν Αςτυνομία (παγκφπρια) δεν ςχθματίηεται 
ποινικόσ φάκελοσ με Αρ. Ποινικοφ Μθτρϊου) και δεν εξετάηεται υπόκεςθ. Τοφτο 
αποδίδεται κυρίωσ ςτουσ εξισ λόγουσ: 
 

I. Το κφμα δεν δίνει γραπτι κατάκεςθ ,ι/και 
II. δεν εξετάηεται από ιατρό, ι/και  
III. δίδει κατάκεςθ ςτθν οποία δεν αναφζρεται ςτα γεγονότα του περιςτατικοφ 

και δθλϊνει ότι δεν επικυμεί τθν ποινικι δίωξθ του υπόπτου, ι/και 
IV. γενικά παρουςιάηονται αναςτολζσ από πλευράσ κφματοσ και ζλλειψθ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ Αςτυνομίασ και κφματοσ, 
 

Επί του παρόντοσ, ο χειριςμόσ των προαναφερόμενων περιςτατικϊν («ανεπίςθμων» 
παραπόνων) από μζρουσ τθσ Αςτυνομίασ παρουςιάηει ανομοιομορφία. Πζραν των 
προνοοφμενων ενθμερϊςεων, οι οποίεσ αναφζρονται ςε άλλο ςθμείο τθσ Εγκυκλίου αυτισ, 
ςε αρικμό περιπτϊςεων, όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν ζνα τζτοιο παράπονο (ζγγραφα και 
μαρτυρία) καταχωροφνται ςε φάκελο που διαβιβάηεται ςτο Αρχθγείο για μελζτθ και οδθγίεσ 
με ςτοιχεία Αρικμοφ Παραγράφου Θμερολογίου (αντί Αρ. Ποινικοφ Φακζλου), ενϊ ςε άλλεσ 
περιπτϊςεισ τοφτο δεν γίνεται. Στο εξισ, θ διαχείριςθ/διερεφνθςθ των περιςτατικϊν αυτϊν 
κα ακολουκεί τισ πιο κάτω οδθγίεσ ι/και να εδράηεται ςτισ εξισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ: 
(α). Η κάκε περίπτωςθ είναι ξεχωριςτι και κα πρζπει να διερευνάται και να τυγχάνει 
ανάλογου χειριςμοφ ςτθ βάςθ των ςυγκεκριμζνων τθσ ςτοιχείων. 
(β). Εκεί όπου τα κφματα αρνοφνται να δϊςουν γραπτι κατάκεςθ για τα γεγονότα ςτα 
οποία αναφζρονται προφορικά, να τουσ ηθτείται να δθλϊνουν τοφτο γραπτϊσ ςε 
ςφντομθ γραπτι κατάκεςθ. 
(γ). Σα αδικιματα βίασ ςτθν οικογζνεια δεν κεωροφνται κατ’ ζγκλειςθ διωκόμενα, και, ωσ 
εκ τοφτου, δεν απαιτείται θ φπαρξθ γραπτοφ παραπόνου για να διερευνθκοφν. Η 
Αςτυνομία νομιμοποιείται να τα διερευνά αυτεπάγγελτα και ανεξάρτθτα από τθν 
υποβολι ι όχι επίςθμου και γραπτοφ παραπόνου, ειδικά, δε, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι τα 
αδικιματα βίασ ςτθν οικογζνεια, κεωροφνται αυξθμζνθσ ςοβαρότθτασ ςφμφωνα με τον 
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Νόμο 119(Ι)/2000. Πλθν όμωσ, θ ςυλλογι μαρτυρίασ, θ διερεφνθςθ και θ απόδειξθ των 
αδικθμάτων αυτϊν είναι εκ τθσ φφςθσ τθσ ιδιαίτερα δφςκολθ όταν το κφμα δεν 
ςυνεργάηεται με τθν Αςτυνομία.  
(δ).  Πάρα ταφτα, οι Αςτυνομικοί εξεταςτζσ κα πρζπει να εξαντλοφν κάκε περικϊριο 
διερεφνθςθσ αναηθτϊντασ άλλθ μαρτυρία ι/και τεκμιρια, ειδικά εκεί όπου: 

1. τα άμεςα ι ζμμεςα κφματα τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ είναι ανιλικοι, ι/και  
2. θ βία που αςκικθκε είναι ιδιαίτερα ςοβαρι, ι/και  
3. παρατθρείται κατ’ επανάλθψθ άςκθςθ βίασ από και προσ τα ίδια πρόςωπα.  

 
Σονίηεται ότι ςφμφωνα με το άρκρο 35(Α) του Νόμου 119(Ι)/2000 θ παράλειψθ 
οποιουδιποτε να καταγγείλει περίπτωςθ βίασ ςε βάροσ ανιλικου ι προςϊπου με 
ςοβαρζσ διανοθτικζσ ι ψυχικζσ ανεπάρκειεσ, που περιζρχεται ςε γνϊςθ του ςυνιςτά 
ποινικό αδίκθμα.  
(ε). Σο ενδεχόμενο οι εμπλεκόμενοι ςτισ υποκζςεισ αυτζσ να ζχουν προβεί ςε 
παλαιότερεσ καταγγελίεσ μπορεί να διευκρινιςτεί, εάν δεν το γνωρίηουν τα μζλθ που 
λαμβάνουν καταγγελίεσ, μετά από επικοινωνία τουσ με το Γραφείο Χειριςμοφ Θεμάτων 
Βίασ ςτθν Οικογζνεια και Κακοποίθςθσ Ανθλίκων ςτο Αρχθγείο Αςτυνομίασ - Σμιμα Γϋ. 
Περαιτζρω, οι εξεταςτζσ μποροφν να ςυηθτοφν τα περιςτατικά με τα μζλθ του εν λόγω 
Γραφείου. 
(ςτ). Νοείται ότι δε κάκε περιςτατικό, ανεξάρτθτα από τθν υποβολι ι όχι γραπτοφ 
παραπόνου και ανεξάρτθτα από το κατά πόςο κα ςχθματιςτεί ι όχι ποινικόσ φάκελοσ και 
άςχετα από το κατά πόςο ο φάκελοσ κα εγγραφεί ςτο Μθτρϊο Εγκλθμάτων ι κα 
διερευνθκεί με Αρικμό Παραγράφου Ημερολογίου, κα πρζπει οι εξεταςτζσ να 
προβαίνουν ςτισ προνοοφμενεσ ενθμερϊςεισ του Γραφείου Ευθμερίασ το οποίο κα πρζπει 
να επιλθφκεί του οικογενειακοφ προβλιματοσ, του Αρχθγοφ Αςτυνομίασ και του Γενικοφ 
Ειςαγγελζα.  
(η). τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, κα ςυμπλθρϊνεται και κα διαβιβάηεται ςτο Αρχθγείο 
Αςτυνομίασ ποινικόσ φάκελοσ με ςτοιχεία Αρ. Παραγράφου Ημερολογίου για μελζτθ και 
οδθγίεσ. Αυτό ενδείκνυται κακότι καταδεικνφει τθν αρμόηουςα, επιςταμζνθ και ςοβαρι 
εναςχόλθςθ τθσ Αςτυνομίασ με τθν κάκε περίπτωςθ ανεξάρτθτα τθσ ςτάςθσ του 
κφματοσ/παραπονοφμενου. τον κάκε ςχετικό φάκελο κα περιλαμβάνεται και 
περιλθπτικι ςυνοπτικι ζκκεςθ του εξεταςτι, θ οποία υπό τισ περιςτάςεισ μπορεί να είναι 
θ τελευταία του καταχϊρθςθ ςτο Ημερολόγιο Ενζργειασ.  
(θ). Σονίηεται ότι, ςφμφωνα με το πνεφμα και το γράμμα του Ν. 119(Ι)/2000 υπεράνω και 
πζραν τθσ τυχόν διερεφνθςθσ καταγγελιϊν, κφριο μζλθμα τθσ Αςτυνομίασ είναι θ 
πρόλθψθ τθσ βίασ και θ προςταςία των κυμάτων. υντελεςτικι προσ τοφτο είναι θ 
ςοβαρι, ενδελεχισ και εξαντλθτικι διερεφνθςθ των καταγγελιϊν ςε βάροσ των δραςτϊν 
και θ ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για λιψθ προλθπτικϊν και προςτατευτικϊν 
μζτρων προσ όφελοσ των κυμάτων.  
[…] 
 
 
5.Πλθροφόρθςθ κυμάτων/παραπονοφμενων 

Σε κάκε παραπονοφμενο/κφμα βίασ ςτθν οικογζνεια να δίνεται το ειδικό πλθροφοριακό 
βιβλιαράκι τθσ Αςτυνομίασ με τίτλο «Βία ςτθν Οικογζνεια: Βία μεταξφ ςυηφγων ι 
ςυμβίων – Χριςιμεσ Πλθροφορίεσ για κφματα – Υπάρχει Βοικεια» (γαλάηιου 
χρϊματοσ). Τοφτου να καταχωρείται ςτο Θμερολόγιο Ενζργειεσ του Φακζλου ι/και του 
Στακμοφ. Προαιρετικά να δίδεται και το δεφτερο ενθμερωτικό ζντυπο: Βία ςτθν 
Οικογζνεια – Υπάρχει Βοικεια (μπεη χρϊματοσ).  
 
[…]» 
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Εγχειρίδιο Διατμθματικϊν Διαδικαςιϊν για τον Χειριςμό Περιςτατικϊν Βίασ ςτθν 
Οικογζνεια, 200244 
 
τισ 16 Μαΐου 2002, το Τπουργικό υμβοφλιο ενζκρινε τθ κεςμοκζτθςθ και εφαρμογι των 
διατμθματικϊν διαδικαςιϊν για τον χειριςμό περιςτατικϊν βίασ ςτθν οικογζνεια, όπωσ 
αυτζσ περιλιφκθκαν ςτο εν λόγω Εγχειρίδιο, ςτόχοσ του οποίου είναι θ προϊκθςθ και 
προςταςία των παιδιϊν μζχρι τθν θλικία των 18 ετϊν και ανθλίκων από ςωματικι, 
ςεξουαλικι και ψυχολογικι βία. Σο Εγχειρίδιο, παρζχει το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο όλεσ οι 
εμπλεκόμενεσ ςε κζματα βίασ ςτθν οικογζνεια, υπθρεςίεσ και επαγγελματίεσ, δεςμεφονται 
να εργάηονται ςε ςυνεργαςία μεταξφ τουσ. 
 
Σο Κεφάλαιο 2 του εν λόγω Εγχειριδίου, αναφζρεται ςτισ μορφζσ και ςτον οριςμό τθσ βίασ, 
με βάςθ τον περί Βίασ ςτθν Οικογζνεια Νόμο, ενϊ ειδικι αναφορά γίνεται και ςτθ 
Ψυχολογικι Βία και ςτο φνδρομο του Αμζτοχου Κεατι. Με βάςθ τον οριςμό που 
παρζχεται, ωσ «ςφνδρομο του αμζτοχου κεατι» ορίηεται θ ζκκεςθ παιδιοφ ςε μακρό 
χρονικό διάςτθμα ςε διάφορεσ μορφζσ ενδοοικογενειακισ βίασ χωρίσ το ίδιο να 
υφίςταται ςωματικζσ κακϊςεισ. Θ βία μεταξφ των ςυηφγων κεωρείται θ πιο 
χαρακτθριςτικι μορφι βίασ ςτθν οποία μπορεί να εκτίκεται το παιδί. 
 
Σο Κεφάλαιο 5 του εν λόγω  Εγχειριδίου, αναφζρεται, ειδικότερα, ςτο ρόλο τθσ 
Αςτυνομίασ, το προςωπικό τθσ οποίασ «γνωρίηει και κζτει ςε εφαρμογι τισ διαδικαςίεσ 
χειριςμοφ περιςτατικϊν βίασ ςτθν οικογζνεια. Ρόλοσ τθσ Αςτυνομίασ είναι θ διερεφνθςθ 
ποινικοφ αδικιματοσ ι ποινικισ δίωξθσ.» Με βάςθ το Εγχειρίδιο, «αποτελεί ευκφνθ όλων 
των μελϊν τθσ Αςτυνομίασ ςε όλα τα διοικθτικά επίπεδα να διαςφαλίηουν ότι ολόκλθρο το 
προςωπικό γνωρίηει τισ ευκφνεσ του, ότι είναι εξοικειωμζνο με τισ διαδικαςίεσ αυτζσ και ότι 
τουσ παρζχεται κατάλλθλθ κακοδιγθςθ και εκπαίδευςθ.» 
 
Σο Εγχειρίδιο ορίηει, μεταξφ άλλων, ότι: 
 

➢ Οι ςοβαρζσ υποκζςεισ βίασ (οι οποίεσ ορίηονται ςε ςχετικό Πίνακα του 
Εγχειριδίου), διερευνϊνται από τισ Ομάδεσ Ενδοοικογενειακισ Βίασ και 
Προςταςίασ Παιδιϊν των Επαρχιακϊν Σμθμάτων Ανιχνεφςεωσ Εγκλθμάτων τθσ 
Αςτυνομίασ, ενϊ οι υπόλοιπεσ από ειδικά εκπαιδευμζνα μζλθ των Σοπικϊν 
Αςτυνομικϊν τακμϊν. 

➢ Σα μζλθ τθσ Αςτυνομίασ, πρζπει να ανταποκρίνονται άμεςα και κατά 
προτεραιότθτα ςε καταγγελίεσ που ςχετίηονται με βία ςτθν οικογζνεια, να 
επιδεικνφουν αυξθμζνθ υπομονι και ευαιςκθςία κατά τθν εξζταςθ ςχετικϊν 
υποκζςεων, να χειρίηονται με εχεμφκεια, εμπιςτευτικότθτα και αντικειμενικότθτα 
το περιεχόμενο των υποκζςεων, να αποφεφγουν να εκκζτουν τισ δικζσ τουσ 
ςυμβουλζσ, απόψεισ, ςχόλια ι κριτικι, και να παραπζμπουν το κφμα ςτισ αρμόδιεσ 
κυβερνθτικζσ ι μθ υπθρεςίεσ ςτιριξθσ, χωρίσ να προςπακοφν να επθρεάςουν τισ 
επιλογζσ του κφματοσ.  

➢ Σα μζλθ τθσ Αςτυνομίασ, ζςτω και αν πρόκειται για προφορικι καταγγελία, 
ενθμερϊνουν γραπτϊσ το Επαρχιακό Γραφείο Ευθμερίασ - Οικογενειακό φμβουλο, 
με ειδικό ζντυπο και ςυηθτοφν τον περαιτζρω προγραμματιςμό τθσ περίπτωςθσ.  

                                                 
44

 Ζκδοςθ υμβουλευτικισ Επιτροπισ για τθν Πρόλθψθ και Καταπολζμθςθ τθσ Βίασ ςτθν Οικογζνεια, Λοφνιοσ, 
2002. 
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➢ Αμζςωσ μετά τθν καταγγελία, και εντόσ 24 ωρϊν, ενθμερϊνεται με γραπτό μινυμα, 
ο υντονιςτισ τθσ Αςτυνομίασ ςε κζματα κακοποίθςθσ παιδιϊν και βίασ μζςα ςτθν 
οικογζνεια, ο οποίοσ είναι αξιωματικόσ τθσ Αςτυνομίασ που υπθρετεί ςτο Σμιμα 
Ανιχνεφςεωσ Εγκλθμάτων τθσ Αςτυνομίασ.  

➢ Σα κφρια κακικοντα του υντονιςτι τθσ Αςτυνομίασ, ο οποίοσ είναι μζλοσ τθσ 
υμβουλευτικισ Επιτροπισ για τθν Πρόλθψθ και Καταπολζμθςθ τθσ Βίασ ςτθν 
Οικογζνεια, είναι: 
- να παρακολουκεί τθ διερεφνθςθ των αναφερόμενων υποκζςεων και να 

κακοδθγεί τουσ εξεταςτζσ των υποκζςεων αυτϊν, 
- να μεριμνά για τθ ςτελζχωςθ των Αςτυνομικϊν τακμϊν με εξιδεικευμζνα 

μζλθ τθσ Αςτυνομίασ ςτον χειριςμό των υποκζςεων αυτϊν, κακϊσ επίςθσ και 
για τθν εκπαίδευςι τουσ,  

- να τθρεί Αρχείο-Μθχανογράφθςθ με όλα τα περιςτατικά βίασ μζςα ςτθν 
οικογζνεια και κακοποίθςθσ παιδιϊν,  

- να ενθμερϊνει ςχετικά τον Γενικό Ειςαγγελζα, 
- να ςυντονίηει τισ ενζργειεσ τθσ Αςτυνομίασ με τισ άλλεσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ,  
- να επικοινωνεί με επιςτολζσ ι και με προςωπικζσ επιςκζψεισ με τα κφματα 

βίασ και με τουσ κφτεσ ςε περιπτϊςεισ επανειλθμμζνθσ βίασ. 
 

Εγχειρίδιο Διατμθματικϊν Διαδικαςιϊν για τθ Διαχείριςθ Περιςτατικϊν Βίασ τθν 
Οικογζνεια για Παιδιά, 201745 
 
Σο Εγχειρίδιο Διατμθματικϊν Διαδικαςιϊν για τθ Διαχείριςθ Περιςτατικϊν Βίασ τθν 
Οικογζνεια για Παιδιά, εγκρίκθκε για εφαρμογι από το Τπουργικό υμβοφλιο (Αρ. 
Απόφαςθσ: 83.680 και θμερ.08.11.2017) και είναι δεςμευτικό προσ όλουσ τουσ 
εμπλεκόμενουσ επαγγελματίεσ.   
 
ε αυτό κακορίηονται: το κεςμικό πλαίςιο διατμθματικισ ςυνεργαςίασ των εμπλεκόμενων 
επαγγελματιϊν με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ και προϊκθςθσ των δικαιωμάτων 
των ανιλικων κυμάτων ενδοοικογενειακισ βίασ, οι  ευκφνεσ και αρμοδιότθτεσ τθσ κάκε 
εμπλεκόμενθσ υπθρεςίασ, οι μθχανιςμοί παροχισ διατμθματικισ βοικειασ ςτα ανιλικα 
κφματα ςε όλα τα ςτάδια ςτιριξθσ, οδθγίεσ για τον εντοπιςμό και τθν αναγνϊριςθ των 
ανιλικων κυμάτων ενδοοικογενειακισ βίασ, ςφςτθμα παραπομπισ των ανιλικων κυμάτων 
ςε εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ, οι οποίεσ προςφζρουν ςτιριξθ και νομικι αρωγι.  
 
Με βάςθ το Εγχειρίδιο, «ο ρόλοσ τθσ Αςτυνομίασ είναι θ αςφάλεια και θ προςταςία των 
ανιλικων κυμάτων ενδοοικογενειακισ βίασ, θ διερεφνθςθ ποινικϊν υποκζςεων, και θ 
προςαγωγι κατθγορουμζνων ενϊπιον τθσ Δικαιοςφνθσ.»  
 
ε περιπτϊςεισ λιψθσ αναφοράσ και διερεφνθςθσ καταγγελίασ για:  

i. άςκθςθ βίασ ςε παιδί ι  
ii.  άςκθςθ βίασ ςτθν οικογζνεια όπου υπάρχουν υποψίεσ ότι εμπλζκονται 

παιδιά είτε ωσ κφματα είτε ωσ μάρτυρεσ  
 

➢ Ο/Θ (αςτυνομικόσ) εξεταςτισ/τρια τθσ υπόκεςθσ ενθμερϊνει αμζςωσ τθλεφωνικϊσ 
το/τθ Λειτουργό Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν/ Οικογενειακό φμβουλο (ΛΚΤ/Ο) του 
αρμόδιου Γραφείου Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν/Επαρχιακοφ Γραφείου Ευθμερίασ ι 
εκτόσ ωρϊν εργαςίασ τον/τθν επί κακικοντι ΛΚΤ/Ο, και μεριμνά άμεςα για λιψθ 

                                                 
45

 Ζκδοςθ υμβουλευτικισ Επιτροπισ για τθν Πρόλθψθ και Καταπολζμθςθ τθσ Βίασ ςτθν Οικογζνεια, 2017.  
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μζτρων προςταςίασ των κυμάτων, περιλαμβανομζνων των αιτιςεων για ςχετικά 
προςτατευτικά διατάγματα. 

➢ Ο/Θ (αςτυνομικόσ) εξεταςτισ/τρια τθσ υπόκεςθσ, ενθμερϊνει το ςυντομότερο 
δυνατό τθλεφωνικϊσ ι μζςω μθνφματοσ (ανάλογα με τθν περίπτωςθ) το Γραφείο 
Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ ςτθν Οικογζνεια και Κακοποίθςθσ Ανθλίκων ςτο Αρχθγείο 
Αςτυνομίασ.  

➢ Εντόσ 7 θμερϊν ενθμερϊνει γραπτϊσ τισ Τπθρεςίεσ Κοινωνικισ Ευθμερίασ.  

➢ Οι ςοβαρζσ υποκζςεισ βίασ ςτθν οικογζνεια (όταν εμπλζκονται παιδιά) εξετάηονται 
από το οικείο Επαρχιακό Σμιμα Ανιχνεφςεωσ Εγκλθμάτων (ΣΑΕ) ι από τον οικείο 
Αςτυνομικό τακμό, ανάλογα με τθν αρμοδιότθτά του.  

➢ Ο/Θ (αςτυνομικόσ) εξεταςτισ/τρια τθσ υπόκεςθσ ενθμερϊνει γραπτϊσ τον Αρχθγό 
Αςτυνομίασ και τον Γενικό Ειςαγγελζα, με υποβολι Ζκκεςθσ/ Πλθροφοριακοφ 
Δελτίου Τποχρεωτικισ Αναφοράσ, αμζςωσ και όχι αργότερα των 7 θμερϊν.  

➢ Σο Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ ςτθν Οικογζνεια και Κακοποίθςθσ Ανθλίκων 
εδρεφει ςτο Αρχθγείο Αςτυνομίασ – Σμιμα Καταπολζμθςθσ Εγκλιματοσ. Σο 
Γραφείο αυτό ζχει ςυντονιςτικό, επιτελικό και ςτθρικτικό ρόλο ςε κζματα βίασ 
ςτθν οικογζνεια. Μεταξφ άλλων, καταγράφει και παρακολουκεί τθν πορεία 
περιςτατικϊν βίασ ςτθν οικογζνεια, μελετά ποινικοφσ φακζλουσ και υποβάλλει 
απόψεισ και ειςθγιςεισ για τθν παραπζρα πορεία τουσ, προωκεί τθν επί του 
κζματοσ εκπαίδευςθ αςτυνομικϊν και άλλων επαγγελματιϊν, προωκεί 
ενθμερωτικζσ εκςτρατείεσ και ςυντονίηει, όπου χρειάηεται, τισ ενζργειεσ τθσ 
Αςτυνομίασ με άλλεσ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ.  

➢ Όταν, κατά τθ διαχείριςθ περιςτατικϊν βίασ ςτθν οικογζνεια, αναφφονται 
ιδιαίτερα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν Αςτυνομία, οι επαγγελματίεσ, ανεξαρτιτωσ 
Τπθρεςίασ ςτθν οποία ανικουν, μποροφν να επικοινωνοφν με το εν λόγω Γραφείο 
για ςυηιτθςθ των περιπτϊςεων.  
το Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ ςτθν Οικογζνεια και Κακοποίθςθσ Ανθλίκων, 
λειτουργεί παράλλθλα θ Ειδικι Ανακριτικι Ομάδα για τθ Διερεφνθςθ Τποκζςεων 
εξουαλικισ Κακοποίθςθσ Παιδιϊν, θ  οποία διερευνά τισ ςυναφείσ υποκζςεισ ςε 
ςυνεργαςία με τα Επαρχιακά ΣΑΕ.  
 
 

Πρωτόκολλο Αξιολόγθςθσ Επικινδυνότθτασ ςε Περιπτϊςεισ Βίασ Μεταξφ Πρϊθν ι 
Νυν υηφγων, υμβίων ι υντρόφων 
 
Σο Πρωτόκολλο Αξιολόγθςθσ Επικινδυνότθτασ ςε Περιπτϊςεισ Βίασ Μεταξφ Πρϊθν ι Νυν 
υηφγων, υμβίων ι υντρόφων («το Πρωτόκολλο»), αναπτφχκθκε από το Γραφείο 
Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ ςτθν Οικογζνεια και Κακοποίθςθσ Ανθλίκων με τθ ςυνδρομι τθσ 
Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ Κφπρου και αποτελεί ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τθν Αςτυνομία 
για ςκοποφσ αξιολόγθςθσ και διαχείριςθσ του κινδφνου ςε υποκζςεισ ενδοοικογενειακισ 
βίασ. Όπωσ προαναφζρεται, το Πρωτόκολλο διαβιβάςτθκε ςτουσ Αςτυνομικοφσ 
Διευκυντζσ/Διοικθτζσ με τθν Εγκφκλιο επιςτολι του Αρχθγοφ Αςτυνομίασ θμερ. 11/1/2018 
(αρ. φακ.: 11.02.001.001). Από τον Μάρτιο 2018, μζλθ τθσ Αςτυνομίασ ςυμμετζχουν ςε 
περιοδικζσ εκπαιδεφςεισ ςτο κζμα τθσ αξιολόγθςθσ επικινδυνότθτασ τθσ βίασ μεταξφ 
ςυντρόφων, ςτθ βάςθ του Πρωτοκόλλου, ενϊ ειδικό μάκθμα για τθ χριςθ του 
Πρωτοκόλλου, εντάχκθκε ςτθν φλθ τθσ βαςικισ αςτυνομικισ εκπαίδευςθσ. 
 
θμειϊνεται ότι θ αξιολόγθςθ τθσ επικινδυνότθτασ προνοείται τόςο από το άρκρο 51 τθσ 
φμβαςθσ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθν Πρόλθψθ και Καταπολζμθςθ τθσ Βίασ κατά 
Γυναικϊν και Ενδοοικογενειακισ Βίασ (Κυρωτικόσ) Νόμοσ 14(ΛΛΛ)/2017, όςο και από τα 



 60 

άρκρα 20 και 21 του περί τθσ Κζςπιςθσ Ελάχιςτων Προτφπων ςχετικά με τα Δικαιϊματα, 
τθν Τποςτιριξθ και τθν Προςταςία Κυμάτων τθσ Εγκλθματικότθτασ Νόμου του 2016 
(Ν.51(I)/2016). Και οι δυο αναφερόμενεσ νομοκεςίεσ αναλφονται ςτθν παροφςα Ζκκεςθ, 
πιο κάτω ςτο Κεφάλαιο με τίτλο «Λςχφον Νομοκετικό Πλαίςιο». Όπωσ, μεταξφ άλλων, 
ςθμειϊνεται ςτον Πρόλογο του Πρωτοκόλλου, « θ εκτίμθςθ και διαχείριςθ κινδφνου δεν 
είναι ςτοιχείο καινοφργιο ι πρωτοφανζσ για τθν Αςτυνομία Κφπρου και τα μζλθ τθσ ςε 
ςχζςθ με το πεδίο εφαρμογισ του πρωτοκόλλου αυτοφ αλλά και γενικότερα. Το 
πρωτόκολλο αυτό τθ ςυςτθματοποιεί, τθν αναλφει και τθν προςεγγίηει κατά τρόπο πιο 
δομθμζνο ςε ζνα πλαίςιο που δεν μθδενίηει τθν επαγγελματικι κρίςθ των αςτυνομικϊν που 
τθν εφαρμόηουν. Θ κεϊρθςθ που υιοκετείται εδϊ ςυνδυάηει τον ςυνυπολογιςμό τθσ υπό 
αξιολόγθςθ περίπτωςθσ-κατάςταςθσ κακϊσ και του πλαιςίου τθσ, κατευκφνοντασ και 
εςτιάηοντασ τθν προςοχι ςε βαςικοφσ ι ιδιαίτερουσ παράγοντεσ κινδφνου. Τοφτο γίνεται 
ςτθ βάςθ ενόσ ανκρωποκεντρικοφ και κυματοκεντρικοφ ςυςτιματοσ, και όχι ςτθ βάςθ ενόσ 
αποκλειςτικά μακθματικοφ ι ςτατιςτικοφ μοντζλου.»46 
 
το Πρωτόκολλο επιςυνάπτεται ςυγκεκριμζνο ζντυπο αξιολόγθςθσ (Παράρτθμα Α) το οποίο 
αποςκοπεί ςτθν ςυςτθματοποιθμζνθ υποβοικθςθ ανακριτϊν που χειρίηονται 
παράπονα/καταγγελίεσ για βία μεταξφ πρϊθν ι νυν ςυηφγων, ςυμβίων, ςυντρόφων ζτςι 
ϊςτε: 

1. Να αντλοφν ςτοχευμζνα πλθροφορίεσ για τθν κάκε περίπτωςθ, 
2. Να αναλφουν και να αξιολογοφν τισ πλθροφορίεσ,  
3. Να λαμβάνουν πιο ενθμερωμζνεσ αποφάςεισ, 
4. Να βοθκοφν τα κφματα να κατανοοφν το επίπεδο κινδφνου που αντιμετωπίηουν,  
5. Και να προβαίνουν ςτισ δζουςεσ κατά περίπτωςθ ανάλογεσ ενζργειεσ ςτο πλαίςιο 

του Νόμου για τθν προςταςία κυμάτων/παραπονοφμενων. 
 
Σα πιο πάνω ςτοχεφουν ςτθν αποφυγι επανακυματοποίθςθσ και ςτθν μείωςθ του 
κινδφνου υποτροπισ και εκτράχυνςθσ τθσ κατάςταςθσ.47   
 
Όπωσ χαρακτθριςτικά ςθμειϊνεται ςτο Πρωτόκολλο, θ εφαρμογι του «ςυνεπάγεται κάποια 
αφξθςθ του χρόνου που απαιτείται για διαχείριςθ ενόσ περιςτατικοφ από τθν Αςτυνομία, 
κακϊσ και του χρόνου που απαιτείται από ζνα κφμα για να ςυνεργαςτεί με τθν Αςτυνομία. 
Αυτι θ επιμικυνςθ του χρόνου διαχείριςθσ, αντιςτακμίηεται με τθν αναβάκμιςθ των 
υπθρεςιϊν που παρζχονται από τθν Αςτυνομία και απολαμβάνονται από τα κφματα.»48.  
 
το Κεφάλαιο Γ το οποίο ςχετίηεται με τθν εφαρμογι του Πρωτοκόλλου, αναφζρονται, 
μεταξφ άλλων τα ακόλουκα: 
«Γ1) Βαςικζσ Αρχζσ εφαρμογισ Πρωτοκόλλου 
1. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ του κινδφνου γίνεται με τθ ςυνεργαςία και ςυμμετοχι των 
κυμάτων τθσ υπό αξιολόγθςθσ κατάςταςθσ. Λαμβάνεται υπόψθ θ αυτό-αξιολόγθςθ των 
κυμάτων για τον κίνδυνο που αντιμετωπίηουν και για τθν κατάςταςθ που βιϊνουν. Σε 
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ (π.χ. όταν το κφμα αδυνατεί να ςυμμετάςχει ι όταν από τθν 
κατάςταςθ τίκενται ςε κίνδυνο παιδιά), ο κίνδυνοσ εκτιμάται με επιφφλαξθ χωρίσ τθ 
ςυμμετοχι του κφματοσ,  
[…] 
4.Σε περιπτϊςεισ που από τθν υπό αξιολόγθςθ κατάςταςθ επθρεάηονται παιδιά, 
λαμβάνεται πρωτίςτωσ υπόψθ το ςυμφζρον τουσ. Ανάλογα με τον κίνδυνο που 

                                                 
46

 ελίδα 4 Πρωτοκόλλου. 
47

 ελίδα 5 Πρωτοκόλλου. 
48

 ελίδα 6 Πρωτοκόλλου. 



 61 

αντιμετωπίηουν παιδιά, ενθμερϊνονται άμεςα (τθλεφωνικά) ι/και επίςθμα (γραπτϊσ) οι 
Υπθρεςίεσ Κοινωνικισ Ευθμερίασ.  
[…] 
Γ5) Άντλθςθ πρόςκετων πλθροφοριϊν  
Όπου χρειάηεται, οι ανακριτζσ αναηθτοφν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ από άλλουσ 
ςυναδζλφουσ του Στακμοφ/ΤΑΕ τουσ ι άλλων Στακμϊν/ΤΑΕ τθσ Αςτυνομικισ Διεφκυνςισ 
τουσ ι άλλθσ, μελϊν τθσ Κοινοτικισ Αςτυνόμευςθσ ι από αρμόδιουσ λειτουργοφσ άλλων 
Υπθρεςιϊν (π.χ. Κοινωνικισ Ευθμερίασ, Ψυχικισ Υγείασ). Περαιτζρω,  αναηθτοφνται ςχετικά 
ςτοιχεία από διακζςιμεσ πθγζσ/βάςεισ δεδομζνων (π.χ. προθγοφμενεσ καταδίκεσ, 
υποκζςεισ, καταγγελίεσ κλπ.) 
[…] 
Γ8) Αξιολόγθςθ / εκτίμθςθ vs πρόγνωςθ/πρόβλεψθ 
Το εργαλείο αυτό δεν προβλζπει τον μελλοντικό κίνδυνο, αλλά αξιολογεί τον κίνδυνο που 
υφίςταται κατά τον χρόνο που γίνεται θ αξιολόγθςθ κακϊσ και τθν τάςθ για προςεχι 
υποτροπι/κλιμάκωςθ. […] 
Γ9) Χρονικά περικϊρια 
Η αξιολόγθςθ του κινδφνου γίνεται άμεςα και κατά τθ διαχείριςθ του κάκε περιςτατικοφ 
από τθν Αςτυνομία και ανεξάρτθτα του κατά πόςο λαμβάνεται ι όχι κατάκεςθ από τθν 
παραπονοφμενθ πλευρά. Εκεί όπου θ άμεςθ αξιολόγθςθ είναι αδφνατθ, αυτό γίνεται το 
ςυντομότερο δυνατό.»49 
 
Το Ρρωτόκολλο  παρζχει 12 κριτιρια/δείκτεσ τα οποία αναλφονται εκτενϊσ ςτο κείμενό 
του και που, όταν ιςχφουν, τείνουν, όπωσ ςθμειϊνεται «να αυξάνουν τθν 
επικινδυνότθτα/ρίςκο κακϊσ και τθν ευάλωτθ κατάςταςθ εμπλεκομζνων προςϊπων, 
κυρίωσ κυμάτων.»  Τα κριτιρια αυτά, περιλαμβάνουν τθν εξελικτικι κλιμάκωςθ τθσ 
ςυχνότθτασ και ζνταςθσ τθσ αςκοφμενθσ βίασ, τθν προθγοφμενθ άςκθςθ 
ενδοοικογενειακισ ι άλλθσ βίασ κακϊσ και τθν κατοχι ι/και πρόςβαςθ ςε πυροβόλο 
όπλο.50 
 
ε ςχζςθ με τθ διαχείριςθ του αξιολογοφμενου, ανά περίπτωςθ, κινδφνου, αυτι αποβλζπει, 
ςφμφωνα με το Πρωτόκολλο ςτθ μείωςθ τθσ πικανότθτασ υποτροπισ του δράςτθ και 
προχποκζτει πρόνοια για τρείσ ςυναφείσ πυλϊνεσ που είναι: 

I. Θ παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ και του περιςτατικοφ για ςκοποφσ 
ανατροφοδότθςθσ και αναπροςαρμογισ τθσ αρχικισ διαχείριςθσ, όπου αυτό 
κρίνεται ςκόπιμο. 

II. Θ ςτιριξθ και ενδυνάμωςθ κυμάτων και παράλλθλθ παραπομπι δραςτϊν ςε 
ειδικά κεραπευτικά προγράμματα, όπου αυτό αρμόηει. Παραπομπι κυμάτων ςε 
άλλεσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ι και διαςφνδεςι τουσ με αυτζσ,  

III. Επιτιρθςθ και εποπτεία δραςτϊν, κυρίωσ με μζτρα περιοριςμοφ τθσ ελευκερίασ ι 
τθσ πρόςβαςισ τουσ ςτα κφματα ι με αυξθμζνεσ περιπολίεσ/επιςκζψεισ κακϊσ και 
περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ κυμάτων μζςω προςωρινισ αςφαλοφσ 
διαμονισ ςε καταφφγιο ι άλλθσ εναλλακτικισ διαμονισ.51    
 

Μεταξφ των μζτρων που το Πρωτόκολλο προβλζπει ωσ μζτρα διαχείριςθσ κινδφνου και τα 
οποία δφνανται, ανά περίπτωςθ και ςφμφωνα με τον νόμο, να λθφκοφν, περιλαμβάνεται θ 
ςφλλθψθ και προςωποκράτθςθ προςϊπων, θ αφαίρεςθ πυροβόλων όπλων, το διάταγμα 
αποκλειςμοφ, θ άμεςθ ενθμζρωςθ των ΤΚΕ, θ διαςφνδεςθ παραπονοφμενων προςϊπων με 
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τον φνδεςμο για τθν Πρόλθψθ και Αντιμετϊπιςθ τθσ Βίασ ςτθν Οικογζνεια (ΠΑΒΟ), τθν 
επίδοςθ ενθμερωτικοφ εντφπου τθσ Αςτυνομίασ κακϊσ και επιςκζψεισ ςε κφματα.52  
 
Ειδικότερα, ςε ςχζςθ με το μζτρο τθσ επίςκεψθσ, ςθμειϊνεται ςτο Πρωτόκολλο ότι, 
ανάλογα με τθν εκτίμθςθ του κινδφνου, ενδείκνυται να γίνονται, μετά τθν πρϊτθ επαφι 
κφματοσ – Αςτυνομίασ, μζχρι τρείσ επιςκζψεισ ι ςυναντιςεισ ι επικοινωνίεσ με το κφμα, 
μετά από 2, 9 και 16 μζρεσ. «[…] Αυτζσ μποροφν να γίνονται από αςτυνομικό του 
Στακμοφ/ΤΑΕ που χειρίςτθκε τθν περίπτωςθ ι από Αςτυνομικό τθσ Γειτονιάσ, κατόπιν 
ςχετικισ ενθμζρωςθσ.[…]».53    
 
 

Μαρτυρίεσ:  
 

Α. Λιψθ Μαρτυρίασ από τον Υπεφκυνο του Γραφείου Θεμάτων Βίασ ςτθν 
Οικογζνεια και Κακοποίθςθσ Ανθλίκων και Ελλειπόντων Ρροςϊπων, κ. ΧΧΧΧΧ  
 
τισ 5 Νοεμβρίου 2019, ςτισ 9:30 πμ προςιλκε ςτο Γραφείο μου, μετά από ςχετικι κλιςθ, ο 
κ. ΧΧΧΧΧ και Τπεφκυνοσ του Γραφείου Κεμάτων Βίασ ςτθν Οικογζνεια και Κακοποίθςθσ 
Ανθλίκων & Ελλειπόντων Προςϊπων (ςτο εξισ «Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ»), για 
ςκοποφσ λιψθσ κατάκεςθσ ςε ςχζςθ με τα ιςχφοντα πρωτόκολλα/διαδικαςίεσ παρζμβαςθσ 
του εν λόγω Γραφείου ςε υποκζςεισ ενδοοικογενειακισ βίασ και, ειδικότερα, ςε ςχζςθ με 
τθν παροφςα υπόκεςθ. 
 
Σο Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ, ιδρφκθκε και λειτουργεί για ςκοποφσ εφαρμογισ του 
περί Βίασ ςτθν Οικογζνεια (Πρόλθψθ και Προςταςία Κυμάτων) Νόμου 119(Λ)/2000. 
Τπάγεται ςτο Σμιμα Καταπολζμθςθσ Εγκλθμάτων του Αρχθγείου Αςτυνομίασ και ο 
Τπεφκυνοσ για αυτό ορίηεται από τον Αςτυνομικό Διευκυντι του Σμιματοσ, με τθν ζγκριςθ 
του Αρχθγοφ Αςτυνομίασ54. 
 
Θ αποςτολι του Γραφείου Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ περιλαμβάνει τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
διερεφνθςθσ αρικμοφ υποκζςεων βίασ ςτθν οικογζνεια και κακοποίθςθσ ανθλίκων, τθν 
κακοδιγθςθ των εξεταςτϊν των υποκζςεων αυτϊν με ειςθγιςεισ και απόψεισ, κακϊσ και 
τθν μζριμνα για τθ ςυνεργαςία των εξεταςτϊν με τουσ Οικογενειακοφσ υμβοφλουσ του 
Γραφείου Ευθμερίασ και τθ ςφντομθ διεκπεραίωςθ των Ποινικϊν Τποκζςεων.55 
 
Επιπρόςκετα, το Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ τθρεί θλεκτρονικό αρχείο με όλα τα 
περιςτατικά βίασ μζςα ςτθν οικογζνεια και κακοποίθςθσ παιδιϊν ςφμφωνα με το ειδικό 
ζντυπο Αςτ. 102 που ςυμπλθρϊνεται και αποςτζλλεται ςε αυτό από όλεσ τισ Επαρχίεσ, 
ενθμερϊνει τον Γενικό Ειςαγγελζα για όλεσ τισ υποκζςεισ που καταγγζλκθκαν ςτθν 
Αςτυνομία και λαμβάνει νομικζσ ςυμβουλζσ, όταν παρουςιάηονται νομικά προβλιματα 
κατά τον χειριςμό των υποκζςεων αυτϊν, ζχει ςτενι ςυνεργαςία με όλεσ τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ και λαμβάνει μζροσ ςε ςυςκζψεισ που ζχουν ςτόχο τθν ενθμζρωςθ για ςοβαρά 
περιςτατικά και τθ ςυνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων φορζων για λιψθ αποφάςεων για 
το ςωςτό χειριςμό τουσ και επικοινωνεί με κφματα βίασ κακϊσ και με τουσ κφτεσ, τουσ 
ενθμερϊνει για τθν πορεία των υποκζςεων και, «όπου πρζπει», τουσ γίνεται αυςτθρι 
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παρατιρθςθ ότι ςε περίπτωςθ που επαναλάβουν βίαια ςυμπεριφορά κα προςαχκοφν 
ενϊπιον τθσ Δικαιοςφνθσ.56    
 
Κατά τθν παρουςία του ςτο Γραφείο μου τθν ωσ άνω θμερομθνία, ο κ. ΧΧΧΧΧ ςθμείωςε ότι 
τελεί Τπεφκυνοσ του Γραφείου Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ από το 2003, περίπου, και 
αναφζρκθκε ςτθν αρμοδιότθτά του εν λόγω Γραφείου να τθρεί Αρχείο, το οποίο 
ενθμερϊνεται για τισ περιπτϊςεισ ενδοοικογενειακισ βίασ, ςε παγκφπρια βάςθ από όλουσ 
τουσ Αςτυνομικοφσ τακμοφσ, ςφμφωνα με τισ καταχωριςεισ που γίνονται με Αρικμό 
Παραγράφου Ημερολογίου  κακϊσ και να ενθμερϊνει ςχετικά τον Γενικό Ειςαγγελζα τθσ 
Δθμοκρατίασ. Τπογράμμιςε, δε,   το Γραφείο του δεν διερευνά  αυτό κακ’ εαυτό υποκζςεισ 
ενδοοικογενειακισ βίασ. 
 
φμφωνα με τον κ. ΧΧΧΧΧ, το Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ παρζχει ςυμβουλζσ για 
χειριςμό περιςτατικϊν βίασ, μετά από αιτιματα τακμϊν ι παρεμβαίνει με δικι τουσ 
πρωτοβουλία ςε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ φαίνεται, από ςτοιχεία που το Γραφείο 
Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ κατζχει, ότι χρειάηεται θ παρζμβαςι του. υντονίηει, επίςθσ, τισ 
ενζργειεσ τθσ Αςτυνομίασ με τισ άλλεσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, μετά από αίτθμα άλλθσ/άλλων 
υπθρεςίασ/υπθρεςιϊν. 
 
Ο κ. ΧΧΧΧΧ ανζφερε ότι ενθμερϊκθκε για τον αφφςικο κάνατο του τ. με τθ δθμοςιοποίθςθ 
του ςυμβάντοσ.  
 
Εξ’ όςων γνωρίηει, το Γραφείο του δεν αςχολικθκε με τθν περίπτωςθ τθσ οικογζνειασ του 
τ.. Τπάρχουν, παρόλα αυτά, τζςςερεισ (4) ςχετικζσ με τθν οικογζνεια καταγραφζσ ςτο 
Παγκφπριο Αρχείο που τθρείται ςτο Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ, οι οποίεσ τζκθκαν 
υπόψθ του τελευταίου από τον Αςτυνομικό τακμό ΧΧΧΧΧ και οι οποίεσ αναηθτικθκαν 
κατόπιν του κανάτου του τ..   
 
Ο κ. ΧΧΧΧΧ αναφζρκθκε ςτισ εν λόγω καταχωριςεισ, οι οποίεσ αφοροφν ςε περιςτατικά που 
θ ΧΧΧΧΧ ανζφερε/κατιγγειλε ςτον Αςτυνομικό τακμό ΧΧΧΧΧ, και που ζλαβαν χϊρα ςτισ 
11/12/2007, 14/5/2013, 12/12/2016 και 30/1/2019. Ζκεςε, επιπρόςκετα, υπόψθ μου, 
ςχετικά αντίγραφα  με τισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ αφοροφςαν  οι καταχωριςεισ αυτζσ. 
Ειδικότερα: 
 
1θ Καταχϊρθςθ: 
 

 Ο Αςτυνομικόσ Διευκυντισ Επαρχίασ Λευκωςίασ, με επιςτολι του θμερ. 
18/12/2007, διαβίβαςε ςτον Αρχθγό Αςτυνομίασ ζκκεςθ ίδιασ θμερομθνίασ, του 
Τπεφκυνου Αςτυνομικοφ τακμοφ ΧΧΧΧΧ ( θ αναφορά ςτο τακμό  ΧΧΧΧΧ 
αποδίδεται ςε εκ παραδρομισ λάκοσ) ςφμφωνα με τθν οποία: «ςτισ 11/12/2007 
προςιλκε ςτον Αςτυνομικό Στακμό ΧΧΧΧΧ θ ΧΧΧΧΧ […] και κατάγγειλε ότι τθν ίδια 
μζρα, ο εδϊ και 3 χρόνια ςφηυγόσ τθσ ΧΧΧΧΧ […] τθσ πιρε το κινθτό τθσ τθλζφωνο 
και τθ κτφπθςε. Θ παραπονοφμενθ ςε γραπτι τθσ κατάκεςθ αναφζρει ότι προσ το 
παρόν επικυμεί μόνο τθν καταγραφι του περιςτατικοφ ςτθν Αςτυνομία και όχι τθν 
ποινικι δίωξθ του ςυηφγου τθσ. Το Γραφείο Ευθμερίασ ενθμερϊκθκε ςχετικά […].» 
Θ εν λόγω επιςτολι κοινοποιείται και ςτο κακ’ φλθν αρμόδιο «Επαρχιακό Γραφείο 
Ευθμερίασ Λευκωςίασ,»  

 Τπόψθ μου τζκθκε και το ςχετικό ζντυπο Αςτ. 102 με τίτλο «Ζντυπο καταγραφισ 
υμβάντων Βίασ ςτθν Οικογζνεια» αναφορικά με το πιο πάνω ςυμβάν που 
ςυμπλθρϊκθκε από τον τακμό ΠΧ και το οποίο διαβιβάςτθκε και αυτό ςτον 
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Αρχθγό Αςτυνομίασ, κακϊσ και αντίγραφο ςτο οποίο φαίνεται θ ςχετικι 
καταχϊρθςθ ςτο Αρχείο που τθρείται από το Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ. 

 Επιπλζον, υπόψθ μου τζκθκε αντίγραφο επιςτολισ θμερ. 14/1/2008, του κ. ΧΧΧΧΧ 
προσ τον Γενικό Ειςαγγελζα τθσ Δθμοκρατίασ, με τθν οποία ο τελευταίοσ 
ενθμερϊνεται για καταγγελίεσ ςχετικζσ με βία ςτθν οικογζνεια, μεταξφ των οποίων 
και θ πιο πάνω περίπτωςθ.  

 
2θ Καταχϊρθςθ: 
 

 Ο Αςτυνομικόσ Διευκυντισ Επαρχίασ Λευκωςίασ, με επιςτολι του θμερ. 23/5/2013, 
διαβίβαςε ςτον Αρχθγό Αςτυνομίασ ζκκεςθ θμερομθνίασ 20/5/2013, του  
Τπεφκυνου Αςτυνομικοφ τακμοφ ΧΧΧΧΧ, ςφμφωνα με τθν οποία: «τθν 14/5/2013 
και περί θ ϊρα 11:40 προςιλκε ςτον Αςτυνομικό Στακμό ΧΧΧΧΧ θ ΧΧΧΧΧ […] και 
ανζφερε ότι, τθν προθγοφμενθ μζρα 13/5/2013 και περί θ ϊρα 21:30 ενϊ 
βριςκόταν μαηί με το ςφηυγό τθσ ΧΧΧΧΧ […] και τον γιό τουσ Στ. 8 ετϊν ςτθν μάντρα 
τουσ ςτον Κοτςιάτθ, κτφπθςε με το χζρι του ςτο πρόςωπο τον γιό τουσ και αφοφ 
επζμβθκε θ ίδια για να τον αφιςει αυτόσ τθσ άρπαξε τα μαλλιά. Ο λόγοσ που ο 
ΧΧΧΧΧ χτφπθςε τόςο τον γιό του όςο και τθ ςφηυγό του ιταν επειδι πζκανε ζνα 
πρόβατο. Τθν ίδια μζρα θ ΧΧΧΧΧ και ο Στ., μεταφζρκθκαν από μζλθ τθσ Αςτυνομίασ 
ςτο Γενικό Νοςοκομείο Λευκωςίασ όπου εξετάςτθκαν από Ιατροδικαςτι, ςτθν 
παρουςία Λειτουργοφ του Γραφείου Ευθμερίασ. Ηθτικθκε από τθν ΧΧΧΧΧ να δϊςει 
τθ ςυγκατάκεςι τθσ για λιψθ οπτικογραφθμζνθσ κατάκεςθσ από τον γιό τθσ Στ., 
αλλά αυτι αρνικθκε γιατί ςφμφωνα με τθν ίδια, δεν κζλει να ςυνεχίςει άλλο αυτι 
θ ψυχοφκόρα κατάςταςθ. […]» 
Θ εν λόγω επιςτολι του Αςτυνομικοφ Διευκυντι Λευκωςίασ, κοινοποιείται και ςτον 
Επαρχιακό Λειτουργό Ευθμερίασ Λευκωςίασ, κακϊσ και ςτον Τπεφκυνο του 
τακμοφ ΧΧΧΧΧ. 

 Για τθν περίπτωςθ αυτι και ο ίδιοσ ο τακμόσ ΧΧΧΧΧ προζβθ ςε απευκείασ γραπτι 
ενθμζρωςθ των ΤΚΕ, με επιςτολι του Τπεφκυνου του τακμοφ θμερ. 20/5/2013, 
αντίγραφο τθσ οποίασ τζκθκε υπόψθ μου. 

 Σο ςχετικό ζντυπο Αςτ. 102 με τίτλο «Ζντυπο καταγραφισ υμβάντων Βίασ ςτθν 
Οικογζνεια» αναφορικά με το πιο πάνω ςυμβάν που ςυμπλθρϊκθκε από τον 
τακμό ΧΧΧΧΧ, διαβιβάςτθκε και αυτό ςτον Αρχθγό Αςτυνομίασ. Παρότι αυτό δεν 
προςκομίςτθκε από τον κ. ΧΧΧΧΧ, ςθμειϊνεται ότι ζχω λάβει γνϊςθ για τθν φπαρξθ 
και το περιεχόμενό του από ςτοιχεία που εξαςφάλιςα από τθν Αςτυνομία και 
ειδικότερα από τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτον Ποινικό Φάκελο του 
τακμοφ ΧΧΧΧΧ με αρ. ΧΧΧΧΧ. 

 Σζκθκε, επίςθσ, υπόψθ μου αντίγραφο ςτο οποίο φαίνεται θ ςχετικι καταχϊρθςθ 
ςτο Αρχείο που τθρείται από το Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ. 

 Επιπλζον, υπόψθ μου τζκθκε αντίγραφο επιςτολισ θμερ. 31/5/2013, του κ. ΧΧΧΧΧ 
προσ τον Γενικό Ειςαγγελζα τθσ Δθμοκρατίασ, με τθν οποία ο τελευταίοσ 
ενθμερϊνεται για καταγγελίεσ ςχετικζσ με βία ςτθν οικογζνεια, μεταξφ των οποίων 
και θ πιο πάνω περίπτωςθ.  

 
Σθμειϊνεται ότι θ περίπτωςθ αυτι, αφορά ςτον ποινικό φάκελο ΧΧΧΧΧ του Στακμοφ 
ΧΧΧΧΧ (πιο πάνω). Ο κ. ΧΧΧΧΧ ανζφερε ότι είχε τθν εντφπωςθ ότι το κφμα ςτθν υπόκεςθ 
αυτι ιταν θ ΧΧΧΧΧ και όχι ο Στ.. Είχε, επίςθσ, τθν εντφπωςθ ότι δεν είχε λθφκεί 
οπτικογραφθμζνθ κατάκεςθ από τον Στ., ενϊ από επαφζσ του με Λειτουργό του 
Γραφείου του, δεν κατζςτθ δυνατόν να εντοπιςτεί οποιοδιποτε ςτοιχείο από το οποίο να 
προκφπτει ότι θ εν λόγω ποινικι υπόκεςθ διαβιβάςτθκε ςτο Γραφείο του πρϊτα, και 
μετά ςτον Γενικό Ειςαγγελζα για οδθγίεσ χειριςμοφ. 
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3θ Καταχϊρθςθ: 
 

 Ο Αςτυνομικόσ Διευκυντισ Επαρχίασ Λευκωςίασ, με επιςτολι του θμερ 2/1/2017, 
διαβίβαςε ςτον Αρχθγό Αςτυνομίασ ζκκεςθ θμερομθνίασ 20/12/2016, του  
Τπεφκυνου Αςτυνομικοφ τακμοφ ΧΧΧΧΧ, ςφμφωνα με τθν οποία: «τθν 12/12/2016 
και ϊρα 22:30 προςιλκε ςτον Αςτυνομικό Στακμό ΧΧΧΧΧ θ ΧΧΧΧΧΧ […] και 
κατάγγειλε ότι τθν ίδια μζρα και ϊρα 17:30 ενϊ βριςκόταν με τον ςφηυγό τθσ ΧΧΧΧΧ 
[…] ςτο ποιμνιοςτάςιό τουσ ςτον Κοτςιάτθ, ςε κάποια ςτιγμι και κατά τθ διάρκεια 
προςωπικισ τουσ λογομαχίασ για τα οικονομικά τουσ προβλιματα, δζχκθκε 
επίκεςθ από τον ςφηυγό τθσ, δθλαδι τθν ζςπρωξε. Θ ίδια δεν επικυμοφςε τθν 
εξζταςι τθσ από κυβερνθτικό ιατρό οφτε και τθν περαιτζρω ανάμειξθ τθσ 
Αςτυνομίασ για να μθν οξυνκεί θ ςχζςθ με τον ςφηυγό τθσ. […]». 
Θ εν λόγω επιςτολι του Αςτυνομικοφ Διευκυντι Λευκωςίασ, κοινοποιείται και ςτον 
Επαρχιακό Λειτουργό Ευθμερίασ Λευκωςίασ, κακϊσ και ςτον Τπεφκυνο του 
τακμοφ ΧΧΧΧΧ. 

 Σο ςχετικό ζντυπο Αςτ. 102 με τίτλο «Ζντυπο καταγραφισ υμβάντων Βίασ ςτθν 
Οικογζνεια» αναφορικά με το πιο πάνω ςυμβάν που ςυμπλθρϊκθκε από τον 
τακμό ΧΧΧΧΧ, διαβιβάςτθκε και αυτό ςτον Αρχθγό Αςτυνομίασ. Αντίγραφο αυτοφ 
τζκθκε υπόψθ μου κακϊσ επίςθσ και αντίγραφο ςτο οποίο φαίνεται θ ςχετικι 
καταχϊριςθ ςτο Αρχείο που τθρείται από το Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ. 

 Επιπλζον, υπόψθ μου τζκθκε αντίγραφο επιςτολισ θμερ. 1/2/2017, του κ. ΧΧΧΧΧ 
προσ τον Γενικό Ειςαγγελζα τθσ Δθμοκρατίασ, με τθν οποία ο τελευταίοσ 
ενθμερϊνεται για καταγγελίεσ ςχετικζσ με βία ςτθν οικογζνεια, μεταξφ των οποίων 
και θ πιο πάνω περίπτωςθ.  
 
 

4θ Καταχϊρθςθ: 
 

 Ο Αςτυνομικόσ Διευκυντισ Επαρχίασ Λευκωςίασ, με επιςτολι του θμερ. 
19/2/2019, διαβίβαςε ςτον Αρχθγό Αςτυνομίασ ζκκεςθ, θμερομθνίασ 4/2/2019, 
του  Τπεφκυνου Αςτυνομικοφ τακμοφ ΧΧΧΧΧ, ςφμφωνα με τθν οποία: «Στισ 
30/1/2019 προςιλκε ςτον Αςτυνομικό Στακμό ΧΧΧΧΧ θ ΧΧΧΧΧ […] και ανζφερε ότι 
δζχκθκε επίκεςθ από τον εν διαςτάςει ςφηυγό τθσ ΧΧΧΧΧ […], μετά από ζντονθ 
λογομαχία που προθγικθκε μεταξφ τουσ. Θ ΧΧΧΧΧ και ο ΧΧΧΧΧ διαμζνουν ςτο ίδιο 
ςπίτι και ζχουν τρία ανιλικα παιδιά. Θ ΧΧΧΧΧ αρνικθκε να παραλάβει το ιατρικό 
ζντυπο για εξζταςθ από κυβερνθτικό ιατρό και ςε κατάκεςι τθσ αναφζρει ότι δεν 
επικυμεί τθν ποινικι δίωξθ του ΧΧΧΧΧΧ παρά μόνο να του γίνει παρατιρθςθ και 
να καταγραφεί το περιςτατικό για μελλοντικι χριςθ προσ ζκδοςθ του διαηυγίου.» 
Θ εν λόγω επιςτολι του Αςτυνομικοφ Διευκυντι Λευκωςίασ κοινοποιείται μόνο 
ςτον Τπεφκυνο του τακμοφ ΧΧΧΧΧ και όχι ςτισ ΤΚΕ, ενϊ δεν τζκθκε υπόψθ μου 
οποιαδιποτε επιςτολι του τακμοφ, με τθν οποία να ενθμερϊνονται γραπτϊσ 
απευκείασ οι ΤΚΕ. 

 Σο ςχετικό ζντυπο Αςτ. 102 με τίτλο «Ζντυπο καταγραφισ υμβάντων Βίασ ςτθν 
Οικογζνεια» αναφορικά με το πιο πάνω ςυμβάν που ςυμπλθρϊκθκε από τον 
τακμό ΧΧΧΧΧ, διαβιβάςτθκε και αυτό ςτον Αρχθγό Αςτυνομίασ. Αντίγραφο αυτοφ 
τζκθκε υπόψθ μου κακϊσ επίςθσ και αντίγραφο  ςτο οποίο φαίνεται θ ςχετικι 
καταχϊρθςθ ςτο Αρχείο που τθρείται από το Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ.  

 Επιπλζον, υπόψθ μου τζκθκε αντίγραφο επιςτολισ θμερ. 27//3/2019, του κ. 
ΧΧΧΧΧΧ προσ τον Γενικό Ειςαγγελζα τθσ Δθμοκρατίασ, με τθν οποία ο τελευταίοσ 
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ενθμερϊνεται για καταγγελίεσ ςχετικζσ με βία ςτθν οικογζνεια, μεταξφ των οποίων 
και θ πιο πάνω περίπτωςθ.  
 

ε ερϊτθςι μου προσ τον κ. ΧΧΧΧΧΧ, κατά πόςο υπάρχει περίπτωςθ να μθν ενθμερωκεί το 
Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ για αναφορζσ/περιςτατικά ενδοοικογενειακισ βίασ που 
αναφζρονται/καταγγζλλονται ςε τακμοφσ, αυτόσ απάντθςε κετικά, ςθμειϊνοντασ ότι, 
ςφμφωνα με τισ υφιςτάμενεσ οδθγίεσ, κάκε περιςτατικό πρζπει να αναφζρεται από τουσ 
Στακμοφσ, ανεξάρτθτα από το κατά πόςο τίκεται κζμα ποινικισ διερεφνθςισ του.  
 
ε ερϊτθςι μου προσ τον κ. ΧΧΧΧΧ, κατά πόςο το Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ, 
παρεμβαίνει ςε περιπτϊςεισ όπου παρατθρείται ςωρεία καταγγελιϊν από κφμα το οποίο, 
όμωσ, δεν επικυμεί ποινικι δίωξθ του δράςθ, αυτόσ απάντθςε ότι θ απόφαςθ για 
παρζμβαςθ δεν ςτθρίηεται ςε ποςοτικά ςτοιχεία (αν δθλαδι υπάρχουν πολλζσ αναφορζσ 
από το κφμα).  
ε ερϊτθςι  μου προσ τον κ. ΧΧΧΧΧ, κατά πόςο γίνονται προςπάκειεσ για ςκοποφσ 
ενδυνάμωςθσ κφματοσ που φοβάται ι είναι διςτακτικό να προχωριςει με καταγγελία, 
ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ, εν τζλει, ποινικι δίωξθ του δράςτθ, αυτόσ απάντθςε ότι, 
υπάρχουν περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ, ςτθ βάςθ φπαρξθσ «αποχρϊντοσ λόγου», γίνονται 
τζτοιεσ προςπάκειεσ, οι οποίεσ, όμωσ, δεν διζπονται από ςυγκεκριμζνα πρωτόκολλα ι 
οδθγίεσ.  
 
 

Β. Λιψθ Μαρτυρίασ από μζλθ τθσ Αςτυνομίασ που διετζλεςαν Υπεφκυνοι του 
Αςτυνομικοφ Στακμοφ ΧΧΧΧΧ κατά το διάςτθμα 2007 -  μζχρι ςιμερα 
 
τισ 7 και 8 Νοεμβρίου 2019, προςιλκαν ςτο Γραφείο μου, μετά από ςχετικι κλιςθ, 
τζςςερα μζλθ τθσ Αςτυνομίασ, τα οποία υπθρζτθςαν ςτο Αςτυνομικό τακμό ΧΧΧΧΧ, ωσ 
Τπεφκυνοι του τακμοφ, μεταξφ των ετϊν 2007 - μζχρι ςιμερα, διάςτθμα, κατά το οποίο θ 
ΧΧΧΧΧ προςερχόταν ι επικοινωνοφςε με τον τακμό, για λιψθ κατάκεςθσ ςχετικά με τθν 
παροφςα υπόκεςθ. θμειϊνεται ότι κατά το αναφερόμενο διάςτθμα, διετζλεςαν ωσ 
Τπεφκυνοι του εν λόγω τακμοφ και άλλα τρία πρόςωπα, τα οποία ζχουν εν τω μεταξφ  
αφυπθρετιςει, και, ωσ εκ τοφτου, δεν κλικθκαν για μαρτυρία. 
 
Σο βαςικό περιεχόμενο των μαρτυριϊν που λιφκθκαν, καταγράφεται ωσ ακολοφκωσ: 
 

1. Μαρτυρία κ. ΧΧΧΧΧ  
 
Ο κ. ΧΧΧΧΧ διλωςε ότι υπθρετεί, ςτο παρόν ςτάδιο, ςτθν ΧΧΧΧΧ, και μεταξφ τθσ 
26θσ/6/2013 και τθσ 14θσ/3/2017, υπθρετοφςε ωσ Βοθκόσ Τπεφκυνοσ ςτον Αςτυνομικό 
τακμό ΧΧΧΧΧΧ και μεταξφ τθσ 14θσ/3/2017 και τθσ 23θσ/4/2019 ωσ Τπεφκυνοσ ςτον 
Αςτυνομικό τακμό ΧΧΧΧΧ. 
 
Ερωτθκείσ να αναφζρει τα κακικοντά του ωσ Βοθκόσ Τπεφκυνοσ  ςτον Αςτυνομικό τακμό 
ΧΧΧΧΧ όπου υπθρετοφςε κατά τον ουςιϊδθ  χρόνο, ο κ. ΧΧΧΧΧΧ ςθμείωςε ότι αυτόσ είχε το 
βάροσ τθσ ευκφνθσ του ςυνόλου των μελϊν του τακμοφ, τα οποία, μεταξφ άλλων, 
κακοδθγοφςε κατάλλθλα, ενϊ ςτα κακικοντά του περιλαμβανόταν και ο,τιδιποτε άλλο του 
ανατεκεί, κακϊσ και θ αντικατάςταςθ του Τπεφκυνου του τακμοφ εν καιρϊ απουςίασ του 
τελευταίου.  
 
Ανζφερε, επίςθσ, ότι ωσ Βοθκόσ Τπεφκυνοσ αλλά και ωσ Τπεφκυνοσ του τακμοφ, το πρωί 
κάκε μζρασ ενθμερωνόταν για όλεσ τισ καταχωριςεισ ςτο θμερολόγιο παραπόνων και 
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ςυμβάντων τθσ προθγοφμενθσ θμζρασ, οι οποίεσ καταχωροφνταν κατά τισ ϊρεσ που ο ίδιοσ 
δεν ιταν ςτον τακμό (μετά, δθλαδι, το κακοριςμζνο ωράριό του). θμείωςε, δε, ότι, ο 
Τπεφκυνοσ τακμοφ, ενθμερϊνεται, ςε οποιαδιποτε ϊρα, ςε περιπτϊςεισ ςοβαρϊν 
περιςτατικϊν (π.χ. κανατθφόρα ατυχιματα, φόνοι, ςοβαρζσ διαρριξεισ κτλ.). 
 
Ο κ. ΧΧΧΧΧ ςθμείωςε ότι, το 2013, χρόνοσ κατά τον οποίο τοποκετικθκε ςτον τακμό 
ΧΧΧΧΧ, το θμερολόγιο παραπόνων και ςυμβάντων ιταν ςίγουρα ςε θλεκτρονικι μορφι. ε 
αυτό, καταχωρείται οτιδιποτε αναφζρεται από πολίτθ, είτε αυτόσ προςζλκει ςτον τακμό 
είτε τθλεφωνιςει εκεί. Σο θλεκτρονικό ςφςτθμα, παρζχει, μεταξφ άλλων,  τθν ευχζρεια να 
εξαχκοφν αποτελζςματα βάςει αρικμοφ ταυτότθτασ πολίτθ ι και βάςθ τθσ φφςθσ των  
υποκζςεων που καταχωροφνται, κακϊσ και για ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. 
 
Μετά από ςχετικό ερϊτθμα αναφορικά με το κατά πόςο τα μζλθ τθσ Αςτυνομίασ είναι 
ενιμερα για οδθγίεσ ςχετικζσ με τον χειριςμό περιςτατικϊν βίασ ςτθν οικογζνεια και κατά 
πόςο λαμβάνουν ςχετικι εκπαίδευςθ, απάντθςε κετικά. 
 
Ανζφερε, επιπλζον, ότι, όταν υπάρξει αναφορά από κφμα ενδοοικογενειακισ βίασ, και 
ςυγκεκριμζνα από γυναίκα κφμα, το πρϊτο μζλθμα τθσ Αςτυνομίασ είναι να τθν 
παραπζμψει ςε ιατρικι εξζταςθ ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει τραυματιςμόσ, και, κατόπιν 
τοφτου, να λάβει από το κφμα κατάκεςθ. Θ Αςτυνομία δεν παρζχει ςυμβουλζσ ςτο κφμα 
και κάνει αποδεκτι τθν όποια επικυμία του, τθ δεδομζνθ ςτιγμι που ζχει επαφι μαηί του. 
 
Μετά από ερϊτθμα κατά πόςο υπάρχει υποχρζωςθ των Αςτυνομικϊν τακμϊν να 
ςυμπλθρϊνουν το ζντυπο Αςτ. 102 και να ενθμερϊνουν το Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων 
Βίασ ακόμα και για αναφορζσ βίασ ςτθν οικογζνεια, απάντθςε κετικά. θμείωςε, δε, ότι και 
περιςτατικά που αφοροφν ςε «οικογενειακι ζριδα», ςχετίηονται με βία ςτθν οικογζνεια και 
κα πρζπει το Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ να ενθμερϊνεται ςχετικά .  
 
Ο κ. ΧΧΧΧΧΧ απάντθςε κετικά και ςε ερϊτθμα κατά πόςο υπάρχει υποχρζωςθ των 
Αςτυνομικϊν τακμϊν να ενθμερϊνουν τισ ΤΚΕ για αναφορζσ βίασ ςτθν οικογζνεια. Θ 
ενθμζρωςθ αυτι κα πρζπει, όπωσ είπε, να είναι γραπτι, ενϊ ςε ςοβαρζσ περιπτϊςεισ 
υπάρχει θ ευχζρεια επικοινωνίασ με τουσ επί κακικοντι  Λειτουργοφσ Ευθμερίασ. 
 
ε ερϊτθμα κατά πόςο υπάρχει περίπτωςθ να μθν καταγραφεί ςτο θμερολόγιο παραπόνων 
και ςυμβάντων εάν ι όχι ςυμπλθρϊκθκε ζντυπο Αςτ. 102 και εάν  ι όχι ενθμερϊκθκαν οι 
ΤΚΕ για αναφορά βίασ ςτθν οικογζνεια, απάντθςε κετικά. θμείωςε, δε, ότι, ςε περίπτωςθ 
που ο ίδιοσ διαπίςτωνε οποιαδιποτε παράλειψθ είτε ςε ςχζςθ με τθν υποχρζωςθ 
ενθμζρωςθσ του Γραφείου Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ ι/και των ΤΚΕ, είτε ςε ςχζςθ με τθν 
καταχϊρθςθ των ενεργειϊν αυτϊν ςτο θμερολόγιο ςυμβάντων, κα προχωροφςε ςτθ λιψθ 
διορκωτικϊν μζτρων προσ το ςκοπό   αποφυγισ παρόμοιων παραλείψεων ςτο μζλλον.    
  
Μετά από ςχετικό ερϊτθμα αναφορικά με το κατά πόςο κυμόταν περιπτϊςεισ κατά τισ 
οποίεσ θ ΧΧΧΧΧΧ κατιγγειλε ςτον τακμό ΧΧΧΧΧ περιςτατικά βίασ ςτθν οικογζνεια, κατά 
τθν χρονικι περίοδο που αυτόσ υπθρετοφςε εκεί, ανζφερε ότι κυμόταν 3-4 περιπτϊςεισ. 
 
Ο κ. ΧΧΧΧΧ ρωτικθκε κατά πόςο τον είχε απαςχολιςει θ ςυχνότθτα των αναφορϊν για βία 
τθσ ΧΧΧΧΧ ςτον τακμό και απάντθςε ότι, δεν υπιρχε ςυνεννόθςθ των μελϊν του τακμοφ 
με τθν ΧΧΧΧΧ αφοφ αυτι «δεν ιξερε τί ικελε.» Παρόλα αυτά, τα μζλθ του τακμοφ 
προςπακοφςαν, όπωσ ανζφερε, να τθν βοθκιςουν. φμφωνα με τον κ. ΧΧΧΧΧ, θ ΧΧΧΧΧ, δεν 
ιταν γνωςτι περίπτωςθ ςε όλα τα μζλθ του τακμοφ, ενϊ θ εντφπωςθ που ζδινε ιταν ότι 
«ιταν μία γυναίκα που είχε προβλιματα με τον άντρα τθσ.». 
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2. Μαρτυρία κ. ΧΧΧΧΧΧ  

 
Ο κ. ΧΧΧΧΧ διλωςε ότι υπθρετεί, ςτο παρόν ςτάδιο, ΧΧΧΧΧ και μεταξφ Λουνίου ι Λουλίου 
2014 και Μαρτίου 2017, υπθρετοφςε ωσ Τπεφκυνοσ ςτον Αςτυνομικό τακμό ΧΧΧΧΧ. Όπωσ 
ςθμείωςε, από τον επτζμβριο του 2015 μζχρι τα μζςα Απριλίου 2016, περίοδοσ κατά τθν 
οποία βριςκόταν ςε απόςπαςθ ςε άλλθ υπθρεςία, τον αναπλιρωνε ο τότε Βοθκόσ 
Τπεφκυνοσ κ. ΧΧΧΧΧ.  
 
ε ερϊτθμα που του υποβλικθκε ςχετικά με τα κακικοντα του Τπεφκυνου τακμοφ, ο κ. 
ΧΧΧΧΧΧ ανζφερε ότι αυτά περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων, τθν αςτυνόμευςθ τθσ περιοχισ 
που εμπίπτει ςτθν επικράτεια του τακμοφ, τθ διαχείριςθ του προςωπικοφ του τακμοφ και 
τθν επικεϊρθςθ του θμερολογίου παραπόνων και ςυμβάντων του τακμοφ. 
 
Μετά από ςχετικό ερϊτθμα αναφορικά με τθ διαδικαςία χειριςμοφ αναφοράσ για 
ενδοοικογενειακι βία, ο κ. ΧΧΧΧΧ ανζφερε ότι, ςτθν περίπτωςθ λιψθσ τζτοιασ αναφοράσ 
(είτε προςιλκε το κφμα ςτον τακμό είτε επικοινϊνθςε τθλεφωνικϊσ), το κφμα καλείται να 
δϊςει κατάκεςθ. ε περίπτωςθ που υπάρχει υπόνοια για φυςικι κακοποίθςθ του κφματοσ 
και ςωματικϊν βλαβϊν, το κφμα παραπζμπεται ςε ιατρικι εξζταςθ. Τπάρχουν, όπωσ 
ςθμείωςε, περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ το κφμα μπορεί να αρνθκεί να δϊςει κατάκεςθ ι να 
κατακζςει γραπτϊσ ότι δεν επικυμεί τθν ποινικι δίωξθ του δράςτθ. Τπάρχουν, επίςθσ, 
περιπτϊςεισ όπου φτάνουν ςτθν Αςτυνομία αναφορζσ για περιςτατικά ςχετικά με 
ενδοοικογενειακι βία, μεταξφ ηευγαριϊν που βρίςκονται ςε διαδικαςίεσ διαηυγίων, για 
ςκοποφσ καταγραφισ μόνο των περιςτατικϊν (για μελλοντικι χριςθ ςτισ διαδικαςίεσ 
διαηυγίου). 
 
Ο κ. ΧΧΧΧΧ απάντθςε κετικά ςε ερϊτθμα κατά πόςο υπάρχει υποχρζωςθ των Αςτυνομικϊν 
τακμϊν να ςυμπλθρϊνουν το ζντυπο Αςτ. 102 και να ενθμερϊνουν το Γραφείο Χειριςμοφ 
Κεμάτων Βίασ για αναφορζσ βίασ ςτθν οικογζνεια. θμείωςε, δε, ότι, όλοι οι Τπεφκυνοι 
τακμϊν και οι Ανϊτεροι Αξιωματικοί τθσ Αςτυνομίασ, κακϊσ και το Γραφείο Χειριςμοφ 
Κεμάτων Βίασ ζχουν  πρόςβαςθ ςτο θλεκτρονικό θμερολόγιο παραπόνων και ςυμβάντων 
που τθρείται ςτουσ Αςτυνομικοφσ τακμοφσ. θμειϊνεται ότι θ πρόςβαςθ του Γραφείου 
Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ ςτο θμερολόγιο παραπόνων και ςυμβάντων των τακμϊν, 
επιβεβαιϊκθκε γραπτϊσ57 από τον Τπεφκυνο του Γραφείου Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ.  
 
Τπιρξαν, ςφμφωνα με τον κ. ΧΧΧΧΧ, περιπτϊςεισ, όπου το ίδιο το Γραφείο Χειριςμοφ 
Κεμάτων Βίασ, διαπίςτωςε, δεδομζνθσ τθσ πρόςβαςθσ που ζχει ςτο θμερολόγιο 
παραπόνων και ςυμβάντων τακμϊν, παράλειψθ ςυμπλιρωςθσ και διαβίβαςθσ του 
εντφπου Αςτ. 102 από  τουσ τακμοφσ και ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, το ίδιο το Γραφείο 
Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ, τουσ ηιτθςε  όπωσ  ςυμπλθρϊςουν και  διαβιβάςουν το ζντυπο 
Αςτ. 102.    
 
φμφωνα με τον κ. ΧΧΧΧΧ, δεν μπορεί να αποκλειςτεί το ενδεχόμενο μθ ςυμπλιρωςθσ και 
διαβίβαςθσ του ζντυπου Αςτ. 102 από το τακμό  ςτο Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ, ςε 
κάποιεσ περιπτϊςεισ.  
 
ε ερϊτθμα κατά πόςο τον προβλθμάτιςαν οι αναφορζσ τθσ ΧΧΧΧΧ ςτον τακμό ΧΧΧΧΧ για 
βία, ο κ. ΧΧΧΧΧ απάντθςε ότι δεν κυμόταν τθν περίπτωςθ τθσ ΧΧΧΧΧ, αναφζροντασ ότι ςτθν 

                                                 
57

 Επιςτολι κ. ΧΧΧΧΧΧ, Τπεφκυνου Γραφείου Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ ςτθν Οικογζνεια και Κακοποίθςθσ 
Ανθλίκων και Ελλειπόντων Προςϊπων, θμερ. 7/11/2019 (αρ. φακ.: ΧΧΧΧΧ). 
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περιοχι του ΧΧΧΧΧ, υπιρχαν αρκετζσ οικογζνειεσ «με προβλιματα» και αρκετζσ με κζματα 
βίασ. 
 

3. Μαρτυρία κ. ΧΧΧΧΧ  
 
Ο κ. ΧΧΧΧΧ διλωςε ότι είναι ΧΧΧΧΧ, και από τθν 23θ/1/2012 μζχρι τθν 24θ/6/2013, 
υπθρετοφςε ωσ Τπεφκυνοσ τακμοφ ςτον Αςτυνομικό τακμό ΧΧΧΧΧ. ε ερϊτθμα που του 
τζκθκε, κατά πόςο, ςτο διάςτθμα που υπθρετοφςε ωσ Τπεφκυνοσ τακμοφ ςτον 
Αςτυνομικό τακμό ΧΧΧΧΧ, περιιλκε ςτθν αντίλθψι του θ περίπτωςθ τθσ ΧΧΧΧΧ, ο κ. ΧΧΧΧΧ 
απάντθςε ότι δεν κυμόταν οτιδιποτε που να αφορά ςτθν ΧΧΧΧΧ και ςτθν οικογζνειά τθσ.  
 
Ο κ. ΧΧΧΧΧ επιβεβαίωςε τθν υποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ και διαβίβαςθσ του ζντυπου Αςτ. 
102 ςτο Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ και ςτισ ΤΚΕ, ςε περιπτϊςεισ όπου υπάρχουν 
αναφορζσ ςε τακμοφσ περιςτατικϊν ενδοοικογενειακισ βίασ,  αφοφ το εν λόγω ζντυπο 
υπογράφεται από τον Τπεφκυνο ι Β. Τπεφκυνου του τακμοφ ι ςε περίπτωςθ απουςίασ 
τουσ από το αρχαιότερο επί κακικοντι μζλοσ.   
 

4. Μαρτυρία κ. ΧΧΧΧΧΧ  
 
Ο κ. ΧΧΧΧΧ διλωςε ότι υπθρετεί ςτον Αςτυνομικό τακμό ΧΧΧΧΧ ωσ Τπεφκυνοσ τακμοφ 
από τθν 20θ/5/2019 μζχρι ςιμερα, ενϊ διετζλεςε, όπωσ ςθμείωςε, Τπεφκυνοσ του εν λόγω 
τακμοφ και για ςυγκεκριμζνο διάςτθμα μεταξφ των ετϊν 2007-2008. 
 
Ο κ. ΧΧΧΧΧ αναφζρκθκε ςτισ ενζργειζσ του όταν ενθμερϊκθκε για τον αιφνίδιο κάνατο του 
τ., κακϊσ και  ςτισ ςχετικζσ ενζργειεσ των μελϊν του τακμοφ ΧΧΧΧΧ. Δεδομζνου ότι θ 
ζρευνά μου δεν εκτείνεται ςτισ ενζργειεσ τθσ Αςτυνομίασ από το χρονικό ςθμείο του 
κανάτου και ζπειτα, δεν κα γίνει αναφορά ςτα όςα λζχκθκαν από τον κ. ΧΧΧΧΧΧ για το 
κζμα αυτό. 
 
Ο κ. ΧΧΧΧΧΧ ανζφερε ότι δεν γνωρίηει τθν ΧΧΧΧΧ, δεν είχε ποτζ καμία επαφι με τον τ., όςο 
αυτόσ βριςκόταν εν ηωι, ενϊ τον ΧΧΧΧΧ τον γνϊριςε ςτο παρελκόν, και ςυγκεκριμζνα το 
2002, λόγω του ότι διερευνοφςε, τότε, υπόκεςθ ςτθν οποία ιταν φποπτοσ.  
 
Μετά από ςχετικό ερϊτθμα αναφορικά με το κατά πόςο υπάρχει ςυνεργαςία του τακμοφ 
με το Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ ςτθν Οικογζνεια, ο κ. ΧΧΧΧΧ απάντθςε κετικά. Είπε, 
ςυγκεκριμζνα, ότι υπάρχει πολφ καλι επαγγελματικι ςυνεργαςία. 
 
θμείωςε, επιπλζον, ότι υπάρχει υποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ και διαβίβαςθσ ςτο εν λόγω 
Γραφείο, του εντφπου Αςτ. 102 κάκε φορά που υπάρχει αναφορά βίασ ςτο τακμό. Σόνιςε, 
παρόλα αυτά ότι, δεν υπάρχει υποχρζωςθ καταγραφισ ςτο Θμερολόγιο Παραπόνων και 
υμβάντων κατά πόςο αςτυνομικόσ που προζβθ ςτθν καταχϊρθςθ αναφοράσ βίασ, 
ςυμπλιρωςε και διαβίβαςε, παράλλθλα, και το ςχετικό ζντυπο Αςτ. 102. Ωσ εκ τοφτου, 
όταν επικεωρεί/διαβάηει τισ καταχωριςεισ ςτο Θμερολόγιο (κατά κανόνα τθν επόμενθ 
μζρα), δεν είναι πάντα δυνατόσ ο, από πλευράσ του, ζλεγχοσ του κατά πόςο το ζντυπο 
όντωσ ςυμπλθρϊκθκε και διαβιβάςτθκε ςτο Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ, ςε 
περιπτϊςεισ καταχωριςεων που αφοροφν βία ςτθν οικογζνεια.  
 
 

Ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο: 
 

➢ Ο Περί Βίασ ςτθν Οικογζνεια (Πρόλθψθ και Προςταςία Θυμάτων) Νόμοσ του 2000  
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τθν κυπριακι ζννομθ τάξθ, τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν ενδοοικογενειακι βία, 
διζπονται από τον περί Βίασ ςτθν Οικογζνεια (Πρόλθψθ και Προςταςία Κυμάτων) Νόμο του 
2000, όπωσ τροποποιικθκε μζχρι ςιμερα [Ν. 119(Λ)/2000].  
 
φμφωνα με το άρκρο 3 τθσ υπό αναφορά νομοκεςίασ: 
«3. —(1) Βία, για τουσ ςκοποφσ του Νόμου αυτοφ, ςθμαίνει οποιαδιποτε πράξθ, παράλειψθ 
ι ςυμπεριφορά με τθν οποία προκαλείται ςωματικι, ςεξουαλικι ι ψυχικι βλάβθ ςε 
οποιοδιποτε μζλοσ τθσ οικογζνειασ από άλλο μζλοσ τθσ οικογζνειασ και περιλαμβάνει και 
τθ βία που αςκείται με ςκοπό τθν επίτευξθ ςεξουαλικισ επαφισ χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ του 
κφματοσ, κακϊσ επίςθσ και τον περιοριςμό τθσ ελευκερίασ του. 
(2) Ανεξάρτθτα από τθν ερμθνεία του όρου "βία" με βάςθ το εδάφιο (1) ςτθν πιο πάνω 
ζννοια εμπίπτουν και τα αδικιματα που αναφζρονται ςτα άρκρα 4(2) και 5 του παρόντοσ 
Νόμου ωσ επίςθσ και το αδίκθμα που αναφζρεται ςτο άρκρο 147 του Ποινικοφ Κϊδικα. 
(3) Πράξθ ι ςυμπεριφορά θ οποία ςυνιςτά βία, με βάςθ τα εδάφια (1) και (2) του άρκρου 
αυτοφ, ι αδίκθμα, με βάςθ τα άρκρα 174, 175 και 177 του Ποινικοφ Κϊδικα όταν 
διαπράττεται ςτθν παρουςία ανιλικου μζλουσ τθσ οικογζνειασ, κεωρείται βία θ οποία 
αςκείται εναντίον του εν λόγω ανθλίκου εφόςον δφναται να προκαλζςει ς' αυτό ψυχικι 
βλάβθ. Η εν λόγω πράξθ ι ςυμπεριφορά ςυνιςτά αδίκθμα τιμωροφμενο με βάςθ το 
εδάφιο (4) του άρκρου αυτοφ. 
(4) Οποιοςδιποτε αςκεί βία με βάςθ το εδάφιο (1) διαπράττει αδίκθμα δυνάμει του Νόμου 
αυτοφ, που τιμωρείται, εκτόσ από τθν περίπτωςθ τθσ κοινισ επίκεςθσ που τιμωρείται με 
δφο χρόνια φυλάκιςθ και ςτθν περίπτωςθ που ςε άλλο ι ςτον παρόντα Νόμο προβλζπεται 
αυςτθρότερθ ποινι, με ποινι φυλάκιςθσ μζχρι πζντε χρόνια ι με χρθματικι ποινι μζχρι 
τρεισ χιλιάδεσ λίρεσ ι και με τισ δφο ποινζσ.» 
Θ νομοκεςία περιλαμβάνει αναλυτικζσ ρυκμίςεισ που αφοροφν ςτο ςτάδιο, τόςο τθσ 
διερεφνθςθσ όςο και τθσ εκδίκαςθσ υποκζςεων ςχετικϊν με οποιαδιποτε πράξθ βίασ, 
ςφμφωνα με τον νόμο.  
φμφωνα με το άρκρο 20 του νόμου, με τίτλο «Εξαναγκαςιμότθτα ςυηφγων»: 
«20. Παρά τισ διατάξεισ του άρκρου 14 του περί Απόδειξθσ Νόμου, ςφηυγοσ 
κατθγοροφμενου για αδίκθμα βίασ εντόσ τθσ ζννοιασ του παρόντοσ Νόμου είναι ικανόσ 
μάρτυρασ εάν είναι το κφμα βίασ και είναι ικανόσ και εξαναγκάςιμοσ μάρτυρασ εάν το 
κφμα βίασ είναι άλλο μζλοσ τθσ οικογζνειασ.» 
 

➢ Ο περί τθσ Θζςπιςθσ Ελάχιςτων Προτφπων ςχετικά με τα Δικαιϊματα, τθν Τποςτιριξθ 
και τθν Προςταςία Θυμάτων τθσ Εγκλθματικότθτασ Νόμοσ του 2016 (51(I)/2016) 

 
Για ςκοποφσ εναρμόνιςθσ με τθν Οδθγία 2012/29/ΕΕ ψθφίςτθκε ο περί τθσ Κζςπιςθσ 
Ελάχιςτων Προτφπων ςχετικά με τα Δικαιϊματα, τθν Τποςτιριξθ και τθν Προςταςία 
Κυμάτων τθσ Εγκλθματικότθτασ Νόμοσ του 2016. τόχοσ του νόμου είναι να εξαςφαλίςει 
ότι τα κφματα εγκλθματικότθτασ τυγχάνουν τθσ δζουςασ πλθροφόρθςθσ, υποςτιριξθσ και 
προςταςίασ ςτα πλαίςια ποινικϊν διαδικαςιϊν.   
 
θμαντικό είναι να ςθμειωκεί ότι, ςφμφωνα με το Προοίμιο τθσ Οδθγίασ 2012/29/ΕΕ, 
προκειμζνου να ενκαρρυνκεί και να διευκολυνκεί θ υποβολι καταγγελιϊν εγκλθμάτων και 
να μπορζςουν τα κφματα να ςπάςουν τον κφκλο τθσ επαναλαμβανόμενθσ κυματοποίθςθσ, 
είναι απαραίτθτο τα κφματα να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αξιόπιςτεσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ 
και να είναι οι αρμόδιεσ αρχζσ διατεκειμζνεσ να απαντιςουν ςτισ καταγγελίεσ του με 
ςεβαςμό, ευαιςκθςία, με επαγγελματικό τρόπο και χωρίσ διακρίςεισ58. 
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 Παράγραφοσ 63. 
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Με βάςθ τουσ  ερμθνευτικοφσ  οριςμοφσ που αναφζρονται  ςτθν εν λόγω Νομοκεςία: 
 
«βία με βάςθ το φφλο» ςθμαίνει βία που ςτρζφεται κατά προςϊπου λόγω του φφλου, τθσ 
ταυτότθτασ ι τθσ ζκφραςθσ του φφλου αυτοφ ι κίγει δυςανάλογα πρόςωπα ςυγκεκριμζνου 
φφλου και περιλαμβάνει- 
(α) βία ςτο πλαίςιο ςτενϊν ςχζςεων, 
[…] 
«βία ςτο πλαίςιο ςτενισ ςχζςθσ» ςθμαίνει βία που αςκείται από πρόςωπο το οποίο είναι ι 
υπιρξε ςφηυγοσ ι ςφντροφοσ του κφματοσ ι είναι άλλο μζλοσ τθσ οικογζνειάσ του, 
ανεξάρτθτα αν ο δράςτθσ μοιράηεται ι ζχει μοιραςκεί τθν ίδια ςτζγθ με το κφμα, και 
περιλαμβάνει ςωματικι, ςεξουαλικι, ψυχολογικι ι οικονομικι βία και οτιδιποτε δφναται 
να προξενιςει ςωματικι, ψυχικι ι ςυναιςκθματικι βλάβθ ι οικονομικι ηθμία· 
[…] 
 «κφμα» ςθμαίνει- 
(α) φυςικό πρόςωπο το οποίο υπζςτθ ηθμία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςωματικισ, τθσ 
ψυχικισ ι τθσ ςυναιςκθματικισ βλάβθσ ι τθσ οικονομικισ ηθμίασ που προκλικθκε 
απευκείασ από αξιόποινθ πράξθ· 
(β) τα μζλθ τθσ οικογζνειασ προςϊπου, ο κάνατοσ του οποίου προκλικθκε απευκείασ από 
αξιόποινθ πράξθ και τα οποία ζχουν υποςτεί ηθμία εξαιτίασ του κανάτου του εν λόγω 
προςϊπου: 
Νοείται ότι αναγνωρίηεται θ ιδιότθτα του κφματοσ ςε πρόςωπο, ανεξάρτθτα από τον 
εντοπιςμό, τθ ςφλλθψθ, τθ δίωξθ ι τθν καταδίκθ του δράςτθ και ανεξάρτθτα από τθν 
οικογενειακι ςχζςθ μεταξφ του εν λόγω προςϊπου και του δράςτθ· 
[…] 
«μζλθ τθσ οικογζνειασ» ςθμαίνει- 
(α) το ςφηυγο ι τθ ςφηυγο του κφματοσ· 
(β) πρόςωπο που ηει με το κφμα ςε κοινό νοικοκυριό με ςτενι ςχζςθ δζςμευςθσ ςε ςτακερι 
και ςυνεχι βάςθ· και 
(γ) τουσ ςυγγενείσ ςε ευκεία γραμμι, τα αδζλφια και τα εξαρτϊμενα από το κφμα 
πρόςωπα· 
[…]» 
φμφωνα με το άρκρο 10 του ίδιου Νόμου προνοείται ότι: 
 
«10. (1) Μετά τθν καταγγελία του κφματοσ, κάκε εμπλεκόμενθ υπθρεςία ι μθ κυβερνθτικόσ 
οργανιςμόσ, ςε περίπτωςθ που κρίνει ι/και ζχει βάςιμεσ υποψίεσ να πιςτεφει ότι 
οποιοδιποτε πρόςωπο ενδζχεται να είναι κφμα δυνάμει των διατάξεων του παρόντοσ 
Νόμου, δφναται να ενθμερϊνει ςχετικά τισ Τπθρεςίεσ Κοινωνικισ Ευθμερίασ, οι οποίεσ 
μεριμνοφν για τθν παροχι δωρεάν και εμπιςτευτικϊν υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ του κφματοσ, 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ του πριν, κατά και για εφλογο χρονικό διάςτθμα μετά τθν ποινικι 
διαδικαςία, περιλαμβανομζνων υπθρεςιϊν που παρζχονται από μθ κυβερνθτικζσ 
οργανϊςεισ που δυνατόν να παρζχουν ειδικι υποςτιριξθ. 
(2) Πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ που προβλζπονται ςτο εδάφιο (1) ζχουν τα πιο κάτω 
πρόςωπα: 
(α) Σο κφμα, ανεξάρτθτα από τθν επίςθμθ καταγγελία αξιόποινθσ πράξθσ και ανάλογα με 
τισ ανάγκεσ του· και 
(β) τα μζλθ τθσ οικογζνειασ του κφματοσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ και με τθ βαρφτθτα 
τθσ βλάβθσ που υπζςτθςαν λόγω τθσ αξιόποινθσ πράξθσ που διαπράχκθκε ςε βάροσ του 
κφματοσ. 
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(3) Αρμόδια αρχι για το ςυντονιςμό και τθν εποπτεία όλων των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν 
για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου είναι οι Υπθρεςίεσ 
Κοινωνικισ Ευθμερίασ. 
(4) Οι Υπθρεςίεσ Κοινωνικισ Ευθμερίασ δφνανται να ανακζτουν τισ αρμοδιότθτζσ τουσ 
δυνάμει του εδαφίου (1) ςε μθ κυβερνθτικό οργανιςμό, ο οποίοσ είναι αφοςιωμζνοσ ςτθν 
προςταςία και βοικεια των κυμάτων, ι/και ςτισ αρχζσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, βάςει 
πρωτοκόλλου ςυνεργαςίασ ι ειδικισ ςυμφωνίασ μεταξφ τουσ.» 
φμφωνα με το άρκρο 21 του Νόμου με τίτλο «Ατομικι αξιολόγθςθ κφματοσ για τον 
προςδιοριςμό ειδικϊν αναγκϊν προςταςίασ»: 
«21. (1) Θ Αςτυνομία προβαίνει ςε ζγκαιρθ ατομικι αξιολόγθςθ του κφματοσ, με ςκοπό - 
(α) Τον προςδιοριςμό των ειδικϊν αναγκϊν προςταςίασ του· και 
(β) τθ λιψθ απόφαςθσ κατά πόςο και ςε ποιο βακμό το κφμα δφναται να επωφελθκεί από 
ειδικά μζτρα κατά τθ διάρκεια τθσ ποινικισ διαδικαςίασ, όπωσ προβλζπεται ςτα άρκρα 22 
και 23 λόγω ιδιαίτερου κινδφνου να υποςτεί δευτερογενι και επαναλαμβανόμενθ 
κυματοποίθςθ, εκφοβιςμό και αντεκδίκθςθ. 
(2) Ανάλογα με το αποτζλεςμα τθσ αναφερόμενθσ ςτο εδάφιο (1) αξιολόγθςθσ, θ Αςτυνομία 
ςυνεργάηεται, εκεί και όπου χρειάηεται, με τισ Υπθρεςίεσ Κοινωνικισ Ευθμερίασ, τισ 
Υπθρεςίεσ Ψυχικισ Υγείασ και τισ Ιατρικζσ Υπθρεςίεσ για περαιτζρω αξιολόγθςθ των 
αναγκϊν του κφματοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11. 
(3) Στθν ατομικι αξιολόγθςθ λαμβάνονται κυρίωσ υπόψθ τα πιο κάτω ςτοιχεία: 
(α) Τα προςωπικά χαρακτθριςτικά του κφματοσ· 
(β) το είδοσ ι/και θ φφςθ του εγκλιματοσ· και 
(γ) οι περιςτάςεισ του εγκλιματοσ. 
(4) Στο πλαίςιο τθσ ατομικισ αξιολόγθςθσ, οι διωκτικζσ αρχζσ ςε ςυνεργαςία με τισ 
Υπθρεςίεσ Κοινωνικισ Ευθμερίασ, τισ Υπθρεςίεσ Ψυχικισ Υγείασ και τισ Ιατρικζσ Υπθρεςίεσ, 
δίδουν ιδιαίτερθ προςοχι ςτα κφματα που υπζςτθςαν ςθμαντικι βλάβθ λόγω τθσ 
ςοβαρότθτασ του εγκλιματοσ, ςτα κφματα εγκλιματοσ που οφείλεται ςε προκαταλιψεισ ι 
διακρίςεισ, που κα μποροφςε, ιδίωσ, να ςχετίηεται με τα προςωπικά χαρακτθριςτικά τουσ, 
και ςτα κφματα τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα λόγω τθσ ςχζςθσ τουσ με το δράςτθ ι τθσ 
εξάρτθςισ τουσ από αυτόν, ιδίωσ τα κφματα τρομοκρατίασ, οργανωμζνου εγκλιματοσ, 
εμπορίασ ανκρϊπων, βίασ με βάςθ το φφλο, βίασ ςτο πλαίςιο ςτενισ ςχζςθσ, ςεξουαλικισ 
βίασ ι εκμετάλλευςθσ ι εγκλιματοσ μίςουσ και ςτα κφματα με αναπθρίεσ. 
(5) Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ Νόμου, όταν το κφμα είναι παιδί τεκμαίρεται ότι το 
παιδί κφμα ζχει ειδικζσ ανάγκεσ προςταςίασ και για να κακοριςκεί αν και ςε ποιο βακμό 
αυτό κα επωφελείτο από τα ειδικά μζτρα που προβλζπονται ςτα άρκρα 22 και 23, το παιδί 
κφμα υποβάλλεται ςε ατομικι αξιολόγθςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του εδαφίου (1). 
(6) Θ ζκταςθ τθσ ατομικισ αξιολόγθςθσ δφναται να προςαρμοςκεί, ανάλογα με τθ 
ςοβαρότθτα του εγκλιματοσ και το βακμό τθσ προφανοφσ βλάβθσ που υπζςτθ το κφμα. 
(7) Θ ατομικι αξιολόγθςθ διενεργείται με τθ ςτενι ςυμμετοχι του κφματοσ και κατά τθ 
διενζργειά τθσ λαμβάνονται υπόψθ οι επικυμίεσ του, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επικυμίασ 
του για τθ μθ λιψθ των ειδικϊν μζτρων που προβλζπονται ςτα άρκρα 22 και 23. 
(8) Αν οι περιςτάςεισ που αποτελοφν τθ βάςθ μιασ ατομικισ αξιολόγθςθσ ζχουν μεταβλθκεί 
ςθμαντικά, οι εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ λαμβάνουν όλα τα κατάλλθλα μζτρα ϊςτε θ ατομικι 
αξιολόγθςθ να επικαιροποιείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ποινικισ διαδικαςίασ.» 
 
 

➢ Ο περί τθσ φμβαςθσ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθν Πρόλθψθ και τθν 
Καταπολζμθςθ τθσ Βίασ κατά των Γυναικϊν και τθσ Ενδοοικογενειακισ Βίασ 
(Κυρωτικόσ) Νόμοσ του 2017 (φμβαςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ)  
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Θ φμβαςθ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ 
κατά των γυναικϊν και τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ, υιοκετικθκε από τθν Επιτροπι  
Τπουργϊν του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ςτισ 7 Απριλίου 2011, και αποτελεί τθν πιο 
εκτεταμζνθ διεκνι ςφμβαςθ για τα κζματα βίασ κατά των γυναικϊν, με δεςμευτικό 
περιεχόμενο για τα κράτθ μζλθ που τθν υπογράφουν.  
 
Θ φμβαςθ τζκθκε ςε εφαρμογι ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία με τον πιο πάνω κυρωτικό 
Νόμο, τον Λοφλιο του 2017.   
 
κοπόσ τθσ φμβαςθσ είναι, μεταξφ άλλων, θ προςταςία των γυναικϊν από κάκε μορφι 
βίασ και θ πρόλθψθ, δίωξθ και εξάλειψθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν και τθσ 
ενδοοικογενειακισ βίασ,  ενϊ με βάςθ τουσ οριςμοφσ που αυτι περιζχει, ωσ «βία κατά των 
γυναικϊν» νοείται θ παραβίαςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και μια μορφι διάκριςθσ 
κατά των γυναικϊν και κα εννοοφνται όλεσ οι πράξεισ βίασ με βάςθ το φφλο που ζχει ι 
μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα, ςωματικι, ςεξουαλικι ψυχολογικι ι οικονομικι βλάβθ ι 
πόνο ςτισ γυναίκεσ, περιλαμβανομζνων των απειλϊν για τζτοιεσ πράξεισ, του εξαναγκαςμοφ 
ι τθσ αυκαίρετθσ ςτζρθςθσ τθσ ελευκερίασ, είτε ςτο δθμόςιο ι ςτον ιδιωτικό βίο. Ωσ 
«ενδοοικογενειακι βία» νοοφνται όλεσ οι πράξεισ ςωματικισ, ςεξουαλικισ, ψυχολογικισ ι 
οικονομικισ βίασ που ςυμβαίνουν εντόσ τθσ οικογζνειασ ι τθσ οικιακισ μονάδασ ι ανάμεςα 
ςε πρϊθν ι νυν ςυηφγουσ ι ςυντρόφουσ, είτε ο αυτουργόσ διαμζνει ι διζμενε ςτθν ίδια 
κατοικία με το κφμα είτε όχι. 
 
Θ Σφμβαςθ περιλαμβάνει ξεχωριςτό κεφάλαιο αναφορικά  με τθν πρόλθψθ (Κεφάλαιο ΙΙΙ) 
κακϊσ και με τθν προςταςία και υποςτιριξθ των κυμάτων (Κεφάλαιο ΙV). Ωσ γενικι 
υποχρζωςθ των κρατϊν μερϊν κακορίηεται, μεταξφ άλλων, θ λιψθ των απαραίτθτων 
νομοκετικϊν ι άλλων μζτρων για να προςτατεφςουν όλα τα κφματα από περαιτζρω 
πράξεισ βίασ, κακϊσ και θ λιψθ νομοκετικϊν ι άλλων μζτρων που κα διαςφαλίηουν ότι 
υπάρχουν οι κατάλλθλοι μθχανιςμοί για τθν αποτελεςματικι ςυνεργαςία ανάμεςα ςε όλουσ 
τουσ ςχετικοφσ κρατικοφσ φορείσ για τθν προςταςία και τθν υποςτιριξθ κυμάτων και 
μαρτφρων όλων των μορφϊν βίασ που καλφπτονται από το πεδίο εφαρμογισ τθσ Σφμβαςθσ, 
περιλαμβανομζνθσ και τθσ παραπομπισ ςε γενικζσ και εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ 
υποςτιριξθσ.59 Κακορίηεται, δε, ρθτά ότι θ παροχι των αναφερόμενων υπθρεςιϊν δεν κα 
εξαρτάται από τθν προκυμία του κφματοσ να αςκιςει δίωξθ ι να κατακζςει κατά 
οποιουδιποτε δράςτθ.60  
 
Σο άρκρο 27 τθσ φμβαςθσ αναφζρεται ςτθν υποχρζωςθ των κρατϊν ςτθ λιψθ μζτρων για 
να ενκαρρφνουν οποιοδιποτε άτομο υπιρξε μάρτυρασ ςε περιπτϊςεισ πράξεων βίασ που 
καλφπτονται από το πεδίο εφαρμογισ τθσ παροφςασ φμβαςθσ ι το οποίο ζχει βάςιμουσ 
λόγουσ να πιςτεφει ότι μια τζτοια πράξθ μπορεί να διαπραχκεί ι ότι και άλλεσ πράξεισ βίασ 
αναμζνονται, να το αναφζρει ςτουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ και αρχζσ.  
 
Με βάςθ το άρκρο 51 τθσ φμβαςθσ, τα κράτθ καλοφνται να λάβουν τα απαραίτθτα 
νομοκετικά ι άλλα μζτρα για να διαςφαλίςουν ότι θ αξιολόγθςθ του κινδφνου 
φονικότθτασ, τθσ ςοβαρότθτασ τθσ κατάςταςθσ και του κινδφνου επαναλαμβανόμενθσ βίασ 
διεξάγεται από όλεσ τισ ςχετικζσ αρχζσ, ϊςτε να διαχειριςτοφν τον κίνδυνο και εάν είναι 
απαραίτθτο να παρζχουν ςυντονιςμζνθ αςφάλεια και υποςτιριξθ.  
 
Σο άρκρο 55 με τίτλο «Ex parte (μονομερείσ) και ex officio (αυτεπάγγελτεσ) διαδικαςίεσ», 
κατοχυρϊνει τθν υποχρζωςθ των κρατϊν μερϊν να διαςφαλίςουν ότι οι ζρευνεσ ι θ δίωξθ 
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αδικθμάτων που κακιερϊνονται ςτθ φμβαςθ, δεν κα εξαρτϊνται εξ’ ολοκλιρου από μια 
αναφορά ι καταγγελία που υπεβλικθ από το κφμα, εάν το αδίκθμα διεπράχκθ ολόκλθρο ι 
εν μζρει ςτθν επικράτειά του και  ότι οι διαδικαςίεσ μπορεί να εξακολουκιςουν ακόμθ και 
αν το κφμα αποςφρει τθ διλωςθ ι τθν καταγγελία του/ τθσ.  
 
Κρίςιμο είναι να υπογραμμιςτεί ότι, θ φμβαςθ παρζχει ζνα ευρφ πλαίςιο μζτρων 
προςταςίασ που τα κράτθ κα πρζπει να λαμβάνουν για να προςτατεφουν τα δικαιϊματα 
και τα ςυμφζροντα των κυμάτων βίασ, ενϊ ειδικι αναφορά γίνεται ςτα ειδικά μζτρα 
προςταςίασ που πρζπει να παρζχονται ςε ζνα παιδί κφμα και ζνα παιδί μάρτυρα πράξεων 
βίασ κατά γυναικϊν και ενδοοικογενειακισ βίασ, υπό το φωσ του ςυμφζροντοσ του 
παιδιοφ.61  
 
 

 
Διαπιςτϊςεισ:  
 
Από τθ μελζτθ και τθ ςυνεκτίμθςθ όλων των ςτοιχείων που τζκθκαν υπόψθ μου, τόςο 
γραπτϊσ, όςο και υπό τθ μορφι προφορικϊν μαρτυριϊν, προκφπτουν τα ακόλουκα: 

➢ Κάκε φορά που θ ΧΧΧΧΧ προςερχόταν ι επικοινωνοφςε με τουσ δφο 
εμπλεκόμενουσ τακμοφσ, και κυρίωσ τον Αςτ. τακμό ΧΧΧΧΧ, θ Αςτυνομία 
προζβαινε ςε ενζργειεσ όταν θ ίδια το ηθτοφςε, καταγράφοντασ ςτο Θμερολόγιο 
Παραπόνων και υμβάντων ςφντομθ περιγραφι όλων  των ςχετικϊν αναφορϊν τθσ 
ΧΧΧΧΧ, των ενεργειϊν τθσ Αςτυνομίασ, κακϊσ και το  κατά πόςο ενθμερϊνονταν 
ςχετικά οι ΤΚΕ και το Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ, μζςω ςυμπλιρωςθσ και 
διαβίβαςθσ του εντφπου Αςτ. 102. 

➢ Θ καταγραφι ι μθ ςτο Θμερολόγιο υμβάντων του κατά πόςο το ζντυπο Αςτ. 102 
ςυμπλθρϊκθκε και διαβιβάςτθκε, δεν αποτελεί επαρκζσ ςτοιχείο διαπίςτωςθσ τθσ 
ενθμζρωςθσ ι μθ του Γραφείου Κεμάτων Καταπολζμθςθσ Βίασ.  

➢ Από τα ςτοιχεία που τθροφνται ςτο Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ, προκφπτει 
ότι αυτό ενθμερϊκθκε μόνο 4 φορζσ για τισ αναφορζσ τθσ ΧΧΧΧΧ. 

➢ Πζρα από τισ 4, πιο πάνω, καταχωριςεισ ςτο Αρχείο του Γραφείου Χειριςμοφ 
Κεμάτων Βίασ, θ περίπτωςθ τθσ οικογζνειασ τθσ ΧΧΧΧΧ δεν απαςχόλθςε το εν λόγω 
Γραφείο. 

➢ Από τισ καταχωριςεισ ςτο Ημερολόγιο Ραραπόνων και Συμβάντων προκφπτουν 
πάνω από 20 αναφορζσ για περιςτατικά ενδοοικογενειακισ βίασ ςχετικζσ με τθν 
οικογζνεια τθσ ΧΧΧΧΧΧ, μεταξφ των ετϊν 2007-2019. 

➢ Ρρόςβαςθ ςτο Θμερολόγιο Παραπόνων και υμβάντων των εμπλεκόμενων 
Αςτυνομικϊν τακμϊν είχε και το Γραφείο Χειριςμοφ Θεμάτων Βίασ.  

➢ Θ ΧΧΧΧΧ δεν επικυμοφςε τθν ποινικι δίωξθ του ΧΧΧΧΧ. ε πολλζσ, δε, περιπτϊςεισ, 
δεν επικυμοφςε οφτε και τθν οποιαδιποτε άλλθ παρζμβαςθ τθσ Αςτυνομίασ παρά 
μόνο τθν καταγραφι του ςυμβάντοσ ςτο οποίο αναφερόταν. 

➢ Θ ποινικι δίωξθ του ΧΧΧΧΧ ζλαβε χϊρα μόνο μια φορά, για τθν περίπτωςθ κατά 
τθν οποία καταγγζλκθκε από τθν ΧΧΧΧΧ ότι άςκθςε βία ζναντι του τ.. Ακόμα και 
ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, θ ΧΧΧΧΧ ιταν ιδιαίτερα διςτακτικι ςτο να προχωριςει 
τθν καταγγελία, ϊςτε να αςκθκεί ποινικι δίωξθ, ενϊ θ λιψθ οπτικογραφθμζνθσ 
κατάκεςθσ από τον τ. ζλαβε χϊρα μετά από τθ ςυγκατάκεςθ που λιφκθκε από 
τθν Οικογενειακι φμβουλο και όχι από τθν ΧΧΧΧΧΧ.  
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υμπεράςματα 
 
Σο ερϊτθμα το οποίο καλοφμαι να απαντιςω ςε ότι αφορά τον ρόλο που διαδραμάτιςε θ 
Αςτυνομία ςτθν παροφςα υπόκεςθ, είναι το κατά πόςο ο χειριςμόσ των αναφορϊν τθσ 
ΧΧΧΧΧ για βία ςτθν οικογζνεια που περιζρχονταν, περιοδικά, ςε γνϊςθ τθσ, από το 2007 
μζχρι το 2019, ιταν ο ενδεδειγμζνοσ ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τθσ Αςτυνομίασ, όπωσ 
κακορίηονται από το  ςχετικό  ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο, κακϊσ και από τισ ςχετικζσ με το 
κζμα Οδθγίεσ, Εγκυκλίουσ και Εγχειρίδια Διατμθματικϊν Διαδικαςιϊν.   
 
Για το κζμα αυτό, ζχω καταλιξει ςτα πιο κάτω: 
 

❖ ε ςχζςθ με τισ αναφορζσ τθσ ΧΧΧΧΧ (ι/και άλλων προςϊπων, πχ, πατζρασ και 
αδελφι τθσ ΧΧΧΧΧ) για ενδοοικογενειακι βία με κφτθ τον ΧΧΧΧΧ και κφμα τθν 
ίδια, δεν παραβλζπω  το γεγονόσ ότι θ Αςτυνομία, λάμβανε μζτρα, όταν αυτό 
ηθτείτο από το κφμα, είτε προβαίνοντασ ςε ςυςτάςεισ και παρατθριςεισ ςτον ΔΚ, 
είτε μζςω κατ’ οίκον επιςκζψεων  ςτθν οικία του ηευγαριοφ.  

❖ Από το ενϊπιον μου μαρτυρικό υλικό, προκφπτει ότι θ Αςτυνομία κεωροφςε 
λανκαςμζνα ότι για να κινθκοφν οι ανακριτικζσ ι/και ποινικζσ διαδικαςίεσ, εν 
προκειμζνω, προσ το ςκοπό ενδεχομζνωσ, ποινικισ δίωξθσ του ΧΧΧΧΧ, ιταν 
απαραίτθτθ θ υποβολι γραπτισ καταγγελίασ από τθν  ΧΧΧΧΧΧ, οφςα ενιλικθ και 
υγιισ γυναίκα. 

❖ Κάτι τζτοιο, ωςτόςο, δεν ιςχφει, κακϊσ τόςο το ςχετικό με τθν βία κατά των 
γυναικϊν και τθν ενδοοικογενειακι βία νομοκετικό πλαίςιο, όςο και οι ςχετικζσ 
με το κζμα Οδθγίεσ και Εγκφκλιοι τθσ Αςτυνομίασ,  προβλζπουν ρθτά και με 
ςαφινεια ότι θ διερεφνθςθ αναφορϊν βίασ, κα πρζπει να λαμβάνει χϊρα 
ανεξάρτθτα από τθν βοφλθςθ του κφματοσ. 

❖ Ειδικότερα, ςτθν Εγκφκλιο θμερ. 2/2/2007 του Αρχθγοφ Αςτυνομίασ, ορίηεται 
ρθτά ότι «τα αδικιματα βίασ ςτθν οικογζνεια δεν κεωροφνται κατ’ ζγκλειςθ 
διωκόμενα, και ωσ εκ τοφτου δεν απαιτείται θ φπαρξθ γραπτοφ παραπόνου για 
να διερευνθκοφν. Θ Αςτυνομία νομιμοποιείται να τα διερευνά αυτεπάγγελτα και 
ανεξάρτθτα από τθν υποβολι ι όχι επίςθμου και γραπτοφ παραπόνου, ειδικά, δε, 
λαμβάνοντασ υπόψθ ότι τα αδικιματα βίασ ςτθν οικογζνεια, κεωροφνται 
αυξθμζνθσ ςοβαρότθτασ ςφμφωνα με τον Νόμο 119(Ι)/2000.» 

❖ φμφωνα με τθν ίδια Εγκφκλιο, παρότι αναγνωρίηεται ότι, θ ςυλλογι μαρτυρίασ, θ 
διερεφνθςθ και θ απόδειξθ των αδικθμάτων αυτϊν είναι εκ τθσ φφςθσ τθσ 
ιδιαίτερα δφςκολθ, όταν το κφμα δεν ςυνεργάηεται με τθν Αςτυνομία, οι 
Αςτυνομικοί εξεταςτζσ καλοφνται να εξαντλοφν κάκε περικϊριο διερεφνθςθσ 
αναηθτϊντασ άλλθ μαρτυρία ι/και τεκμιρια, ιδιαίτερα, όταν τα άμεςα ι 
ζμμεςα κφματα τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ είναι ανιλικοι, ι/και παρατθρείται 
κατ’ επανάλθψθ άςκθςθ βίασ από και προσ τα ίδια πρόςωπα, παράμετροι που 
φαίνεται να ίςχυαν εν προκειμζνω, αλλά δεν λιφκθκαν υπόψθ.  

❖ Με βάςθ, δε, τον περί Βίασ ςτθν Οικογζνεια (Πρόλθψθ και Προςταςία Θυμάτων) 
Νόμο, πράξθ ι ςυμπεριφορά, θ οποία ςυνιςτά βία , με βάςθ τον  νόμο, όταν 
διαπράττεται ςτθν παρουςία ανιλικου μζλουσ τθσ οικογζνειασ, κεωρείται βία θ 
οποία αςκείται εναντίον του εν λόγω ανθλίκου εφόςον δφναται να προκαλζςει 
ς' αυτό ψυχικι βλάβθ, ενϊ θ εν λόγω πράξθ ι ςυμπεριφορά ςυνιςτά αδίκθμα. 

❖  Επιπρόςκετα, επειδι θ νομοκεςία, κακιςτά ικανό και εξαναγκάςιμο μάρτυρα, 
τον/τθν ςφηυγο κατθγοροφμενου, εάν το κφμα βίασ είναι άλλο μζλοσ τθσ 
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οικογζνειασ είτε ςωματικισ είτε ψυχολογικισ βίασ , κα μποροφςε ςτθ βάςθ του 
άρκρου 20 του περί Βίασ ςτθν Οικογζνεια Νόμου να εξαναγκάςει τθ μθτζρα 
ΧΧΧΧΧ να κατακζςει εναντίον του ςυηφγου τθσ, αφοφ οικειοκελϊσ δεν 
ςυγκατατίκετο  και δεν το ζπραξε.  

❖ Δεν νοείται, από τθ ςτιγμι που πρόκειται για περιπτϊςεισ  ενδοοικογενειακισ 
βίασ να αναμζνει θ Αςτυνομία τθν  ςυγκατάκεςθ των κυμάτων για τθν ποινικι 
διερεφνθςθ των υποκζςεων. Ρροσ τθν ίδια αυτι κατεφκυνςθ, ςτοχεφουν  και οι 
πρόνοιεσ τόςο του Ν. 51(1)2016, όταν διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα του κφματοσ 
ςε υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ, ανεξάρτθτα από τθν επίςθμθ καταγγελία αξιόποινθσ 
πράξθσ και ανάλογα με τισ ανάγκεσ του κφματοσ, όςο και με βάςθ τισ πρόνοιεσ 
τθσ φμβαςθσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, που  ρθτά προβλζπουν  ότι θ παροχι των 
αναφερόμενων υπθρεςιϊν δεν κα εξαρτάται από τθν προκυμία του κφματοσ να 
αςκιςει δίωξθ ι να κατακζςει κατά οποιουδιποτε δράςτθ.  

❖ τθ βάςθ των πιο πάνω, προκφπτει κζμα μθ εφαρμογισ  τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ κακϊσ και των ςχετικϊν Εγκυκλίων, βάςει των οποίων, δεδομζνθσ τθσ 
φπαρξθσ παιδιϊν ςτθν οικογζνεια τθσ ΧΧΧΧΧ και τθσ επανάλθψθσ ςτισ αναφορζσ 
τθσ για άςκθςθ βίασ εναντίον τθσ, που ενδεχομζνωσ ςυνιςτοφςαν ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ 
ΒΙΑ για τουσ ανιλικουσ ωσ αμζτοχουσ κεατζσ  κα ζπρεπε να είχαν αναηθτθκεί 
τρόποι διερεφνθςθσ τθσ υπόκεςθσ κατά τρόπο που να κακιςτοφςαν ενδεχόμενθ 
ι/και πικανι τθν φπαρξθ νομικϊν ςυνεπειϊν για το δράςτθ και τθν περαιτζρω 
προςταςία τόςο τθσ ΜΚ, ωσ άμεςο κφμα, όςο και των παιδιϊν, ωσ ζμμεςα κφματα 
βίασ. 

❖ Τπογραμμίηω, δε,  ότι μετά το ςυμβάν τθσ 14/5/2013, για το οποίο ο ΧΧΧΧΧ 
καταδικάςτθκε ςε 3 μινεσ φυλάκιςθ με 3ετι αναςτολι, θ ΧΧΧΧΧ παρουςιάςτθκε 
ςτο τακμό ΧΧΧΧΧ και υπζβαλε αναφορά κατά του ΧΧΧΧΧ, άλλεσ 8 φορζσ  
(31/3/2014, 8/1/2016, 13/12/2016, 10/3/2017, 24/10/2018, 30/1/2019, 22/5/2019 
και 26/5/2019). Σο γεγονόσ ότι το ςυμβάν τθσ 14/5/2013 αφοροφςε ςε 
περιςτατικό βίασ κατά του τ. και όχι κατά τθσ ΧΧΧΧΧ ( αν και ο Τπεφκυνοσ του 
Γραφείου Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ ανζφερε ότι κεωροφςε ότι αφοροφςε ςτθν 
ΧΧΧΧΧ – (βλ. Μαρτυρία κ. ΧΧΧΧΧ ανωτζρω) δεν διαφοροποιεί τθν υποχρζωςθ τθσ 
Αςτυνομίασ για περαιτζρω διερεφνθςθ τθσ αναφοράσ, ιδίωσ ςε ςχζςθ με τισ 
αναφορζσ τθσ ΧΧΧΧΧ που ακολοφκθςαν τθσ ζκδοςθσ τθσ Εγκυκλίου του Αρχθγοφ 
Αςτυνομίασ θμερ. 2/2/2007, όπου ρθτά υποχρεϊνει τα μζλθ ςε εγριγορςθ, όςον 
αφορά περιπτϊςεισ ενδοοικογενειακισ βίασ όταν τα άμεςα ι ζμμεςα κφματα τθσ 
ενδοοικογενειακισ βίασ είναι ανιλικοι, ι/και παρατθρείται κατ’ επανάλθψθ 
άςκθςθ βίασ από και προσ τα ίδια πρόςωπα. Στθ βάςθ αυτι, όφειλαν να 
κεωριςουν ότι οι πρόνοιεσ του περί Βίασ ςτθν Οικογζνεια (Πρόλθψθ και 
Προςταςία Κυμάτων) Νόμου τυγχάνουν εφαρμογισ είτε λάμβαναν υπόψθ ωσ 
άμεςο κφμα τθν ΧΧΧΧΧ ι τα παιδιά, ςτθ βάςθ τθσ διαπίςτωςθσ, ςφμφωνα με το 
Εγχειρίδιο των Διατμθματικϊν Διαδικαςιϊν για τον Χειριςμό Ρεριςτατικϊν Βίασ 
ςτθν Οικογζνεια του 2002  περί του ςυνδρόμου αμζτοχου κεατι.  

❖ Δεν δφναται εφλογα να κεωριςει κανείσ ότι οι ςυχνζσ οικογενειακζσ ζριδεσ 
μεταξφ αυτοφ του ηεφγουσ δεν γίνονταν ςτθν παρουςία των παιδιϊν. Και εν πάςει 
περιπτϊςει, θ Αςτυνομία όφειλε, όπωσ και οι ΥΚΕ, να διερευνιςει κατά πόςο τα 
παιδιά ιταν παρόντα ι όχι ςτα περιςτατικά βίασ, ϊςτε να είναι δυνατι θ 
παραπομπι τθσ υπόκεςθσ ςτισ ΥΚΕ προσ το ςκοπό λιψθσ των από μζρουσ τουσ 
απαραίτθτων μζτρων για τθν προςταςία των ςυμφερόντων των ανιλικων 
τζκνων, ακόμα και χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ των γονζων. 

❖ θμειϊνω ότι θ ΧΧΧΧΧ ωσ γυναίκα κφμα επαναλαμβανόμενθσ βίασ για να φτάνει 
κατά διαςτιματα ςε ζνα Αςτυνομικό τακμό και να υποβάλει ςυνολικά 20 
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αναφορζσ με τθν ίδια ωσ κφμα και τον ίδιο κφτθ, αυτό από μόνο του 
καταδεικνφει πικανι ζνδειξθ για τθ ςοβαρότθτα τθσ κατάςταςθσ, και ότι 
απαιτείτο θ άμεςθ αξιολόγθςθ τθσ επικινδυνότθτασ του δράςτθ.  

❖ τθ βάςθ αυτι, καταλιγω ότι τα μζλθ του Αςτυνομικοφ τακμοφ ΧΧΧΧΧ που 
καταχωροφςαν περιοδικά τισ αναφορζσ τθσ ΧΧΧΧΧ, δεν άςκθςαν με επιμζλεια  τα 
κακικοντά τουσ, κακϊσ, από τθ ςτιγμι που είχαν,  ανά πάςα ςτιγμι, πρόςβαςθ 
ςτο κεντρικό αρχείο πλθροφοριϊν, ιταν ςε κζςθ να γνωρίηουν ι/και να 
αντλιςουν όλεσ τισ ςτοχευμζνεσ πλθροφορίεσ που αφοροφςαν ςτθν προκειμζνθ 
περίπτωςθ, προκειμζνου να αναλφςουν και αξιολογιςουν ορκά τον κίνδυνο που 
διζτρεχε θ ΧΧΧΧΧ και τα παιδιά τθσ.  

❖ Δεν παραγνωρίηω ότι πικανόν να μθν ζτυχαν εκπαίδευςθσ προσ τοφτο παρότι το 
πιο πάνω αναφερκζν πρωτόκολλο για εκτίμθςθ κινδφνου αναφζρει ότι τα όςα 
εκεί αναφζρονται κωδικοποιθμζνα ιταν ιδθ γνωςτά ςτα μζλθ τθσ δφναμθσ. Κα 
μποροφςαν όμωσ να ηθτιςουν τθν κακοδιγθςθ του Γραφείου για τθν βία ςτθν 
οικογζνεια το οποίο όφειλαν να ενθμερϊνουν κάκε φορά με το ςχετικό ζντυπο, το 
οποίο απζτυχαν να πράττουν ςυςτθματικά, παρότι το εν λόγω γραφείο είχε 
πρόςβαςθ ςτθν πλθροφόρθςθ και αποτελεί  κακικον του να ενθμερϊνεται για 
κζματα αναφορϊν βίασ από το κεντρικό ςφςτθμα πλθροφόρθςθσ επί κακθμερινισ 
βάςθσ εφόςον αςχολείται αποκλειςτικά με τα κζματα ενδοοικογενειακισ βίασ. 

❖ Παρότι ο κίνδυνοσ  ιταν υπαρκτόσ και πραγματικόσ, εάν προζβαιναν ςτθν 
εκτίμθςι του με βάςθ τα δεδομζνα που είχαν ενϊπιον τουσ, δθλαδι, τθν 
εξελικτικι κλιμάκωςθ τθσ κατάςταςθσ λόγω τθσ ςυχνότθτασ των αναφορϊν τθσ 
ΧΧΧΧΧ κατά του ΧΧΧΧΧ, τθσ προθγοφμενθσ του καταδίκθσ του ΧΧΧΧΧ για άςκθςθ 
βίασ, τθσ κατοχισ ι/και πρόςβαςθσ ςε πυροβόλο όπλο (ο τ. ςτισ 13/5/2019 
αποπειράκθκε να αυτοκτονιςει με πυροβόλο όπλο, γεγονόσ που θ Αςτυνομία 
γνϊριηε) δεν προζβθςαν ςε καμία εκτίμθςθ κινδφνου,  δεν ςυνεργάςτθκαν με το 
Γραφείο για τθν πρόλθψθ ενδοοικογενειακισ βίασ αλλά κυρίωσ δεν ενθμζρωναν 
για κάκε αναφορά τισ ΥΚΕ και το εν λόγω Γραφείο με βάςει ςυγκεκριμζνο 
ζντυπο με βάςει τισ εγκυκλίουσ.  

❖ Θ παράλειψθ  εκτζλεςθ των κακθκόντων από μζρουσ των μελϊν του Αςτ. 
τακμοφ ΧΧΧΧΧ που καταχωροφςαν τισ αναφορζσ τθσ ΧΧΧΧΧ, ςε ςχζςθ   με τθν 
απουςία ςυμπλιρωςθσ του ςυγκεκριμζνου εντφπου κάκε φορά που είχαν 
αναφορά  για ςκοποφσ ενθμζρωςθσ των  ΥΚΕ,  ςτζρθςαν από αυτζσ τθν 
αφφπνιςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ   για περαιτζρω διερεφνθςθ και 
αξιολόγθςθ κινδφνου με βάςθ τθ ςυχνότθτα των αναφορϊν τθσ ΧΧΧΧΧ ,γι’ αυτό 
και θ παράλειψθ τουσ αυτι κα πρζπει να  εξεταςτεί ςτα πλαίςια τθσ Αρμόδιασ 
Αρχισ. 

❖ Θ παράλειψθ των μελϊν τθσ Αςτυνομίασ να ενθμερϊνουν/ εμπλζξουν ι/και να 
καλοφν τισ ΤΚΕ ςε κάκε αναφορά ενδοοικογενειακισ βίασ που υπζβαλε θ ΧΧΧΧΧ 
ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία, κακότι αν τθροφνταν ορκά οι ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ ςε 
ςχζςθ με τισ περιπτϊςεισ βίασ, τότε ενδζχεται να δθμιουργείτο θ πίεςθ για 
διερεφνθςθ και ζγκαιρθ διάγνωςθ από μζρουσ των ΥΚΕ του μοτίβου τθσ 
επαναλαμβανόμενθσ βίασ που αςκοφςε ο ΧΧΧΧΧ κατά τθσ ΧΧΧΧΧ και να 
ενεργοποιιςουν τθν υποχρζωςθ των ΤΚΕ να αξιολογιςουν τθν κατάςταςθ και να 
προβοφν ςτθ λιψθ άμεςων και διορκωτικϊν μζτρων προσ προςταςία τθσ ΧΧΧΧΧ 
και των παιδιϊν τθσ. 

❖ Πρόςκετα, ςθμειϊνω  ότι τα μζλθ του Αςτ. τακμοφ ΧΧΧΧΧ δεν εφάρμοςαν επίςθσ 
τισ ςχετικζσ οδθγίεσ ςε ςχζςθ με τθν υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ του Γραφείου 
Χειριςμοφ Θεμάτων Βίασ ςτθν Οικογζνεια για κάκε αναφορά ενδοοικογενειακισ 
βίασ που υπζβαλε θ ΧΧΧΧΧ και παρζλειψαν να εμπλζξουν ι/και  να ηθτιςουν τθ 
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βοικεια / κακοδιγθςθ  του κακϋ φλθν αρμόδιου Γραφείου Χειριςμοφ Κεμάτων 
Βίασ ωσ προσ τον περαιτζρω χειριςμό τθσ υπόκεςθσ . Ωσ εκ τοφτου θ παράλειψθ 
τουσ να ςυμπλθρϊνουν κάκε φορά το ςυγκεκριμζνο ζντυπο για ενθμζρωςθ των 
ΤΚΕ και του Γραφείου χειριςμοφ βίασ ςυνιςτά παραβίαςθ ςυγκεκριμζνθσ οδθγίασ 
και θ Αρμόδια Αρχι οφείλει  να το διερευνιςει για πλθμμελι άςκθςθ 
κακικοντοσ τουλάχιςτον ωσ προσ τουσ ςυγκεκριμζνουσ αςτυνομικοφσ που 
προζβθςαν ςτθν παράλειψθ. 

❖ Ραράλειψθ, όμωσ, διαπιςτϊνεται και από το ίδιο το Γραφείο Χειριςμοφ 
Θεμάτων Βίασ, αφοφ με βάςθ το ενϊπιον μου μαρτυρικό υλικό, προκφπτει θ 
δυνατότθτα αυτεπάγγελτθσ παρζμβαςισ του  ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ 
φαίνεται, από ςτοιχεία που το Γραφείο Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ κατζχει, ότι 
χρειάηεται θ παρζμβαςι του. Εν προκειμζνω, αν και είχε ενϊπιον του 4  
καταχωριςεισ περιςτατικϊν βίασ που αφοροφςε ςτθν ΧΧΧΧΧ, είχε εντοφτοισ 
πρόςβαςθ και ςε κάκε αναφορά βίασ που αφοροφςε ςτθν ΧΧΧΧΧ, και, ωσ εκ 
τοφτου, μποροφςε να ανατρζξει με το πάτθμα του Δελτίου ταυτότθτασ τθσ 
ΧΧΧΧΧ κατά πόςον ςτθν περίπτωςθ αυτι, προζκυπτε ζνα μοτίβο 
επαναλαμβανόμενθσ βίασ.  

❖ Κάτι τζτοιο ωςτόςο δεν ζγινε. Με τθν ορκι εφαρμογι των προνοιϊν του 
ιςχφοντοσ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου (νόμοι, Οδθγίεσ, εγκφκλιοι, Εγχειρίδια), κα ιταν 
δυνατόσ ο ζγκαιροσ εντοπιςμόσ και θ εκτίμθςθ   ότι θ  προκειμζνθ περίπτωςθ  
είναι μία ιδιαίτερθ περίπτωςθ κλιμακοφμενθσ ενδοοικογενειακισ βίασ με ζνα κακ’ 
ζξθ βίαιο πατζρα και ζνα  αδφναμο κφμα να ςτακεί απζναντι του και, ωσ εκ 
τοφτου, κα διαφαίνετο θ επιτακτικι λιψθ άμεςων προςτατευτικϊν μζτρων, 
προςαρμοςμζνων ςτισ ανάγκεσ τόςο τθσ ΧΧΧΧΧ όςο και των παιδιϊν τθσ. 

❖ Σο εν λόγω Γραφείο και οι λειτουργοί, ωσ υντονιςτζσ ςε κζματα 
ενδοοικογενειακισ βίασ, αναλφοντασ τα ειςερχόμενα από τουσ τακμοφσ 
δεδομζνα / αναφορζσ /καταγγελίεσ  ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα, είναι ςε κζςθ να 
αξιολογοφν τον κίνδυνο και τθ ςοβαρότθτα εκάςτθσ  κατάςταςθσ προσ το ςκοπό 
παροχισ προςταςίασ και αςφάλειασ ςτο κφμα, λαμβάνοντασ υπόψθ τα δεδομζνα 
τθσ κάκε περίπτωςθσ, και όπου υπάρχει αποχρϊν λόγοσ ςφμφωνα με τθν 
μαρτυρία του ΧΧΧΧΧ να επεμβαίνουν με κάκε μζτρο και ςυντονιςμό με βάςθ τθν 
διάταξθ 336. 

❖  τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ το αρμόδιο αυτό Γραφείο  παρζλειψε να 
διερευνιςει και να ςυντονιςτεί με τισ ΥΚΕ ϊςτε να διαπιςτϊςει  ότι  θ ΧΧΧΧΧ  δεν 
είχε τισ ψυχικζσ δυνάμεισ να ςπάςει τον κφκλο τθσ επαναλαμβανόμενθσ 
κυματοποίθςισ τθσ, ότι υπιρχαν παιδιά ωσ αμζτοχοι κεατζσ αυτισ τθσ βίασ και 
άρα με βάςθ τον οικείο νόμο υπόκειντο ςε ψυχολογικι βία, κακϊσ  επίςθσ να 
αξιολογιςουν το γεγονόσ ότι οι αναφορζσ για βία ςε ςχζςθ με τθν ΧΧΧΧΧ είχαν 
φτάςει τισ 20. 

❖ Όλα τα πιο πάνω δεδομζνα κα μποροφςαν να ςυνεκτιμθκοφν ωσ αποχρϊν λόγοσ 
για περαιτζρω διερεφνθςθ ςε ςυνεργαςία με τισ ΤΚΕ ,δεδομζνα  που απζτυχαν να  
διερευνιςουν αλλά και να τα κζςουν τουλάχιςτον δια προβλθματιςμό 
επιφζροντασ με αυτό το τρόπο, πλθμμελι άςκθςθ των κακθκόντων τουσ θ οποία 
χριηει περαιτζρω διερεφνθςθσ από τθν Αρμόδια Αρχι . 

 
Ωσ προσ τον ευρφτερο ρόλο τθσ Αςτυνομίασ ςτισ υποκζςεισ ενδοοικογενειακισ βίασ, που 
ακολουκείται μζχρι ςιμερα όπωσ προζκυψε από τθν ζρευνα που αφορά θ παροφςα 
ζκκεςθ διαφάνθκε ότι : 
 



 79 

❖ Θ πρακτικι μθ διερεφνθςθσ και προϊκθςθσ αναφορϊν βίασ, ελλείψει γραπτισ 
κατάκεςθσ του κφματοσ, ενκαρρφνει τον κφτθ, αποκλείει τθ λιψθ μζτρων για τθν 
ουςιαςτικι ςτιριξθ και προςταςία του κφματοσ και τθν αποφυγι 
επανακυματοποίθςισ του, ενϊ, ςτισ περιπτϊςεισ φπαρξθσ και παιδιϊν τα οποία 
εκτίκενται ςτθ βία (ψυχολογικι βία ωσ αμζτοχοι κεατζσ ) οδθγεί ςτθν απουςία 
μζτρων για τθν ςτιριξθ και προςταςία τουσ με απρόβλεπτεσ ςυνζπειεσ για αυτά. 

❖ Παρά τθν φπαρξθ ςχετικϊν Οδθγιϊν και Εγκυκλίων, φαίνεται ότι είναι αναγκαία 
θ περαιτζρω, και ενδεχομζνωσ ςαφζςτερθ, κακοδιγθςθ ι/και εκπαίδευςθ των 
μελϊν τθσ Αςτυνομίασ, τόςο ςε ςχζςθ με τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να 
ακολουκοφνται ςτισ περιπτϊςεισ αναφορϊν βίασ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
αδιαμφιςβιτθτθ  και γραπτι ενθμζρωςθ τόςο του Γραφείου Χειριςμοφ Κεμάτων 
Βίασ ςτθν Οικογζνεια προσ το ςκοπό άμεςθσ κακοδιγθςθσ ςε ζκαςτθ περίπτωςθ 
όςο  και θ αδιαμφιςβιτθτθ  και γραπτι ενθμζρωςθ των ΥΚΕ, ςε κάκε περίπτωςθ 
για παροχι ςυντονιςμζνθσ αςφάλειασ και υποςτιριξθσ ςε ζνα κφμα. 

❖ Επιπρόςκετα, κα πρζπει να ξεκακαριςτεί με τρόπο που να μθν αφινονται 
περικϊρια αμφιςβιτθςθσ, ότι θ Αςτυνομία ζχει τθ δυνατότθτα να διερευνά και 
αναφορζσ βίασ, με απλι αναφορά του κφματοσ  κυρίωσ όπου υπάρχουν παιδιά 
μζλθ τθσ οικογζνειασ που πικανόν να υπόκεινται ςε ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ βία και προσ 
το ςκοπό αυτό  κα πρζπει να κωδικοποιθκοφν  οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ που κα 
πρζπει να ακολουκεί, κακϊσ επίςθσ  να κακοριςτοφν οι περιπτϊςεισ αναφορϊν 
για τισ οποίεσ επιβάλλεται θ διερεφνθςι τουσ ανεξάρτθτα από τθ βοφλθςθ του 
κφματοσ.  

❖ Κα πρζπει, επίςθσ, να δθμιουργθκεί ςτο θλεκτρονικό θμερολόγιο παραπόνων 
και ςυμβάντων που τθρεί κεντρικά θ Αςτυνομία, ξεχωριςτι κατθγορία ςτισ 
περιπτϊςεισ αναφορϊν/καταγγελιϊν ενδοοικογενειακισ βίασ με τίτλο 
«Διαβίβαςθ Εντφπου 102 ςτισ ΥΚΕ και Γραφείο Ρρόλθψθσ Βίασ »οπότε με τον 
τρόπο αυτό, κα δίδεται θ  αναγκαία πλθροφόρθςθ ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ  για 
να προβοφν ςτισ δικζσ τουσ ενζργειεσ. Κα πρζπει, ωςτόςο, για αυτζσ τισ 
αναβακμίςεισ ςτο λογιςμικό τουσ πρόγραμμα, να προςτεκοφν και οι ΤΚΕ για τισ 
περιπτϊςεισ βίασ, κακϊσ δεν είναι ςτθν αρμοδιότθτα των μελϊν τθσ Αςτυνομίασ θ 
ενδυνάμωςθ των κυμάτων βίασ.  
 

 
 
 
 
 
 
 

4. ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΙΑΣ 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι Τπθρεςίεσ Κοινωνικισ Ευθμερίασ (ΤΚΕ), οι οποίεσ αποτελοφν Tμιμα του  Τπουργείου 
Εργαςίασ, Πρόνοιασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, είναι ο αρμόδιοσ φορζασ του Κράτουσ 
με πρωταρχικό ρόλο τθ διαςφάλιςθ, μεταξφ άλλων, τθσ προςταςίασ και τθσ φροντίδασ των 
παιδιϊν και άλλων ευάλωτων ομάδων του πλθκυςμοφ, τθ ςτιριξθ και ενδυνάμωςθ τθσ 
οικογζνειασ, ϊςτε να ανταποκρίνεται ικανοποιθτικά ςτο ρόλο τθσ και τθ ςτιριξθ ατόμων 
και οικογενειϊν με ιδιαίτερα ςοβαρά κοινωνικά προβλιματα.  
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Ειδικότερα, για τθν άςκθςθ του ρόλου τουσ για προςταςία και φροντίδασ των παιδιϊν, οι 
ΤΚΕ, μζςω των προγραμμάτων του Σομζα Οικογζνειασ και Παιδί (Ρρόγραμμα 
Ρρολθπτικισ Εργαςίασ με Οικογζνειεσ με Ανιλικο και Ρρόγραμμα Ρρόλθψθ και 
Αντιμετϊπιςθσ Βίασ ςτθν Οικογζνεια), παρζχουν ςυμβουλευτικζσ/προλθπτικζσ υπθρεςίεσ 
ςτισ οικογζνειεσ για τθ διαφφλαξθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ, διαςυνδζουν τθν 
οικογζνεια με άλλεσ κρατικζσ ι μθ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ και επίςθσ, παρζχουν 
υποκατάςτατθ φροντίδα (ανάδοχθ οικογζνεια ι ιδρυματικι φροντίδα) ςε περίπτωςθ που 
κρικεί, για το ςυμφζρον του παιδιοφ, θ μετακίνθςθ του από τθν φυςικι του οικογζνεια και 
θ ανάλθψθ τθσ φροντίδασ του από τθ Διευκφντρια των Τπθρεςιϊν Κοινωνικισ Ευθμερίασ 
(ΔΤΚΕ).  
 
Θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν προσ τισ οικογζνειεσ, επιτυγχάνεται μζςω τθσ 
ζγκαιρθσ ψυχοκοινωνικισ παρζμβαςθσ ςε οικογζνειεσ που παρουςιάηουν δυςλειτουργίεσ 
και ςτα πλαίςιο αυτό, οι ΤΚΕ ςυνεργάηονται με κρατικζσ Τπθρεςίεσ, όπωσ Τπθρεςίεσ 
Ψυχικισ Τγείασ, Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ, Αςτυνομία και άλλουσ 
επαγγελματίεσ, μζςω πολυκεματικισ προςζγγιςθσ των υπό εξζταςθ/επίβλεψθ 
οικογενειϊν.   
 
 

2. ΕΕΥΝΑ 
 
τα πλαίςια διεξαγωγισ τθσ ανεξάρτθτθσ ζρευνασ, λιφκθκαν από τισ YKE, μεταξφ άλλων 
αντίγραφα φακζλων, οι οποίοι περιλαμβάνουν αναφορζσ για τθν οικογζνεια:   
 
-Φάκελοσ Προλθπτικι Εργαςία και τιριξθσ Οικογενείασ με Ανιλικο Παιδί (Αρ. ΧΧΧΧΧ) 
-Φάκελοσ πρόλθψθ Βίασ για τυλιανό Κωνςταντίνου (Αρ. ΧΧΧΧΧ) 
-Φάκελοσ Αναφορά Βίασ για ΧΧΧΧΧ (Αρ. ΧΧΧΧΧ) 
-Εμπιςτευτικά Σθμειϊματα από ΕΛΕ, ΠΡΟΛΣΑΜΕΝΘ ΓΡΑΦΕΛΟΤ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΤΠΘΡΕΛΩΝ 
ΛΑΣΛΩΝ ,ΠΡΟΛΣΑΜΕΝΘ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΟΛΘ,ΤΝΣΟΝΛΣΡΛΑ  ΠΡΟΛΣΑΜΕΝΘ ΓΚΤ,ΛΚΤ προσ 
τθν Διευκφντρια Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Ευθμερίασ . 
 
Παράλλθλα, για ςκοποφσ τθσ ζρευνασ, μελετικθκε το νομικό/κεςμικό πλαίςιο που διζπει 
τθ λειτουργία των ΤΚΕ, ειδικά για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων Πρόλθψθ τθσ Βίασ 
ςτθν Οικογζνεια και τιριξθ Οικογζνειασ με Ανιλικο.  
 
Σζλοσ, για τθν υπό αναφορά υπόκεςθ, λιφκθκαν μαρτυρίεσ  από Λειτουργοφσ των ΥΚΕ, 
οι οποίοι, κατά καιροφσ, είχαν υπό τθν ευκφνθ τουσ, τον χειριςμό/εποπτεία, τθσ 
οικογζνειασ, ςτα πλαίςια των προγραμμάτων Προλθπτικισ Εργαςίασ και Πρόλθψθσ Βίασ 
ςτθν Οικογζνεια.  
 
 
 

3. ΙΣΤΟΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
 
Πιο κάτω παρατίκενται αναλυτικά, τα γεγονότα που είχαν λάβει χϊρα, κατά τθ διάρκεια 
επίβλεψθσ τθσ οικογζνειασ, μζςω των Προγραμμάτων των ΤΚΕ, (Α) Προλθπτικισ Εργαςίασ 
και (Β) Πρόλθψθσ Βίασ ςτθν Οικογζνεια.  
 
(Α) Επίβλεψθ μζςω Ρρογράμματοσ Ρρολθπτικισ Εργαςίασ 
Θ επίβλεψθ τθσ οικογζνειασ ξεκίνθςε ςτα πλαίςια του προγράμματοσ Προλθπτικισ 
Εργαςίασ και τιριξθσ Οικογενείασ με Ανιλικο Παιδί (Οικογενειακι υμβουλευτικι, (εν 
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τοισ εφεξισ Ο/), μετά τθν λιψθ από τισ ΤΚΕ, ςχετικισ ζκκεςθσ τθσ Εκπαιδευτικισ 
Ψυχολόγου, κ. ΧΧΧΧΧ, θμερ. 2/12/2009, ςτθν οποία γίνεται εκτενι αναφορά ςτα 
προβλιματα που αντιμετϊπιηε ο τυλιανόσ και ςτθ βίαιθ ςυμπεριφορά που παρουςίαηε 
ςτο ςχολείο.  
 
Θ ζκκεςθ τθσ εκπαιδευτικισ ψυχολόγου, λιφκθκε από το Γραφείο Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν 
(εν τοισ εφεξισ ΓΚΤ) Λατςιϊν ςτισ 10/3/2010 (ςε ζντυπο αναφοράσ ΤΚΕ 122). φμφωνα με 
τθν ειςιγθςθ τθσ Λειτουργοφ Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν (εν τοισ εφεξισ ΛΚΤ), κ. ΧΧΧΧΧ, θ 
αναφορά  ζχρθηε περαιτζρω χειριςμοφ από τθ ΛΚΤ τθσ περιοχισ Κοτςιάτθ. Θ ειςιγθςθ τθσ 
ΛΚΤ εγκρίκθκε από τθν Επόπτρια κ. ΧΧΧΧΧ και ο φάκελοσ τθσ περίπτωςθσ για 
παρακολοφκθςθ από το πρόγραμμα Ο/Σ ςτο ΓΚΥ Λατςιϊν, άνοιξε ςτισ 17/3/2010. 
 
Θ περίπτωςθ ανατζκθκε για επίβλεψθ ςτθ ΛΚΤ του ΓΚΤ Λατςιϊν, κ. ΧΧΧΧΧ. Θ εν λόγω ΛΚΤ, 
επζβλεπε τθν περίπτωςθ κατά τθν περίοδο 3/2010 μζχρι 7/2013.  
 
 

Γεγονότα Χρονικισ Ρεριόδου 3/2010-7/2013  
 
τα πλαίςια ςυνεργαςίασ τθσ ΛΚΤ με τθν οικογζνεια, για τθν περίοδο 3/2010-7/2013, 
ζγιναν, ςφμφωνα με τισ καταχωριςεισ που περιζχονται ςτον φάκελο Ο/ ΧΧΧΧΧ, οι πιο 
κάτω ενζργειεσ:  
 
Θ πρϊτθ επαφι τθσ ΛΚΤ με τθν εν λόγω οικογζνεια ιταν μζςω τθλεφωνικισ επικοινωνίασ 
με τθ μθτζρα ςτισ 28/5/2010, κατά τθν οποία ενθμερϊκθκε ότι εξαςκικθκε βία ςτθν ίδια 
από τον ςφηυγό τθσ και ότι μαηί με το μικρότερο υιό τθσ ζφυγε από τθν οικία τθσ. Θ 
μθτζρα, όπωσ ανζφερε προζβθ, επίςθσ, ςε ςχετικι καταγγελία ςτον Αςτυνομικό Στακμό 
ΧΧΧΧΧ. τισ 31/5/2010, θ ΛΚΤ πραγματοποίθςε ςυνάντθςθ με τθ μθτζρα ςτο πατρικό τθσ 
ςτο οποίο διζμενε κατά τον ουςιϊδθ χρόνο, χωρίσ τον τ., ο οποίοσ διζμενε με τον πατζρα. 
φμφωνα με τθ ΛΚΤ, θ μθτζρα δεν εξζφραςε ανθςυχία ότι ο πατζρασ κα ζκανε κακό ςτο 
τ., αλλά ότι δεν μποροφςε να παρζχει ουςιαςτικι φροντίδα ςτο παιδί. Θ μθτζρα, 
ςφμφωνα με τθ ΛΚΤ, κακοδθγικθκε να υποβάλει αίτθςθ για νομικι αρωγι και παροχι 
δθμοςίου βοθκιματοσ. 
 
ε τθλεφωνικι επικοινωνία που είχε ςτισ 1/6/2010,  θ ΛΚΤ πλθροφόρθςε τθ μθτζρα ότι 
εφόςον θ ίδια δεν ανζφερε ότι το παιδί τθσ κινδυνεφει από τον πατζρα, δεν μπορεί  θ 
υπθρεςία να ενεργιςει για να απομακρυνκεί το παιδί από τον πατζρα του και ότι ςχετικι 
αρμοδιότθτα ζχει το δικαςτιριο. Σθν ίδια θμζρα θ ΛΚΤ ενθμερϊκθκε από το νθπιαγωγείο 
όπου φοιτοφςε ο τ. ότι δεν παρουςιάςτθκε ςτο ςχολείο, ςε ςθμείωςθ τθσ ΛΚΥ θμ. 3/ 
6/10 καταγράφει ότι ο τ. δεν πιγε ςχολείο και είναι ςυνζχεια ςτθ φάρμα μαηί με τον 
πατζρα του. 
 
ε τθλεφωνικι επικοινωνία τθσ ΛΚΤ με τθν μθτζρα ςτισ 4/6/2010, θ ΛΚΤ ενθμερϊκθκε ότι 
ο τ. εξακολουκοφςε να διαμζνει με τον πατζρα του. τισ 4/6/2010 ζγιναν προςπάκειεσ 
επικοινωνίασ τθσ ΛΚΤ με τον πατζρα χωρίσ όμωσ αποτζλεςμα. 
ε αναφορά τθσ ΛΚΤ θμ 12/7/10 καταγράφει ότι μετά από επίςκεψθ ςτισ 7/6/10 ο Στ. τθσ 
ανζφερε ότι βοθκά τον πατζρα του ςτθν φάρμα. Ο Στ. ιταν τότε μόνο 6 χρόνων. 
 
τισ 6/7/2010, θ ΛΚΤ πραγματοποίθςε απροειδοποίθτθ επίςκεψθ ςτο ςπίτι του πατζρα 
και κατζγραψε  τθν άςχθμθ κατάςταςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ τθσ οικογζνειασ αλλά 
και τθ φυςικι κατάςταςθ του παιδιοφ (όπωσ ςπυράκια), ωςτόςο, παρατιρθςε ότι ο ίδιοσ 
ιταν ομιλθτικόσ. Όπωσ ενθμερϊκθκε, ο πατζρασ είχε πρόκεςθ να πάει ο τ. ςτθ μθτζρα. ε 
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τθλεφωνικι επικοινωνία τθσ ΛΚΥ με τθ μθτζρα ςτισ 7/6/2010, τθν κακοδιγθςε για 
υποβολι αίτθςθσ για παροχι Δθμοςίου Βοθκιματοσ και τθν ενθμζρωςε, παράλλθλα, για 
τθν πρόκεςθ του πατζρα.   
 
Στισ 7/7/2010, μετά τθν επιςτροφι τθσ μθτζρασ ςτο ςπίτι, πραγματοποιικθκαν δφο 
απροειδοποίθτεσ επιςκζψεισ τθσ ΛΚΥ. Κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ επίςκεψθ, θ ΛΚΤ  
ζδωςε οδθγίεσ ςτθ μθτζρα για υποβολι αίτθςθσ ΔΒ και υποβολισ αίτθςθσ για βελτίωςθ 
των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ από τθν Επαρχιακι Διοίκθςθ. Κατά τθ δεφτερθ επίςκεψθ, ζγινε 
ςυνάντθςθ ςτο ςπίτι και με τον πατζρα και κακοδθγικθκε όπωσ υποβάλει αίτθςθ για 
παροχι ΔΒ. Κατά τθ ςυνομιλία με τον πατζρα, ζγινε παραδοχι για άςκθςθ βίασ προσ  τθ 
ςφηυγο, αλλά με τθ δικαιολογία ότι ιταν κάτω από πίεςθ λόγω οικονομικϊν 
προβλθμάτων.  
Κατά τθν περίοδο 11-13/8/2010, ζγιναν επανειλθμμζνεσ προςπάκειεσ τθσ ΛΚΤ για 
τθλεφωνικι επικοινωνία με τθν οικογζνεια χωρίσ αποτζλεςμα. Ζγιναν, παράλλθλα, επαφζσ 
με τον κοινοτάρχθ και τον παπποφ, από πλευρά τθσ μθτζρασ.  
 
Θ ΛΚΥ πραγματοποίθςε απροειδοποίθτθ επίςκεψθ ςτο ςπίτι ςτισ 23/11/2010. Θ ΛΚΤ 
ςθμειϊνει βελτίωςθ ςτισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ τθσ οικογζνεια και  παρότρυνε τθ μθτζρα 
για υποβολι αίτθςθσ ΔΒ. Κατά τθν ςυνομιλία, θ μθτζρα παραδζχκθκε τθν άςκθςθ βίασ 
από το ςφηυγό, αλλά μόνο ςτθν ίδια και όχι ςτα παιδιά. τθ ςυνζχεια θ ΛΚΤ ςυναντικθκε  
με τον πατζρα, ο οποίοσ, ςφμφωνα με τθ ΛΚΤ, δεν ιταν πρόκυμοσ να τθσ μιλιςει και 
αρνικθκε να ςυνεργαςτεί με τισ ΤΚΕ. 
 
ε τθλεφωνικι επικοινωνία τθσ ΛΚΥ με τθ μθτζρα ςτισ 24/11/2010, ζγινε αναφορά ςτα 
προβλιματα που αντιμετωπίηει με το ςφηυγο τθσ αλλά και ςτθν πρόκεςι τθσ να πάει ςτο 
πατρικό τθσ. ε τθλεφωνικι επικοινωνία με τθ μθτζρα ςτισ 26/11/2010, θ ΛΚΥ 
ενθμερϊκθκε ότι κα παρζμενε τελικά ςτο ςπίτι, αλλά υπιρχαν ακόμθ ζντονα 
προβλιματα μεταξφ των ςυηφγων.  
 
τισ 30/11/2010 θ ΛΚΤ είχε τθλεφωνικζσ επαφζσ με λειτουργοφσ τθσ Επαρχιακισ Διοίκθςθσ 
Λευκωςίασ για τθν ανάγκθ που προζκυψε για επιδιόρκωςθ τθσ Σ/Κ κατοικίασ ςτθν οποία 
διζμενε θ οικογζνεια.  
 
τισ 7/1/2011, θ ΛΚΥ είχε ςυνεργαςία με τθν κοινοτικι νοςθλεφτρια, κ. ΧΧΧΧΧ, θ οποία 
είχε ςυνζντευξθ με τον ΣΤΥΛΙΑΝΟ  ο οποίοσ τθσ ανζφερε ότι ο πατζρασ του τον κτυπά 
και ότι πιγαινε ςτθν φάρμα πολλζσ ϊρεσ.  
 
Θ ίδια θ λειτουργόσ ςτισ 26/1/2011, πραγματοποίθςε επίςκεψθ ςτο ςχολείο του Στ. και 
ςυνεργάςτθκε με τθ Διευκφντρια, Συνοδό και δαςκάλα για το ηιτθμα τθσ ςυμπεριφοράσ 
του Στ.. Κοινι διαπίςτωςθ ιταν θ δυςκολία ςτθ ςυνεργαςία των εμπλεκομζνων με τθ 
μθτζρα και θ καλφτερθ ςυμπεριφορά του τ., ειδικά μετά τθν πραγματοποίθςθ τθσ 
Ρολυκεματικισ Συνεδρίασ ςτα 10/2/2011, ςτθν οποία, με βάςθ τα ςτοιχεία του 
φακζλου, δεν υπιρξε εκπροςϊπθςθ των ΥΚΕ. Πραγματοποιικθκε τθν ίδια θμζρα, 
ςυνάντθςθ τθσ ΛΚΤ με τον Στ., όπου ο ίδιοσ φαινόταν περιποιθμζνοσ και ανζφερε ςτθ ΛΚΤ 
ότι ο πατζρασ δεν κτυποφςε  τον ίδιο, αλλά φϊναηε ςτθ μθτζρα.  
Στισ 28/1/2011, θ ΛΚΥ μετζβθ ςτο ςπίτι τθσ οικογζνειασ για προγραμματιςμζνο 
ραντεβοφ, το οποίο όμωσ δεν πραγματοποιικθκε κακϊσ θ μθτζρα απουςίαηε, ωςτόςο, 
πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ ςτισ 3/2/2011, όπου ζγινε αναφορά ςτα προβλιματα που 
αντιμετϊπιηε με το ςφηυγό τθσ.  
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τισ 14/3/2011, θ ΛΚΤ καταγράφει ςτον φάκελο τθν περαιτζρω επίβλεψθ τθσ περίπτωςθσ 
με τουσ εξισ ςτόχουσ:  
-υνεργαςία με το ηεφγοσ για ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ για καλφτερθ άςκθςθ του 
γονικοφ τουσ ρόλου που λόγω του χαμθλοφ μορφωτικοφ και κοινωνικοφ επιπζδου και τθσ 
προςωπικότθτάσ τουσ γενικότερα παρουςιάηουν αδυναμίεσ. 
-Να βοθκθκοφν οι γονείσ κυρίωσ ο πατζρασ να αποδεχκεί ςυνεργαςία με τισ ΤΚΕ, το 
ςχολείο όπου φοιτά το παιδί, για παρακολοφκθςθ τθσ προόδου του, κακϊσ επίςθσ και τθσ 
όλθσ ςυμπεριφοράσ του ςτο ςχολείο 
-υνεργαςία με το ηεφγοσ για κζματα απογευματινισ απαςχόλθςθσ/κοινωνικοποίθςθσ των 
παιδιϊν 
 
το ςθμείο αυτό, δεν ζχει εντοπιςτεί, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του φακζλου, ζγκριςθ από 
τον Διοικθτικά Προϊςτάμενο τθσ ΛΚΤ των πιο πάνω ςτόχων που τζκθκαν.   
 
τισ 17/3/2011, θ ΛΚΥ πραγματοποίθςε επίςκεψθ ςτο ςπίτι τθσ οικογζνειασ κατά τθ 
διάρκεια τθσ οποίασ παρατθρικθκε ότι εξακολουκοφν οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ να μθν 
είναι κατάλλθλεσ, οι γονείσ δεν ιταν ςυνεργάςιμοι και αρνοφντο ςυνεργαςία με τθν 
Επαρχιακι διοίκθςθ για βελτιωτικά ζργα. Οι γονείσ κακοδθγικθκαν όπωσ αποτακοφν ςτθν 
επαρχιακι διοίκθςθ και τουσ ζγινε υπενκφμιςθ για ςυμμετοχι τουσ ςτθν Ρολυκεματικι 
Συνεδρία που επρόκειτο να πραγματοποιθκεί ςτο ςχολείο του τ. ςτισ 22/3/2011.  
 
τα πλαίςια προετοιμαςίασ τθσ ΛΚΤ για ςυμμετοχι τθσ ςτθν πιο πάνω Πολυκεματικι 
υνεδρία, ςτισ 16/3/2011, πραγματοποιικθκε ςτα Γραφεία του ΓΚΥ Λατςιϊν, ςυνεδρία 
με παρόντεσ τθν κ. ΧΧΧΧΧ (Ρροϊςταμζνθ Τοπικοφ ΥΚΕ Λατςιϊν), τθν κ. ΧΧΧΧΧ 
(Συντονίςτρια του Τοπικοφ Λατςιϊν) και τθν ΛΚΥ, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ 
ςυηθτικθκε θ περίπτωςθ και τζκθκαν ςτόχοι για τθν οικογζνεια. Οι ςτόχοι 
περιλάμβαναν, μεταξφ άλλων, ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ τθσ μθτζρασ, προςπάκεια για 
ςυνεργαςία του πατζρα με τισ ΤΚΕ, ενκάρρυνςθ για ςυνζχιςθ παρακολοφκθςθσ του τ. 
από το Παιδοψυχιατρικό Σμιμα του Μακαρίου, ςυνεργαςία με παπποφδεσ, βελτίωςθ των 
ςυνκθκϊν διαβίωςθσ μζςω Επαρχιακισ Διοίκθςθσ, ςυνεργαςία με το ςχολείο, 
κακοδιγθςθ μθτζρασ για οικονομικι βοικεια μζςω Ραδιομαρακωνίου, ςυμμετοχι του 
παιδιοφ ςε απογευματινά μακιματα και ςτενι παρακολοφκθςθ και καταγραφι 
δεδομζνων όςον αφορά τθν φροντίδα και προςταςία των παιδιϊν. 
 
Θ ςυμμετοχι τθσ ΛΚΤ ςτθν  εν λόγω Πολυκεματικι, ζτυχε ζγκριςθσ ςτισ 16/3/2011  από 
τθν Επαρχιακι Λειτουργό Ευθμερίασ (εν τοισ εφεξισ ΕΛΕ), κ. ΧΧΧΧΧ, εκ μζρουσ τθσ ΔΤΚΕ. Θ 
ΛΚΤ καταχϊρθςε ςτον φάκελο τα χειρόγραφα πρακτικά τθσ Πολυκεματικισ ςυνεδρίασ 
(δυςανάγνωςτθ θ χειρόγραφθ  καταχϊρθςθ).  
 
τισ 5/5/2011, θ ίδια ΛΚΤ πραγματοποίθςε απροειδοποίθτθ επίςκεψθ ςτο ςπίτι και δεν 
διαπίςτωςε βελτίωςθ ςτισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ, ενϊ είχε επαφι με τα δφο ανιλικα 
παιδιά τθσ οικογζνειασ. Οι μετζπειτα, ωςτόςο, προςπάκειεσ για επικοινωνία με τον 
πατζρα απζτυχαν. Θ ΛΚΤ ιρκε ςε επαφι με τον πάτερ, ο οποίοσ ςυμμετείχε ςτθ 
προθγοφμενθ πολυκεματικι ςυνεδρία για να μεςολαβιςει, με ςκοπό ο πατζρασ να 
επικοινωνοφςε με τθν επαρχιακι διοίκθςθ για το ηιτθμα τθσ επιδιόρκωςθσ του ςπιτιοφ.  
Θ ΛΚΥ πραγματοποίθςε απροειδοποίθτθ επίςκεψθ ςτο ςπίτι των γονζων ςτισ 22/6/2011 
χωρίσ αποτζλεςμα. Θ ΛΚΤ προςπάκθςε επίςθσ να επικοινωνιςει με ςυγγενείσ τθσ 
οικογζνειασ και πάλι χωρίσ αποτζλεςμα. το ςθμείο αυτό, θ ΛΚΤ απζςτειλε ςυςτθμζνθ 
επιςτολι θμερ. 28/6/2011, προσ τουσ γονείσ για να προςζλκουν ςτο Γραφείο τθσ 
Λειτουργοφ ςτισ 15/7/2011 για ςυηιτθςθ των προβλθμάτων που αντιμετωπίηει θ 
οικογζνεια και για τα δφο ανιλικα παιδιά τουσ. 
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τισ 15/7/2011 θ ΛΚΤ επιςκζφκθκε το ςπίτι και διενεργικθκε ςυνζντευξθ με τθν μθτζρα, θ 
οποία ιταν ζγκυοσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ θ ΛΚΤ ςυνομίλθςε με τθ μθτζρα για 
κζματα που αφοροφςαν τθ ςχζςθ τθσ με το ςφηυγο, για τθν οποία θ ίδια διλωςε ότι είχε 
βελτιωκεί, ενϊ διαπιςτϊκθκε ότι δεν ζγινε καμία ενζργεια για τθν βελτίωςθ των 
ςυνκθκϊν του ςπιτιοφ. Η ΛΚΥ επζςυρε τθν προςοχι τθσ μθτζρασ ςτο γεγονόσ ότι τα 
ανιλικα παιδιά, λόγω των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ, κα μποροφςαν να απομακρυνκοφν 
από το ςπίτι  
 
Κατά τθν περίοδο 7-10/2011, θ ΛΚΤ προζβθ ςε μια ςειρά από ενζργειεσ με ςκοπό τθν 
επικοινωνία με τον πατζρα μζςω τθλεφωνικϊν κλιςεων και απροειδοποίθτων 
επιςκζψεων, χωρίσ αποτζλεςμα. Κατά τισ απροειδοποίθτεσ επιςκζψεισ τθσ ΛΚΤ, 
διαπιςτϊκθκε ότι οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ τθσ οικογζνειασ, εξακολουκοφςαν να ιταν 
άςχθμεσ.  
 
τισ 12/10/2011, θ ΛΚΤ επικοινϊνθςε με τθν εκπαιδευτικι ψυχολόγο, κ. ΧΧΧΧΧ, από τθν 
οποία ενθμερϊκθκε ότι ο τ. παρουςιάηεται αναςτατωμζνοσ, ιταν μάρτυρασ ςε 
περιςτατικό βίασ μεταξφ των γονζων του και ςυγκεκριμζνα ότι τθν κλϊτςθςε μπροςτά 
του, ότι εξακολουκεί να πθγαίνει ςτθ μάντρα και ότι ο πατζρασ κφμωςε και ζπνιξε δυο 
ηϊα μπροςτά του (πλθροφορίεσ δόκθκαν από τθν λογοκεραπεφτρια του τ. ςτθν εκπ. 
ψυχολόγο). τισ 12-13/10/2011 ζγιναν προςπάκειεσ να επικοινωνιςει θ ΛΚΤ με τουσ 
γονείσ του τ. για διερεφνθςθ των πλθροφοριϊν που ζλαβε χωρίσ, ωςτόςο, αποτζλεςμα.    
 
τα πλαίςια προετοιμαςίασ τθσ ΛΚΥ για ςυμμετοχι τθσ ςτθν Ρολυκεματικι Συνεδρία ςτο 
ςχολείο του Στ., ςτισ 17/10/2011, πραγματοποιικθκε ςτα Γραφεία του ΓΚΥ Λατςιϊν, 
ςυνεδρία θμ 13/10/11με παρόντεσ τθν κ. ΧΧΧΧΧ (Προϊςταμζνθ Σοπικοφ ΤΚΕ Λατςιϊν), τθν 
κ. ΧΧΧΧΧ (υντονίςτρια του Σοπικοφ Λατςιϊν) και τθν κ. ΧΧΧΧΧ.  
 
φμφωνα με τα πρακτικά τθσ εν λόγω ςυνεδρίασ,θμ.13/10/11 αποφαςίςτθκε όπωσ ςτθν 
Πολυκεματικι,: 

 Τποδειχκεί ςτθ λογοκεραπεφτρια να προβεί ςε καταγγελία ςτθν Αςτυνομία για τισ 
πλθροφορίεσ που ζλαβε, κακϊσ υπιρχε ψυχολογικι βία προσ τον Στυλιανό και να 
ενθμερωκεί ο πατζρασ να μθν επαναλάβει αυτι τθ ςυμπεριφορά.  

 Να επιςτθκεί θ προςοχι των γονζων για άμεςθ επιδιόρκωςθ του ςπιτιοφ ςε ζνα 
μινα. Διαφορετικά κα γίνουν ενζργειεσ για να λθφκοφν τα παιδιά υπό τθν 
νομικι φροντίδα των ΥΚΕ.  

 Να ςυνεχιςτεί ςυνεργαςία με διάφορουσ φορείσ για ςυλλογι ςτοιχείων για 
ςκοποφσ ζκκεςθσ γεγονότων,  

 Επειδι διαπιςτϊνεται ότι οι  ςχζςεισ των γονιϊν ζχουν επιδεινωκεί με ςυχνι 
λεκτικι και ςωματικι βία προσ τθν μθτζρα αποφαςίηεται όπωσ τονιςτεί ςτον 
πατζρα να μθν κτυπά οφτε τθ μθτζρα οφτε τα παιδιά και ότι αν αντιλθφκοφν οι 
ΤΚΕ κάτι τζτοιο κα γίνει ςχετικι καταγγελία ςτθν αςτυνομία.  
 

φμφωνα με τα ςχετικά πρακτικά, θμερ. 17/10/2011, κατά τθ διάρκεια τθσ 
πολυκεματικισ, ςτθν οποία παρουςιάςτθκε μόνο θ μθτζρα, θ ςυηιτθςθ επικεντρϊκθκε 
ςτθ ςυμπεριφορά του τ. και ςτισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ τθσ οικογζνειασ. Ραρά τθ βελτίωςθ 
τθσ ςυμπεριφοράσ του Στ., κατά τθν τελευταία ϊρα ςχολείου παρουςιαηόταν 
αγχωμζνοσ, ςφμφωνα με τον δάςκαλο. Θ μθτζρα, όπωσ καταγράφεται ςτα πρακτικά, 
αρνικθκε τθν άςκθςθ βίασ από το ςφηυγό τθσ και υποςτιριξε ότι αυτά που είχε πει ο τ. 
ιταν ψζματα. Σθσ ζγινε ςφςταςθ όπωσ ο τ. παραπεμφκεί ςε ψυχολόγο για 
παρακολοφκθςθ. Θ μθτζρα αρνικθκε τισ ςυμβουλζσ των ΤΚΕ να υποβάλει αίτθςθ για 
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Δθμόςιο Βοικθμα και αποφαςίςτθκε να επικοινωνιςει ο πάτερ μαηί με τον πατζρα για το 
κζμα του ςπιτιοφ και το ΔΒ.  
 
Στισ 17/10/2011, πραγματοποιικθκε, ςυνζντευξθ με τον Στ. ςτο δθμοτικό ςχολείο Αγίασ 
Βαρβάρασ /2011 ςτθν παρουςία τθσ ςυνοδοφ κ. ΧΧΧΧΧ. 
 
 Θ ΛΚΤ, ενθμερϊκθκε από τθ ςυνοδό ότι, ςτισ 11/10/2011, ο Στ. τθσ ανζφερε περιςτατικά 
βίασ από τον πατζρα προσ τον ίδιο και ςυγκεκριμζνα ότι τον κτυπά κάτω από τισ πατοφςεσ,  
βία προσ τθν μθτζρα και ότι  ςκοτϊνει  ηωάκια τθσ φάρμασ. Κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςυνζντευξθσ, ο Στ. αρνικθκε τισ πιο πάνω πλθροφορίεσ και οποιαδιποτε περαιτζρω 
ςυνεργαςία και για το λόγο αυτό, όπωσ ςθμείωςε θ ΛΚΥ, δεν ζγινε καταγγελία ςτθν 
αςτυνομία.  
 
Κατά τθ διάρκεια 24/10/2011-30/11/2011 θ ΛΚΥ προζβθ ςε ςειρά ενεργειϊν ςτα πλαίςια 
επίβλεψθσ τθσ περίπτωςθσ, οι οποίεσ περιλάμβαναν τθλεφωνικι επικοινωνία αναφορικά 
με τθν επικείμενθ γζννα του τρίτου παιδιοφ τθσ οικογζνειασ και τισ διευκετιςεισ που 
ζπρεπε να γίνουν, τθλεφωνικζσ επικοινωνίεσ για το κζμα επιδιόρκωςθσ του ςπιτιοφ, 
απροειδοποίθτεσ επιςκζψεισ ςτθν οικία ςτισ 9/11/2011 και ςτισ 16/11 κατά τθ διάρκεια 
των οποίων διαπιςτϊκθκε ότι τα παιδιά ιταν φροντιςμζνα, ωςτόςο κεάκθκε κυνθγετικό 
όπλο ςτο κρεβάτι όπου κοιμοφνταν τα παιδιά και υποδείχκθκε ςτθ μθτζρα όπωσ αυτό 
τοποκετθκεί ψθλά για να κρυφτεί.  
 
τισ 15/11/2011 θ ΛΚΥ πραγματοποίθςε επίςκεψθ ςτο ςχολείο του Στ. και κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ διαπιςτϊκθκε, ότι ο Στ. ιταν πρόκυμοσ να μιλιςει ςτθ ΛΚΤ, 
ςτθν  οποία εξζφραςε τθ ςτεναχϊρια επειδι πιγαινε κάκε μζρα ςτθν φάρμα από τότε 
που γεννικθκε ο αδερφόσ του και ανζφερε προβλιματα που αντιμετϊπιηε ςτο ςπίτι 
(δλδ. δωμάτιο που ςτάηει, φαγθτό). Θ ςυνζντευξθ, ςφμφωνα με τθ ΛΚΤ διακόπθκε από τον 
Διευκυντι, ο οποίοσ δεν επζτρεψε ςτθ Λειτουργό να πάρει ξανά ςυνζντευξθ από τον τ. 
χωρίσ τθν παρουςία των γονζων.  
 
τισ 30/11/2011 θ ΛΚΤ πραγματοποίθςε απροειδοποίθτθ επίςκεψθ ςτο ςπίτι τθσ 
οικογζνειασ και επικεϊρθςε τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ τθσ οικίασ.  
 
τισ 26/10/2011, θ ΛΚΤ καταγράφει τθν περαιτζρω επίβλεψθ τθσ περίπτωςθσ με τουσ εξισ 
ςτόχουσ:  
-υνεργαςία με το ηεφγοσ για ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ για καλφτερθ άςκθςθ του 
γονικοφ τουσ ρόλου που λόγω του χαμθλοφ μορφωτικοφ και κοινωνικοφ επιπζδου και τθσ 
προςωπικότθτάσ τουσ γενικότερα παρουςιάηουν αδυναμίεσ. 
- Να βοθκθκοφν οι γονείσ κυρίωσ ο πατζρασ να αποδεχκεί ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ 
ευθμερίασ το ςχολείο όπου φοιτά το παιδί, για παρακολοφκθςθ τθσ προόδου του κακϊσ 
και τθσ όλθσ ςυμπεριφοράσ του ςτο ςχολείο 
-υνεργαςία με το ηεφγοσ για κζματα απογευματινισ απαςχόλθςθσ/κοινωνικοποίθςθσ των 
παιδιϊν 
 
Θ πιο πάνω ειςιγθςθ τθσ ΛΚΥ, εγκρίκθκε από τθν Επόπτρια, ΧΧΧΧΧ, ςτισ  9/4/2012.  
 
τισ 2/12/2011, κατόπιν τθλεφωνικισ επικοινωνίασ, θ ΛΚΤ ενθμερϊκθκε από τθ ςυνοδό 
του τ. ότι ο ίδιοσ ιταν ανιςυχοσ και προζβθ ςε απόπειρεσ αυτοτραυματιςμοφ με 
ψαλίδι, δθλϊνει κουραςμζνοσ που πθγαίνει ςυνεχϊσ ςτθ φάρμα . Ενθμερϊκθκε, επίςθσ 
για περιςτατικό το οποίο ςυνζβθ ςτισ 30/11/2011 ςτθν παρουςία του δαςκάλου, του 
διευκυντι και τθσ ςυνοδοφ, ςτο οποίο ο Στ. επιτζκθκε ςτθ μθτζρα του, τθν κλωτςοφςε και 
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ζλεγε «Θζλω να αυτοκτονιςω να πεκάνω», ενϊ θ ίδια προςπακοφςε να τον 
κακθςυχάςει.  
 
Σότε ο τυλιανόσ  ιταν μόνο 7 χρόνων. 
 
Κατά τθν περίοδο 17/5/2012-30/11/2012, ςφμφωνα με ςτοιχεία του φακζλου, θ ΛΚΤ, 
πραγματοποίθςε τόςο τθλεφωνικζσ ςυνομιλίεσ με τθ μθτζρα και ςειρά απροειδοποίθτων 
επιςκζψεων ςτθν οικία τθσ οικογζνειασ. Καταγράφθκε βελτίωςθ ςτισ ςυνκικεσ 
διαβίωςθσ τθσ οικογζνειασ και ςτισ ςχζςεισ του πατζρα και τθσ μθτζρασ. Μετά από 
ζγκριςθ που λιφκθκε από τθν οικογζνεια, το ίδιο διάςτθμα ξεκίνθςαν οι εργαςίεσ για 
επιδιόρκωςθ του ςπιτιοφ τθσ οικογζνειασ, οι οποίεσ ολοκλθρϊκθκαν τον επτζμβριο του 
2012.   
 
Για τθν περίοδο αξιολόγθςθσ από 27/10/2011 μζχρι 3/12/12 γίνεται νζα αξιολόγθςθ από 
τθν κα ΧΧΧΧΧ με θμερομθνία 3/12/12. 
 
Κυρία ςθμεία τθσ εν λόγω αξιολόγθςθσ είναι πωσ ο πατζρασ φαίνεται να μθν ξαναχτφπθςε 
το τ. ι να τον βρίηει κάτι που ζκανε προθγουμζνωσ και θ μθτζρα το αρνείτο. 
 
Εξακολουκεί όμωσ να είναι λιγομίλθτοσ και να ζχει λυπθμζνθ ζκφραςθ. Θ μθτζρα 
διακόπτει τθν επικοινωνία του τ. με το Παιδοψυχιατρικό Σμιμα που τον 
παρακολουκοφςε τον περαςμζνο χρόνο μετά από παρότρυνςθ τθσ ίδιασ και του ςχολείου. 
 
Παρόλεσ τισ ςυηθτιςεισ και υποδείξεισ που θ ΛΚΤ αναφζρει ότι ζχει κάνει για να μθν 
παίρνουν το Σ. κακθμερινά ςτθν μάντρα να τουσ βοθκά και τον αφινουν μζχρι αργά το 
απόγευμα ςφμφωνα με αναφορά του παιδιοφ ςυνεχίηουν να τον αναγκάηουν να 
πθγαίνει. 
 
Θ μθτζρα λζει ότι ο ίδιοσ κζλει να πθγαίνει και ότι αυτό δεν γίνεται  ζτςι κακθμερινά και 
πωσ το παιδί λζει ψζματα. 
 
Γίνεται ειςιγθςθ για παρακολοφκθςθ για ακόμθ 6 μινεσ με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ 
που κυρίωσ αφοροφν τθν κακοδιγθςθ και ςτιριξθ τθσ οικογζνειασ και ςυνεργαςία με το 
ηεφγοσ ϊςτε να μθν παίρνουν τον Στ. ςτθν φάρμα και βρουν τρόπουσ κοινωνικοποίθςθσ 
απαςχόλθςθσ των παιδιϊν τα απογεφματα. 
 
φμφωνα με τα ςτοιχεία του φακζλου, κατά το διάςτθμα 5/12/2012 – 23/5/2013, ςτα 
πλαίςια επίβλεψθσ τθσ οικογζνεια, θ ΛΚΥ ςυμμετείχε ςε πολυκεματικι ςυνεδρία που 
πραγματοποιικθκε ςτο ςχολείο του Στυλιανοφ ςτισ 5/12/2012, ςυνεργάςτθκε με το 
δάςκαλο, διευκυντι και κοινοτάρχθ και ζγιναν προςπάκειεσ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ 
τόςο με τον πατζρα όςο και με μθτζρα, χωρίσ αποτζλεςμα. Θ ΛΚΤ, πραγματοποίθςε, 
επίςθσ, απροειδοποίθτεσ επιςκζψεισ ςτθν οικία τθσ οικογζνειασ και κάλεςε τθν οικογζνεια 
ςε ςυνάντθςθ. τισ 23/5/2013, θ ΛΚΥ πραγματοποίθςε τθν τελευταία τθσ επίςκεψθ ςτο 
ςπίτι τθσ οικογζνειασ, όπου και ενθμζρωςε τθ μθτζρα για τθν αλλαγι τθσ ΛΚΥ που κα 
επζβλεπε τθν περίπτωςι τουσ.  
 
Επιςθμαίνεται ότι, με ςχετικό ςθμείωμα θμερ. 17/5/2013 τθσ ΛΚΤ κ. ΧΧΧΧΧ, θ ΛΚΤ ΧΧΧΧΧ 
ενθμερϊκθκε για το περιςτατικό άςκθςθσ βίασ ςτον τ. από τον πατζρα, ςτισ 13/5/2013, 
τθν υποβολι καταγγελίασ ςτθν αςτυνομία και όλεσ τισ ςχετικζσ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ θ κ. 
ΧΧΧΧΧ προζβθ για χειριςμό τθσ εν λόγω αναφοράσ βίασ. Η ΧΧΧΧΧ ςτισ 3/10/13 ςθμειϊνει 
ότι θ περίπτωςθ είναι ΣΟΒΑΗ και χρειάηεται άμεςθ παρζμβαςθ μασ. Σθμειϊνει ακόμθ 
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ότι ο Στ. τθσ ανζφερε ότι ο πατζρασ του δεν είναι θ πρϊτθ φορά που τον κτυπά, ενϊ 
κτυπά τθν μθτζρα του μπροςτά του και μπροςτά ςτα αδζλφια του . 
 
Πςον αφορά τθ διαδικαςία που ακολουκικθκε για τθν καταγγελία θ Κα ΧΧΧΧΧ 
ανζφερε:  
 
«Κατά τθν επίςκεψθ ςτον Αςτυνομικό Στακμό ΧΧΧΧΧ διαπίςτωςα ότι θ Κα ΧΧΧΧΧ ιταν 
γνωςτι ςτουσ περιςςότερουσ αςτυνομικοφσ και όπωσ αναφζρκθκε από τον ΧΧΧΧΧ 
ζχουν πζραν των 8-9 αναφορϊν από  φπαρξθ  βίασ και ςοβαρϊν προβλθμάτων με τον 
ςφηυγο τθσ» 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑΣ 19/7/13 
 
φμφωνα με τθν αξιολογθτικι καταχϊρθςθ τθσ ΛΚΤ ςτισ 19/7/2013, θ οποία αφορά τθν 
περίοδο αξιολόγθςθσ 4/12/12 -19/7/13 θ ςυμπεριφορά του τ. ςτο ςχολείο κατά τθν 
περίοδο 9/2012-11/1/2013, παρουςιαηόταν βελτιωμζνθ, για αυτό και τερματίςτθκε θ 
παροχι υπθρεςιϊν ςυνοδοφ.       
 
Διαπιςτϊκθκε ότι από 14/1/13 - 21/1/13 ο Στ. απουςίαηε από το ςχολείο γιατί ο πατζρασ 
του τον ικελε να βοθκά ςτθν μάντρα. Μετά από παρζμβαςθ των ΤΚΕ  επιςτρζφει και 
πάλι ςτο ςχολείο .Ο τ. ιταν μόνο οκτϊμιςι χρόνων κατά τθν χρονικι αυτι περίοδο . 
 
Διαπιςτϊνεται ότι εξακολουκεί να πθγαίνει ςτθν μάντρα τα απογεφματα, τα 
αββατοκφριακα και τισ διακοπζσ για να βοθκά τον πατζρα του ςτθν μάντρα. 
Αποτζλεςμα ςφμφωνα με αναφορά του δαςκάλου ςυχνά να πθγαίνει ςτο ςχολείο και να 
είναι κουραςμζνοσ . 
 
Εξακολουκοφν οι ςχζςεισ των γονζων να είναι προβλθματικζσ και υπάρχει άςκθςθ βίασ 
ςτθ μθτζρα, αλλά δεν είχε γίνει οποιαδιποτε καταγγελία ςτθν αςτυνομία. Συγκεκριμζνα θ 
ΛΚΥ αναφζρει ότι οι γονείσ ςυχνά καβγαδίηουν ζντονα ςτθ παρουςία των παιδιϊν 
αλλθλοβρίηονται και όποτε πεκαίνει ηϊο ο πατζρασ κεωρεί υπεφκυνθ τθν μθτζρα και 
χειροδικεί. 
 
Εξακολουκοφν δε να αρνοφνται να πάρουν το παιδί για αξιολόγθςθ/παρακολοφκθςθ από 
το Παιδοψυχιατρικό Σμιμα, παρά τισ επανειλθμμζνεσ  προςπάκειεσ των ΤΚΕ και του 
ςχολείου.  
 
Θ ΛΚΤ ειςθγικθκε τθν ςυνζχιςθ τθσ επίβλεψθσ τθσ οικογζνειασ για ακόμθ 6 μινεσ, με 
ςτόχουσ:  
-Σθ ςυνζχιςθ τθσ ςυνεργαςίασ με το ηεφγοσ για ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ για καλφτερθ 
άςκθςθ του γονικοφ ρόλου τουσ που λόγω χαμθλοφ μορφωτικοφ και κοινωνικοφ επιπζδου 
και τθσ προςωπικότθτασ παρουςιάηουν αδυναμίεσ,  
-Βοικεια προσ τουσ γονείσ κυρίωσ τον πατζρα να αποδεχκεί ςυνεργαςία με τισ ΤΚΕ και το 
ςχολείο για να παρακολουκείται θ πρόοδοσ του και θ ςυμπεριφορά του,  
-υνεργαςία με το ηεφγοσ για απογευματινι απαςχόλθςθ παιδιϊν και να μθν πθγαίνουν 
ςτθν φάρμα κυρίωσ τισ κακθμερινζσ που ζχει κατ’ οίκον εργαςία.  
-Παρακολοφκθςθ του αναφερόμενου από το Παιδοψυχιατρικό Σμιμα και ςυμβουλευτικι 
κακοδιγθςθ τθσ μθτζρασ ςε κζματα κακαριότθτασ 
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Θ πιο πάνω ειςιγθςθ τθσ ΛΚΥ εγκρίκθκε από τθν Επόπτρια κ. ΧΧΧΧΧ ςτισ 25/7/2013, με 
βάςθ και το ςθμείωμα για άςκθςθ ςωματικισ βίασ από τον πατζρα ςτο τ. και θ ςυνζχιςθ 
τθσ επίβλεψθσ τθσ οικογζνειασ για ακόμθ 6 μινεσ ςτθ ςυνζχεια .  
 

 
Γεγονότα Χρονικισ Ρεριόδου 7/2013-9/2016 
 
Σθν 1/10/2013 θ μθτζρα μετακόμιςε με τα τρία παιδιά τθσ ςτο πατρικό τθσ ςπίτι. Θ ΛΚΥ 
ΧΧΧΧΧ, θ οποία είχε επαφι με τθν περίπτωςθ λόγω χειριςμοφ τθσ αναφοράσ βίασ τον 
5/2013, επικοινϊνθςε με τθ μθτζρα θ οποία δεν αναφζρκθκε ςε πρόςφατα περιςτατικά 
βίασ. Θ ΛΚΤ ειςθγικθκε τθν άμεςθ παρζμβαςθ τθσ υπθρεςίασ και τθν μεταβίβαςθ του 
φακζλου τθσ υπόκεςθσ ςτο ΓΚΤ Λακατάμιασ για άμεςο χειριςμό, από αρμόδια ΛΚΤ. 
 
Θ ΛΚΥ ΧΧΧΧΧ του ΓΚΤ Λακατάμιασ, ενθμερϊκθκε ότι θ μθτζρα με τα τρία παιδιά τθσ 
μετακόμιςε πίςω ςτο ςπίτι τουσ ςτον Κοτςιάτθ. τισ 3/12/2013 θ ΛΚΤ ζκανε προςπάκειεσ 
επικοινωνίασ με τουσ γονείσ του τ., χωρίσ, ωςτόςο, αποτζλεςμα. Λόγω μετακόμιςθσ τθσ 
μθτζρασ πίςω ςτον Κοτςιάτθ, ο φάκελοσ μεταβιβάςτθκε ςτο ΓΚΤ Λατςιϊν για περαιτζρω 
χειριςμό.  
 
Σον φάκελο οικογενειακοφ ςυμβοφλου (Ο/) ςτο ΓΚΤ Λατςιϊν παρζλαβε ςτισ 3/12/2013 θ 
ΛΚΤ ΧΧΧΧΧ θ οποία κλικθκε από τθν κ. ΧΧΧΧΧ, όπωσ ςυμμετάςχει ςε πολυκεματικι 
ςυνάντθςθ ςτο ςχολείο του τ. ςτισ 5/12/2013. Κατά τθ διάρκεια τθσ πολυκεματικισ 
ςθμειϊκθκε ότι ο Στ. ιταν πάντα κλιμμζνοσ και ςκεπτικόσ και προβλθματίηει τουσ 
εκπαιδευτικοφσ  παρά το ότι είχε βελτιϊςει τθ ςυμπεριφορά του και δεν είναι επικετικόσ. 
Θ μθτζρα ςτθ ςυνάντθςθ ζκανε αναφορζσ για τθν άςκθςθ βίασ από το ςφηυγό τθσ.  
 
τισ 5/12/2013, θ ΛΚΥ επιςκζφκθκε τθν οικία τθσ οικογζνειασ και διαπίςτωςε τισ πολφ 
άςχθμεσ ςυνκικεσ διαβίωςισ τθσ. Δεν κατζςτθ δυνατό να ςυναντθκεί με τον πατζρα. Σθν 
ίδια θμζρα, θ ΛΚΤ ζλαβε πλθροφορία για τθν εν λόγω οικογζνεια και από άλλα μζλθ τθσ 
κοινότθτασ.  
 
τισ 5/2/2014 θ ΛΚΤ πραγματοποίθςε απροειδοποίθτθ επίςκεψθ ςτο ςπίτι, ωςτόςο, θ 
οικογζνεια απουςίαηε. Θ κατάςταςθ του ςπιτιοφ εξακολουκοφςε να είναι θ ίδια και ςε 
ςυνάντθςθ που είχε θ ΛΚΤ με τον κοινοτάρχθ, ςυηθτικθκαν οι δυςκολίεσ που αντιμετϊπιηε 
θ οικογζνεια.  
 
Στισ 6/5/2014, θ ΛΚΥ επικοινϊνθςε με τθ μθτζρα και ςυηιτθςαν το περιςτατικό άςκθςθσ 
βίασ του πατζρα προσ τον ΧΧΧΧΧ και τθν πικανότθτα θ ίδια να εγκαταλείψει  το ςφηυγό 
τθσ. Θ ΛΚΤ τθν πλθροφόρθςε ότι κα λάβει ςτιριξθ από τισ ΤΚΕ ςε τζτοια περίπτωςθ, κακϊσ 
και δωρεάν νομικι ςυμβουλι από εκελόντρια δικθγόρο από τισ ΧΧΧΧΧ. Δεν υπιρχε ςτθ 
ςυνζχεια οποιαδιποτε επικοινωνία τθσ ΛΚΤ με τθ μθτζρα.   
 
τισ 5/6/2014, θ οικογζνεια επιςκζφκθκε απροειδοποίθτα τθ ΛΚΤ ςτο Γραφείο τθσ, όπου 
ζγινε για πρϊτθ φορά επαφι τθσ ΛΚΤ με τον πατζρα. Ο πατζρασ παρουςιαηόταν ευγενικόσ 
και ομιλθτικόσ, ενϊ είχε τον τ. αγκαλιά ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ. τθ ςυνομιλία 
που είχε θ ΛΚΤ με τον τ., αυτόσ φάνθκε ευδιάκετοσ και ιταν ομιλθτικόσ. Θ ΛΚΤ 
κακοδιγθςε τον πατζρα να ςυνεργαςτεί με τθν υπθρεςία για ςκοποφσ ετοιμαςίασ τθσ 
ζκκεςθσ για το δικαςτιριο και ο ίδιοσ ςυμφϊνθςε (θ δίκθ είχε οριςτεί για τισ 3/7/2014).  
 
φμφωνα με τθν αξιολογικι καταχϊρθςθ τθσ ΛΚΥ ςτισ  20/6/2014, θ εν λόγω οικογζνεια 
παρουςίαηε δυςλειτουργία ενϊ ο Στ. περιγράφεται ωσ παιδί κλιμμζνο. Θ ΛΚΤ εκτίμθςε 
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ότι θ μθτζρα ζχρθηε βοικειασ από ειδικοφσ, ενϊ αποκόμιςε κετικι εντφπωςθ για τον 
πατζρα, μετά τθ ςυνάντθςθ τουσ. Θ ΛΚΤ ειςθγικθκε τθ μεταβίβαςθ του φακζλου ςτθ ΛΚΤ 
ΧΧΧΧΧ για ςκοποφσ ετοιμαςίασ ζκκεςθσ για το δικαςτιριο (ΤΚΕ 5). Θ ειςιγθςθ τθσ ΛΚΤ, 
εγκρίκθκε από τθν Επόπτρια κ. Ν. ΧΧΧΧΧ ςτισ 25/6/2014.  
 
Ο φάκελοσ μεταβιβάηεται ςε νζο ΛΚΥ τον κ. ΧΧΧΧΧ, ο οποίοσ ςτισ 19/11/2014 είχε 
ςυνάντθςθ με τθν οικογζνεια. Ο πατζρασ ζδειχνε ζτοιμοσ για ςυνεργαςία, ενϊ τα παιδιά 
ζδειχναν να ανθςυχοφν για το ενδεχόμενο φυλάκιςθσ του πατζρα τουσ. Σθν ίδια θμζρα, ο 
ΛΚΥ ιρκε ςε επαφι με το ςχολείο του Στ. και ενθμερϊκθκε ότι ο ίδιοσ αντιμετϊπιηε 
προβλιματα και παρουςιαηόταν ψυχολογικά επθρεαςμζνοσ. Σζκθκε ςτόχοσ να 
διευκετθκεί πολυκεματικι ςυνεδρία για τον Στ..  
 
τισ 4/9/2014, πραγματοποιείται ςυνάντθςθ του ΛΚΤ με τουσ γονείσ, με ςκοπό τθ 
ςυηιτθςθ κεμάτων που αφοροφςαν τα παιδιά. Ο ΛΚΥ επικοινϊνθςε με τθ δαςκάλα του 
Στ., θ οποία του εξζφραςε τθν ανθςυχία τθσ για τθν περίπτωςι του. Ο ΛΚΤ ςθμειϊνει ότι 
ο τ. χρειαηόταν ειδικι μεταχείριςθ και χρειάηονται οι γονείσ να δϊςουν τθν κατάλλθλθ 
προςοχι.  
τισ 9/9/2016 πραγματοποιείται ςυνάντθςθ με τον πατζρα για το κζμα τθσ ποινισ που του 
επιβλικθκε (3 μινεσ με αναςτολι), για τθν ςωματικι βία που άςκθςε ο πατζρασ ςτο Στ..  
 
 

Γεγονότα Χρονικισ Ρεριόδου 10/2016-9/2019 
 
τισ 20/12/16 γίνεται παραπομπι από τθν Αςτυνομία προσ τισ ΤΚΕ ότι θ ΧΧΧΧΧ ανζφερε 
ότι ο ςφηυγοσ τθσ τθσ επιτζκθκε ςτισ 12/12/16. 
 
Θ ίδια ανζφερε ςτθν Αςτυνομία ότι δεν αντζχει άλλθ ςωματικι και ψυχολογικι βία και 
πωσ το ανζφερε ςτθν αςτυνομία γιατί ο ςφηυγοσ τθσ είναι απρόβλεπτοσ και φοβικθκε. 
Ανζφερε ότι παρόμοια περιςτατικά ςυμβαίνουν ςυχνά. 
 
τισ 21/9/18 γίνεται αναφορά βίασ προσ τισ ΥΚΕ από άλλο μζλοσ τθσ οικογζνειασ, 
εναντίον του τ. από τον πατζρα. 
 
Θ μθτζρα αναφζρει ότι μεταξφ 10/9/18-14/9/18 υπιρχε ςυνεχισ ζνταςθ ςτο ςπίτι και 
βίαια περιςτατικά από τον πατζρα προσ τθν ίδια.  
 
Ενθμερϊκθκε το ςχολείο το οποίο διαπίςτωςε ότι το παιδί είναι λυπθμζνο και ςκυκρωπό. 
 
Στισ 21/9/18 γίνεται νζα αναφορά από τθν μθτζρα για βία ςωματικι και ψυχολογικι 
μπροςτά ςτον εφτάχρονο γιο τθσ ςτισ 20/9/18. Θ ίδια αναφζρει για ςυχνά περιςτατικά 
βίασ εδϊ και πάρα πολφ καιρό. Είπε επίςθσ ότι δεν προχωρεί ςε καταγγελία γιατί φοβάται 
τθν αντίδραςθ του ςυηφγου τθσ . 
 
Στισ 4/2/19 γίνεται παραπομπι από τθν Αςτυνομία προσ τισ ΥΚΕ ότι ςτισ 30/1/19 θ 
ΧΧΧΧΧ δζχκθκε επίκεςθ από τον ςφηυγο τθσ. 
 
τον φάκελο δεν φαίνεται καμία ειςιγθςθ λειτουργοφ και καμία οδθγία από επόπτθ. 
 
Ο φάκελοσ τθσ υπόκεςθσ μεταβιβάηεται ςε νζα ΛΚΥ τθν κ. ΧΧΧΧΧ θ οποία ςτα πλαίςια 
ςυνεργαςίασ με τθν οικογζνεια, και κυρίωσ με τθ μθτζρα, πραγματοποιεί κατ’ οίκον 
επίςκεψθ ςτισ 19/5/2017, ςυναντιςεισ ςτο γραφείο τθσ ςτισ 21/6/2017, 3/7/2017, 

http://www.apple.com/gr
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25/8/2017, 27/9/2017, 9/11/2017, 11/1/2018, 26/2/2018, 30/3/2018, 15/6/2018, 
14/9/2018 και ςυνεργαςία με το ςφμβουλο Γυμναςίου Αγίασ Βαρβάρασ και το Στ. ςτισ 
(25/9/2018).   
 
Όπωσ διαπίςτωςε θ ΛΚΥ, τα παιδιά ζχουν μια ιδιαίτερθ ςχζςθ με τον πατζρα, οι ςυνκικεσ 
διαβίωςθσ τθσ οικογζνειασ είναι πολφ άςχθμεσ, ενϊ θ μθτζρα, αν και δθλϊνει ότι 
βρίςκεται ςε διάςταςθ με τον πατζρα, εξακολουκεί να διαμζνει μαηί του λόγω των 
παιδιϊν, παρά το γεγονόσ ότι εδϊ και χρόνια τθσ αςκεί ψυχολογικι βία και μεμονωμζνα 
ςωματικι, ςτθν απουςία των παιδιϊν.  
 
Θ ΛΚΤ, ςτα πλαίςια ςυνεργαςίασ με τθ μθτζρα, παρείχε κακοδιγθςθ για καταγγελία του 
ςυηφγου, για μετακίνθςισ τθσ, για υποβολι αίτθςθσ για παροχι οικονομικισ βοικειασ και 
νομικι αρωγι. Επιπλζον, ςυνδζκθκε με πρόγραμμα παροχισ δωρεάν ψυχολογικισ 
υποςτιριξθσ ϊςτε να ενδυναμωκεί. Παρά ταφτα, θ ςυνεργαςία τθσ μθτζρασ με τθ ΛΚΤ δεν 
ιταν ιδιαίτερα εποικοδομθτικι και ςθμειϊκθκε ότι υπάρχει ςχζςθ εξάρτθςθσ τθσ ίδιασ με 
τον ςφηυγό τθσ. 
 
τισ 27/12/2018 ο φάκελοσ τθσ οικογζνειασ μεταβιβάηεται ςτθ ΛΚΥ ΧΧΧΧΧ (ΕΟΧ), θ οποία 
προβαίνει ςε πρϊτθ τθλεφωνικι επαφι με τθν οικογζνεια και ςυγκεκριμζνα, με τθ μθτζρα 
για διευκζτθςθ ραντεβοφ ςτισ 14/1/2019, ςτο οποίο τελικά θ μθτζρα δεν προςιλκε. Θ ΛΚΤ 
προςπάκθςε να επικοινωνιςει με τον πατζρα, χωρίσ αποτζλεςμα. Θ ΛΚΥ, επίςθσ, 
ςυνομίλθςε με τθ ςυνάδερφο ΛΚΥ, κ. ΧΧΧΧΧ θ οποία, παράλλθλα, προζβθ ςε ενζργειεσ 
ςτα πλαίςια χειριςμοφ αναφοράσ βίασ από τθ μθτζρα.  
 
Θ ΛΚΤ ΧΧΧΧΧ ενθμερϊκθκε από τθ ςυνομιλία, για τισ εφλογεσ ανθςυχίεσ τθσ για γενικι 
παραμζλθςθ των παιδιϊν ςε ρουχιςμό, κακαριότθτα και ψυχολογικι παραμζλθςθ, 
ανζφερε επίςθσ ότι ςε ςυνζντευξθ  που είχε με τα δυο ανιλικα αδζλφια αυτά τθσ 
ανζφεραν ότι οι γονείσ τουσ τςακϊνονται. Θ ΛΚΤ ςτόχευςε ςε απροειδοποίθτθ επίςκεψθ 
ςτθν οικία τθσ οικογζνειασ.  
 
Θ ΛΚΤ, λόγω μθ ανταπόκριςθσ του πατζρα ςτισ τθλεφωνικζσ κλιςεισ, και κατόπιν οδθγιϊν 
τθσ Επόπτριασ, απζςτειλε ςτο πατζρα επιςτολι για διευκζτθςθ ραντεβοφ ςτο Γραφείο τθσ 
θμερ. 31/1/2019, για ςκοποφσ ετοιμαςίασ ζκκεςθσ για τθν Επαρχιακι Διοίκθςθ, ςτα 
πλαίςια τθσ εξζταςθσ τθσ αίτθςθσ του πατζρα για παραχϊρθςθ Σ/Κ περιουςίασ.   
 
τθν ςυνζχεια θ ΛΚΤ, προςπάκθςε να επικοινωνιςει με τθν οικογζνεια χωρίσ αποτζλεςμα. 
Μετά από προφορικι ςυγκατάκεςθ που λιφκθκε από τθ μθτζρα, θ ΛΚΤ επικοινϊνθςε με 
τθν μθτρόπολθ Σαμαςςοφ και ενθμερϊκθκε ότι θ οικογζνεια λαμβάνει τρόφιμα και 
κακοδιγθςθ από τον ιερζα του χωριοφ. Θ ΛΚΤ ςε τθλεφωνικι επικοινωνία που είχε με τθ 
μθτζρα, τθν κακοδιγθςε να ςυμπλθρϊςει αίτθςθ νομικισ αρωγισ. Παρά το γεγονόσ ότι θ 
μθτζρα ςυμφωνεί ςτθ ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ τθσ ΛΚΤ, παρατθρείται προβλθματικι 
ςυνεργαςία και απροκυμία τθσ ίδιασ να προβεί ςε ενζργειεσ. Μετζπειτα, δεν κατζςτθ 
δυνατι θ τθλεφωνικι επικοινωνίασ με τθ μθτζρα.  
 
Στισ 13/5/2019, λιφκθκε αναφορά από τθ ΛΚΥ που βριςκόταν, κατά τον κρίςιμο χρόνο,  
ςε  κακικον αναμονισ κ. ΧΧΧΧΧ, ςε ςχζςθ με περιςτατικό που αφοροφςε τον Στ.. 
υγκεκριμζνα,  ςτισ  13/5/2019 θ Σφμβουλοσ και θ Διευκφντρια του Γυμναςίου Αγίασ 
Βαρβάρασ, ενθμζρωςαν τον αςτυνομικό ςτακμό ΧΧΧΧΧ, ότι ο τ., ςφμφωνα με τθν 
καταγραφι ςτο ζντυπο ΤΚΕ 122 τθσ ΛΚΤ, «προςπάκθςε να κάνει κακό ςτον εαυτό του με 
κυνθγετικό όπλο. Ο λόγοσ είναι θ ερωτικι απογοιτευςθ που ζγινε από ςυμμακιτριά 
του».  
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Όπωσ ενθμερϊκθκε θ ΛΚΤ ΧΧΧΧΧ, θ οποία επικοινϊνθςε με τθ μθτζρα ςτα πλαίςια 
χειριςμοφ τθσ αναφοράσ, ενθμερϊκθκε ότι ο Στ. ιταν καλά. Επιπλζον θ μθτζρα 
ςυμφϊνθςε με τθν κακοδιγθςθ που ζλαβε από τθ διεφκυνςθ του ςχολείου, όπωσ 
αποτακεί ςε ειδικό για ψυχολογικι αξιολόγθςθ του τ. και όπωσ φφγει τα όπλα από το 
ςπίτι. 
 
Μετά τθν λιψθ τθσ αναφοράσ για το περιςτατικό τθσ 13θσ Μαΐου 2019 για  ΑΡΟΡΕΙΑ 
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ  και ςχετικισ ενθμζρωςθσ που ζλαβε θ ΛΚΥ ΧΧΧΧΧ από τθ Σφμβουλο του 
Γυμναςίου Αγίασ Βαρβάρασ, όταν τελικά ιρκαν ςε επαφι, κακότι ενϊ θ ςφμβουλοσ  
προςπάκθςε ζγκαιρα να τθν εντοπίςει δεν τα κατάφερε, γι’ αυτό ανζφερε το 
περιςτατικό ςτον Αςτυνομικό Στακμό ΧΧΧΧΧ. 
 
Η αςτυνομία τότε ενθμζρωςε τθν ΛΕΙΤΟΥΓΟ ΥΚΕ που ιταν ςε αναμονι ΧΧΧΧΧ θ οποία 
με τθν ςειρά τθσ ιρκε ςε επαφι με τθν μθτζρα και ενθμζρωςε τθν προϊςταμζνθ τθσ.  
 
Ακολοφκωσ με οδθγίεσ τθσ Ρροϊςταμζνθσ ΓΚΥ Λατςιϊν, κ. ΧΧΧΧΧ, θμερ. 14/5/2019 που 
ζλαβε γνϊςθ τθσ αναφοράσ τθσ ΛΚΤ ΧΧΧΧΧ, δόκθκε  αντίγραφο τθσ αναφοράσ ςτθ ΛΚΥ 
ΧΧΧΧΧ για περαιτζρω χειριςμό , θ οποία επιβλζπει τθν περίπτωςθ ςτα πλαίςια Ο/. 
 
Η ςφμβουλοσ του Γυμναςίου όπου φοιτοφςε ο Στ. ενθμζρωςε τθν ΛΚΥ ΧΧΧΧΧ ότι ο 
Στυλιανόσ παραδζχκθκε ότι αποπειράκθκε   να αυτοκτονιςει και πωσ ότι τον 
ςυμβοφλεψε να εξεταςτεί από τισ Υπθρεςίεσ Ψυχικισ Υγείασ όπωσ ιταν θ ειςιγθςθ τθσ 
εκπαιδευτικισ ψυχολόγου κακότι διζγνωςε ότι ο Στ. είχε αυτοκτονικό ιδεαςμό. 
 
Ο Στυλιανόσ αρνικθκε να εξεταςτεί και θ ςφμβουλοσ  ανζφερε τισ εν λόγω εξελίξεισ ςτθν 
ΧΧΧΧΧ Λειτουργό των ΥΚΕ  θ οποία ανζφερε  απλά ςτθν ςφμβουλο να παρακολουκεί τον 
Στ. και να τθν ενθμερϊνει πωσ είναι ςτο ςχολείο. 
 
Η ίδια ΛΚΤ δεν ζκανε καμία επίςκεψθ ςτο Γυμνάςιο που φοιτά ο τ. οφτε προςπάκθςε 
να τον πλθςιάςει με οποιονδιποτε τρόπο παρότι οι αναφορζσ τθσ εκπαιδευτικισ 
ψυχολόγου για αυτοκτονικό ιδεαςμό και τθν παραδοχι του ίδιου ςτθν ςφμβουλο του 
ςχολείου ιταν ιδιαίτερα  ανθςυχθτικζσ τόςο για τθν μθτζρα, το ςχολείο και τον 
Αςτυνομικό τακμό.  
 
τισ 22/5/2019, θ ΛΚΤ ςυνομίλθςε με τθ μθτζρα και ενθμερϊκθκε ότι θ ίδια εγκατζλειψε 
τθν οικία τθσ, με τα δφο μικρότερα παιδιά τθσ οικογζνειασ. Ενθμερϊκθκε, επίςθσ τθν ίδια 
θμζρα από τθ ςφμβουλο του ςχολείου ότι θ μθτζρα πιγε πίςω ςτθν οικία κατόπιν 
παρζμβαςθσ του ίδιου ςχολείου. Θ ΛΚΤ ζδωςε οδθγίεσ όπωσ να μθν προβαίνουν ςε τζτοιεσ 
ενζργειεσ γιατί το ςχολείο πικανόν να μθν γνωρίηει ςθμαντικά γεγονότα και καταςτάςεισ. 
Θ ΛΚΤ ηιτθςε από το Δθμοτικό Σχολείο να δοκεί γενικό μινυμα ςτουσ γονείσ για τθν 
προκυμία των ΤΚΕ να παρζχουν βοικεια ςτθν οικογζνεια ςε κζματα που εμπίπτουν ςτισ 
αρμοδιότθτεσ τουσ. 
 
τισ 23/5/2019, πραγματοποιικθκε προγραμματιςμζνθ επίςκεψθ ςε φιλικι/ςυγγενικι  
οικία τθσ οικογζνειασ και θ ΛΚΤ ςυνομίλθςε με τον πατζρα. Κατά τθ ςυνομιλία τουσ, 
υπιρξε παραδοχι από τον πατζρα ότι εξαςκοφςε βία ςτθ μθτζρα και ότι επικυμοφςε ο 
ίδιοσ να αναλάβει τθν φροντίδα των παιδιϊν και να ζρκει πίςω ςτο ςπίτι θ μθτζρα. Η 
μθτζρα ζφυγε από τθν οικία τθσ πάλι, χωρίσ τα παιδιά ςτισ 23/5/2019. Κατά τθ 
ςυνάντθςθ, ζγινε ςυηιτθςθ για το περιςτατικό του Μαΐου με τον τ., όπου ο πατζρασ 
διαβεβαίωςε, όπωσ κατζγραψε θ ΛΚΤ, ότι  δεν κρατοφςε το όπλο και ότι το παιδί εξζφραςε 
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τθν πρόκεςι του να το πάρει. Κατά τθ ςυνάντθςθ, ο πατζρασ υπζγραψε ζντυπο 
ςυγκατάκεςθσ με τισ  ΤΚΕ. 
 
τισ 24/5/2019, θ ΛΚΤ επιςκζφκθκε το πατρικό ςπίτι τθσ μθτζρασ όπου διζμενε. 
Κακοδιγθςε τθ μθτζρα όπωσ υποβάλει αίτθςθ διαηυγίου και θ ίδια υπζγραψε αίτθςθ 
ςυγκατάκεςθσ με τισ  ΤΚΕ. ε τθλεφωνικι επικοινωνία με τον μθτρικό παπποφ, θ ΛΚΥ 
ενθμερϊκθκε για τθ βίαιθ ςυμπεριφορά του ςυηφγου και εξζφραςε τθν πρόκεςι του να 
ςτθρίξει τθ κόρθ του, παρά τισ οικονομικζσ δυςκολίεσ. ε τθλεφωνικι επικοινωνία με τον 
Διευκυντι του δθμοτικοφ ςχολείου θ ΛΚΤ επιβεβαίωςε τθ ςυνζχιςθ τθσ φοίτθςθσ των δυο 
μικρότερων παιδιϊν τθσ οικογζνειασ.  
 
τισ 4/6/2019 θ ΛΚΤ είχε τθλεφωνικι επικοινωνία με τον πατζρα ςτθν οποία ο ίδιοσ 
ανζφερε τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει με τθν φροντίδασ των τριϊν παιδιϊν. τον 
πατζρα προτάκθκε θ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςε καλοκαιρινό ςχολείο με μειωμζνο κόςτοσ 
ςυμμετοχισ, ςτο οποίο ο πατζρασ ανταποκρίκθκε κετικά και αναμενόταν θ ζγκριςι του. Θ 
ΛΚΤ ςε ςυνεργαςία με το ςχολείο, ενθμερϊκθκε για το επίπεδο φροντίδασ των παιδιϊν 
και ότι αυτά λάμβαναν γεφματα κατά τισ ςχολικζσ ϊρεσ και το βράδυ. ε τθλεφωνικι 
επικοινωνία με το διευκυντι του ςχολείου θ ΛΚΤ, επίςθσ, ενθμερϊκθκε ότι τα παιδιά 
λάμβαναν ςτιριξθ και παρουςιάηονταν ιρεμα και φροντιςμζνα και ότι ο ςφνδεςμοσ 
φρόντιηε για τα γεφματα τουσ εκεί.   
 
τισ 18/6/2019 θ ΛΚΤ επικοινϊνθςε τθλεφωνικά με τθ μθτζρα και ενθμερϊκθκε ότι θ ίδια 
δεν είχε ακόμθ υποβάλει αίτθςθ για νομικι αρωγι. υμβουλεφτθκε όπωσ υποβάλει τθ 
ςχετικι αίτθςθ το ςυντομότερο, λόγω καλοκαιρινϊν διακοπϊν. 
 
τισ 3/7/2019, θ ΛΚΤ ςυναντικθκε με τον πατζρα ςε οικία φιλικοφ του προςϊπου, όπου 
βριςκόταν με τα δφο παιδιά τθσ οικογζνειασ, παρά το γεγονόσ θ προγραμματιςμζνθ 
ςυνάντθςθ είχε διευκετθκεί ςτο ςπίτι τθσ οικογζνειασ. 
 
Κατά τθ ςυνομιλία, ο πατζρασ αρνικθκε όπωσ θ ΛΚΤ επιςκεφκεί το ςπίτι του και δεν 
αποδζχκθκε τθν παροχι κρατικισ φροντίδασ. Σα παιδιά, όπωσ είχε διαπιςτωκεί, δεν 
φοίτθςαν τελικά ςε καλοκαιρινό ςχολείο.  
 
Δεν κατζςτθ, κατά τθ διάρκεια του πιο πάνω χρονικοφ διαςτιματοσ, δυνατι οποιαδιποτε 
επαφι με τθ μθτζρα θ οποία δεν ανταποκρινόταν ςτισ τθλεφωνικζσ κλιςεισ τθσ ΛΚΤ. Θ ΛΚΤ 
ενθμερϊκθκε ότι θ ίδια αντιμετϊπιηε κζματα ψυχικισ υγείασ.  
 
τισ 22/7/2019, θ ΛΚΤ επικοινϊνθςε με τον πατζρα και ηιτθςε να γίνει διευκζτθςθ 
ςυνάντθςθσ και με τον τ. και ο πατζρασ είπε ότι  ο τ. δεν κζλει ςυνεργαςία με τισ ΤΚΕ.  
 
τισ 7/8/2019, θ ΛΚΤ ζλαβε τθλεφϊνθμα από Νοςθλεφτρια Ψυχικισ Τγείασ και 
ενθμερϊκθκε για τθν άςχθμθ ψυχολογικι κατάςταςθ τθσ μθτζρασ και το ενδεχόμενο να 
βλάψει τον εαυτό τθσ ι άλλο άτομο.  
 
τισ 8/8/2019 θ ΛΚΤ πραγματοποίθςε επίςκεψθ ςτο πατρικό τθσ μθτζρασ για αξιολόγθςθ 
τθσ κατάςταςθσ. Θ ΛΚΤ ςυμβοφλευςε τθ μθτζρα όπωσ επιςκεφκεί ψυχίατρο και 
διευκζτθςε για ραντεβοφ τθν ίδια θμζρα με τθν Δρ. ΧΧΧΧΧ. Θ ψυχίατροσ ζκρινε ότι θ 
μθτζρα ζχρθηε φαρμακευτικισ αγωγισ και υποχρεωτικισ νοςθλείασ. Θ οικογζνεια δεν 
προζβθ τελικά ςε ζκδοςθ διατάγματοσ υποχρεωτικισ νοςθλείασ.  
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φμφωνα με τθ ΛΚΤ, ζγινε προςπάκεια διευκζτθςθσ επιβλεπόμενθσ επικοινωνίασ τθσ 
μθτζρασ με τα παιδιά, ωςτόςο, λόγω των ζκτακτων εξελίξεων και τθσ ψυχολογικισ τθσ 
κατάςταςθσ τθσ μθτζρασ, δεν ζγινε κατορκωτό.  
τισ 28/8/09 θ ΛΚΤ επικοινϊνθςε με τον πατζρα και ενθμερϊκθκε ότι υπάρχει βελτίωςθ 
ςτθν επικοινωνία τθσ μθτζρασ με τα παιδιά. Θ ΛΚΤ ενθμερϊκθκε ότι θ μθτζρα 
νοςθλεφτθκε τελικά ςτο Νοςοκομείο Ακαλάςςασ κατά τθν περίοδο 9/8/2019, 2/9/2019, 
29-30/8/2019). Κατά τθ διάρκεια τθσ τθλεφωνικισ ςυνομιλίασ με τον πατζρα, ηθτικθκε ο 
προγραμματιςμόσ κατ’ οίκον επίςκεψθσ, κακϊσ και παροχι φροντίδασ, ωςτόςο, υπιρξε 
άρνθςθ εκ μζρουσ του.  
 
ε τθλεφωνικι επικοινωνία τθσ ΛΚΤ με τον πατζρα ςτισ 2/9/2019, διευκετικθκε ραντεβοφ 
ςτισ 4/9/2019 θ ϊρα 1μμ. τισ 4/9/2019, θ ΛΚΤ μετζβθ ςτθν οικία για το 
προγραμματιςμζνο ραντεβοφ και ο πατζρασ απουςίαηε. Θ ΛΚΤ προςπάκθςε να 
επικοινωνιςει μαηί του τθλεφωνικϊσ, ωςτόςο δεν ανταποκρινόταν (κλειςτι γραμμι 
τθλεφϊνου).  
 
Σα πιο πάνω ιταν και οι τελευταίεσ καταχωριςεισ  που περιζχονταν ςτον εν λόγω φάκελο 
πριν δοκεί ςτο Γραφείο αντίγραφο των φακζλων. 
 
 

(Β) Επίβλεψθ μζςω Ρρογράμματοσ Ρρόλθψθ και Αντιμετϊπιςθ Βίασ ςτθν 
Οικογζνεια   
 

Φάκελοσ Αρ. ΧΧΧΧΧ για τθν ΧΧΧΧΧ 
 
τισ 11/12/2007, λιφκθκε από τθν ΛΚΤ ςε κακικον αναμονισ, αναφορά από τον 
Αςτυνομικό τακμό ΧΧΧΧΧ, ότι τθν ίδια θμζρα ζγινε καταγγελία από τθν κ. ΧΧΧΧΧ ότι ο 
ςφηυγοσ τθσ άςκθςε ςωματικι βία. φμφωνα με τθν ΛΚΤ, θ μθτζρα διευκζτθςε το ίδιο 
βράδυ να μείνει ςε ςυγγενικό τθσ ςπίτι μαηί με το ανιλικο παιδί τθσ, τον τ..  
 
τισ 12/12/2007, δόκθκαν οδθγίεσ από τθν ΕΛΕ, κ. ΧΧΧΧΧ, όπωσ εγγραφεί αναφορά και 
τφχει άμεςθσ διερεφνθςθσ. Θ περίπτωςθ ανατζκθκε για περαιτζρω χειριςμό ςτθ ΛΚΤ 
ΧΧΧΧΧ. τα πλαίςια διερεφνθςθσ τθσ αναφοράσ, θ ΛΚΤ προςπάκθςε επανειλθμμζνα να 
επικοινωνιςει με τθ μθτζρα, χωρίσ ανταπόκριςθ. Η μθτζρα επικοινϊνθςε με τθ 
Λειτουργό και τθσ ανζφερε ότι δεν υπιρξε άλλο περιςτατικό βίασ και δεν επικυμοφςε 
ςυνεργαςία με τισ ΥΚΕ. Θ ΛΚΤ κακοδιγθςε τθ μθτζρα και διευκζτθςε ραντεβοφ, ςτο οποίο 
τελικά θ ίδια δεν προςιλκε. Ζγιναν επιπλζον προςπάκειεσ επικοινωνίασ με τθ μθτζρα 
χωρίσ αποτζλεςμα.  
 
Στισ 8/4/2008 θ ΛΚΥ ειςθγικθκε όπωσ κλείςει ο φάκελοσ θλεκτρονικά και 
αρχειοκετθκεί.  
 
Ο φάκελοσ ζκλειςε κατόπιν ζγκριςθσ τθσ ειςιγθςθσ τθσ ΛΚΤ από τθν Επόπτρια κ. ΧΧΧΧΧ, 
ςτισ 10/4/2008 και από τθν ΒΕΛΕ/ΕΛΕ κ. ΧΧΧΧΧ ςτισ 18/4/2008.  
 

Φάκελοσ Αρ. ΧΧΧΧΧ για τον ΧΧΧΧΧ  
 
Αναφορά 1 
 
τισ 14/5/2013 οι ΥΚΕ ενθμερωκικαν από τον Διευκυντι του Δθμοτικοφ χολείου Αγίασ 
Βαρβάρασ, ότι ο τ. απουςίαηε από το ςπίτι του το προθγοφμενο βράδυ, μετά που δζχτθκε 
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ςωματικι βία από τον πατζρα του. Λόγω απουςίασ τθσ ΛΚΤ ΧΧΧΧΧ, θ οποία επζβλεπε τθν 
περίπτωςθ μζςω του προγράμματοσ ςτιριξθσ οικογζνειασ με ανιλικο, θ περαιτζρω 
διερεφνθςθ τθσ εν λόγω αναφοράσ ανζλαβε θ ΛΚΤ κ. ΧΧΧΧΧ.  
 
Στα πλαίςια διαχείριςθσ τθσ αναφοράσ για βία ςε ανιλικο, τθν ίδια θμζρα που λιφκθκε 
θ αναφορά, θ ΛΚΥ είχε ςυνεργαςία με τον Διευκυντι του ςχολείου, τθ 
λογοκεραπζυτρια, τον πάτερ και προζβθ ςε ςυνζντευξθ με τθν μθτζρα και τον Στ.. Κατά 
τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ, ο τ. περιζγραψε το περιςτατικό και ζκανε αναφορά ςτο 
γεγονόσ ότι δεν είναι πρϊτθ φορά που τον κτφπθςε ο πατζρασ και κτυπά και τθ μθτζρα 
του μπροςτά ςτα αδζρφια του. Ο τ. παρουςιαηόταν ανιςυχοσ και φοβιςμζνοσ για τον 
πατζρα του. Θ ΛΚΤ κακθςφχαςε τον τ. και του επεξιγθςε τθ διαδικαςία. Ο τ. ιταν 
ςυνεργάςιμοσ και δεκτικόσ. τθ ςυνζχεια θ ΛΚΤ ςυνόδευςε τθ μθτζρα ςτον Αςτυνομικό 
τακμό ΧΧΧΧΧ όπου υποβλικθκε καταγγελία και παράλλθλα, διευκετικθκε θ 
πραγματοποίθςθ ιατροδικαςτικισ εξζταςθσ.  
 
Θ ΛΚΤ μετζβθ ςτο νοςοκομείο με το τ. και τθ μθτζρα όπου εξετάςτθκαν από ιατροδικαςτι 
ςτθν παρουςία αςτυνομικϊν. Ηθτικθκε, επίςθσ, από τθ μθτζρα θ ςυγκατάκεςι τθσ για να 
λθφκεί θ οπτικογραφθμζνθ κατάκεςθ από τον τυλιανό, ωςτόςο, θ ίδια είχε ενδοιαςμοφσ 
και δεν προζβαινε ςε γραπτι ςυγκατάκεςθ. Για το λόγο αυτό, ηθτικθκαν οδθγίεσ από τθν 
ΕΛΕ και ΒΕΛΕ για περαιτζρω χειριςμό. Θ ΛΚΤ ζλαβε οδθγίεσ όπωσ  λθφκεί  θ 
οπτικογραφθμζνθ κατάκεςθ του τ. με τθν γραπτι ςυγκατάκεςθ τθσ ίδιασ τθσ ΛΚΤ, ωσ 
Οικογενειακισ υμβοφλου, με βάςθ τον περί Βίασ ςτθν Οικογζνεια Νόμο.  
 
Στισ 14/6/2013, διενεργικθκε θ οπτικογραφθμζνθ κατάκεςθ του Στ. ςτον αςτυνομικό 
ςτακμό, μετά από προφορικι ςυγκατάκεςθ τθσ μθτζρασ και γραπτισ ςυγκατάκεςθσ τθσ 
ΛΚΥ. Κατά τθ διάρκεια τθσ κατάκεςθσ ο τ. ιταν ςυνεργάςιμοσ. Ακολοφκωσ, ο τ. 
επζςτρεψε ςτο ςχολείο και ενθμερϊκθκε ςχετικά ο Διευκυντισ και θ μθτζρα.  
 
τισ 17/6/2013 αποςτάλκθκε επιςτολι προσ τον Γενικό Ειςαγγελζα, από τθν Προϊςταμζνθ 
ΓΚΤ Λατςιϊν κ. ΧΧΧΧΧ, αναφορικά με τθ διεξαγωγι τθσ οπτικογραφθμζνθσ κατάκεςθσ του 
παιδιοφ ςτισ 14/6/2013. Επιπλζον, ςτισ 17/6/2013 θ  Προϊςτάμενθ ΓΚΤ Λατςιϊν απζςτειλε 
ςτο Γενικό Ειςαγγελζα το Δελτίο Τποχρεωτικισ αναφοράσ για τισ περιπτϊςεισ «Βίασ ςτθν 
Οικογζνεια» το οποίο ετοιμάςτθκε από τθ ΛΚΤ.  
 
Μετά το εν λόγω περιςτατικό, θ μθτζρα διζμενε αρχικά ςτο πατρικό ςπίτι τθσ μαηί με τα 
παιδιά και ενθμερϊκθκε ςχετικά το ΓΚΤ Λακατάμιασ για να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ 
ενζργειεσ για παροχι κακοδιγθςθσ. τθ ςυνζχεια, θ μθτζρα μετακόμιςε πίςω ςτο ςπίτι 
τθσ, περί τισ αρχζσ Ιουνίου 2013 και τον φάκελο τθσ υπόκεςθσ Ο/Σ ανζλαβε θ ΧΧΧΧΧ, 
λόγω απουςίασ τθσ ΛΚΥ ΧΧΧΧΧ.  
 
Θ ΛΚΤ ειςθγικθκε ςτισ 18/6/2013, το κλείςιμο τθσ αναφοράσ, δεδομζνου ότι θ περίπτωςθ 
ςυνεχίηεται να επιβλζπεται από το πρόγραμμα Ο ςτο ΓΚΤ Λατςιϊν. Θ ειςιγθςθ τθσ ΛΚΤ 
εγκρίκθκε από τθν Επόπτρια κ. ΧΧΧΧΧ.   
 
Αναφορά 2 
 
Με ενθμερωτικό ςθμείωμα θμερ. 20/12/2016, ο Αςτυνομικόσ Στακμόσ ΧΧΧΧΧ ενθμζρωςε 
τισ ΥΚΕ, ότι θ μθτζρα, ςτισ 12/12/2016, προςιλκε ςτο ςτακμό και κατάγγειλε ότι, μετά 
από λογομαχία με το ςφηυγό τθσ, τθν ζςπρωξε. Θ μθτζρα δεν επικυμοφςε τθν εξζταςι τθσ 
από κυβερνθτικό ιατρό, οφτε τθν περαιτζρω ανάμειξθ τθσ Αςτυνομίασ. Δόκθκαν οδθγίεσ 
ςτο Αρχείο, από τθν κ. ΧΧΧΧΧ και θ αναφορά ανοίχκθκε ςτισ 6/3/2017. Θ ΛΚΥ ΧΧΧΧΧ, 
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αναφζρει ότι εκ παραδρομισ ανοίχκθκε αναφορά ςτο όνομα του ανιλικου τθσ οικογζνειασ 
αντί ςτο όνομα του κφματοσ.  
 
Τπιρξε, όπωσ κατζγραψε θ ΛΚΤ, ςυνεργαςία με τθν μθτζρα, χωρίσ να γίνεται αναφορά ςε 
ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία επικοινωνίασ, από τθν οποία ενθμερϊκθκε για το περιςτατικό 
βίασ. Κατά τθν επικοινωνία που είχε θ ΛΚΤ, θ μθτζρα διλωςε ότι δεν ικελε να προβεί ςε 
γραπτι καταγγελία και ότι ικελε να γίνει ςτο ςφηυγό τθσ παρατιρθςθ για να ςυνετιςτεί 
και ότι ςκεφτόταν να προχωριςει ςε διαηφγιο.  
τισ 17/10/2017, θ ΛΚΥ ειςθγικθκε τον τερματιςμό του φακζλου και ότι θ περίπτωςθ ιδθ 
επιβλεπόταν από τον κλάδο οικογενειακοφ ςυμβοφλου (Ο) προλθπτικι Εργαςία και 
τιριξθ Ανθλίκων. Θ ειςιγθςθ τθσ ΛΚΤ εγκρίκθκε από τθν Ρροϊςταμζνθ του ΓΚΥ Λατςιϊν 
κ. ΧΧΧΧΧ τθν ίδια θμερά.  
 
Για τθν εν λόγω αναφορά περιςτατικοφ βίασ από τθ μθτζρα ςτισ 12/12/16, αποςτάλθκε 
από τθν Προϊςτάμενθ ΓΚΤ Λατςιϊν το ζντυπο Δελτίο Τποχρεωτικισ αναφοράσ για τισ 
περιπτϊςεισ «Βίασ ςτθν Οικογζνεια» το οποίο ετοιμάςτθκε από τθ ΛΚΤ που χειρίςτθκε τθν 
αναφορά ςτισ 17/10/17. 
 
Αναφορά 3 και 4 
 
φμφωνα το ζντυπο ΤΚΕ 122, θμερ. 21/9/2018, θ ΛΚΥ κ. ΧΧΧΧΧ ζλαβε αναφορά από τθ 
μθτζρα, ότι μεταξφ των θμερ. 10-14/9/2018, ο τ. ιρκε ςε αντιπαράκεςθ με τον μικρότερο 
του αδερφό και ο πατζρασ «ζπιαςε τον τ. από το ςβζρκο με ζνταςθ και του ζγειρε το 
κεφάλι προσ το πάτωμα».  
 
Θ ΛΚΥ ςθμείωςε τθν αναφορά τισ μθτζρασ για ςυνεχι ζνταςθ ςτο ςπίτι, βίαια 
περιςτατικά από τον πατζρα προσ τθν ίδια, κακϊσ και τον φόβο τθσ για τθν εξζλιξθ τθσ 
ςυμπεριφοράσ του γιοφ τθσ.  Θ μθτζρα δεν είχε προχωριςει ςε ςχετικι καταγγελία, γιατί, 
όπωσ ανζφερε, φοβόταν τθ ςυμπεριφορά του ςυηφγου τθσ. Θ μθτζρα, ςφμφωνα με τθν 
ΛΚΤ, τζκθκε προ των ευκυνϊν τθσ.  
 
Σθν ίδια θμζρα, θ ΛΚΤ ζλαβε ακόμθ μια αναφορά από τθ μθτζρα, ότι ςτισ 20/9/2018, 
υπιρξε περιςτατικό βίασ από τον εν διαςτάςει ςφηυγό τθσ ςτθν παρουςία του 7χρονου 
γιοφ τουσ. Θ μθτζρα, ζκανε, επίςθσ, αναφορά ςε άςκθςθ ψυχολογικισ βίασ. Θ ΛΚΤ τθν 
πλθροφόρθςε για τισ διαδικαςίεσ και τθν κακοδιγθςε όπωσ προχωριςει ςε καταγγελία 
του ςυηφγου τθσ, ωςτόςο, θ ίδια αρνείτο φοβοφμενθ τισ αντιδράςεισ του. Θ μθτζρα 
επικυμοφςε για διερεφνθςθ, να χρθςιμοποιθκεί το ςχολείο ωσ αναφορζασ.    
 
Θ Προϊςτάμενθ του ΓΚΤ Λατςιϊν, κ. ΧΧΧΧΧ, ςτισ 21/9/2018, ζδωςε οδθγίεσ όπωσ τα ζντυπα 
αποςταλοφν ςτο ΓΚΤ Κζντρου Πόλθσ/τροβόλου για περαιτζρω χειριςμό (ζνεκα και τθσ 
απόφαςθσ από τον επτζμβριο του  2018, για χειριςμό όλων των αναφορϊν βίασ τθσ 
Επαρχίασ, από το ΓΚΤ Κζντρου Πόλθσ/τροβόλου). Οι αναφορζσ αποςτάλκθκαν ςτο ΓΚΤ 
Κζντρου Πόλθσ-τροβόλου τθν ίδια περίοδο.  
 
Οι αναφορζσ για τα πιο πάνω περιςτατικά ςτον κλάδο πρόλθψθσ βίασ ανοίχκθκαν ςτισ 
3/10/2018 και ςτισ 4/10/2018 δόκθκαν οδθγίεσ από τθν Συντονίςτρια κ. ΧΧΧΧΧ για 
ζναρξθ τθσ ζρευνασ.  
 
Μετά από πολλζσ προςπάκειεσ για επικοινωνία τθσ ΛΚΥ κ. ΧΧΧΧΧ, ζγινε κατορκωτό να 
διευκετθκεί ραντεβοφ με τθ μθτζρα ςτισ 4/1/2019. Επειδι θ μθτζρα δεν επικυμοφςε θ 
ςυνάντθςθ να πραγματοποιθκεί ςτο ςπίτι τθσ, αυτι ζγινε ςε Μοναςτιρι ςτον Κοτςιάτθ. 
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το ραντεβοφ προςιλκε θ μθτζρα με τα δφο μικρότερα παιδιά τθν ΧΧΧΧΧ και τον ΧΧΧΧΧ. 
Δεν ιρκε ςτο ραντεβοφ ο τ. γιατί, όπωσ ανζφερε μθτζρα, δεν ικελε.  
 
Θ ΛΚΥ ενθμζρωςε τθ μθτζρα ότι, λόγω των αναφορϊν τθσ για άςκθςθ βίασ του πατζρα 
ςτον Στ. (αναφορά 3), κα ζπρεπε να τον δει. Θ μθτζρα πλθροφόρθςε τθ ΛΚΤ, ότι δεν ζγινε 
ζτςι το περιςτατικό και ότι θ ΛΚΤ, θ οποία ζλαβε τθν αναφορά, δεν είχε κατανοιςει τί τθσ 
ζλεγε (ανάκλθςθ τθσ αναφοράσ τθσ για άςκθςθ βίασ του πατζρα προσ το τ.).  
Κατά τθ ςυνάντθςθ θ μθτζρα ενθμζρωςε τθ ΛΚΥ, για τα οικονομικά προβλιματα και τθ 
βία που αςκεί ο ςφηυγοσ ςτθν ίδια αλλά αρνείτο να προβεί ςε καταγγελία. Θ ΛΚΤ 
διαπίςτωςε ότι θ μθτζρα δεν ιταν ςε κζςθ να προβεί ςε αλλαγζσ και ότι θ οικογζνεια 
παρουςίαηε ςοβαρζσ δυςλειτουργίεσ. Θ ΛΚΤ ςυμβοφλευςε τθ μθτζρα όπωσ επικοινωνιςει 
με τθ ΛΚΤ θ οποία χειρίηεται τθν περίπτωςθ τθσ ςτον κλάδο τιριξθσ οικογζνειασ με παιδί 
για περαιτζρω ςυνεργαςία.  
 
τθ ςυνζχεια, θ ΛΚΤ πιρε ςυνζντευξθ από τα δφο μικρότερα παιδιά, τθν ΧΧΧΧΧ και τον 
ΧΧΧΧΧ. Θ ΛΚΤ διαπίςτωςε ότι, παρά τα προβλιματα τθσ οικογζνειασ, τα παιδιά ιταν 
ςυνεργάςιμα και πρόκυμα να μιλιςουν. Δεν ανζφεραν άςκθςθ βίασ του πατζρα ςτο 
πρόςωπό τουσ, ι ςτον τ., αλλά ότι οι γονείσ τουσ αντιμετϊπιηαν δυςκολίεσ και ότι 
τςακϊνονται.  
 
Θ  ΛΚΥ  ΧΧΧΧΧ πλθροφόρθςε τθ ΛΚΥ του ΓΚΤ Λατςιϊν, κ. ΧΧΧΧΧ, θ οποία επζβλεπε τθν 
οικογζνεια ςτα πλαίςια Ο/  για τθ ςυνεργαςία που είχε με τθ μθτζρα και τα παιδιά και ότι 
από τθ ςυνεργαςία, διαφάνθκε ότι υπιρχε ςυναιςκθματικι παραμζλθςθ των παιδιϊν 
και ότι θ μθτζρα ανακάλεςε τθν αναφορά τθσ για άςκθςθ βία από τον πατζρα ςτον Στ.(θ 
ενθμζρωςθ αυτι επιβεβαιϊνεται και από τισ ςχετικζσ καταχωριςεισ τθσ ΛΚΤ Λατςιϊν ςτον 
ςχετικό φάκελο Αρ. ΧΧΧΧΧ). 
 
Για τθν πιο πάνω αναφορά περιςτατικοφ βίασ από τθ μθτζρα, ςτισ 9/9/2019, μετά τον 
κάνατο του τ., αποςτάλκθκε από τθν Αναπλθρϊτρια Προϊςτάμενθ ΓΚΤ Λατςιϊν, κ. ΧΧΧΧΧ, 
το ζντυπο το Δελτίο Τποχρεωτικισ αναφοράσ για τισ περιπτϊςεισ «Βίασ ςτθν Οικογζνεια», 
το οποίο ετοιμάςτθκε από τθ ΛΚΤ κ. ΧΧΧΧΧ.  
    

  Αναφορά 5 
 
Με ενθμερωτικό ςθμείωμα θμερ. 4/2/2019, ο Αςτυνομικόσ Στακμόσ ΧΧΧΧΧ ενθμζρωςε 
τισ ΥΚΕ, ότι θ μθτζρα, ςτισ 30/1/2019, προςιλκε ςτο ςτακμό και κατάγγειλε ότι δζχκθκε 
επίκεςθ από τον εν διαςτάςει ςφηυγό τθσ μετά από λογομαχία. Θ μθτζρα αρνικθκε να 
παραλάβει ζντυπο για εξζταςθ από κυβερνθτικό ιατρό και ςε κατάκεςθ τθσ δεν 
επικυμοφςε τθν ποινικι δίωξθ του εν διαςτάςει ςυηφγου τθσ. Θ αναφορά για βία ςτθν 
οικογζνεια, ανοίχκθκε ςτισ 5/3/2019, κατόπιν χειρόγραφων οδθγιϊν από τθν κ. ΧΧΧΧΧ. 
 
 

4. ΛΗΨΗ ΜΑΤΥΙΑΣ 
 
Λιψθ Μαρτυρίασ από Λειτουργοφσ των Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Ευθμερίασ 
 
τα πλαίςια τθσ ζρευνασ, προςιλκαν ςτο Γραφείο μου μετά από κλιςθ, 20 Λειτουργοί των 
ΤΚΕ, για λιψθ κατάκεςθσ ςχετικά με τθν παροφςα υπόκεςθ. θμειϊνεται ότι, οι 
Λειτουργοί που κλικθκαν ιταν πρόςωπα τα οποία, μζςα από τθν μελζτθ των ςχετικϊν με 
τθν υπόκεςθ φακζλων, διαφάνθκε ότι, κατά το διάςτθμα 2007-2019, είχαν εμπλοκι ςτθν 
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επίβλεψθ τθσ οικογζνειασ, ςτα πλαίςια των προγραμμάτων προλθπτικισ  εργαςίασ και 
πρόλθψθσ βίασ ςτθν οικογζνεια, κακϊσ και από διαφορετικά ιεραρχικά ςθμεία.  
 
Σο βαςικό περιεχόμενο των μαρτυριϊν που λιφκθκαν, καταγράφεται πιο κάτω: 
 
 
 
 
Κα. ΧΧΧΧΧ  
 
Θ κα. ΧΧΧΧΧ τελεί χρζθ Επαρχιακισ Λειτουργοφ Ευθμερίασ (ΕΛΕ) Λευκωςίασ για τα 
Γραφεία ΤΚΕ Λατςιϊν, Κζντρου Πόλθσ/τροβόλου από τισ 2 Μαΐου 2017. Ωσ ΕΛΕ, ιταν θ 
διοικθτικά υπεφκυνθ τθσ κασ ΧΧΧΧΧ, θ οποία προΐςταται του Γραφείου Κοινωνικϊν 
Τπθρεςιϊν Λατςιϊν. Θ κα. ΧΧΧΧΧ ανζφερε ότι ζλαβε γνϊςθ για τθν περίπτωςθ, μετά τα 
γεγονότα, όταν θ κα. ΧΧΧΧΧΧ (Διοικθτικά υπεφκυνθ τθσ Λειτουργοφ θ οποία βριςκόταν επί 
κακικον αναμονισ ςτισ 5 επτεμβρίου 2019, κ. ΧΧΧΧΧ)  ςτισ 6 επτεμβρίου 2019, 
ενθμζρωςε τθν Διευκφντρια Τπθρεςιϊν Κοινωνικισ  Ευθμερίασ το πρωί και ζδωςε οδθγίεσ 
προσ τθν κα. ΧΧΧΧΧ για να ετοιμαςτεί το ςχετικό ςθμείωμα από τθν επί κακικοντι 
Λειτουργό κα. ΧΧΧΧΧ. Παράλλθλα ζδωςε οδθγίεσ προσ τθν Προϊςτάμενθ του ΓΚΤ Λατςιϊν 
για τθν ετοιμαςία ςχετικοφ θμειϊματοσ. 
 
Περί τον Μάιο του 2017, όταν ανζλαβε κακικοντα ΕΛΕ, όπωσ ανζφερε, ςυγκάλεςε 
ςυνεδρία με τισ προϊςτάμενεσ των 3 Γραφείων, με ςτόχο να ςυηθτιςουν τρόπουσ και για 
παρακολοφκθςθ των προγραμμάτων και υλοποίθςθ των εκκρεμοτιτων. Σζκθκαν 
χρονοδιαγράμματα υλοποίθςθσ των εκκρεμοτιτων όπωσ ανά μινα ςυνεργαςία για 
παρακολοφκθςθ, ςυντονιςμό και με ςκοπό οι Προϊςτάμενοι να ςτθρίηουν τουσ ΛΚΤ. 
 
Είχε αποςτείλει, όπωσ αναφζρει και διαπιςτϊνεται από τα ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν για 
τθν εν λόγω ζρευνα, επιςτολι ςε Προϊςτάμενουσ ΓΚΤ ηθτϊντασ να τθν ενθμερϊςουν για τισ 
εκκρεμότθτεσ. 
 
Θ κ. ΧΧΧΧΧ ανζφερε τι ςτθν υπό αναφορά περίπτωςθ, εντοπίηεται, ςτα αρχικά ςτάδια 
παρακολοφκθςθσ, μια ζντονθ κινθτικότθτα, όπωσ ιταν και θ πρακτικι χειριςμοφ τζτοιων 
υποκζςεων, ωςτόςο μετά υπιρξαν πολλζσ αλλαγζσ 3 με 4 ΛΚΤ που επζβλεπαν τθν 
περίπτωςθ. Διαπίςτωςε κενά ςε ότι αφοροφςε ςτθ διοικθτικι εποπτεία τθσ περίπτωςθσ 
κακότι δεν υπιρχε παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ των ςτόχων, τα οποία μαηί με τθν 
εναλλαγι των ΛΚΥ είχαν αντίκτυπο ςτθ διαχείριςθ τθσ οικογζνειασ. θμείωςε περαιτζρω 
ότι δεν δόκθκαν παρατάςεισ από τθν διευκφντρια, πάρα μόνο ηθτικθκε ζγκριςθ 
παράταςθσ μετά τθν αξιολόγθςθ μζχρι 18 μινεσ.  
 
Όςο αφορά τον ΣΤΛΛΑΝΟ διαπιςτϊνει ότι υπιρχε μια ςυςςωρευμζνθ κατάςταςθ 
ςίγουρα, αλλά υπιρχε και μια δυςκολία ωσ προσ τα πραγματικά γεγονότα. θμείωςε  ότι 
ςτθν αρχικι φάςθ  υπιρχε μια ορκι παρακολοφκθςθ αλλά ςτθν πορεία θ παρακολοφκθςθ 
δεν ιταν ςτακερι, ζχρθηε πολυκεματικισ παρακολοφκθςθσ με ςτόχο ζνα ολιςτικό πλαίςιο 
διαχείριςθσ.  
 
τθ δεφτερθ φάςθ θ υπόκεςθ ςυνζπεςε με αλλαγζσ λειτουργϊν χωρίσ να επιδειχκεί θ 
ςοβαρότθτα που ζπρεπε. 
 
Εντόπιςε επίςθσ ότι υπιρχε κενό διοικθτικά εφόςον θ λειτουργόσ ΛΚΥ δεν ςτθρίχκθκε 
από τθν διοικθτικά προϊςτάμενθ. 
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Δεν απζκλειςε ο Στυλιανόσ να ιταν κεατισ βίασ, θ οποία ςυνιςτά ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ βία και 
άρα ζχρθηε πολυκεματικισ διαχείριςθσ με εμπλεκόμενουσ και τθν αςτυνομίασ και τισ 
υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ. Ανζφερε επίςθσ ότι μια πορεία μπορεί να ζχει υποτροπζσ και 
ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ που να χριηουν ςτακεροφ ςυςτθματικοφ οριοκετθμζνου και 
ςτοχευμζνου προγράμματοσ. 
 
Μετά από ερϊτθςθ, ςε ςχζςθ με το βακμό κινδφνου τθσ ςυγκεκριμζνθσ οικογζνειασ (κατά 
πόςο ιταν χαμθλόσ, μζτριοσ, υψθλόσ), θ κα. ΧΧΧΧΧ απάντθςε ότι θ οικογζνεια 
χαρακτθρίηεται ωσ μια περίπτωςθ που ζχρθηε ενόσ ςυςτθματικοφ, οροκετθμζνου ελζγχου 
και παρακολοφκθςθσ.  
 
Θ κ. ΧΧΧΧΧ, παρζκεςε τθν άποψθ ότι κα ζπρεπε, από το 2007, να αρχίςει θ 
παρακολοφκθςθ τθσ οικογζνειασ, από τθ λιψθ τθσ πρϊτθσ αναφοράσ για βία για να 
γινόταν ςωςτι διαχείριςθ και εποπτεία. θμειϊνει ότι το 2007, δεν απαιτείτο 
ςυγκατάκεςθ για να ανοιχκεί φάκελοσ πρόλθψθσ. Σφμφωνα με τθν κζςθ τθσ δεν 
τθρικθκαν οι διαδικαςίεσ ςτθν πρϊτθ αναφορά για βία και ζτςι δεν ζγινε καμία 
πρόβλεψθ κινδφνου από τθν αρχι.  
 
Όςον αφορά τον τρόπο λειτουργίασ των ΤΚΕ και παρακολοφκθςθσ μιασ οικογζνειασ θ Κα 
ΧΧΧΧΧ ανζφερε ότι λειτουργοφν με βάςει τισ Διοικθτικζσ Διατάξεισ, Εγκυκλίουσ και το 
ςχετικό Εγχειρίδιο κακϊσ επίςθσ ςφμφωνα με τθν πρακτικι οι νζοι λειτουργοί πρζπει να 
ζχουν ςτακερι εποπτεία, να ςτθρίηονται κατάλλθλα και να ζχουν επιμόρφωςθ και 
κατάρτιςθ. Επίςθσ,  ςφμφωνα με οδθγίεσ τθσ Επαρχιακοφ, κάκε ΛΚΤ δεν βγαίνει ςε 
περιοδεία  χωρίσ να ζχει διαβοφλευςθ με τθν υντονίςτρια - Επόπτθ. Ο προςδιοριηόμενοσ 
λειτουργόσ ςυηθτά τον φάκελο με τθν ςυντονίςτρια τθσ και ότι αυτό αποτελεί υποχρζωςθ 
και των δυο. 
 
Σζλοσ ανζφερε ότι είναι απαραίτθτθ θ εκτίμθςθ των δεδομζνων ϊςτε να δοκοφν 
ςυγκεκριμζνεσ ςυςτάςεισ.   
 
Θ κα. ΧΧΧΧΧ επιβεβαίωςε ότι δεν υπιρχε ποτζ ζγκριςθ για παράταςθ τθσ επίβλεψθσ τθσ 
οικογζνειασ, παρά το γεγονόσ ότι παρακολουκείτο πζραν των δφο χρόνων. Υπιρξε 
παραδοχι ότι, παρά το γεγονόσ ότι αρχικά τζκθκαν ςτόχοι από τθν τότε ΛΚΥ, ςτθ 
ςυνζχεια δεν υπιρχε παρακολοφκθςθ υλοποίθςισ τουσ.   
 
Θ κα. ΧΧΧΧΧ ανζφερε ότι είναι πρακτικι οι πρωτοδιόριςτοι να μθν ζχουν αρχικι επαφι με 
οικογζνειεσ, εάν πρϊτα δεν ςυηθτοφν τθν υπόκεςθ με τον ςυντονιςτι. τόχοσ είναι θ 
ςτιριξθ του ΛΚΤ. 
 
Κατά τθν άποψθ τθσ κασ ΧΧΧΧΧ, κα ζπρεπε για τθν εν λόγω οικογζνεια να είχε γίνει 
Ρολυκεματικι Συνεδρία από τισ ΥΚΕ και να κλθκοφν και άλλεσ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ. 
 
 
Κα. ΧΧΧΧΧ 
 
Θ κα. ΧΧΧΧΧ είναι προϊςταμζνθ του Γραφείου Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν Κζντρου 
Πόλθσ/τροβόλου και του Σομζα Πρόλθψθσ Βίασ ςτο εν λόγω γραφείο. Θ κα. ΧΧΧΧΧ 
εξζφραςε ζντονα τον προβλθματιςμό τθσ ςτο γεγονόσ ότι, από το επτζμβριο του 2018, το 
Γραφείο Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν Κζντρου Πόλθσ/τροβόλου, επιλαμβάνεται όλεσ τισ 
αναφορζσ βίασ και ζχει μόνο τρεισ λειτουργοφσ που διαχειρίηονται τισ εν λόγω αναφορζσ, 
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ενϊ προθγουμζνωσ, οι αναφορζσ εξετάηονταν από τα κατά τόπουσ τοπικά Γραφεία 
Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν.  
 
Θ ανάμειξι τθσ ςτθν υπό εξζταςθ υπόκεςθ, ιταν μετά τθ λιψθ αναφορϊν τον Οκτϊβριο 
του 2018, από το τοπικό Γραφείο Λατςιϊν, για άςκθςθ βίασ από τον πατζρα ςτθ μθτζρα. 
Είχε δϊςει οδθγίεσ για αναφορά και περαιτζρω χειριςμό. Θ κα. ΧΧΧΧΧ παραδζχτθκε τθν 
κακυςτζρθςθ που παρατθρικθκε ςτθν αποςτολι ςχετικοφ Ενθμερωτικοφ θμειϊματοσ 
ςτον Γενικό Ειςαγγελζα, ωςτόςο, δικαιολόγθςε το γεγονόσ αυτό ςτον μεγάλο φόρτο 
εργαςίασ των ΛΚΤ που χειρίηονται κζματα βίασ ςτθν οικογζνεια. Θ κα. ΧΧΧΧΧ ςθμείωςε ότι 
θ ΛΚΤ ςτο Γραφείο Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν Λατςιϊν, ενθμερϊκθκε από τθ Λειτουργό κ. 
ΧΧΧΧΧ, για τισ ςχετικζσ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ προζβθκε για τον χειριςμό των εν λόγω 
αναφορϊν βίασ.  
 
Θ κα. ΧΧΧΧΧ ςθμείωςε ότι δίνεται προτεραιότθτα ςε περιπτϊςεισ που αφοροφν βία ςτθν 
οικογζνεια με ανιλικα και ότι όλοι οι ΛΚΤ προβαίνουν ςε εκτίμθςθ κινδφνου μιασ 
κατάςταςθσ με ανιλικο. Τον τελευταίο, όμωσ λόγο, για τισ ενζργειεσ που πρζπει να 
γίνουν ςε ςχζςθ με αναφορζσ βίασ τθν ζχει ο Ρροϊςτάμενοσ.   
 
Πςο αφορά ςτθ βία αναφζρει ότι μποροφν να κάνουν πράγματα χωρίσ τθν ςυναίνεςθ 
των γονιϊν. Στόχοσ είναι να προςεγγιςτεί το παιδί για να μιλιςει. 
 
Ανζφερε επίςθσ ότι ο ρόλοσ του Συντονιςτι είναι ο προϊςτάμενοσ του λειτουργοφ και 
ζχει υποχρζωςθ να διαβάςει τον φάκελο και να δϊςει οδθγίεσ ςτον υφιςτάμενο 
υπάλλθλο. 
 
Ο ρόλοσ τθσ επόπτριασ είναι να ψάξει περιςςότερο να ρωτιςει και να ςυντονίςει. Ο 
ρόλοσ του Συντονιςτι και του Επόπτθ είναι πάντοτε ο ίδιοσ. Ζχει υποχρζωςθ να ψάξει 
και ίδιοσ τθν υπόκεςθ και να μθν περιοριςτεί ςε αυτά που κα του πει θ ίδια θ 
λειτουργόσ. 
 
Σε ερϊτθςθ ποιοσ κάνει τθν εκτίμθςθ κινδφνου, θ κα ΧΧΧΧΧ ανζφερε ότι ςε πρϊτο 
βακμό τον κάνει θ Συντονίςτρια και αν υπάρχει ακόμθ ανάγκθ θ προϊςταμζνθ. 
 
 
Κα. ΧΧΧΧΧ 
 
Θ κα. ΧΧΧΧΧ, είναι υντονίςτρια του Γραφείου Κζντρου Πόλθσ/τροβόλου και είχε εμπλοκι 
ςτθν εν λόγω υπόκεςθ, μετά τθ λιψθ αναφορϊν τον Οκτϊβριο του 2018, από το τοπικό 
Γραφείο Λατςιϊν, για άςκθςθ βίασ από τον πατζρα ςτθ μθτζρα. Είχε δϊςει οδθγίεσ ςτθ 
Λειτουργό ΧΧΧΧΧ για περαιτζρω χειριςμό των αναφορϊν, Δεν υπιρξε κάποια άλλθ 
ςυνεργαςία με τθν εν λόγω λειτουργό, κακϊσ ζκρινε ότι θ ίδια ιταν ζμπειρθ και μποροφςε 
να διαχειριςτεί αποτελεςματικά τθν αναφορά βίασ. Θ κα. ΧΧΧΧΧ μελζτθςε τον ςχετικό 
φάκελο μετά το ςυμβάν και ζλαβε γνϊςθ για τισ ενζργειεσ τισ οποίεσ θ Λειτουργόσ 
προζβθκε ςε ςχζςθ με τον χειριςμό τθσ αναφοράσ βίασ.   
 
Οι ενζργειεσ των Λειτουργϊν για χειριςμό βίασ γίνονται βάςει του εγχειριδίου 
Διατμθματικϊν Διαδικαςιϊν για Βία ςτθν Οικογζνεια και δίνεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςε 
περιπτϊςεισ άςκθςθ βίασ ςε ανιλικο. Απάντθςε ότι λαμβάνεται υπόψθ θ ψυχολογικι 
βία ςτουσ ανιλικουσ και όταν κρίνουν παραπζμπουν τα παιδιά ςτισ Υπθρεςίεσ Ψυχικισ 
Υγείασ παιδιϊν και εφιβων. Όταν το παιδί βιϊνει βία, με βάςθ το ςχετικό εγχειρίδιο 
γίνονται επεμβάςεισ. Για τθν περίπτωςθ τθσ οικογζνειασ του τυλιανοφ, όταν εξζταηε τθν 
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περίπτωςθ βίασ μεταξφ ενθλίκων θ λειτουργόσ δεν ζκρινε κζμα ψυχολογικισ βίασ ςτα 
παιδιά και δεν τθσ ανζφερε κάτι. Ανζφερε όμωσ ςτθν ΛΕΛΣΟΤΡΓΟ τθσ ΠΡΟΛΘΠΣΛΚΘ τισ 
ανθςυχίεσ τθσ για ςυναιςκθματικι παραμζλθςθ των παιδιϊν κακϊσ επίςθσ ότι τα 
παιδάκια ανζφεραν ότι γίνονται τςακωμοί των γονιϊν μπροςτά τουσ.     
 
Οι περιπτϊςεισ μποροφν να κρικοφν ωσ επείγουςεσ και γίνονται άμεςα όλεσ οι ςχετικζσ 
ενζργειεσ, διαφορετικά οι ενζργειεσ πρζπει να γίνουν εντόσ τριϊν θμερϊν.  
 
 
Κα. ΧΧΧΧΧ 
 
τθν κατάκεςι τθσ, θ κα. ΧΧΧΧΧ, θ οποία κατά το διάςτθμα Νοεμβρίου του 2011 μζχρι 
Οκτωβρίου του 2013, ιταν Ρροϊςταμζνθ του Γραφείου Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν Λατςιϊν 
(αφυπθρζτθςε από τθν υπθρεςία τον Φεβρουάριο του 2017), ανζφερε ότι ζλαβε γνϊςθ 
για τθ ςυγκεκριμζνθ οικογζνεια, ςτα πλαίςια διαχείριςθσ του περιςτατικοφ άςκθςθσ 
βίασ ςτον Στυλιανό από τον πατζρα, από τθ Λειτουργό κ. ΧΧΧΧΧ, λόγω απουςίασ τθσ 
λειτουργοφ κασ ΧΧΧΧΧ.  
 
Είχε, επίςθσ, όπωσ ανζφερε εμπλοκι ςτθ διαδικαςία ετοιμαςίασ ςχετικοφ θμειϊματοσ 
ςτον Γενικό Ειςαγγελζα και ςτθν ζγκριςθ τθσ ειςιγθςθσ τθσ λειτουργοφ κ. ΧΧΧΧΧ για 
παράταςθ τθσ επίβλεψθσ τθσ οικογζνειασ για ακόμθ 6 μινεσ, τον  Λοφλιο του 2013.  
 
Θ κ. ΧΧΧΧΧ ζκανε αναφορά ςτθν κακυςτζρθςθ που εντόπιςε, ςτο άνοιγμα του φακζλου, 
παρά το γεγονόσ ότι, ςτο μεςοδιάςτθμα θ λειτουργόσ προζβαινε ςε διάφορεσ ενζργειεσ 
για επίβλεψθ τθσ οικογζνειασ. θμείωςε ωςτόςο, ότι, αυτό ιταν κζμα διαδικαςτικό και κα 
ζπρεπε θ τότε Επόπτρια να δϊςει οδθγίεσ για να ανοιχκεί/καταγραφεί θ περίπτωςθ ωσ 
προλθπτικι ζγκαιρα. Εάν δεν υπάρχει όπωσ ανάφερε θ κα. ΧΧΧΧΧ, ανοικτόσ φάκελοσ, θ 
λειτουργόσ απλά προβαίνει ςε απλι καταγραφι των ενεργειϊν, χωρίσ να δεςμεφεται να 
ενθμερϊνει τουσ διοικθτικά προϊςταμζνουσ τθσ, όταν παρζλκει ςυγκεκριμζνο χρονικό 
πλαίςιο (6 μινεσ).  
 
τθν κατάκεςι τθσ θ κα. ΧΧΧΧΧ, ζκανε αναφορά ςτισ ευκφνεσ που ζχει μια Επόπτρια, 
κακϊσ και ςτο γεγονόσ ότι δεν γίνονταν πολυκεματικζσ ςυναντιςεισ ςτισ ΥΚΕ, με άλλουσ 
εμπλεκόμενουσ φορείσ.  
 

 
Κα. ΧΧΧΧΧΧ  
 
Θ κ. ΧΧΧΧΧΧ, θ οποία ζχει αφυπθρετιςει από τθν υπθρεςία, εκτελοφςε, κατά το 2011, χρζθ 
Ρροϊςταμζνθσ Γραφείου Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν Λατςιϊν. Για ςκοποφσ προετοιμαςίασ 
για τθ λιψθ μαρτυρίασ, ζχει μελετιςει τον ςχετικό με τθν υπόκεςθ φάκελο. Όπωσ ιταν ςε 
κζςθ να ανακαλζςει ιταν Προϊςτάμενθ τθσ κασ ΧΧΧΧΧ και κατά διαςτιματα υπιρξε 
ενθμζρωςθ τθσ ίδιασ αναφορικά με τισ κακζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ τθσ οικογζνειασ και 
τθν φπαρξθ ςωματικισ και ψυχολογικισ βίασ ςτθ ςφηυγο και ψυχολογικι βία ςτο παιδί 
από αυτά που ζβλεπε. Θ εν λόγω λειτουργόσ, όπωσ ανζφερε θ κα. ΧΧΧΧΧ, εξζφραςε τθν 
ανθςυχία τθσ για τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ οικογζνειασ, υπιρξε ςυχνι ςυηιτθςθ για το 
χειριςμό τθσ υπόκεςθσ, όπωσ ιταν και θ ςυνικθσ πρακτικι ςτα πλαίςια τθσ διαχείριςθσ 
των περιπτϊςεων τθσ προλθπτικισ και τζκθκαν ςτόχοι, κατόπιν ςυνεδρίασ με τθ 
Συντονίςτρια και τθ Λειτουργό το 2011. Ετοιμάςτθκε ζκκεςθ γεγονότων για ςκοπό 
απομάκρυνςθσ των παιδιϊν από το ςπίτι αλλά δεν προχϊρθςε.   
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Ανζφερε ότι αντάλλαςςαν πάντοτε απόψεισ με τθν ΧΧΧΧΧ γινόταν κακοδιγθςθ κακότι 
αυτό είναι μζςα ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ επόπτριασ,  αυτόσ είναι ο ρόλοσ μασ, ςθμείωςε, 
ενϊ ςθμείωςε ότι μετά τθν πολυκεματικι που ζγινε με πρωτοβουλία τθσ εκπαιδευτικισ 
ψυχολόγου είχαν τεκεί ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι . 
 
 
 
 
 
Κα. ΧΧΧΧΧ  
 
Θ κα. ΧΧΧΧΧ, θ οποία εκτελεί χρζθ Προϊςταμζνθσ ςτο Γραφείο Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν 
Λατςιϊν, ανζφερε ςτθν κατάκεςι τθσ ότι δεν γνϊριηε τθν περίπτωςθ τθσ οικογζνειασ. Θ 
περίπτωςθ ιρκε, όπωσ ςθμείωςε, εισ γνϊςθ τθσ ςτα πλαίςια προετοιμαςίασ τθσ ζκκεςθσ 
γεγονότων, για ενθμζρωςθ τθσ Επαρχιακισ Λειτουργοφ Ευθμερίασ μετά το ςυμβάν τθσ 5θσ 
επτεμβρίου 2019. Θ κα. ΧΧΧΧΧ είναι θ Προϊςτάμενθ του ΓΚΤ Λατςιϊν, από τον Απρίλιο 
του 2017, ενϊ προθγουμζνωσ, ιταν ςτο ΓΚΤ Κ. Πόλθσ/τροβόλου. Είναι, επίςθσ, Πρόεδροσ 
τθσ Προλθπτικισ Παρζμβαςθσ από το 2017.  
 
Θ κα. ΧΧΧΧΧ ανζφερε ότι, θ περίπτωςθ ιταν ςοβαρι για τθν οποία δεν ενθμερϊκθκε 
από τθν ςυντονίςτρια και από τθν ΛΚΥ .  
 
θμείωςε ότι θ περίπτωςθ ιταν τόςο ςοβαρι που ζπρεπε να είχε ςυγκλθκεί 
Ρολυκεματικι με άλλεσ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ. θμείωςε ότι δεν υπιρξε ςωςτόσ 
ςυντονιςμόσ τθσ περίπτωςθσ. Θ ίδια κεϊρθςε ότι δεν ζλαβε γνϊςθ για το ςυμβάν κακϊσ θ 
ΛΚΤ και θ Επόπτρια ζκριναν ότι μποροφςαν να το χειριςτοφν οι ίδιεσ. 
 
ε ότι αφορά το κζμα απόπειρασ αυτοκτονίασ του Στυλιανοφ, ςθμείωςε  ότι  θ 
Συντονίςτρια το ςυηθτοφςε με τθν ΛΚΥ τθσ και δεν ζκρινε ότι ζπρεπε να τθν ενθμερϊςει. 
Παρότι είχαν μεταφερκεί ςτθ ΛΚΤ τα όςα ανζφερε θ ςφμβουλοσ του ςχολείου περί τθσ 
απόπειρασ αυτοκτονίασ και θ ΛΚΤ τα ανζφερε ςτθ υντονίςτρια ,θ τελευταία ζκρινε ότι δεν 
ζπρεπε να το αναφζρει ςτθν Προϊςταμζνθ. 
 
Θ κα ΧΧΧΧΧ ανζφερε ακόμθ ότι δεν ζγινε αξιολόγθςθ του κινδφνου με οποιαδιποτε 
εργαλεία. Ανζφερε ότι αν γνϊριηε για τθν υπόκεςθ κα ζβριςκε τρόπο να γίνει αξιολόγθςθ 
ςτο τυλιανό ανεξάρτθτα από τθν ςυγκατάκεςθ των γονζων. 
 
Σθμείωςε εμφαντικά ότι δεν ζγινε προςπάκεια για αξιολόγθςθ του κινδφνου είτε με 
εργαλεία είτε χωρίσ εργαλεία. 
 
Θ κα. ΧΧΧΧΧ παραδζχκθκε ότι θ περίπτωςθ δεν πζραςε από επίπεδο αξιολόγθςθσ, 
επομζνωσ δεν ενθμερϊκθκε θ Προϊςτάμενθ.  
 
Ανζφερε ότι, εάν γνϊριηε θ Προϊςτάμενθ (ανεξάρτθτα από τθν ςυγκατάκεςθ των γονζων) 
κα ζβριςκαν τρόπο να γίνουν οι αξιολογιςεισ τθσ οικογζνειασ με βάςθ τα νζα 
επιςτθμονικά εργαλεία. Παλαιότερα, όπωσ ανζφερε, θ αξιολόγθςθ απλά γινόταν βάςει 
εγκυκλίων/ εγχειριδίων. 
 
Είναι κάτι ςφνθκεσ ,ςθμείωςε, να λαμβάνει ςυνζντευξθ από παιδί, με τζτοιεσ ενδείξεισ 
όπωσ θ αυτοκτονία, πάμε χωρίσ άδεια των γονιϊν ςτα ςχολεία . 
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τθν ςυμπλθρωματικι τθσ κατάκεςθ, θ οποία λιφκθκε ςτισ 8 Νοεμβρίου 2019, θ κα, 
ΧΧΧΧΧ παραδζχκθκε ότι διάβαςε ςτο ζντυπο που ςυμπλιρωςε θ ΧΧΧΧΧ που ιταν θ on call 
λειτουργόσ ότι είχε αναφορά για αυτοκτονία γι’ αυτό και ζδωςε οδθγίεσ για άμεςο 
χειριςμό ςτθν λειτουργό που επζβλεπε τθν οικογζνεια ΧΧΧΧΧ. 
 
Οδθγίεσ προσ τθν ΛΚΤ πρϊτθσ γραμμισ ανζφερε ότι ζπρεπε να δίδονται από τθν επόπτθ 
που ιταν θ προϊςταμζνθ τθσ. 
 
Επιβεβαίωςε εκ νζου ότι θ κα ΧΧΧΧΧ που ιταν επόπτθσ τθσ ΛΚΤ γνϊριηε για τθν 
απόπειρα αυτοκτονίασ του τυλιανοφ από ενθμζρωςθ που είχε από τθν λειτουργό.  
 
Τθσ το ανζφερε θ ίδια μετά το τραγικό γεγονόσ, και ςε ερϊτθςθ τθσ ίδιασ γιατί δεν τθσ το 
ανζφερε προθγουμζνωσ θ κα ΧΧΧΧΧ απάντθςε ότι ζκριναν ότι μποροφςαν να το 
χειριςτοφν μόνεσ τουσ. 
 
Ανζφερε ότι θ εκτίμθςθ επικινδυνότθτασ ιταν υποχρζωςθ τουσ, ςυντονίςτριασ και ΛΚΥ 
όταν ο ΦΑΚΕΛΟ ιρκε κοντά τουσ και μποροφςε να ςυγκλθκεί και Πολυκεματικι αν 
χρειαςτεί, διαδικαςία που δεν ακολουκικθκε ςτθ προκειμζνθ περίπτωςθ, ενϊ αμζςωσ 
μετά τον κάνατο του τυλιανοφ ζγιναν δυο πολυκεματικζσ για τον κακοριςμό ενεργειϊν. 
 
Ανζφερε πωσ από ό,τι είδε ςτο φάκελο τθσ υπόκεςθσ μεταγενζςτερα, τα παιδιά ζπρεπε 
να απομακρυνκοφν νωρίτερα.  
 
Όςον αφορά τθν υποχρεωτικι εξζταςθ του ανθλίκου από παιδοψυχολόγο - 
παιδοψυχίατρο ,ανζφερε ότι ςε περίπτωςθ που δεν δίνεται θ ςυγκατάκεςθ των γονζων, 
όταν το ηιτθμα είναι ςοβαρό μπορεί να γίνει αίτθςθ ςτο δικαςτιριο για ζκδοςθ 
διατάγματοσ για μερικι αφαίρεςθ τθσ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ που αφορά τθν ΡΤΥΧΗ τθσ 
υγείασ και ταυτόχρονθ αίτθςθ για ζκδοςθ διατάγματοσ υποχρεωτικισ εξζταςθσ, με βάςθ 
των περί χζςεων Γονζων και Σζκνων Νόμο. 
 
ε ερϊτθςθ μασ αν με τα δεδομζνα που είχε ενϊπιον τθσ θ ςυντονίςτρια κα ΧΧΧΧΧ ςε 
ςχζςθ με τθν οικογζνεια και τθν απόπειρα αυτοκτονίασ του Στυλιανοφ, όφειλε να 
προχωριςει ςε αυτι τθ διαδικαςία για υποχρεωτικι εξζταςθ του Στυλιανοφ από 
ψυχολόγο /ψυχίατρο, θ απάντθςθ τθσ ιταν καταφατικι ,δθλαδι ότι ζπρεπε να το κάνει .  

 
 

 Κα ΧΧΧΧΧ (αφυπ.) 
 
Θ κα. ΧΧΧΧΧ, το 2007, διατελοφςε χρζθ Προϊςτάμενθσ του Κλάδου Οικογζνειασ και Παιδί. 
Ειδικά για τθν υπό αναφορά περίπτωςθ δεν ιταν ςε κζςθ να ανακαλζςει, κακϊσ ζχει 
αφυπθρετιςει από τθν υπθρεςία το 2011.  
 
  
Κα ΧΧΧΧΧ, Συντονίςτρια  
 
Θ κα. ΧΧΧΧΧ εκτελοφςε, μζχρι και το τζλοσ του 2011, χρζθ ςυντονίςτριασ ςτο Επαρχιακό 
Γραφείο Ευθμερίασ Λατςιϊν. Ζχει αφυπθρετιςει από τθν υπθρεςία το 2013.  Θ ίδια, ωσ 
ςυντονίςτρια, γνϊριηε τθν περίπτωςθ μζςω των αναφορϊν που ζκανε θ Λειτουργόσ κ. 
ΧΧΧΧΧ, αλλά ποτζ δεν ιρκε ςε επαφι με κανζναν μζλοσ τθσ οικογζνειασ. Μαηί με τθν 
Προϊςταμζνθ, κακοδθγοφςαν τθν εν λόγω Λειτουργό ςτα πλαίςια διαχείριςθσ τθσ 
οικογζνειασ.  
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Θ κα. ΧΧΧΧΧ, ςθμείωςε ότι θ υπθρεςία προβαίνει ςε απομάκρυνςθ των παιδιϊν από μια 
οικογζνεια, εάν εξαντλθκοφν όλεσ οι δυνατότθτεσ ςτιριξθσ και βοικειασ προσ τθν 
οικογζνεια, εκτόσ και εάν υπάρχει βία ςωματικι ι ςεξουαλικι και ψυχολογικι θ οποία 
όμωσ ιταν πιο δφςκολο να αποδειχκεί. 
 
Ανζφερε επίςθσ  τθν περιγραφι τθσ ΧΧΧΧΧ για βιαιότθτα του πατζρα και το τρόπο που 
ζςφαηε τα ηϊα μπροςτά ςτα μωρά, και εικάηει ότι μπορεί να τθσ το είπε ο τυλιανόσ. 
 
Αναφορικά με τα περιςτατικά όπου πρόςωπο εκφράηει τθν πρόκεςι του/αποπειράται 
να κζςει τζρμα ςτθ ηωι του, θ κ. ΧΧΧΧΧ ανζφερε ότι αυτά κρίνονται ωσ επείγοντα και 
γίνονται άμεςεσ ενζργειεσ για να ζρκουν ςε επαφι μαηί του.  
 
ε διευκρινιςτικι ερϊτθςθ, για το ποιοσ ιταν ο τρόποσ να ζρκει ςε επαφι μαηί του 
απάντθςε ότι ζπρεπε θ ΛΚΤ να πάει κοντά του όπου και αν βριςκόταν, είτε ςτο ςχολείο 
είτε ςτο ςπίτι και αφοφ ενθμερϊςει τθν επόπτθ, τθν οικογζνεια και ψυχολόγο να κάνει 
τα αδφνατα δυνατά για να τον εντοπίςει. Με τζτοιο μινυμα ανζφερε ζπρεπε να 
κοινθτοποιθκοφν ΑΜΕΑ. 
 
Κινθτοποιοφμε τουσ γονείσ  ερχόμαςτε ςε επαφι με το Μακάριο Νοςοκομείο και τθν 
εκπαιδευτικι ψυχολόγο. 
 
Είναι προφανζσ ότι τζτοια διαδικαςία δεν ζλαβε χϊρα ςτθν υπόκεςθ του τυλιανοφ το 
οποίο αντιμετωπίςτθκε χαλαρά ςαν κάτι το αμελθτζο και χωρίσ να κινθτοποιθκεί το 
ςφςτθμα που υπιρχε ςτθν διάκεςθ τουσ με ψυχολόγουσ και τθν εκπαιδευτικι ψυχολόγο 
για οποιοδιποτε ςυντονιςμό.  
 
 
Κα ΧΧΧΧΧΧ 
 
Θ κα. ΧΧΧΧΧ, θ οποία είναι οικογενειακι ςφμβουλοσ ςτο Γραφείο Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν 
ςτο Γραφείο Κζντρου Πόλθσ/τροβόλου, ςτθν κατάκεςι τθσ ανζφερε ότι ςυνεργάςτθκε με 
τθν μθτζρα του τυλιανοφ, τον Λανουάριο του 2019, μετά τθ λιψθ αναφοράσ για άςκθςθ 
βίασ από τον πατζρα τον ΟΚΣΩΜΒΡΛΟ του 18´. τα πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ ςυναντικθκε 
με τθ μθτζρα και είχε επαφζσ με τα δφο μικρότερα παιδιά τθσ οικογζνειασ όχι όμωσ τον 
τυλιανό.  
 
Θ κα. ΧΧΧΧΧ, όπωσ κατζκεςε, είχε ενθμερωκεί προθγουμζνωσ, από τθ Λειτουργό κ. ΧΧΧΧΧ 
ότι ςυναντικθκε ςτο ςχολείο με τον τυλιανό και ότι δεν ζγινε αναφορά για κάποιο 
πρόβλθμα που αντιμετϊπιηε ο ίδιοσ. Θ ίδια δεν είδε το τυλιανό και δεν προςπάκθςε να 
τον βρει ςτο ςχολείο του. 
 
τθ ςυνάντθςθ, όπωσ ανζφερε θ λειτουργόσ, θ μθτζρα ανακάλεςε τθν αναφορά τθσ για 
άςκθςθ βίασ του πατζρα προσ τον τυλιανό αλλά ενθμζρωςε τθν ΧΧΧΧΧ για τα ευριματα 
τθσ ςε ςχζςθ με επαναλαμβανόμενθ βία ςτθ μθτζρα και τθν ςυναιςκθματικι παραμζλθςθ 
των παιδιϊν.  Θ κ. ΧΧΧΧΧ, όπωσ ανζφερε ςτθν κατάκεςι τθσ, είχε προβλθματιςμοφσ για τθ 
ςυγκεκριμζνθ οικογζνεια, τουσ οποίουσ εξζφραςε ςτθ λειτουργό που χειριηόταν τθν 
υπόκεςθ ςτα πλαίςια τθσ προλθπτικισ ςτο Γραφείο Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν ςτα Λατςιά.  
 
 
Κα «ΧΧΧΧΧ»μ,  κοινωνικι λειτουργόσ από το 1996 
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φμφωνα  με τθν μαρτυρία τθσ κασ ΧΧΧΧΧ χειριηόταν τθν υπόκεςθ από το Μάρτθ του 2010 
μζχρι τισ 19/7/13 όπου μεταβιβάςτθκε ο φάκελοσ ςτθν κα ΧΧΧΧΧ  μετά από οδθγίεσ τθσ κασ 
ΧΧΧΧΧ.  
 
φμφωνα  με τθν μαρτυρία τθσ θ Κα ΧΧΧΧΧ είχε πλθροφόρθςθ ότι δεν ιταν καλι 
λειτουργόσ γι’ αυτό τθσ τον αφαίρεςε. 
 
Όπωσ ανζφερε τθν πρϊτθ φορά που πιγε ςτο ςπίτι τθσ οικογζνειασ ςτισ 7/6/10 με 
απροειδοποίθτθ επίςκεψθ οι ςυνκικεσ  διαβίωςθσ ιταν άκλιεσ, βρικε μόνο τον πατζρα με 
τον τυλιανό ο οποίοσ ιταν τότε 6 χρόνων. Ιταν  ομιλθτικόσ και είπε ότι πάει ςτθ μάντρα 
και βοθκά τον παπά. 
 
τισ 7/7/10 ζκανε νζα απροειδοποίθτθ  επίςκεψθ όπου θ κατάςταςθ ςτο ςπίτι ιταν θ ίδια, 
λερωμζνα και ακατάςτατα και το ςπίτι μφριηε μάντρα. 
 
Όςον αφορά τισ ςχζςεισ του ηευγαριοφ, ο πατζρασ υποςχζκθκε ότι δεν κα ξανά κτυποφςε 
τθν γυναίκα του. 
 
υγκλικθκαν πολυκεματικζσ με πρωτοβουλία του ςχολείου το 2010 και ςτισ 17/10/11 για 
να ςυηθτθκεί το κζμα του τυλιανοφ ςε ςχζςθ με το γεγονόσ ότι πάει πολλζσ ϊρεσ ςτθ 
μάντρα και ότι ζχει επικετικι ςυμπεριφορά κατά περιόδουσ, ςυηθτικθκαν ακόμθ οι 
ςυνκικεσ διαβίωςθσ που εξακολουκοφςαν να ιταν άκλιεσ και ότι θ ςυμπεριφορά του 
πατζρα δεν ιταν ςωςτι, εφόςον θ μθτζρα ανζφερε ότι τθσ αςκοφςε  ςωματικι, 
ψυχολογικι και λεκτικι βία. 
 
Ανζφερε ότι δεν ιταν  κακθμερινι θ βία αλλά θ ίδια παρότρυνε τθν μθτζρα να πάει ςτθν 
αςτυνομία να το καταγγείλει γιατί τθν κτυποφςε  μπροςτά ςτα μωρά. 
 
Όπωσ ανζφερε θ μάρτυρασ, δεν  δεχόταν να δζρνει τθν μαμά μπροςτά ςτα μωρά και τθσ 
είπε να τον καταγγείλει. 
 
Αγαποφςε τα μωρά θ μαμά και  θ απομάκρυνςθ είναι θ τελευταία τουσ επιλογι. Εξαντλοφν 
κάκε περικϊριο πριν προβοφν ςε απομάκρυνςθ. 
 
Παρότρυνε δε τθν μθτζρα να το πάρει ςτο παιδοψυχιατρικό γιατί βίωνε τθν βία ϊςτε να 
ζχει τθν ςθμαςία των ειδικϊν. 
 
Σφμφωνα δε με τθν ΛΚΥ, ο Στυλιανόσ δεν ιταν χαροφμενο μωρό  ιταν  απομονωμζνο  
αλλά είχε δεξιότθτεσ. Ριγαινε ςτθ μάντρα ,και αυτό το ζλεγε το ίδιο το μωρό. 
 
Θ ειςιγθςθ τθσ ιταν  να ςυνεχίςει θ παρακολοφκθςθ γιατί δεν βελτιϊκθκαν οι ςυνκικεσ 
,εννοϊντασ ότι ςυνεχίηονταν να τςακϊνονται οι γονείσ και δεν απαςχολοφνταν τα μωρά 
με οποιαδιποτε ψυχαγωγία  ενϊ  φαίνονταν  ατθμζλθτα. 
 
Σζλοσ  ανζφερε ότι είχε τθν ςτιριξθ τθσ επόπτριασ τθσ κ. ΧΧΧΧΧ και πωσ θ πρακτικι είναι θ 
ςυηιτθςθ με τθν επόπτρια για το τι κα κάνουμε. Είχε δε τθν ζγκριςθ τθσ επόπτριασ  και τθσ 
προϊςταμζνθσ για απομάκρυνςθ των παιδιϊν  αν δεν πλθρωκοφν οι ςτόχοι. 
 
 
Κα. ΧΧΧΧΧ  
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Θ κα. ΧΧΧΧΧ, από το 2011, είναι τοποκετθμζνθ ςτο Γραφείο Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν 
Λατςιϊν, ωσ Λειτουργόσ. Όπωσ ανζφερε ςτθν κατάκεςι τθσ, θ πρϊτθ επαφι που είχε με 
τθν οικογζνεια ιταν ςτο χειριςμό τθσ αναφοράσ βίασ από τον πατζρα προσ τον τυλιανό, 
το 2013, κακϊσ θ ΛΚΤ που επζβλεπε τθν περίπτωςθ, κα ΧΧΧΧΧ απουςίαηε. Θ Λειτουργόσ 
ςτθν κατάκεςι τθσ περιζγραψε τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ προζβθ για χειριςμό τθσ 
αναφοράσ βίασ και οι αναφορζσ τθσ ςυμφωνοφν με τα ςτοιχεία που καταγράφθκαν ςτον 
φάκελο τθσ οικογζνειασ. 
 
υγκεκριμζνα θ κα ΧΧΧΧΧ ανζφερε ότι μίλθςε τόςο με τθν μθτζρα όςο και με τον τυλιανό. 
Πιγαν ςτο τακμό μαηί με τθν μθτζρα και το παιδί όπου διάφανθ ότι θ Κα ΧΧΧΧΧ ιταν 
γνωςτι ςτουσ αςτυνομικοφσ για τισ  καταγγελίεσ που ζκανε και ακολοφκθςε 
ιατροδικαςτικι εξζταςθ, ζγινε καταγραφι και άνοιξε ΦΑΚΕΛΟ βίασ ςτθν οικογζνεια. 
 
Ο Στυλιανόσ τθσ είπε ότι τον κτφπθςε ο πατζρασ του και δεν ιταν θ πρϊτθ φορά. Το ίδιο 
και τθν μαμά του. Ζγινε  οπτικογραφθμζνθ κατάκεςθ μετά από δίκθ τθσ ςυγκατάκεςθ 
γιατί θ μθτζρα δεν τθν ζδινε γραπτϊσ. 
 
´Ιταν ςε επαφι με το ςυνδετικό ΛΕΛΣΟΤΡΓΟ του ςχολείου και από ότι είχε ακοφςει από 
τθν ζκκεςθ τθσ εκπαιδευτικισ ψυχολόγου αφοροφςε ΣΟΒΑΗ περίπτωςθ βίασ ςτθν 
οικογζνεια. 
 
Επειδι το παιδί ανζφερε ότι δεν ιταν θ πρϊτθ φορά που τον κτυποφςε, διαπίςτωςε ότι 
ιταν ςυςτθματικι βία και εκτίμθςε ότι θ μθτζρα  φοβόταν τον πατζρα . 
 
Ενθμζρωςε προφορικά τθν επόπτθ - ςυντονίςτρια τθσ ότι ιταν ΣΟΒΑΗ περίπτωςθ και 
ζχρθηε παρακολοφκθςθσ με βάςθ τθν ειςιγθςθ τθσ θ οποία καταγράφεται και ςτον 
ςχετικό φάκελο. 
 
θμειϊνει δε, ότι με βάςθ τθν πρακτικι ςε ςχζςθ με τζτοιεσ ςοβαρζσ περιπτϊςεισ 
ενθμερϊνεται θ ςυντονίςτρια από τθν ΛΚΤ όπωσ ζγινε γι’ αυτι τθν περίπτωςθ και 
ακολοφκωσ ενθμερϊνεται θ προϊςταμζνθ, διαδικαςία που δεν ακολουκικθκε ςτθν 
προκειμζνθ περίπτωςθ, παρόλο που θ ίδια τθν χαρακτιριςε πολφ ΣΟΒΑΗ. 
 
Θ κα ΧΧΧΧΧ, διευκρίνιςε ότι, ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο ενθμζρωςε  τθ λειτουργό κα. ΧΧΧΧΧ 
για τουσ χειριςμοφσ τθσ αναφοράσ για άςκθςθ βίασ ςτον τυλιανό θ οποία κατζλθξε ςτο 
Δικαςτιριο και ςτον πατζρα επιβλικθκε ποινι φυλάκιςθσ 3 μθνϊν με αναςτολι. 
 
 
Κα. ΧΧΧΧΧ  
 
Όπωσ ανζφερε θ κα. ΧΧΧΧΧ, ο φάκελοσ τθσ υπόκεςθσ τθσ ανατζκθκε, με οδθγίεσ όπωσ 
παρουςιαςτεί ςτθν πολυκεματικι ςυνεδρία ςτο ςχολείο του τυλιανοφ ςτισ 5 Δεκεμβρίου 
2013 (δφο μζρεσ μετά τθν ανάκεςθ του φακζλου) και να παρακολουκιςει τί ζχουν να 
πουν οι εμπλεκόμενοι. Θ κα. ΧΧΧΧΧ, ςθμείωςε τθν δυςαρζςκεια για το γεγονόσ ότι είχε 
πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα ςτθ διάκεςι για να προετοιμαςτεί για τθ ςυνεδρία. τθ 
ςυνζδρια άκουςε τθν ΧΧΧΧΧ -μθτζρα του Στυλιανοφ- να κατθγορεί τον άντρα τθσ ότι τθν 
κτυποφςε. 
 
Θ εναςχόλθςθ τθσ με τθν περίπτωςθ τθσ ιταν πολφ ςφντομθ γφρω ςτουσ 5-6 μινεσ και 
παραδζχεται ότι δεν είχε το χρόνο να κάνει ουςιαςτικζσ ενζργειεσ με τθν οικογζνεια. Κατά 
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το διάςτθμα αυτό ανζφερε ότι ενθμζρωςε τθν Επόπτρια τθσ κ. ΧΧΧΧΧ για τισ άςχθμεσ 
ςυνκικεσ διαβίωςθσ τθσ οικογζνειασ τισ οποίεσ είχε εντοπίςει μετά από επιτόπια 
επίςκεψθ τθσ. Είχε τθν εντφπωςθ  από τθν επαφι που είχε με τον πατζρα (επιςκζφκθκε το 
γραφείο τθσ) ότι ιταν άτομο με χοντροκομμζνουσ τρόπουσ. θμείωςε ότι ςτισ ΤΚΕ υπάρχει 
προβλθματικι εποπτεία των υποκζςεων που χειρίηονται οι λειτουργοί.  
 
 
 
 
Κα. ΧΧΧΧΧ  
 
Θ κ. ΧΧΧΧΧ, όπωσ ανζφερε ςτθν κατάκεςι τθσ, είχε επαφι με τθν ςυγκεκριμζνθ 
περίπτωςθ, ωσ λειτουργόσ, κατά το διάςτθμα Μαΐου 2017-Δεκεμβρίου 2018. Κατά το 
διάςτθμα αυτό, όπωσ διλωςε, προςπάκθςε να ςτθρίξει τθ μθτζρα ψυχολογικά, για να 
ενδυναμωκεί. Όπωσ ςθμείωςε, είχε επαφι με τθν Προϊςταμζνθ τθσ για τθν εν λόγω 
οικογζνεια και ζκεςαν ςτόχο να ενδυναμωκεί θ μθτζρα για να μπορζςει να φφγει από το 
ςπίτι και από το ςφηυγό τθσ.  
 
Είχε πραγματοποιιςει κατ’ οίκον επίςκεψθ, αλλά και ςυναντιςεισ με τθ μθτζρα ςτο 
Γραφείο. θμείωςε ότι υπιρχαν ακατάλλθλεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ, ωςτόςο το ςπίτι είχε 
επιδιορκωκεί μζςω τθσ Επαρχιακισ Διοίκθςθσ.  
 
Ζλαβε γνϊςθ για αναφορζσ για άςκθςθ βίασ του πατζρα προσ τθ μθτζρα. Παρότι  γνϊριηε 
ότι υπιρξε αναφορά για περιςτατικό άςκθςθσ βίασ από τον πατζρα ςτο τυλιανό,  το 
παιδί, με το οποίο ςυναντικθκε ςτο ςχολείο του, δεν ανζφερε  το  περιςτατικό. Ο 
ςφμβουλοσ του ςχολείου τθσ ανζφερε ότι ιταν κλειςτόσ ςτον εαυτό του εδϊ και χρόνια  
Θ κ. ΧΧΧΧΧ όπωσ ανζφερε ςτθν κατάκεςι τθσ, ενθμζρωςε τθ λειτουργό που χειρίηεται τισ 
αναφορζσ βίασ για τισ διαπιςτϊςεισ τθσ και τθν Επόπτριά τθσ, προφορικά, ότι υπάρχουν  
αναφορζσ από τθ μθτζρα για άςκθςθ βίασ. 

 
 
Κα. ΧΧΧΧΧ  
 
Όπωσ ανζφερε θ κ. ΧΧΧΧΧ, προςλιφκθκε ςτθν υπθρεςία ωσ ζκτακτθ Λειτουργόσ τον 
Νοζμβριο, του 2018 και θ υπόκεςθ τθσ ανατζκθκε τον Λανουάριο του 2019 μαηί με άλλεσ 
117 υποκζςεισ . Θ πρϊτθ ενζργεια που ζκανε για τθν περίπτωςθ ιταν τθλεφωνικι επαφι 
με τθν οικογζνεια. Όπωσ ςθμείωςε ςτθν κατάκεςι τθσ, με τθ ςυγκεκριμζνθ οικογζνεια 
υπιρχε μεγάλθ δυςκολία ςυνεργαςίασ/ανταπόκριςθσ, ενϊ θ ίδια γνϊριηε, από τον 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ,  ότι υπιρχαν αναφορζσ για βία και άςχθμεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ.  
Θ ίδια είχε υπόνοιεσ για το τι ενδεχομζνωσ να ςυνζβαινε ςτο ςπίτι και θ άρνθςθ των 
γονζων να τθ δεχτοφν ίςωσ να διλωνε κθςαυριςμό εκ μζρουσ τουσ. 
 
Σο Μάιο του 2019, θ μθτζρα τθν ενθμζρωςε για τθν άςκθςθ βίασ εναντίον τθσ και ότι 
πιρε τα δφο παιδιά και ζφυγε από το ςπίτι. Θ ίδια μίλθςε με τθν ςυντονίςτρια για να δουν 
που κα πιγαινε, είχαν ανθςυχίεσ αλλά το πατρικό τθσ ιταν ςε καλι κατάςταςθ. Όπωσ 
ενθμερϊκθκε μετά από παρζμβαςθ του ςχολείου θ ίδια επζςτρεψε ςτο ςπίτι. Θ ίδια είχε 
μεταφζρει τισ ανθςυχίεσ τθσ ςτο ςχολείο, κακϊσ και ότι τζτοιου είδουσ παρεμβάςεισ δεν 
ιταν καλζσ. 
 
τθν οικία πιγε απροειδοποίθτα, ενδεχομζνωσ τον Μάρτιο το πρωί, όμωσ δεν υπιρχε 
κανείσ εκεί. Ποτζ δεν είδε το ςπίτι εςωτερικά, αφοφ όποτε ζκλειναν ραντεβοφ με τον 
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πατζρα, δεν τον ζβριςκε. Παρατιρθςε ότι το ςπίτι εξωτερικά είχε ψθλά χόρτα και πολλά 
αυτοκίνθτα, λάςτιχα και τενεκζδεσ. Σο ςπίτι το επιςκζφκθκε τελικά μετά το κάνατο του 
τυλιανοφ. 
 
Θ ίδια ζχει κάνει τθν ζκκεςθ για τθν αφαίρεςθ του δικαιϊματοσ γονικισ μζριμνασ για τα 
δφο παιδιά τθσ οικογζνειασ μετά το ςυμβάν και ιταν θ ίδια που ζκανε τθν Ζνορκο Διλωςθ 
για το Δικαςτιριο. Θ ίδια ςυμμετείχε ςτθν υμβουλευτικι Επιτροπι που ςυγκροτικθκε 
μετά το κάνατο του τυλιανοφ και ςυμφωνοφςε με τισ διαπιςτϊςεισ που κατζλθξαν 
ςυηθτϊντασ τθν υπόκεςθ. 
 
Ο λόγοσ, όπωσ αναφζρκθκε, ιταν θ ςυχνι άρνθςθ του πατζρα για ςυνεργαςία και 
ειδικότερα, το ότι δεν γνϊριηαν τι ςυνζβαινε, θ ςυςτθματικι του άρνθςθ να δεχτεί 
βοικεια παρότι ιταν μονογονιόσ, ενϊ υπιρχε ανάγκθ για βοικεια αλλά ο ίδιοσ κρυβόταν. 
 
Θ αδυναμία των γονζων να αςκιςουν το γονικό τουσ ρόλο, εντοπίςτθκε από το Μάιο, 
αφοφ ο πατζρασ πρόβαλλε τισ ανθςυχίεσ του πάνω από το ςυμφζρον των παιδιϊν, ενϊ θ 
μθτζρα αδυνατοφςε να βάλει ςε ςειρά τισ ςκζψεισ τθσ. Από το Μάιο είχε ηθτιςει 
ςυνεργαςία/ςυγκατάκεςθ με τουσ γονείσ για να εξεταςτοφν τα παιδιά από ψυχολόγο,. 
Όταν μίλθςε με τα παιδιά το Μάιο, τθσ είπαν πωσ περνοφςαν καλά αλλά είχαν κλίψθ γιατί  
τουσ ζλειπε θ μθτζρα τουσ, κακϊσ και ότι μαγείρευε ο πατζρασ και μια κεία τουσ. Μετά το 
κάνατο, ςθμείωςε, ιταν πολφ ςτεναχωρθμζνα. 
 
ε ςχζςθ με το περιςτατικό τον Μάιο του 2019 (πρόκεςθ του τυλιανοφ να αυτοκτονιςει), 
θ κ. ΧΧΧΧΧ ςθμείωςε ότι είχε ενθμερωκεί από τθν επί κακικοντι Λειτουργό (κα. ΧΧΧΧΧ) και 
ακολοφκωσ επικοινϊνθςε με το ςχολείο.  
 
Θ Επόπτθσ -Συντονίςτρια τθσ είπε να κάνουν ςυνάντθςθ με τουσ γονείσ και να τουσ 
επιςκεφκοφν. Μίλθςε με τθ φμβουλο του ςχολείου που φοιτοφςε ο τυλιανόσ  αφοφ οι 
γονείσ δεν τθσ απαντοφςαν. Με το Στυλιανό δεν μίλθςε θ ίδια αλλά μίλθςαν μόνο θ 
Σφμβουλοσ και θ Εκπαιδευτικι Ψυχολόγοσ, οι οποίεσ ανθςφχθςαν ιδιαίτερα. Θ κα ΧΧΧΧΧ 
ηιτθςε απλά να τθν ενθμερϊνει για τθν κατάςταςθ του τυλιανοφ ςτο ςχολείο. 
 
Θ ίδια δεν είχε ςυνάντθςθ με τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου που φοιτοφςε ο τυλιανόσ παρά 
μόνο μίλθςε τθλεφωνικά με τθ φμβουλο, αλλά οφτε προςπάκθςε να ςυναντιςει τον 
ΣΤΛΛΑΝΟ ςτο ςχολείο του αλλά οφτε και να μιλιςει με τθν διεφκυνςθ και άλλουσ 
παράγοντεσ του Γυμναςίου που φοιτοφςε.  
 
Ηιτθςε από το δθμοτικό  ςχολείο που φοιτοφςαν τα μικρότερα αδζλφια  να μεταφζρουν 
ςτουσ γονείσ πωσ το γραφείο των ΤΚΕ  ιταν ςτθ διάκεςθ τουσ. 
 
Οι οδθγίεσ που είχε από τθ Συντονίςτρια ιταν να μιλιςει με τουσ γονείσ, αλλά δεν τα 
κατάφερε. Θ επόπτθσ τθσ είπε να κακορίςουν ραντεβοφ, το οποίο ορίςτθκε για τισ 22 
Μάϊου, με τθ βοικεια του Διευκυντι του Δθμοτικοφ ςχολείου. Εντοφτοισ, όταν πιγε ςτο 
ςπίτι, ο πατζρασ δεν ιταν εκεί. τισ 23 Μαΐου πιγε ςτθν Κοκκινοτριμικιά όπου διζμενε θ 
μθτζρα. Θ ίδια ανζφερε ότι  χειρίςτθκε τθ μθτζρα ςαν κφμα βίασ και  τζκθκαν ςτόχοι για 
εξαςφάλιςθ νομικισ αρωγισ για διαηφγιο και επιμζλεια των παιδιϊν, οι οποίοι ςτόχοι 
δεν περιλάμβαναν κακόλου τον Στυλιανό . 
 
Μετά τισ 23 Μαΐου 2019, οι ενζργειζσ τθσ περιλάμβαναν τθλεφωνικι επικοινωνία με τθ 
μθτζρα για ενδυνάμωςθ ενϊ είχε ενθμερωκεί από ςυγγενικά πρόςωπα ότι θ μθτζρα δεν 
ιταν καλά ςτθν υγεία τθσ. 
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Σον Αφγουςτο του 2019, μετάβθκε ςτθν Κοκκινοτριμικιά όπου διζμενε θ μθτζρα και  
διευκζτθςε για τθν ψυχιατρικι τθσ αξιολόγθςθ. Αυτό το διάςτθμα, όπωσ ανζφερε θ 
ΧΧΧΧΧ, τα παιδιά ιταν με τον πατζρα, ο οποίοσ τα ζπαιρνε ςτθν Κοκκινοτριμικιά. 
 
Όταν επζςτρεψε θ κ. ΧΧΧΧΧ από τθν άδεια τθσ δεν πιρε τθλζφωνο τον πατζρα όπωσ 
ςθμείωςε. τισ 28 Αυγοφςτου, όπωσ διλωςε, αποφάςιςε να δϊςει μια τελευταία ευκαιρία 
ςτον πατζρα γιατί τουσ ανθςυχοφςε θ άρνθςθ του να πάνε ςτο ςπίτι. Ο πατζρασ ιταν 
χειριςτικόσ και προσ τθν ίδια και προςπακοφςε να τθσ επιβάλει πωσ κα τον βοθκοφςε 
για να πάει πίςω θ μθτζρα. 
 
Σον Λοφλιο του 2019, θ κ. ΧΧΧΧΧ διλωςε ότι είδε τα παιδιά που βρίςκονταν ςε φιλικό ςπίτι 
ςτθν Αγία Βαρβάρα. Φαίνονταν χαροφμενα αλλά τουσ ζλειπε θ μθτζρα. Δεν είδε τον 
Στυλιανό και ο πατζρασ τθν ενθμζρωςε ότι δεν ικελε να τθ δει γιατί είχε κακι εμπειρία με 
τισ ΤΚΕ. Σα πιο πάνω, διλωςε, ότι τα ανάφερε ςτθ Συντονίςτρια τθσ, θ οποία τθσ είπε να 
προςπακιςουν ξανά με τον πατζρα. υγκεκριμζνα, λογάριαηαν ςτισ 8 Αυγοφςτου να γίνει 
ςυνάντθςθ ςτισ ΤΚΕ για να μπορζςουν να μιλιςουν και με τα παιδιά , αλλά λόγω των 
περιςτατικϊν με τθ μθτζρα, θ ςυνάντθςθ αυτι αναβλικθκε. 
 
Θ κα. ΧΧΧΧΧ διλωςε ότι ο πατζρασ είχε δυςκολίεσ, κάτι που παραδεχόταν και ο ίδιοσ και 
το αποκόμιςε θ ίδια από τον φάκελο τθσ περίπτωςισ. Σα άλλα δφο παιδιά ιταν 
φροντιςμζνα, δεν μφριηαν, είχαν κακαρά ροφχα και ιταν κτενιςμζνα. Ζκρινε ότι ο πατζρασ 
χρειαηόταν φροντιςτρία ωσ βοικεια  για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των παιδιϊν, ωςτόςο ο 
ίδιοσ δεν το αποδεχόταν. Θ παροχι υπθρεςιϊν φροντίδασ όπωσ διλωςε, ιταν ο μόνοσ 
τρόποσ να μπουν ςτο ςπίτι. Αν δεν τθν αποδεχόταν, δεν γνωρίηει αν είχε άλλο τρόπο να 
μπουν ςτο ςπίτι. 
 
τισ 2 επτεμβρίου πιρε τθλζφωνο τον πατζρα και διευκετικθκε ραντεβοφ για τισ 4 
επτεμβρίου ςτο ςπίτι του. Όταν πιγε δεν ιταν εκεί και το τθλζφωνο του ιταν κλειςτό. 
 
Θ κα. ΧΧΧΧΧ διλωςε ότι ο πατζρασ δεν φαινόταν κακόσ άνκρωποσ, δεν ιταν ποτζ 
ςυνεργάςιμοσ, αλλά είχε το προφίλ του κφτθ. Θ Λειτουργόσ ανζφερε ότι ο πατζρασ δεν 
ιταν βίαιοσ, ιταν πράοσ και καλόσ με τα παιδιά, δεν τον χαρακτιριηε βίαιο αλλά ικανό να 
μεγαλϊςει τα παιδιά του με φροντιςτρια και κακοδιγθςθ. Δεν κα τον χαρακτιριηε βίαιο 
ι επικίνδυνο. Θ άρνθςθ του όμωσ να δεχκεί βοικεια ζκανε κακό ςτα παιδιά. 
 
θμείωςε δε εμφαντικά ότι με τθν παροχι βοικειασ μζςω φροντίςτριασ μποροφςε να 
αςκιςει τον γονικό του ρόλο. Όταν ρωτικθκε που το ςτθρίηει αυτό απάντθςε ότι ο ίδιοσ 
φροντίηει και για τα τρία γεφματα τθσ μζρασ τουσ δίνοντασ μάλιςτα και παραδείγματα. 
 
Διαφορετικι δε ιταν θ κζςθ τθσ κατά τθν ετοιμαςία ζκκεςθσ για αφαίρεςθ του γονικοφ 
δικαιϊματοσ  όπου ανζφερε ότι τα παιδιά εξαςφάλιηαν τα ςχετικά γεφματα τουσ από το 
Δθμοτικό Σχολείο ,κάτι που επιβεβαιϊνει ο Διευκυντισ του Δθμοτικοφ αλλά και θ 
Διευκφντρια του Γυμναςίου όπου φοιτοφςε ο τυλιανόσ. 
 
Από το Μάιο ωσ το επτζμβριο του 2019, θ κα. Νικολάου διλωςε ότι τα δεδομζνα ιταν τα 
ίδια, ενϊ δεν είδε ποτζ τον τυλιανό. Ανζφερε ότι θ Επόπτθσ τθσ, τισ ανζφερε δυο μόνο 
φορζσ να δουν τον ΣΤΥΛΙΑΝΟ χωρίσ ςχζδιο, χωρίσ τρόπο, χωρίσ τίποτα . 
 
Επιςθμαίνεται ότι, ςτθν ζκκεςθ γεγονότων, θ οποία ετοιμάςτθκε από τθν κα. ΧΧΧΧΧ, θ 
οποία αποτζλεςε και τθν ζνορκο διλωςθ για ςκοποφσ ζκδοςθσ διατάγματοσ  για 
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αφαίρεςθ των γονικϊν δικαιωμάτων από τον ΧΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧ και ανάλθψθ των 
παιδιϊν υπό τθ Νομικι Φροντίδα τθσ ΔΥΚΕ, μετά το ςυμβάν τθσ αυτοκτονίασ του 
Στυλιανοφ, ανζφερε ότι :    
 
« ...Στισ 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιικθκε πολυκεματικι ςυνάντθςθ όλων των 
εμπλεκομζνων Υπθρεςιϊν, ςτο Γραφείο Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν Λατςιϊν. .. Στόχοσ ιταν ο 
περαιτζρω ςυντονιςμόσ των ενεργειϊν για τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ τθσ 
περίπτωςθσ, με γνϊμονα το καλϊσ νοοφμενο ςυμφζρον των παιδιϊν. 
Στθ ςυνάντθςθ (πολυκεματικι)  διαφάνθκε θ αδυναμία των γονιϊν να αςκιςουν το γονικό 
τουσ ρόλο κακϊσ και ο βακμόσ επικινδυνότθτασ του πατζρα . …Θ ςυμπεριφορά του 
πατζρα, ... όπωσ περιγράφεται πιο πάνω, φανερϊνει ότι αυτοί δεν είναι ςε κζςθ να 
αντιλθφκοφν τισ ανάγκεσ των παιδιϊν τουσ και να προβοφν ςε ενζργειεσ για διαςφάλιςθ 
των ςυμφερόντων τουσ. Δυςκολεφονται να προςφζρουν ςτα παιδιά τουσ τθν κατάλλθλθ 
φροντίδα και επαρκι προςταςία και χρειάηονται χρόνο να αξιολογθκεί από ειδικοφσ θ 
ψυχικισ τουσ κατάςταςθ και θ λειτουργικότθτά τουσ. Η προθγοφμενθ βίαια ςυμπεριφορά 
του πατζρα κακϊσ και θ αςτάκεια τθσ ψυχολογικισ κατάςταςθσ τθσ ςυηφγου δεν τουσ 
επιτρζπουν να διαςφαλίςουν ςτα παιδιά τουσ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τθν ομαλι 
ψυχοκοινωνικι τουσ ανάπτυξθ ςε υγειζσ περιβάλλον διαβίωςθσ. Το γεγονόσ ότι, μζχρι 
ςιμερα εξακολουκεί να είναι αρνθτικόσ ςτο να επιτρζψει ςτο αρμόδιο λειτουργό να μπει 
ςτο ςπίτι δθμιουργεί εφλογεσ υποψίεσ ότι οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ και το επίπεδο 
κακαριότθτασ δεν είναι το κατάλλθλο για τα παιδιά. Με βάςθ τα πιο πάνω διαπιςτϊνεται 
ότι, οι δφο γονείσ δεν είναι ςε κζςθ να εξαςφαλίςουν ςτα παιδιά τουσ ζνα ςτακερό και 
κατάλλθλο περιβάλλον ανάπτυξθσ. Οι δφο γονείσ αντιμετωπίηουν ςοβαρζσ ελλείψεισ και 
δυςκολεφονται να ανταποκρικοφν ςτα γονικά τουσ κακικοντα ςε επίπεδο που να 
κινδυνεφουν τα παιδιά. Τα γεγονότα ότι, ο πατζρασ δεν προζβθκε ςε ενζργειεσ για να 
ςυνδζςει τα παιδιά με ψυχολόγουσ, όπωσ του ςυςτικθκε από τθ λειτουργό, δεν 
αποδζχτθκε τθ βοικεια που του παραχωρικθκε για τθν παροχι φροντίδασ, αρνικθκε να 
επιτρζψει τθ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτο Θερινό Σχολείο καταδεικνφουν ότι αυτόσ δεν 
αντιλαμβάνεται τισ ςυναιςκθματικζσ, τισ κοινωνικζσ και οποιεςδιποτε άλλεσ ανάγκεσ των 
παιδιϊν του. Επίςθσ, το ότι μζχρι και ςιμερα δεν επιτρζπει τθν πρόςβαςθ τθσ λειτουργοφ 
ςτο ςπίτι τθσ οικογζνειασ είναι ζνδειξθ ότι οι ςυνκικεσ είναι ακατάλλθλεσ. 
…  
 
Ενόψει των πιο πάνω δεδομζνων και λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ φυςικοφσ και θκικοφσ 
κινδφνουσ ςτουσ οποίουσ κα εκτεκοφν τα παιδιά ςε περίπτωςθ που επιςτρζψουν ςτουσ 
γονείσ… κρίνεται ςκόπιμο να αφαιρεκοφν τα γονικά δικαιϊματα από τον κ. Δ.Κ. και Μ.Κ. 
και να λθφκοφν τα παιδιά υπό τθ νομικι φροντίδα τθσ Διευκφντριασ των Υπθρεςιϊν 
Κοινωνικισ Ευθμερία, ςφμφωνα με τον περί Σχζςεων Γονζων και Τζκνων Νόμο».  
  
Επειδι ςτθν μαρτυρία τθσ ανζφερε ότι ο πατζρασ ιταν πράοσ και ικανόσ να φροντίςει 
τα παιδιά του με κακοδιγθςθ,  ενϊ αντικζτωσ με βάςθ τα όςα αναφζρει ςτθν ζκκεςθ 
και ςτθν ζνορκο διλωςθ που κατζκεςε ςτο δικαςτιριο για αφαίρεςθ γονικϊν 
δικαιωμάτων ανζφερε ότι λιφκθκε υπόψθ ο βακμόσ επικινδυνότθτασ του πατζρα όταν 
ρωτικθκε αν τελικά  αναγνϊριςε από πριν ότι ο πατζρασ  ιταν επικίνδυνοσ, θ απάντθςθ 
τθσ ιταν  κετικι. 
 
Στθν εν λόγω ζκκεςθ άλλωςτε που ετοίμαςε θ κα ΧΧΧΧΧ αναφζρει ρθτά ότι ο ΧΧΧΧΧ, 
πατζρασ, παραδζχκθκε ότι εξαςκοφςε ςωματικι βία κατά τθσ κασ ΧΧΧΧΧ που είναι θ 
ςφηυγοσ και μθτζρα των παιδιϊν του . 
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Κα. ΧΧΧΧΧ, Συντονίςτρια -Επόπτθσ 
 
Η Κα ΧΧΧΧΧ ιταν υντονίςτρια του Γραφείου Λατςιϊν από τον Νοζμβριο  του 2018´ ςτο 
οποίο εξακολουκεί να βρίςκεται  μζχρι και ςιμερα. Ιταν θ επόπτθσ τθσ ΧΧΧΧΧ και το 
πρόςωπο που είχε τθν υποχρζωςθ να χειριςτεί  τθν περίπτωςθ τθσ οικογζνειασ του 
τυλιανοφ  και του ίδιου μζχρι και τον κάνατο του ςτισ 5/9/19 παρζχοντασ τθν απαραίτθτθ 
κακοδιγθςθ ςτθν ΛΚΤ πρϊτθσ γραμμισ, που ιταν θ ΧΧΧΧΧ. 
 
Περιγράφοντασ τθν διαδικαςία που ακολουκείται ωσ προσ τθν ανάκεςθ των υποκζςεων 
ςε λειτουργοφσ ανζφερε ότι αυτζσ γίνονται χωρίσ καμία αξιολόγθςθ του φακζλου ,χωρίσ 
δθλαδι τθν αξιολόγθςθ οποιαςδιποτε δυςκολίασ  αλλά με βάςθ το ταχυδρομικό κϊδικα 
μιασ περιοχισ. 
 
ε ςχζςθ με τθν υπόκεςθ τθσ οικογζνειασ του τυλιανοφ τθν χαρακτιριςε ότι 
αδιαμφιςβιτθτα αποτελεί περίπτωςθ βίασ για τθν οποία δεν χρειάηεςαι οποιαδιποτε 
ςυγκατάκεςθ των γονζων για ςκοποφσ διερεφνθςθσ με βάςθ τθν προςταςία προςωπικϊν 
δεδομζνων. 
 
Σε ερϊτθςθ αν ιςχφει ο περί βίασ τθσ οικογζνειασ νόμοσ ,απάντθςε πωσ ναι κα 
μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ο ςχετικόσ νόμοσ  (περί βίασ τθσ οικογζνειασ). 
 
Αναφορικά με τθν διαδικαςία που ακολουκικθκε ςε ςχζςθ με τθν υπό κρίςθ υπόκεςθ 
ςθμείωςε ότι  χρειάςτθκε να κλθκεί ο πατζρασ για ηθτιματα επαρχιακισ διοίκθςθσ ςχετικά 
με ζνα δικό του αίτθμα , γι’ αυτό και κλικθκε  με επιςτολι ο κοσ ΧΧΧΧΧ να πάει ςτα 
γραφεία τουσ αλλά δεν υπιρξε καμία διάκεςθ για ςυνεργαςία. 
 
Περαιτζρω  τον Μάιο του 2019 θ ΛΚΤ τθσ ανζφερε ότι ζφυγε θ μάνα από το ςπίτι και 
διερωτικθκαν για το πωσ κα ηουν αυτά τα μωρά. 

 
Σε διευκρινιςτικι ερϊτθςθ για το πϊσ τρζφονταν τα παιδιά τϊρα που ζφυγε θ μθτζρα και 
αν το ρόλο αυτό ανζλαβε μια γυναίκα ςτενι φίλθ τθσ οικογζνειασ απάντθςε κετικά.  
 
θμειϊνεται ότι υφιςτάμενθ τθσ λειτουργόσ πρϊτθσ γραμμισ ςτθν οποία ζδινε οδθγίεσ 
ανζφερε ςτθν μαρτυρία τθσ ότι μαγείρευε ο πατζρασ, ενϊ ςτθν ζκκεςθ που ετοίμαςε για 
το ςκοπό αφαίρεςθσ των γονεϊκϊν δικαιωμάτων ανζφερε ότι τα παιδιά ςιτίηονταν ςτο 
Δθμοτικό ςχολείο, κάτι που επιβεβαίωςε τόςο ο Διευκυντισ του όςο και θ Διευκφντρια του 
Γυμναςίου με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που είχε. 
 
Αναφορικά με το περιςτατικό απόπειρασ αυτοκτονίασ του Στυλιανοφ θ κα ΧΧΧΧΧ  ωσ 
επόπτθσ και ςυντονίςτρια διλωςε ςτθν δια ηϊςθσ μαρτυρία που κατζκεςε ότι θ 
υφιςτάμενθ τθσ δεν τθσ ανζφερε ποτζ  ότι ο τυλιανόσ διλωςε ότι κα αυτοκτονιςει. 
 
Παρότι το γεγονόσ που ζκεςε εκ νζου ςε εγριγορςθ το ςχολείο και τθν αςτυνομία οι οποίοι 
κινθτοποιικθκαν και ενθμζρωςαν άμεςα τισ ΥΚΕ ιταν θ απόπειρα αυτοκτονίασ, θ ίδια 
διλωςε άγνοια του γεγονότοσ. 
 
Ανζφερε δε ότι εκ των υςτζρων και χωρίσ κακοδιγθςθ ζπραττε θ ΧΧΧΧΧ για το περιςτατικό 
με τθν απόπειρα  του τυλιανοφ.  
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υμπλιρωςε δε ςτθν ςυνζχεια ότι δεν πίεςε τθν υφιςτάμενθ τθσ να δει τον ΣΤΥΛΙΑΝΟ ενϊ 
ςε ερϊτθςθ αν ςυηιτθςε ποτζ το περιςτατικό του τυλιανοφ με τθν Ρροϊςταμζνθ τθσ θ 
απάντθςθ ιταν αρνθτικι. 
 
ε ερϊτθςθ αν μίλθςε ποτζ με τθ λειτουργό που ιταν on call και ζλαβε πρϊτθ τθν 
πλθροφορία για τθν απόπειρα του τυλιανοφ απάντθςε και πάλι αρνθτικά. 
 
Όςον αφορά τθν γνϊμθ τθσ για τον πατζρα ανζφερε ότι προςπακοφςε αλλά γνϊριηε ότι δεν 
ιταν ςυνεργάςιμοσ από πριν με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που ζλαβε από τθν  υφιςταμζνθ τθσ. 
 
Αργότερα κατά τθν ςυνζδρια τθσ Ρολυκεματικισ αναγνϊριςε ότι θ ςχζςθ των γονιϊν ιταν 
τεταμζνθ και ότι υπιρχαν περιςτατικά βίασ  κακότι τθσ το είπε θ υφιςτάμενθ τθσ.  
 
υμπλιρωςε επίςθσ ότι υπιρχε ζνα κολό τοπίο το οποίο ιταν επικίνδυνο και πωσ γνϊριηε 
ότι υπιρχαν υπόνοιεσ για κακζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ . 
 
Όταν τθσ αναφζρκθκε πωσ ο πατζρασ κρίκθκε ότι ιταν επικίνδυνοσ  ςτθν πολυκεματικι θ 
ίδια ανζφερε ότι δεν διαφϊνθςε. 
 
Εντοφτοισ αποκαλφπτεται ότι κανζνα μζτρο δεν λιφκθκε για προςταςία των παιδιϊν παρά 
μόνο μετά το κάνατο του τυλιανοφ, ενϊ τα δεδομζνα ιταν τα ίδια και γνωςτά πριν από 
αυτόν. 
 
 
Κα. ΧΧΧΧΧ, Συντονίςτρια ςτισ Υπθρεςίεσ Κοινωνικισ Ευθμερίασ 
 
Θ κα ΧΧΧΧΧ από το 2012 εκτελοφςε κακικοντα Προϊςταμζνθσ ενϊ το 2008 ιταν 
Συντονίςτρια.  
 
Όπωσ ανζφερε ςτθν μαρτυρία τθσ, θ ΛΚΤ που παρακολουκοφςε τθν οικογζνεια του 
τυλιανοφ κα Φανοφλα Κυριακίδου  ιταν υφιςτάμενθ τθσ. Μαηί ζκαναν επιςκζψεισ γιατί 
είκιςται οι λειτουργοί πρϊτθσ γραμμισ  να ςυηθτοφν τισ υποκζςεισ μαηί με τθν 
ςυντονίςτρια τουσ. 
 
ε ςχζςθ με τθν διαδικαςία που ακολουκείται θ Κα ΧΧΧΧΧ ανζφερε πωσ όταν ο λειτουργόσ  
φζρει τον φάκελο τον διαβάηει για να ελζγξει πωσ ιρκε ςτθν υπθρεςία, και παρότι οι 
φάκελοι είναι αρκετοί εντοφτοισ λόγω τθσ πείρασ ανζφερε πωσ ζμακε με μια πρϊτθ μάτια 
ςτο φάκελο να εντοπίηει τα κυρία ςθμεία ςτα οποία πρζπει να δοκεί προςοχι. 
 
Όςον αφορά τθν διαδικαςία τθσ παρακολοφκθςθσ ανζφερε πωσ ςφμφωνα με ςχετικι 
Εγκφκλιο κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί ζντυπο  αναφοράσ Ε 122 το πρϊτο ςε 3 μινεσ όπου 
κακορίηονται οι ςτόχοι  προλθπτικισ παρακολοφκθςθσ  για αξιολόγθςθ 6 μθνϊν. 
 
Μετά τουσ 18 μινεσ αλλάηει το επίπεδο παρακολοφκθςθσ  και τόςο  θ ζκκεςθ με τα 
πρακτικά όςο και αξιολόγθςθ προωκοφνται ςτθν Επαρχιακό (ΕΛΕ) και Διευκφντρια (ΔΤΚΕ) 
για νζουσ ςτόχουσ και αλλά μζτρα όπου χρειάηονται. 
 
Για τθν υπό κρίςθ υπόκεςθ θ Κα ΧΧΧΧΧ είχε επαφι μζχρι  τον  Μάιο του 2013. Ο φάκελοσ 
Προλθπτικισ άνοιξε το 2011και μζχρι το 2013 ζγιναν δυο αξιολογιςεισ που ςτο τζλοσ ιταν  
και οι μοναδικζσ για τθν οικογζνεια του Στυλιανοφ. 
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ε ερϊτθςθ αν ενθμερϊκθκε θ Επαρχιακόσ ι θ Διευκφντρια, με βάςθ τθν Εγκφκλιο εφόςον 
ξεπεράςτθκε το διάςτθμα των 18 μθνϊν παρακολοφκθςθσ, απάντθςε πωσ επειδι δεν  
τθροφνται τα εξάμθνα τθσ αναφοράσ γι’ αυτό το λόγο και δεν τθρικθκε θ εγκφκλιοσ που κα 
ζδινε τθν ευκαιρία ςτθν Επαρχιακό να ενθμερωκεί . 
 
Σθμείωςε δε όμωσ πωσ όταν  υπιρχαν  δφςκολεσ περιπτϊςεισ όπωσ  αυτζσ, τισ γνϊριηε 
και θ Κα ΧΧΧΧΧ που ιταν θ Ρροϊςταμζνθ τουσ. 
 
φμφωνα δε με τθν ειςιγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ τθσ  λειτουργοφ κασ ΧΧΧΧΧ ιταν όπωσ ο 
γονεϊκόσ ρόλοσ ενιςχυκεί και όπωσ ο τυλιανόσ ςυνεχίςει να παρακολουκείται από 
Παιδοψυχολόγο  που είχε οριςτεί με τθν βοικεια του ςχολείου και τθσ εκπαιδευτικισ 
ψυχολόγου αλλά οι γονείσ αρνικθκαν κακϊσ επίςθσ το παιδί να ενιςχυκεί  με ςφνοδο και 
λογοκεραπεφτρια . 
 
Ανζφερε επίςθσ ότι  κατά τθν διάρκεια τθσ παρακολοφκθςθσ  τθσ οικογζνειασ από τθν ΛΚΤ 
ΧΧΧΧΧ ζλαβαν χϊρα δυο Πολυκεματικζσ από το ςχολείο ςτισ οποίεσ εκπροςωπικθκαν και 
ΤΚΕ. 
 
ε ερϊτθμα εάν  αξιολογοφνται οι περιπτϊςεισ όταν γίνεται μεταβίβαςθ του φακζλου ςε 
λειτουργοφσ πρϊτθσ γραμμισ, θ ίδια ανζφερε ότι λόγω χρόνου μετακίνθςθσ δεν 
προλαβαίνουν να μεταβιβάςουν όλουσ τουσ φακζλουσ με αξιολόγθςθ ι ςχόλια αλλά δίνουν 
γενικζσ οδθγίεσ από όςα καταγράφονται ςτο φάκελο. 
 
φμφωνα δε με τθν αξιολόγθςθ τθσ ΛΚΥ ΧΧΧΧΧ, είχε διαπιςτωκεί ότι ο Στυλιανόσ 
εργαηόταν ςτθν φάρμα και ζδωςε οδθγίεσ ςτουσ γονείσ να φροντίςουν να ζχουν τα παιδιά 
τουσ δραςτθριότθτεσ το απόγευμα και να μθν πθγαίνουν ςυνεχϊσ ςτθν φάρμα μια τακτικι 
που ςυχνά ακολουκεί το τμιμα. 
 
θμειϊνει δε ότι θ ψυχολογικι πλθγι που είχε ο Στυλιανόσ ιταν πιο ςοβαρι, υπιρχε με 
ζνα πατζρα αυταρχικό που αςκοφςε βία μπροςτά ςτα μωρά .  
 
υμφωνεί δε ότι επανειλθμμζνα κα ζπρεπε να είχε ηθτθκεί παράταςθ για παρακολοφκθςθ 
τθσ οικογζνειασ από τθν Επαρχιακό και τθν Διευκφντρια διαδικαςία που δεν 
ακολουκικθκε. 
 
θμειϊνεται δε από όςα θ Κα ΧΧΧΧΧ ανζφερε, πωσ παρότι εντόπιςαν τθν βιαιότθτα του 
πατζρα απζναντι ςτθν μθτζρα μπροςτά και ςτα παιδιά και παρότι υπιρχαν οι ενδείξεισ 
ςφμφωνα με το ςχετικό εγχειρίδιο ότι ιταν πικανά κφματα ψυχολογικισ βίασ, τόςο κάτω 
από το Σφνδρομο του Αμζτοχου  κεατι όςο και από τθν εργαςία που ο Στυλιανόσ καλείτο 
να εκτελζςει ςτθν φάρμα ωσ ζνα φορτίο που δεν ανταποκρινόταν ςτθν θλικία του, δεν 
φαίνεται να  τουσ  απαςχόλθςε να δουν τθν υπόκεςθ ωσ κφματα βίασ ςτθν οικογζνεια αλλά 
τθν παρακολουκοφςαν μόνο ςτα πλαίςια προλθπτικισ παρακολοφκθςθσ γι’ αυτό και οι 
ειςθγιςεισ ιταν ανάλογεσ και δεν περιλάμβαναν τθν καταγγελία του πατζρα. 
 
Ενϊ δθλαδι αναγνϊριηαν τθν βία απζτυχαν να τθν αξιολογιςουν κατά τρόπο που κα 
οδθγοφςε ςε ζγκαιρθ παρζμβαςθ με ςφγκλιςθ Πολυκεματικισ  και τθ λιψθ περαιτζρω 
μζτρων που κα προςτάτευαν τα παιδιά και κυρίωσ τον ΣΤΛΛΑΝΟ που ιταν αντιμζτωποσ με 
τουσ μεγαλφτερουσ κινδφνουσ βίασ τόςο ψυχολογικισ όςο και ςωματικισ ,όπωσ  
επιβεβαίωςε και θ μετζπειτα καταδίκθ του πατζρα για άςκθςθ βίασ εναντίον του 
τυλιανοφ. 
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Κα. ΧΧΧΧΧ 
 
Θ κ. ΧΧΧΧΧ, κατά το διάςτθμα 6/2014-9/2016, εκτελοφςε χρζθ επόπτριασ ςτο Γραφείο 
Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν Λατςιϊν. Θ Λειτουργόσ παραδζχτθκε  ότι ιταν εισ γνϊςθ τθσ, από 
αναφορζσ τθσ Λειτουργοφ που επόπτευε το 2014 τθν οικογζνεια, για τα περιςτατικά 
άςκθςθσ βίασ του πατζρα προσ τθ μθτζρα και τισ ακατάλλθλεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ τθσ 
οικογζνειασ.  
 
Είχε τον φάκελο ωσ επόπτρια τθσ ΛΚΤ ΧΧΧΧΧ για περίπου ζξι μινεσ παρακολοφκθςθ. Από 
τον Δεκζμβριο του 2013 μζχρι τον Λοφνιο του 2014. τουσ ζξι αυτοφσ μινεσ διαπίςτωςε ότι 
επρόκειτο για ΣΟΒΑΗ περίπτωςθ βίασ από τον πατζρα ςτθν μθτζρα . 
 
Είχε δει μόνο μια φορά τον πατζρα και φαινόταν ευγενικόσ. Δεν είχε οποιαδιποτε άλλθ 
επαφι. 
 
ε ςυηθτιςεισ που είχε με τθν υφιςτάμενθ τθσ ΛΚΤ για το κζμα τθσ μθτζρασ, διαπίςτωςαν 
ότι ςε κάκε ςυηιτθςθ που είχαν με τθν μθτζρα το πρϊτο τθσ κζμα ιταν ότι ο ςφηυγοσ τθσ, 
τθσ αςκοφςε βία  μπροςτά ςτα παιδιά. 
 
Είχε τεκεί ςτόχοσ να πειςκεί θ μθτζρα να προβεί ςε καταγγελία ςτθν αςτυνομία και να 
απομακρυνκεί από τθν οικία τθσ.  Θ κ. ΧΧΧΧΧ ςθμείωςε ότι είναι ςυχνό και προβλθματικό 
το φαινόμενο τθσ ςυχνισ μεταβίβαςθσ των φακζλων τθσ προλθπτικισ ςε διάφορουσ 
λειτουργοφσ και κα πρζπει να μθν αλλάηουν οι λειτουργοί ςυνζχεια ,αλλά τουλάχιςτον 
κάκε δυο χρόνια. 
 
 
Κα. ΧΧΧΧΧ 
 
Όπωσ  διαφάνθκε από τθν μαρτυρία τθσ θ κ. ΧΧΧΧΧ, θ οποία είναι Λειτουργόσ ςτο Γραφείο 
Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν Λατςιϊν, δεν είχε ουςιαςτικι εμπλοκι ςτθ διαχείριςθ τθσ 
περίπτωςθσ τθσ οικογζνειασ. Ζλαβε γνϊςθ για τθν υπόκεςθ του τυλιανοφ, μζςω των 
ΜΜΕ  και κατά τθ διάρκεια τθσ ςυγγραφισ τθσ ζκκεςθσ γεγονότων που ετοιμάςτθκε από 
το γραφείο ςτα πλαίςια ενθμζρωςθσ τθσ Επαρχιακισ Λειτουργοφ Ευθμερίασ, μετά το 
ςυμβάν.  
 
Κατά τθ ςυνζντευξθ, θ κα. ΧΧΧΧΧ ενθμζρωςε ότι από τον Δεκεμβρίου του 2018, το τοπικό 
Γραφείο  Κοινωνιϊν Τπθρεςιϊν ςτα Λατςιά, κα επιλαμβανόταν όλων των περιπτϊςεων 
προλθπτικισ εργαςίασ οικογζνειασ με ανιλικο. Ανζφερε επίςθσ ότι μετζφερε θλεκτρονικά 
τον φάκελο από ζνα ΛΕΛΣΟΤΡΓΟ ςε ζνα άλλο όπωσ το ζπραξε το 2013 μεταφζροντασ τον 
φάκελο τθσ υπό κρίςθ υπόκεςθσ από τθν ΧΧΧΧΧ ςτθ ΧΧΧΧΧ, επαναλαμβάνοντασ και αυτι 
ότι οι μεταβιβάςεισ ςε ζνα λειτουργό γίνονταν με βάςθ τθν γεωγραφικι περιοχι και όχι 
τον βακμό δυςκολίασ μιασ υπόκεςθσ. 
 
 
Κα. ΧΧΧΧΧ 
 
Όπωσ  διαφάνθκε από τθν μαρτυρία τθσ κα. ΧΧΧΧΧ, θ εμπλοκι  τθσ ςτθν υπόκεςθ ιταν το 
2007, όταν τθσ ανατζκθκε ο χειριςμόσ τθσ αναφοράσ άςκθςθσ βίασ από τον πατζρα ςτθ 
μθτζρα. φμφωνα με τθν ίδια, δεν υπιρχε οποιαδιποτε περαιτζρω εμπλοκι τθσ με τθν 
οικογζνεια, κακϊσ ο φάκελοσ τθσ εν λόγω αναφοράσ ζκλειςε με δικι τθσ ειςιγθςθ προσ 
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τθν προϊςταμζνθ τθσ κακότι το κφμα δεν ανταποκρινόταν για περαιτζρω βοικεια. 
θμείωςε δε, πωσ όταν υπάρχουν περιςςότερα περιςτατικά βίασ μπορεί να γίνουν 
διαφορετικζσ παρεμβάςεισ ενϊ όταν υπάρχει βία που επθρεάηει παιδί μποροφν να 
προχωριςουν χωρίσ τθν ςυγκατάκεςθ των γονζων. 
 
 
Κα. ΧΧΧΧΧ  
 
Θ κα. ΧΧΧΧΧ, όπωσ ανζφερε ςτθν κατάκεςι τθσ, κατά το 2007, διατελοφςε χρζθ 
υντονίςτριασ ςτο τομζα Άμεςθσ Παρζμβαςθσ ςτον οποίο εξετάηονταν περιςτατικά βίασ. Θ 
κ. ΧΧΧΧΧ, ζκανε αναφορά ςτθν κατάκεςι τθσ ςτισ ενζργειεσ τθσ λειτουργοφ που χειρίςτθκε 
τθν υπόκεςθ άςκθςθ βίασ από τον πατζρα ςτθ μθτζρα το 2007. θμείωςε ότι, ςτα 
πλαίςια χειριςμοφ βίασ, γίνεται προςπάκεια να εξαντλθκοφν όλα τα μζςα παροχισ 
βοικεια προσ το κφμα. τθν προκειμζνθ περίπτωςθ, ζγινε ειςιγθςθ ςτθ μθτζρα για 
περαιτζρω ςυνεργαςία, ωςτόςο, θ ίδια δεν το επικυμοφςε και ο φάκελοσ ζκλειςε. ε 
ερϊτθςθ κατά πόςο κα μποροφςε θ περίπτωςθ να παραπεμφκεί ςτο κλάδο πρόλθψθσ, θ 
κ. ΧΧΧΧΧ ανζφερε ότι θ παροχι ςυμβουλευτικισ, είναι ςε εκελοντικι βάςθ, δθλαδι κα 
πρζπει το ίδιο το άτομο να επικυμεί τθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν από τισ ΤΚΕ 
για να μπορζςει να παραπεμφκεί ςε αυτό το τομζα.  
 
 
Κο ΧΧΧΧΧ  
 
Ζγιναν επανειλθμμζνεσ προςπάκειεσ επικοινωνίασ με τον κ. ΧΧΧΧΧ, για ςκοποφσ 
διευκζτθςθσ ςυνζντευξθσ. Ο κ. ΧΧΧΧΧ ιταν πρόκυμοσ να προςζλκει ςτο Γραφείο μασ για 
κατάκεςθ, ωςτόςο, αυτό δεν ζγινε κατορκωτό κακϊσ, όταν κλικθκε να προςζλκει, 
απουςίαηε ςτο εξωτερικό.  
 
θμειϊνεται ότι, ο κ. ΧΧΧΧΧ, κατά τον ουςιϊδθ χρόνο, επζβλεπε τθν εν λόγω οικογζνεια, 
ςτα πλαίςια του προγράμματοσ Προλθπτικι Εργαςία και τιριξθσ Οικογενείασ με Ανιλικο 
Παιδί, 7/2014-9/2016. Κατά τθν εν λόγω περίοδο, υπάρχουν καταγεγραμμζνα λίγα 
ςτοιχεία ςτον φάκελο αναφορικά με τθν επίβλεψθ τθσ οικογζνειασ και θ κινθτικότθτα ιταν 
ιδιαίτερα περιοριςμζνθ οφτωσ  ϊςτε θ προφορικι μαρτυρία δεν ιταν απαραίτθτθ για να 
αποκρυςταλλϊςει οποιαδιποτε ςθμείωςθ . 

 
Σζλοσ να αναφζρω ότι μαρτυρία ζδωςε θ λογοκεραπεφτρια  και θ Σφνοδοσ του παιδιοφ οι 
οποίεσ δεν ικελαν να αναφερκοφν τα ονόματα τουσ ςτθν παροφςα ζκκεςθ αν δεν είναι 
αναγκαίο παρότι οι ιδιότθτεσ τουσ που αποδζχκθκαν να αναφερκοφν  τισ φωτογραφίηουν 
από φόβο προσ τθν αντίδραςθ του  πατζρα του Στυλιανοφ. 
 
Ζδωςαν μαρτυρία μαηί και επικεντρϊκθκαν ςτθν βία που αςκοφςε ο πατζρασ ςτο τυλιανό 
τόςο ςωματικι όςο και ψυχολογικι ςε θλικία μόλισ  6, 7 ,8 χρόνων και  θ 
λογοκεραπεφτρια επιβεβαίωςε ότι ο τυλιανόσ τθσ ανζφερε ότι ο πατζρασ ςκότωςε 
μπροςτά του το αγαπθμζνο του αρνάκι γεγονόσ που αναςτάτωςε πολφ το παιδί ςτο 
ςχολείο, φϊναηε και πθδοφςε ςτα κρανία.  
 
Ανζφεραν επίςθσ ότι ο τυλιανόσ τισ εμπιςτευόταν, είχαν καλι ςχζςθ αλλά ςτθν ςυνζχεια 
ςταμάτθςε να αναφζρει οποιαδιποτε περιςτατικά κακότι ςφμφωνα με πλθροφορίεσ  που 
είχαν του αναφζρκθκε από το ςπίτι του ότι αν ςυνζχιηε οι ΤΚΕ κα τον απομάκρυναν από 
τθν οικογζνεια του. Αυτό εκτιμοφν ιταν και  το γεγονόσ που οδιγθςε τον τυλιανό να 
κλειςτεί ςτον εαυτό του και να παρουςιάηει κλίψθ.   
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Ακόμθ δυο μάρτυρεσ προςιλκαν ςτο Γραφείο μου να κατακζςουν αυτά που γνϊριηαν 
για τθν οικογζνεια χωρίσ όμωσ να κζλουν είτε να αναφερκοφν τα ονόματα τουσ είτε να 
ςχολιαςτοφν αυτά που κατζκεςαν γιατί φοβοφνται τθν αντίδραςθ του πατζρα. 
 
Ωσ εκ τοφτου δεν κα προβϊ ςε καμία αναφορά ςε ςχζςθ με τθν μαρτυρία τουσ τθν οποία 
αξιολόγθςα ωσ γενικι πλθροφορία και δεν προζβθκα ςε οποιαδιποτε  ςυμπεράςματα 
ςτθριηόμενθ επ’ αυτισ. 
 
 
 
 
 
 

5. ΝΟΜΙΚΟ-ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ 
 

(Α) Ρρόγραμμα Ρρολθπτικισ Εργαςίασ και Στιριξθσ Οικογενείασ με Ανιλικο  
 
Πιο κάτω, παρατίκενται οι ςχετικζσ εγκφκλιοι και διοικθτικζσ διατάξεισ που αφοροφν τον 
χειριςμό των υποκζςεων/οικογενειϊν ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ Προλθπτικισ 
Εργαςίασ και ςτιριξθσ Οικογζνειασ με Ανιλικο:  
 

 Εγχειρίδιο Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ των ΥΚΕ 
 

Μζχρι και τον Μάρτιο του 2017, για  περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ γινόταν διαχείριςθ μζςω 
του Προγράμματοσ Προλθπτικισ Εργαςίασ με Οικογζνειεσ Ανθλίκων, ακολουκοφνταν οι 
οδθγίεσ που βρίςκονταν ςτο Εγχειρίδιο Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ των ΤΚΕ. (θμεία Β.ΛΛ.10-
10 αφοροφν τθν οικογενειακι ςυμβουλευτικι και υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ, τα οποία 
ανακεωρικθκαν ςτισ 16.11.2001) 
 
Σο εν λόγω εγχειρίδιο προνοοφςε τα εξισ:  
Με βάςθ διοικθτικζσ διατάξεισ, το τμιμα παρζχει, εφόςον το ίδιο το πρόςωπο επικυμεί 
(εκελοντικι βάςθ), υπθρεςίεσ ςε άτομα και οικογζνειεσ με απϊτερο ςκοπό να βοθκιςει 
ςτθν πρόλθψθ και κεραπεία καταςτάςεων που δυνατό να επθρεάςουν τθν (α) ομαλι 
ανάπτυξθ των ενιλικων παιδιϊν (β) τθν ομαλι ζνταξθ του ατόμου/οικογζνειασ ςτο 
κοινωνικό περιβάλλον. 
 
Θ παροχι των υπθρεςιϊν αυτϊν εξυπακοφει:  
(α) υνεργαςία των ατόμων με/οικογενειϊν που επθρεάηονται και  
(β) Σθ ςυμμετοχι τουσ ςε όλα τα ςτάδια τθσ διεργαςίασ τθσ κοινωνικισ εργαςίασ  
 
Οι περιπτϊςεισ που εξυπθρετοφνται εντάςςονται ςε δφο κατθγορίεσ. Θ πρϊτθ κατθγορία 
περιλαμβάνει περιπτϊςεισ οικογενειϊν με παιδιά κάτω των 18 χρόνων που επθρεάηονται 
ι δυνατό να επθρεάηονται από τα κοινωνικά/οικονομικά και άλλα προβλιματα που 
παρουςιάηονται ςε αυτζσ. Θ δεφτερθ αφορά ενιλικεσ με ςυγκεκριμζνεσ δυςκολίεσ 
(Γθρατειά, αναπθρίεσ, άτομα εκιςμζνα, κφματα βίασ κ.α.). 
 
ε ότι αφορά τισ διαδικαςίεσ, το εγχειρίδιο προνοοφςε ότι, οποιαδιποτε περίπτωςθ 
αναφερκεί ςτο Επαρχιακό Γραφείο Ευθμερίασ  καταχωρείται αμζςωσ ςτο ζντυπο αναφορά 
ΤΚΕ 122 και υποβάλλεται ςτον αρμόδιο Προϊςτάμενο για οδθγίεσ Α(3). Σε διάςτθμα 30 
θμερϊν το αργότερο ο Λειτουργόσ τθσ περιοχισ πρζπει να κάνει ζρευνα και να 
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υποβάλει ςτον Ρροϊςτάμενο του το αποτζλεςμα και τισ ειςθγιςεισ του. Ο αρμόδιοσ 
Προϊςτάμενοσ καταγράφει τισ απόψεισ του και τισ υποβάλει ςτο ΒΕΛΕ (Βοθκό Επαρχιακό 
Λειτουργό Ευθμερίασ) του Κλάδου για τθν Οικογζνεια και το Παιδί ι ςτον ΕΛΕ (Επαρχιακό 
Λειτουργό Ευθμερίασ) ςε μικρζσ Επαρχίεσ που ςτθ ςυνζχεια κα δϊςει οδθγίεσ ςτο ΛΚΤ  τθσ 
περιοχισ (Λειτουργό Κοινωνικισ Ευθμερίασ) (Μζροσ Β). 
 
Όταν θ απόφαςθ του ΒΕΛΕ ι του ΕΛΕ είναι αρνθτικι τότε ο τφποσ αναφοράσ φυλάςςεται 
ςε ειδικό φάκελο  και όταν θ απόφαςθ είναι κετικι τότε ανοίγεται και ταξινομείται 
φάκελοσ τακτικισ παρακολοφκθςθσ ςτθν ανάλογθ κατθγορία. Σε διάςτθμα τριϊν μθνϊν, 
ο Λειτουργόσ ετοιμάηει  και καταχωρεί Κοινωνικισ Μελζτθ πάνω ςτο ‘Ζντυπο ΥΚΕ 5, τθν 
οποία κζτει ςε γνϊςθ του Ρροϊςταμζνου του. τον φάκελο κα καταχωροφνται οι επαφζσ, 
οι ενζργειεσ, οι ςτάςεισ και τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ του Λειτουργοφ.   
 
Κάκε περίπτωςθ ςυηθτείται ι μελετάται από τον άμεςα Ρροϊςτάμενο ανάλογα με τθν 
ςοβαρότθτα και όχι λιγότερο από μία φορά το εξάμθνο. Επίςθσ, αξιολογείται από το 
Λειτουργό τουλάχιςτον μια φορά κάκε τρεισ μινεσ ι και πιο ςυχνά, αν οι περιςτάςεισ το 
επιβάλλουν. Σε καμία περίπτωςθ δεν κα επιβλζπεται για περίοδο που υπερβαίνει τα 
δφο χρόνια, εκτόσ και εάν υπάρχει γραπτι ζγκριςθ του ΒΕΛΕ ι του ΕΛΕ ςε μικρζσ 
επαρχίεσ.  
 
Το τμιμα επιλαμβάνεται όλεσ τισ περιπτϊςεισ απόπειρασ αυτοκτονίασ που 
παραπζμπονται ι περιζχονται ςε γνϊςθ του μζςω διαφόρων πθγϊν.  
 
Οι διατάξεισ που διζπουν τθ διαδικαςία παροχισ υπθρεςιϊν ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, 
περιλαμβάνονται ςτο Μζροσ Β.ΛΛ 10.5  με τθ διαφορά ότι ο Λειτουργόσ ζχει προςωπικι 
ςυνάντθςθ με τον αυτόχειρα και τθν οικογζνεια του με ςκοπό να διερευνιςει όχι 
αργότερα από 3 θμζρεσ, με ςκοπό να διερευνιςει και να παράςχει τθν απαιτοφμενθ 
βοικεια, νοουμζνου ότι το πρόςωπο που ζκανε τθν απόπειρα δζχεται τζτοια 
ςυνεργαςία.  
Κατά τθ διερεφνθςθ περιπτϊςεων απόπειρασ αυτοκτονίασ, ο Λειτουργόσ είναι πολφ 
προςεκτικόσ και αποφεφγει τθ διαςταφρωςθ πλθροφοριϊν με πθγζσ άλλεσ από τθν 
οικογζνεια εκτόσ από υπθρεςίεσ που ζχουν ιδθ εμπλακεί πχ. Νοςοκομείο. 
 
 

 Εγκφκλιοσ Αρ. φακ. 11.11.017, Νζεσ Διαδικαςίεσ  Ζγκριςθσ παράταςθσ επίβλεψθσ 
περιπτϊςεων Ρρολθπτικισ Εργαςίασ και Στιριξθσ Οικογενειϊν θμερ. 30/6/2009 
προσ ΕΛΕ  
 

Με τθν εγκφκλιό τθσ, θ ΔΤΚΕ διαπιςτϊνει ότι, οι περιπτϊςεισ Προλθπτικισ Εργαςίασ και 
τιριξθσ Οικογενειϊν ςτθν πλειοψθφία τουσ δεν περνοφν από όλα τα επίπεδα και 
μθχανιςμοφσ αξιολόγθςθσ που διακζτουν οι επαρχίεσ, όπωσ πχ. θ Επιτροπι ςυηιτθςθσ 
δφςκολων περιπτϊςεων, προκειμζνου να εκτιμθκεί θ αναγκαιότθτα ι όχι τθσ ζγκριςθσ για 
ςυνζχιςθ τθσ επίβλεψισ τουσ. Για το λόγο αυτό, δίνονται οδθγίεσ όπωσ ακολουκείται θ πιο 
κάτω διαδικαςία: 
 
- Οι περιπτϊςεισ Προλθπτικισ Εργαςίασ και τιριξθσ Οικογενειϊν με Ανιλικα παιδιά 

που επιβλζπεται ςε μακροχρόνια βάςθ, αφοφ αξιολογθκοφν από αρμόδιο 
Λειτουργό Ευθμερίασ (τθσ Τπθρεςίασ για τθν Οικογζνεια και το Παιδί) και όπου 
χρειάηεται να προωκείται  θ ςυηιτθςθ αυτι των περιπτϊςεων αυτϊν ςτθν 
Επιτροπι δφςκολων περιπτϊςεων τθσ Επαρχίασ ςασ.  
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- Στόχοσ αυτοφ του επιπζδου εργαςίασ είναι να αξιολογθκεί θ περίπτωςθ και  να 
διαπιςτωκεί θ ανάγκθ για εξαςφάλιςθ ι όχι ζγκριςθσ παράταςθσ επίβλεψθσ τθσ 
περίπτωςθσ με ςυγκεκριμζνο ςχζδιο δράςθσ/ςτόχουσ για τθν περαιτζρω διαχείριςθ 
τθσ περίπτωςθσ. 

 
- Στθ ςυνζχεια αφοφ διαπιςτωκεί θ ανάγκθ για παράταςθ τθσ επίβλεψθσ  τθσ 

περίπτωςθσ να παραπζμπεται για εξαςφάλιςθ ι όχι τθσ ζγκριςθσ παράταςθσ 
επίβλεψθσ από τον ΕΛΕ. 

 
- Για όλεσ τισ περιπτϊςεισ που εξαςφαλίηεται τζτοια ζγκριςθ από τον ΕΛΕ να 

τθροφνται πρακτικά των ςχετικϊν αποφάςεων για τισ ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ 
τα οποία να αποςτζλλονται ςτα κεντρικά γραφεία .  

 
- Οι περιπτϊςεισ Ρρολθπτικισ Εργαςίασ και Στιριξθσ Οικογενειϊν με Ενιλικα 

άτομα να παραπζμπονται για εξαςφάλιςθ ι όχι τθσ ζγκριςθσ παράταςθσ 
επίβλεψθσ τουσ από τον ΒΕΛΕ. 

 
Οποιεςδιποτε εγκφκλιοι προθγικθκαν με το εν λόγω κζμα ακυρϊνονται και τίκενται ςε 
ιςχφ οι πιο πάνω πρόνοιεσ.  
 
 

 Εγκφκλιοσ Αρ φακ. 11.11.017, Διαδικαςία  Ζγκριςθσ παράταςθσ επίβλεψθσ 
περιπτϊςεων Ρρολθπτικισ Εργαςίασ και Στιριξθσ Οικογενειϊν θμερ. 2/4/2012, 
προσ ΕΛΕ και Ρροϊςταμζνουσ Γρ. ΚΥ 

 
Όπωσ καταγράφεται από τθν ΔΤΚΕ: 
1. Κάκε περίπτωςθ αξιολογείται κάκε 6 μινεσ ςτθ βάςθ του ςχεδίου 

δράςθσ/ςτόχων. 
2. Μετά τθ λιξθ 1 χρόνου επίβλεψθσ και αφοφ κρικεί απαραίτθτθ θ ςυνζχιςθ τθσ 

παρακολοφκθςθσ /επίβλεψθσ τθσ Ρερίπτωςθσ ο Ρροϊςτάμενοσ του Γραφείου 
Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν εγκρίνει παράταςθ για ακόμα ζξι μινεσ.  

3. Μετά τθ λιξθ των 18 μθνϊν και εφόςον υπάρχει ανάγκθ για ςυνζχιςθ τθσ 
επίβλεψθσ, κακορίηεται Συνεδρία του Ρροϊςταμζνου, Συντονιςτι και ΛΚΥ και το 
πρακτικό με τθ ςχετικι  ειςιγθςθ παραπζμπεται ςτον ΕΛΕ για ζγκριςθ. Αν 
εγκρικεί θ παράταςθ, ενθμερϊνεται θ ΔΥΚΕ με κοινοποίθςθ πρακτικοφ.  

Οποιεςδιποτε προθγοφμενεσ ςυναφείσ εγκφκλιοι ακυρϊνονται.  
 
 

 Εγχειρίδιο Ρρολθπτικισ (Ρροςχζδιο), Μάρτιο 2017 
 

φμφωνα με τθν ενθμζρωςθ που ζλαβα, το εν λόγω εγχειρίδιο προλθπτικισ, δόκθκε ςτουσ 
ΛΚΤ και Προϊςταμζνουσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ ΔΤΚΕ κατά τθ διάρκεια των 
εκπαιδεφςεων τουσ (Μάρτιο 2017 Λευκωςία) ϊςτε να  τεκεί πιλοτικά και τυχόν 
ειςθγιςεισ/ςχόλια που πικανό να προκφψουν κατά το ςτάδιο πιλοτικισ εφαρμογισ να 
αξιολογθκοφν.  
 
το εν λόγω εγχειρίδιο καταγράφονται, μεταξφ άλλων, οι διαδικαςίεσ διαχείριςθσ τθσ 
παραπομπισ (περίπτωςθσ που επιβλζπεται από τισ ΥΚΕ ςτα πλαίςια προλθπτικισ 
ςτιριξθσ) και τα κακικοντα του προζδρου και τθσ ομάδασ αξιολόγθςθσ.  
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Σα ςθμαντικότερα ςθμεία του εγχειριδίου προλθπτικισ, για ςκοποφσ τθσ εν λόγω ζρευνασ, 
είναι τα πιο κάτω: 
 
Το παρόν εγχειρίδιο αντικακιςτά το εγχειρίδιο που αφορά προλθπτικι εργαςίασ και 
ςτιριξθ (ΜΕΟΣ Β.ΙΙ. 10-10.4).  
 
Σισ περιπτϊςεισ που κατά τθ διαχείριςθ αναφοράσ παρουςιάηεται περιςτατικό βίασ, κα 
ακολουκθκοφν τα αντίςτοιχα εγχειρίδια και γραπτζσ οδθγίεσ τθσ ΔΤΚΕ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ όλεσ τισ υποχρεϊςεισ των ΤΚΕ που απορρζουν από τθ Νομοκεςία.  
 
Σονίηεται ότι ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται ότι ζνα άτομο είτε ανιλικο είτε ενιλικο 
διατρζχει κίνδυνο, λαμβάνονται άμεςα μζτρα προςταςίασ του με βάςθ τισ ιςχφουςεσ 
Νομοκεςίεσ και ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα εγχειρίδια και εγκυκλίουσ τθσ ΔΤΚΕ.  
Εάν ζνα  άτομο που διατρζχει κίνδυνο είναι ανιλικο παιδί, προωκοφνται οι υποκζςεισ 
ςτο Δικαςτιριο για ζκδοςθ Διαταγμάτων για τθν προςταςία του, με βάςθ τισ ιςχφουςεσ 
Νομοκεςίεσ και ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα εγχειρίδια. 
 
Θ αξιολόγθςθ τθσ προλθπτικισ παρζμβαςθσ εφαρμόηεται με ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία 
και περιλαμβάνει (1) λιψθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, (2) Διάγνωςθ και αξιολόγθςθ (3) 
Ετοιμαςία χεδίου Δράςθσ [Ετοιμάηεται από τθν ειδικι ομάδα αξιολόγθςθσ. Κακοριςμόσ 
ςτόχων βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων με χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ (4) 
Ετοιμαςία υμφωνθτικοφ υνεργαςίασ (5) Αξιολόγθςθ αποτελζςματοσ τθσ υλοποίθςθσ.  
 
Θ παρζμβαςθ και υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ γίνεται μζςω ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν 
και υλοποιοφνται οι ςτόχοι που ζχουν κακοριςτεί ςτο πλάνο παρζμβαςθσ και ςε 
ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα από τθν Ομάδα Λειτουργϊν υλοποίθςθσ 
 
Θ υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ κα γίνεται, ανάλογα με τθν γεωγραφικι περιοχι που 
διαμζνει ο επωφελοφμενοσ από τουσ ΛΚΤ που ιδθ χειρίηονται περιπτϊςεισ του 
προγράμματοσ προλθπτικι. θμειϊνεται ότι οι Ρροϊςτάμενοι και Συντονιςτζσ των ΓΚΥ, 
ζχουν ευκφνθ να παρακολουκοφν τθν υλοποίθςθ των ςτόχων του ςχεδίου δράςθσ, 
ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και να ενθμερϊνουν ανάλογα τον Ρρόεδρο τθσ 
Μονάδασ Ρρολθπτικισ Ραρζμβαςθσ . 
 
Θ μονάδα προλθπτικισ παρζμβαςθσ αποτελείται από τον Πρόεδρο, τουσ Λειτουργοφσ 
Αξιολόγθςθσ και το Λειτουργό Αρχείου. Θ ςφνκεςθ αποφαςίηεται από τθ ΔΤΚΕ. Στθ 
Μονάδα καταλιγουν όλεσ οι ςχετικζσ αναφορζσ για περιπτϊςεισ που κρίνεται αναγκαία 
θ προλθπτικι παρζμβαςθ.   
 
Ο πρόεδροσ τθσ μονάδασ (Προϊςτάμενοσ ΓΚΤ) αποτελεί μζλοσ τθσ ειδικισ Ομάδασ 
Αξιολόγθςθσ Προλθπτικισ Παρζμβαςθσ και διατθρεί ςτενι ςυνεργαςία και 
αλλθλοενθμζρωςθ με τα μζλθ τθσ ομάδασ αξιολόγθςθσ, κακϊσ και του λειτουργοφ 
αρχείου.  
Στα πλαίςια των κακθκόντων του, μεταξφ άλλων, οργανϊνει και προγραμματίηει τα 
εβδομαδιαία προγράμματα εργαςίασ των Λειτουργϊν παρζμβαςθσ, αξιολογεί τα 
επείγοντα περιςτατικά και δίνει οδθγίεσ για άμεςθ διερεφνθςθ τουσ, παρακολουκεί 
ςυςτθματικά τα προγράμματα εξόδου και φόρτο εργαςίασ των Λειτουργϊν, οργανϊνει 
και προγραμματίηει τισ ςυνεδριάςεισ για ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων.  
 
Επιπλζον, ςτα πλαίςια των κακθκόντων του, κακοδθγεί τουσ ΛΚΥ όταν αντιμετωπίηουν 
δυςκολία ςτο χειριςμό, βοθκά ςτθν ανάπτυξθ των επαγγελματικϊν γνϊςεων και 
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δεξιοτιτων τουσ ςτθν επαφι, επικοινωνία, ςυνεργαςία και ςφναψθ επαγγελματικισ 
ςχζςθσ  με τουσ εξυπθρετοφμενουσ, ςυμβάλει ςτθν δθμιουργία ενόσ υποςτθρικτικοφ 
κλίματοσ ανάμεςα ςτουσ ΛΚΥ και εκτελεί οποιαδιποτε άλλα κακικοντα του ανατεκοφν 
από τθ ΔΥΚΕ.  
 
Σα κακικοντα του Λειτουργοφ Αξιολόγθςθσ (ΛΚΥ) περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων τθν 
ενθμζρωςι τουσ με τα εργαλεία αξιολόγθςθσ και κακϊσ και τθ ςχετικι νομοκεςία που 
πικανό να πρζπει να χρθςιμοποιιςουν.  Ακόμθ οφείλουν να γνωρίηουν πλθροφορίεσ που 
μποροφν να αντλθκοφν από άλλουσ φακζλουσ/εκκζςεισ που μπορεί να υπάρχουν ςτισ 
ΥΚΕ.  
 
Ο Λειτουργόσ αξιολόγθςθσ ςυλλζγει πλθροφορίεσ για το άτομο ι τθν οικογζνεια και τουσ 
εξωτερικοφσ παράγοντεσ που ζχουν ςχζςθ, αξιολογεί τισ πλθροφορίεσ και τα δεδομζνα και 
καταρτίηει κατάλογο με διαγνωςμζνα προβλιματα  και ανάγκεσ, ςυνεργάηεται με τον 
Προζδρο και ετοιμάηει ςχζδιο δράςθσ με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ για τθ διαχείριςθ τθσ 
περίπτωςθσ, ςυμπλθρϊνει  ςυμφωνθτικό υνεργαςίασ με τον εξυπθρετοφμενο. 
 
το εν λόγω εγχειρίδιο προνοείται και θ ετοιμαςία Συμφωνθτικοφ Συνεργαςίασ, το οποίο 
υπογράφεται από τουσ Λειτουργοφσ αξιολόγθςθσ και τουσ εξυπθρετοφμενουσ Μετά τθν 
κατάρτιςθ του χεδίου Δράςθσ και τουσ υμφωνθτικοφ υνεργαςίασ, ο Πρόεδροσ και θ 
διμελισ ομάδα αξιολόγθςθσ και ο Λειτουργόσ Τλοποίθςθσ προβαίνουν ςτθν τελικι 
αξιολόγθςθ τθσ περίπτωςθσ ωσ προσ τθν ολοκλιρωςθ ι  όχι των τικζμενων ςτόχων.   
 
Μεταξφ άλλων, ο λειτουργόσ αξιολόγθςθσ πραγματοποιεί επιτόπιεσ επιςκζψεισ και ςε 
κάποιεσ περιπτϊςεισ μπορεί να κρικεί να γίνουν απροειδοποίθτεσ κατ’ οίκον επιςκζψεισ, 
για ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ. Η Λειτουργόσ πρζπει να είναι ςυνεπισ ωσ προσ τθν τιρθςθ 
των κακοριςμζνων ςυναντιςεων και ςε περίπτωςθ κωλφματοσ κα ενθμερϊνει ζγκαιρα 
τουσ εξυπθρετοφμενουσ. τα πλαίςια των επιςκζψεων, θ διμελισ ομάδα γίνεται 
προςωπικι ςυνζντευξθ με τον εξυπθρετοφμενο και με οποιοδιποτε άλλο πρόςωπο του 
περιβάλλοντόσ του.  
 
Η υλοποίθςθσ των ςτόχων που τζκθκαν από τουσ Λειτουργοφσ Αξιολόγθςθσ ανατίκεται, 
ανάλογα με τθ περιοχι που διαμζνει ο επωφελοφμενοσ, ςτο ΛΚΥ που ιδθ χειρίηεται 
περιπτϊςεισ του προγράμματοσ προλθπτικι.  
 
Μετά τθ λιξθ τθσ κακοριςμζνθσ περιόδου υλοποίθςθσ των ςτόχων που τζκθκαν από τθν 
Ομάδα αξιολόγθςθσ, γίνονται οι διαδικαςίασ για κλείςιμο του φυςικοφ και θλεκτρονικοφ 
φακζλου (εάν δεν ολοκλθρωκικαν οι ενζργειεσ, θ περίπτωςθ αποςτζλλεται ςτον Πρόεδρο 
τθσ Μονάδασ για ενθμζρωςθ και περαιτζρω ενζργειεσ ςθμείο 3.9). 
 

 Απόςπαςμα από τον Οδθγό Αξιολόγθςθσ Ρρολθπτικισ 
 

φμφωνα με τθν ενθμζρωςθ που ζλαβα από το γραφείο τθσ ΔΤΚΕ 18/9/2019, εγχειρίδιο με 
τισ διαδικαςίεσ  για τθν προλθπτικι ετοιμάςτθκε από κ. ΧΧΧΧΧ ςε ςυνεργαςία με τθν κ. 
ΧΧΧΧΧ ωςτόςο δεν είναι ςε κζςθ να γνωρίηει εάν ολοκλθρϊκθκε ι ςτάλθκαν οδθγίεσ.   
 
Ο οδθγόσ αξιολόγθςθσ προλθπτικισ, κακϊσ και το υλικό των εργαλείων (επαγγελματικά 
εργαλεία/βοθκιματα για τον τρόπο με τον οποίο ο ΛΚΤ πρζπει να χειρίηεται τισ 
περιπτϊςεισ για καλφτερο εντοπιςμό του προβλιματοσ) δινόταν ςτουσ προζδρουσ και τα 
μζλθ των μονάδων κατά  τθν εκπαίδευςι τουσ. Νζα μζλθ που προςτίκονταν ςτισ Μονάδεσ 
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(Προλθπτικισ Παρζμβαςθσ) καλοφνταν ςε εκπαίδευςθ αφοφ γινόταν ςχετικι ενθμζρωςθ 
από τθν πρϊθν ΔΤΚΕ.  Ζκτακτοι (ΕΟΧ) δεν ζχουν εκπαιδευτεί.   
 
το απόςπαςμα οδθγοφ Αξιολόγθςθσ Προλθπτικισ, καταγράφεται ότι «το ζγγραφο αυτό 
αποτελεί ςυνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό και ςε καμία περίπτωςθ δεν αντικακιςτά τισ 
εκάςτοτε οδθγίεσ τθσ Διευκυντρίασ των ΥΚΕ ωσ προσ τθ λειτουργίασ των ςχετικϊν 
προγραμμάτων ι οποιεςδιποτε άλλεσ διαδικαςίεσ, εγκυκλίουσ και εγχειρίδια βρίςκονται 
ςε ιςχφ». 
 
τον εν λόγω οδθγό, καταγράφονται αναλυτικά οι τρόποι αξιολόγθςθσ τθσ περίπτωςθσ, θ 
προετοιμαςία του πλάνου παρζμβαςθσ, θ ετοιμαςία ςυμφωνθτικοφ με τον 
εξυπθρετοφμενο (με προβλιματα και ςτόχουσ), ςυναντιςει σ, ςτενι ςυνεργαςία ΛΚΤ με 
διοικθτικά ανϊτερο του κ.α. (ςθμειϊνεται ότι πρόκειται για οδθγό που δίνεται ςτου ΛΚΥ 
κατά τθν εκπαίδευςι τουσ). 
 

 Εγκφκλιοσ με αρ. Φακ. 5.13.001.001, 05.29.003.01 και θμερ. 2/4/2019, με κζμα: 
Διεκπεραίωςθ εργαςιϊν των ΥΚΕ και ειςθγιςεισ για αξιοποίθςθ προςωπικοφ, 
προσ ΕΛΕ 
 

τθν εγκφκλιο, θ ΔΤΚΕ ςθμειϊνει, μεταξφ άλλων, ότι, κάκε νζα αξιολόγθςθ κα τυγχάνει 
χειριςμοφ από ζνα ΛΚΥ, απλζσ περιπτϊςεισ κοινωνικισ παρζμβαςθσ και ςυμβουλευτικισ 
κακοδιγθςθσ που φαίνεται ότι μετά από μικρό αρικμό ςυναντιςεων κα μποροφςαν να 
τερματιςτοφν, κα πρζπει να τυγχάνουν χειριςμοφ από ζνα ΛΚΤ ο οποίοσ κα αναλαμβάνει 
τθν αξιολόγθςθ τθσ περίπτωςθσ και τθν υλοποίθςθ άμεςων ςτόχων.  
 
Επιπλζον, τονίηεται ότι οι ενζργειεσ και ςτόχοι ςτα οποία καταλιγει θ αξιολόγθςθ μιασ 
περίπτωςθσ, κα πρζπει να είναι όςο το δυνατό πιο ςτοχευμζνοι και ςυγκεκριμζνοι ζτςι 
ϊςτε να μποροφν ςτθ ςυνζχεια να υλοποιθκοφν. Εξαιρετικισ ςθμαςίασ θ κοινι 
ςυνάντθςθ μεταξφ του ΛΚΤ που ζχει αξιολογιςει μια περίπτωςθ με το ΛΚΤ που κα 
αναλάβει τθν υλοποίθςθ των ςτόχων που ζχουν τεκεί και του εξυπθρετοφμενου ζτςι ο 
τελευταίοσ να γνωρίηει το Λειτουργό με τον οποίο κα ςυνεργαςτεί. τθ βάςθ αυτι, 
ςθμειϊνεται ότι θ παράδοςθ υπθρεςιϊν ςτουσ εξυπθρετοφμενουσ, ξεκινά άμεςα με τθ 
ςυνάντθςθ του με το Λειτουργό των ΤΚΕ. Σοφτο πρζπει να διζπει κάκε ενζργεια του ΛΚΤ 
είτε ςθμαίνει αξιολόγθςθ και ςυλλογι ςτοιχείων είτε ςτιριξθ για υλοποίθςθ 
ςυγκεκριμζνων ςτόχων.  
 
Θ ΔΤΚΕ, επίςθσ, ςθμειϊνει ότι:  
Η κρίςθ του Λειτουργοφ και θ εργαςία που επιδιϊκεται με τουσ διοικθτικά 
προϊςταμζνουσ του ςτθ λιψθ αποφάςεων (ςε όλα τα επίπεδα) αναμζνεται να είναι 
εξαντλθτικι ζτςι ϊςτε θ ιςχφουςα πολιτικι των ΥΚΕ (βάςει εγχειριδίων, διαδικαςιϊν, 
εργαλείων, νομοκετικϊν πλαιςίων κ.α.) να καταλιγει ςε όφελοσ του εξυπθρετοφμενου. 
 
ε όλα τα πλαίςια εργαςίασ των ΤΚΕ, εκεί που απαιτείται, κα πρζπει να διατυπϊνεται θ 
εμπεριςτατωμζνθ και ξεκάκαρθ κζςθ των διοικθτικά προϊςταμζνων, τόςο ςτουσ 
υφιςτάμενουσ τουσ όςο και προσ τουσ ιεραρχικά ανωτζρουσ τουσ, ϊςτε όλα τα επίπεδα 
να ενεργοφν και να ςυντονίηονται με τισ υφιςτάμενεσ διαδικαςίεσ.  
 
τισ περιπτϊςεισ που Λειτουργόσ τθσ Μονάδασ Αξιολόγθςθσ Προλθπτικισ και Κοινωνικισ 
Παρζμβαςθσ κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ μιασ περίπτωςθσ εντοπίηει διάφορα κρίςιμα 
ηθτιματα τα οποία δεν είχαν ςθμειωκεί ςτθν αναφορά, τότε ο χειριςμόσ του ηθτιματοσ 
αυτοφ κα πρζπει να γίνεται από τον ίδιο το Λειτουργό, χωρίσ να χακεί χρόνοσ και 
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μαρτυρία ςτθν επιδίωξθ ενεργειϊν με τθν παραπομπι ςε άλλο Λειτουργό. Ο αρικμόσ και 
το είδοσ των ενεργειϊν κα αποφαςίηεται ςε ςυνεργαςία με τον Συντονιςτι ι/και 
Ρροϊςτάμενο ΓΚΥ/ΕΛΕ, με γνϊμονα τθν αποτελεςματικι εξυπθρζτθςθ των 
εξυπθρετοφμενων.  
 
 

(Β) Ρρόγραμμα Ρρόλθψθσ Βίασ ςτθν Οικογζνεια 
 
Πιο κάτω, παρατίκενται οι ςχετικζσ εγκφκλιοι, διοικθτικζσ διατάξεισ και νομοκεςίεσ που 
αφοροφν τον χειριςμό των υποκζςεων/οικογενειϊν ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ 
Πρόλθψθσ Βίασ ςτθν Οικογζνεια:  
 

 Εγχειρίδιο Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ των ΥΚΕ  
 

φμφωνα με το εγχειρίδιο, το πρόγραμμα των ΤΚΕ για Πρόλθψθ και Αντιμετϊπιςθ τθσ Βίασ 
ςτθν Οικογζνεια, διζπεται από τον Περί Βίασ ςτθν Οικογζνεια (Πρόλθψθ και Προςταςία 
Κυμάτων) Νόμο. Θ διαχείριςθ των αναφορϊν για βία ςτθν οικογζνεια από τουσ αρμόδιουσ 
ΛΚΤ, προνοείται ςτο Εγχειρίδιο Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ των ΤΚΕ.  
 
το εν λόγω εγχειρίδιο, εκτόσ από τισ πρόνοιεσ του Περί Βίασ ςτθν Οικογζνεια Νόμου, 
περιλαμβάνονται εκτενείσ αναφορζσ ςτον τρόπο διαχείριςθσ αναφορϊν βίασ, ςτα πλαίςια 
του προγράμματοσ των για ΤΚΕ για Πρόλθψθ και Αντιμετϊπιςθ τθσ Βίασ ςτθν Οικογζνεια, 
κακϊσ και τισ διαδικαςίεσ/κατευκυντιριεσ γραμμζσ, βάςει του Εγχειριδίου Διατμθματικϊν 
Διαδικαςιϊν για χειριςμό περιςτατικϊν βίασ ςτθν Οικογζνεια, το οποίο είχε ετοιμαςτεί 
από τθν υμβουλευτικι Επιτροπι για τθν Πρόλθψθ και Καταπολζμθςθ τθσ Βίασ ςτθν 
Οικογζνεια το 2002.  
 
Επιςθμαίνεται ότι, ςε ςχζςθ με τισ μορφζσ βίασ, ςτο Εγχειρίδιο Διατμθματικϊν 
Διαδικαςιϊν για χειριςμό περιςτατικϊν βίασ ςτθν Οικογζνεια, περιλαμβάνεται και θ 
ψυχολογικι βία (κακοποίθςθ), ο εντοπιςμόσ τθσ οποίασ είναι δφςκολοσ και 
χαρακτθρίηεται από πράξεισ, παραλείψεισ και ςυμπεριφορζσ που εμπεριζχουν 
ςυςτθματικι απόρριψθ, εκφοβιςμό, υποτίμθςθ και παραμζλθςθ. Ενδείξεισ ψυχολογικισ 
βίασ, περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων, ζλλειψθ ςυνεχοφσ φροντίδασ, επαίνου και αγάπθσ, 
και ανάμειξθ ςε ζντονθ οικογενειακι  διαμάχθ (θ παρακολοφκθςθ ςκθνϊν βίασ μεταξφ 
των φροντιςτϊν) ,αλλά και θ ανάκεςθ φόρτου εργαςίασ/ ευκφνθσ  που δεν του 
αναλογεί ςε ςχζςθ με τθν θλικία του . Για διαμόρφωςθ καλφτερθσ εικόνασ για τθν 
κατάςταςθ του παιδιοφ το οποίο πικανό να υποβάλλεται ςε ψυχολογικι βία, απαιτείται 
καλι ςυνεργαςία μεταξφ όλων των επαγγελματιϊν Τγείασ, ΛΚΤ, Εκπαιδευτικϊν κ.α.  
 
Επιπλζον, ςτισ μορφζσ βίασ, περιλαμβάνεται και το Σφνδρομο του «Αμζτοχου Θεατι», το 
οποίο ορίηεται ωσ θ ζκκεςθ του παιδιοφ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςε διάφορεσ 
μορφζσ ενδοοικογενειακισ βίασ χωρίσ το ίδιο να υφίςταται ςωματικζσ κακϊςεισ. Θ βία 
μεταξφ ςυηφγων είναι θ πιο χαρακτθριςτικι μορφι. Παράλλθλα, θ λεκτικι βία είναι επίςθσ 
χαρακτθριςτικι του ςυνδρόμου αμζτοχου κεατι.  
 
φμφωνα με τισ πρόνοιεσ του περί Βίασ Νόμου, βία ςθμαίνει οποιαδιποτε πράξθ, 
παράλειψθ ι ςυμπεριφορά με τθν οποία προκαλείται ςωματικι, ςεξουαλικι ι ψυχικι 
βλάβθ ςε οποιοδιποτε μζλοσ τθσ οικογζνειασ από άλλο μζλοσ τθσ οικογζνειασ.  Επιπλζον, 
πράξθ ι ςυμπεριφορά θ οποία ςυνιςτά βία, όταν διαπράττεται ςτθν παρουςία 
ανιλικου μζλουσ τθσ οικογζνειασ, κεωρείται βία θ οποία αςκείται εναντίον του εν λόγω 
ανθλίκου εφόςον δφναται να προκαλζςει ς' αυτό ψυχικι βλάβθ. 
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Με απόφαςθ τθσ Τπουργοφ Εργαςίασ, Πρόνοιασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, τον Μάιο 
του 2011, όλοι οι Λειτουργοί Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν (ΛΚΤ) εκτελοφν κακικοντα   
Οικογενειακοφ  υμβοφλου (Ο), για καλφτερθ εφαρμογι των προνοιϊν του περί Βίασ 
ςτθν Οικογζνεια Νόμου.      
 
Μεταξφ άλλων, ο Οικογενειακόσ φμβουλοσ δζχεται παράπονα ςχετικά με πικανι άςκθςθ 
βίασ και διεξάγει τισ αναγκαίεσ ζρευνεσ, ςυμβουλεφει, κακοδθγεί και μεςολαβεί για τθν 
απάμβλυνςθ προβλθμάτων τθσ οικογζνειασ που πικανόν να οδιγθςαν ι δυνατό να 
οδθγιςουν ςτθν άςκθςθ βίασ, προβαίνει ςε διευκετιςεισ για τθν άμεςθ ιατρικι εξζταςθ 
του παραπονοφμενου και όπου κρίνει τοφτο αναγκαίο τον ςυνοδεφει και προβαίνει ςε 
καταγγελία ςτθν Αςτυνομία για τθ διερεφνθςθ τυχόν διάπραξθσ ποινικοφ αδικιματοσ.  
 
ε περιπτϊςεισ ανθλίκων, προβαίνει, επίςθσ, άμεςα ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ διευκετιςεισ 
για ιατρικι ι άλλθ εξζταςθ παιδιοφ αναφορικά με το οποίο υπάρχει εφλογθ υπόνοια 
κακοποίθςισ του από μζλοσ τθσ οικογζνειασ και αςκεί οποιαδιποτε άλλθ αρμοδιότθτα 
που ο Τπουργόσ ανακζτει ςε αυτόν.  
 
τα πλαίςια διαχείριςθσ αναφοράσ για βία (11.13) και για τθν εκτίμθςθ των δεδομζνων, ο 
οικογενειακόσ ςφμβουλοσ ςυλλζγει όςεσ πλθροφορίεσ μπορεί να εξαςφαλίςει για το παιδί 
και τισ οικογενειακζσ του ςυνκικεσ από υφιςτάμενουσ φακζλουσ τθσ υπθρεςίασ, από 
επαγγελματίεσ ςυνεργάτεσ όπωσ δάςκαλο, ψυχολόγο, εκπαιδευτικό και διευκετεί για να 
λθφκεί ςυνζντευξθ από το παιδί. Θ ςυνζντευξθ με το παιδί και θ ιατρικι του εξζταςθ, ςτα 
πλαίςια διαχείριςθσ τθσ αναφοράσ από τον οικογενειακό ςφμβουλο, διενεργείται βάςει 
ςυγκεκριμζνων οδθγιϊν του εν λόγω εγχειριδίου των ΤΚΕ.  
 
ε περίπτωςθ που εκτιμθκεί ότι ςε ζνα παιδί αςκείται βία ι αςκείται βία ςε ςθμείο που θ 
ψυχικι και ςωματικι του υγεία κινδυνεφει και θ ςυνεργαςία με του γονείσ, είναι αδφνατθ, 
λαμβάνονται  άμεςα μζτρα προςταςίασ. Θ άμεςθ προςταςία του παιδιοφ δεν εξαρτάται 
πάντα από τθ ςοβαρότθτα των κακϊςεων αλλά κακορίηεται και από τθ ςυμπεριφορά των 
γονιϊν όταν αυτι δθμιουργεί αμφιβολίεσ για τθν αςφάλειά του. Θ διαδικαςία 
απομάκρυνςθσ του παιδιοφ προνοείται ςτον περί Βίασ ςτθν Οικογζνεια Νόμο.  
 
Όλεσ ο πλθροφορίεσ που ζχουν ςυγκεντρωκεί ςτα πλαίςια διαχείριςθσ αναφοράσ, 
εκτιμϊνται από τον Οικογενειακό φμβουλο και τον Διοικθτικά Προϊςτάμενο εντόσ 7 
θμερϊν ι γρθγορότερα.   
 
Μετά τθν αρχικι διερεφνθςθ των αναφορϊν, δφναται να ςυγκλθκεί και Διεπιςτθμονικό  
Κλιμάκιο Εργαςίασ και Εκτίμθςθσ Περιπτϊςεων, για εκτίμθςθ των δεδομζνων, ανάπτυξθ 
ςχεδίου δράςθσ για προςταςία του κφματοσ και ςχεδιαςμό των περαιτζρω ενεργειϊν. Σο 
κλιμάκιο ςε κάκε επαρχία αποτελείται, μεταξφ άλλων, από λειτουργοφσ ειδικοτιτων όπωσ 
ψυχολόγουσ, οικογενειακοφσ ςυμβοφλουσ (ΛΚΤ) και μελετά άμεςα τθν κάκε περίπτωςθ 
κακοποίθςθσ, εκτιμά τα δεδομζνα και κατά πόςο το κφμα διατρζχει κίνδυνο και μελετά 
μζτρα κεραπευτικισ αντιμετϊπιςθσ και προςταςίασ του παιδιοφ.  
 
ε περίπτωςθ που εκτιμθκεί ότι ζνα παιδί δεν υποφζρει αλλά θ οικογζνεια του ζχουν 
ανάγκθ από επαγγελματικι βοικεια και υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ για να επιλφςουν τα 
προβλιματά τουσ, ο οικογενειακόσ ςφμβουλοσ ςυνεργάηεται με τθν οικογζνεια και όπου 
είναι αναγκαίο παραπζμπεται ςε άλλεσ υπθρεςίεσ και άλλα προγράμματα των ΥΚΕ.  
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ε περιπτϊςεισ αναφορϊν βίασ εναντίον ενθλίκων, οποιαδιποτε αναφορά (ανϊνυμθ ι 
επϊνυμθ) γίνεται αποδεκτι και καταγράφεται. τθν αναφορά καταγράφεται εάν θ 
περίπτωςθ είναι γνωςτι ςτισ ΤΚΕ και κατά πόςο το πρόςωπο διατρζχει κίνδυνο. 
 
Ο οικογενειακόσ ςφμβουλοσ, ςε περιπτϊςεισ αναφορϊν για βίασ ενθλίκων, ςτο πρόςωπο 
το οποίο αςκικθκε βία, παρζχει άμεςθ ςυναιςκθματικι ςτιριξθ, ενθμερϊνει για τισ 
υπθρεςίεσ που παρζχουν οι ΥΚΕ, παραπζμπει ςε άλλα προγράμματα των ΥΚΕ και εάν το 
επικυμεί το πρόςωπο, ςε άλλεσ υπθρεςίεσ και ΜΚΟ, του εξθγεί τα δικαιϊματά του 
βάςει του περί Βίασ ςτθν Οικογζνεια Νόμο, μεριμνά για τθν αςφάλεια του και του 
παρακζτει τισ διάφορε επιλογζσ που ζχει και το ενκαρρφνει να αποφαςίςει το ίδιο όταν 
είναι ζτοιμο.  
Επιπλζον, ςτο εγχειρίδιο των ΤΚΕ, γίνεται ειδικι αναφορά ςτθ ςφνδεςθ βίασ μεταξφ 
γονιϊν και κακομεταχείριςθ παιδιϊν. υγκεκριμζνα, όπου υπάρχει ςυηυγικι βία πρζπει να 
αξιολογοφνται οι ςυνζπειεσ ςτα παιδιά, εφόςον αυτά είναι κεατζσ τθσ βίασ μεταξφ των 
γονιϊν τουσ. Τα παιδιά είναι δζκτεσ τθσ βίασ δίχωσ να υφίςτανται κακϊςεισ και 
επωμίηονται τισ επιπτϊςεισ που θ κακοποίθςθ δθμιουργεί (11.55).  
το εγχειρίδιο περιλαμβάνονται, επίςθσ, τα κακικοντα των διοικθτικά υπευκφνων του 
προγράμματοσ πρόλθψθσ βίασ, τισ ενζργειεσ του οικογενειακοφ ςυμβοφλου (ΛΚΤ) για 
χειριςμό των αναφορϊν βία ςτθν οικογζνεια και τισ διαδικαςίεσ για τιρθςθ αρχείων.   
 
Ειδικότερα, ςε ότι αφορά τα κακικοντα του διοικθτικά υπευκφνου, το εν λόγω εγχειρίδιο 
προνοεί ότι ςε κάκε Επαρχία υπάρχει ο Διοικθτικά Υπεφκυνοσ που είναι ο Επόπτθσ των 
Οικογενειακϊν Συμβοφλων τθσ Ομάδασ Άμεςθσ Παρζμβαςθσ και ζχει τθν ευκφνθ 
ςυντονιςμοφ του προγράμματοσ (τα προγράμματα βίασ ςτθν οικογζνεια και βία ςτο παιδί 
υπάγονται ςτο πρόγραμμα Ομάδασ Άμεςθσ Παρζμβαςθσ).   
 
Δίνει οδθγίεσ ςτο Αρχείο για να καταγραφεί θ αναφορά, να ανοιχκεί φάκελοσ «Πρόλθψθ 
και Αντιμετϊπιςθ Βίασ ςτθν Οικογζνεια ςτο όνομα του κφματοσ, να δοκεί ςε Οικογενειακό 
φμβουλο μζςα ςε 30 λεπτϊν και να παρακολουκεί το φόρτο εργαςίασ των 
Οικογενειακϊν υμβοφλων, διακζτει χρόνο να ςτθρίηει να κακοδθγεί και να ςυνεργάηεται 
με τον κάκε ζνα οικογενειακό ςφμβουλο και πρζπει να γνωρίηει όλεσ τισ περιπτϊςεισ 
βίασ.   
 
Ο Διοικθτικά Τπεφκυνοσ του προγράμματοσ αξιολογεί τισ ειςερχόμενεσ αναφορζσ και 
κακορίηει προτεραιότθτεσ και ζχει τακτικζσ εβδομαδιαίεσ ςυναντιςεισ με τουσ 
Οικογενειακοφσ υμβοφλουσ. Ο Διοικθτικά Τπεφκυνοσ ενθμερϊνει άμεςα τον ΕΛΕ για όλα 
τα ςοβαρά περιςτατικά βίασ.  
 
Η αντιμετϊπιςθ των περιςτατικϊν βίασ, χρειάηεται, εντατικι, άμεςθ και 
βραχυπρόκεςμθ παρακολοφκθςθ, θ οποία δεν ξεπερνά τουσ τρείσ μινεσ.  το τζλοσ των 
τριϊν μθνϊν υποβάλλεται ςτον διοικθτικά Τπεφκυνο με τεκμθριωμζνθ καταχϊρθςθ για 
περαιτζρω χειριςμό ςτα πλαίςια άλλου προγράμματοσ των ΥΚΕ ι για τερματιςμό.     
             
φμφωνα με εγκυκλίουσ του Γενικοφ Ειςαγγελζα (αρ. Φακζλων Γ.Ε. 50(Δ)/1992/Ν42 και 
Γ.Ε. 50(Δ)/1992/Ν42/7 - Γ.Ε. 50(Δ)/1992/Ν42/6 και θμερ. 11/6/1998 και 18/6/2003 
αντίςτοιχα), όλοι οι λειτουργοί των Τπουργείων Τγείασ, Παιδείασ και Πολιτιςμοφ,   τθσ 
Αςτυνομίασ και των Υπθρεςιϊν Κοινωνικϊν Ευθμερίασ ζχουν τθν υποχρζωςθ να όπωσ 
αμζςωσ και όχι αργότερα των 7 θμερϊν ενθμερϊνουν τον Γενικό Ειςαγγελζα για κάκε 
καταγγελία/παράπονο περίπτωςθσ βίασ ςτθν οικογζνεια. Για το ςκοπό αυτό ενθμερϊνεται 
άμεςα ο ΔΤΚΕ με το Δελτίο Τποχρεωτικισ Αναφοράσ οποίοσ το υποβάλλει ςτον Γενικό 
Ειςαγγελζα.  
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Ειςιγθςθ, ςφμφωνα με το εγχειρίδιο για ποινικι δίωξθ ι όχι, μπορεί να γίνει μόνο όταν το 
ενιλικο κφμα το επικυμεί ι ςε περίπτωςθ ανιλικου ο Οικογενειακόσ φμβουλοσ είναι 
βεβαίωσ με βάςθ τα δεδομζνα τθσ περίτπωςθσ, ότι θ ειςιγθςθ αυτι είναι προσ το 
ςυμφζρον του κφματοσ και τθσ οικογζνειασ.  
 
 

 Εγκφκλιοι αναφορικά με τθν ενθμζρωςθ του Γενικοφ Ειςαγγελζα για περιςτατικά 
βίασ ςτθν οικογζνεια από τισ ΥΚΕ 
 

Μζχρι και τον 4/2012, υποχρζωςθ, με βάςθ και το εγχειρίδιο οργάνωςθσ και διοίκθςθσ 
των ΤΚΕ, για αποςτολι του Δελτίου Τποχρεωτικισ Αναφοράσ ςτον Γενικό Ειςαγγελζα, είχε 
θ ΔΤΚΕ. τθ ςυνζχεια με ςχετικι εγκφκλιο τθσ ΔΤΚΕ, με αρ. 11.02.04 και θμερ. 5/4/2012, 
τθν εν λόγω τα Δελτία Τποχρεωτικισ Αναφοράσ κα αποςτζλλονταν απευκείασ από τισ ΕΛΕ 
και Προϊςτάμενουσ των ΓΚΤ με κοινοποίθςθ ςτον αρμόδιο ΕΛΕ και ΔΤΚΕ.  
ε μεταγενζςτερο ςτάδιο, θ ΔΤΚΕ ζδωςε οδθγίεσ προσ τουσ ΕΛΕ και Προϊςτάμενουσ των 
ΓΚΤ, (εγκφκλιοσ αρ. 11.02.04 και θμερ. 12/5/2011), να μθν κοινοποιοφνται Δελτία 
Τποχρεωτικισ Αναφοράσ ςτο γραφείο τθσ για ςκοποφσ μείωςθσ τθσ γραφειοκρατίασ.  
 

 Εγκφκλιοσ από τθν ΔΥΚΕ με κζμα τθ διαχείριςθ περιπτϊςεων βίασ ςτθν οικογζνεια 
από τισ ΥΚΕ, με αρ. Φακ. 05.13.0012.001/05.13.001.002.002, θμερ. 20/5/2019 
προσ ΕΛΕ και Ρροϊςτάμενεσ ΓΚΥ 
 

φμφωνα με τθν εν λόγω εγκφκλιο, για αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των περιπτϊςεων 
βίασ ςτθν οικογζνεια, οι εξειδικευμζνοι ΛΚΤ, κα ςυνεχίςουν να αναλαμβάνουν για 
περιπτϊςεισ που δεν υπάρχει ανοικτόσ φάκελοσ προλθπτικισ ι ΤΚΕ 122. Θ διαχείριςθ των 
νζων αναφορϊν βίασ ςτθν οικογζνεια κα πρζπει να περιλαμβάνει όλα τα ςτάδια 
(Διερεφνθςθσ, καταγγελία, ςτιριξθ ενδυνάμωςθ του κφματοσ) και να επιδιϊκεται 
εδραίωςθ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ κυμάτων βίασ και των αρμόδιων ΛΚΤ. Θ ςυνεργαςία με 
τθν οικογζνεια κα ςυνεχίηεται για όςο διάςτθμα κρίνεται αναγκαίο, για περίοδο 3 μθνϊν.  
 
Για περιπτϊςεισ που είναι ανοικτόσ φάκελοσ προλθπτικισ και προκφπτει περιςτατικό βίασ 
ςτθν οικογζνεια, θ διερεφνθςθ του περιςτατικοφ κρίνεται ςκόπιμο όπωσ υλοποιείται 
από τον αρμόδιο ΛΚΥ που γνωρίηει τα δεδομζνα τθσ οικογζνειασ, με ςτόχο τθν ζγκαιρθ 
και ςφαιρικι διαχείριςθ όλων των ηθτθμάτων που αντιμετωπίηει θ οικογζνεια χωρίσ να 
χακεί χρόνοσ με τθν παραπομπι τθσ υπόκεςθσ από ζνα ΛΚΥ ςε άλλο. 
 
ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ο αρμόδιοσ ΛΚΤ δφναται να ηθτιςει τθ ςυνδρομι του 
εξειδικευμζνου ΛΚΤ (ςτο αρμόδιο ΓΚΤ) για ςκοποφσ ςυνδιαχείριςθσ τθσ υπόκεςθσ.  
 
Επιςθμαίνεται ότι οι ΛΚΤ που διαχειρίηονται αναφορζσ για πικανι άςκθςθ βίασ, κα πρζπει 
να διερευνοφν τισ υποκζςεισ χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα ευριματα να τυγχάνουν 
αξιολόγθςθσ ςε ςυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ και να λαμβάνονται ζγκαιρα 
μζτρα προςταςίασ του κφματοσ, ςτθ βάςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και διαδικαςιϊν.  
 
 

 Εγχειρίδιο Διατμθματικϊν Διαδικαςιϊν για τθ Διαχείριςθ Ρεριςτατικϊν Βίασ ςτθν 
Οικογζνεια για Ραιδιά του 2017 (ΕΔΔΡ). 
 

Σο ΕΔΔΠ περιγράφει τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκοφν οι κρατικζσ, ιδιωτικζσ 
υπθρεςίεσ και οι ΜΚΟ και διαςαφθνίηει τα κακικοντα και το ρόλο των επαγγελματιϊν 
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(λειτουργϊν του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα κακϊσ και λειτουργϊν/εκελοντϊν που 
προζρχονται από ΜΚΟ) κατά τθ διαχείριςθ περιςτατικϊν βίασ ςτθν οικογζνεια αναφορικά 
με τα παιδιά. κοπόσ του εγχειριδίου που αφορά, είναι θ προςταςία και ςτιριξθ του 
ανιλικου κφματοσ ενδοοικογενειακισ βίασ (άτομα μζχρι 18 χρονϊν), κακόλθ τθ διάρκεια 
τθσ διαδικαςίασ, από τθν αναφορά/καταγγελία ωσ τθν εκδίκαςθ, με τθν παροχι 
βελτιωμζνων και ςυντονιςμζνων υπθρεςιϊν.  
 
Για επίτευξθ του πιο πάνω ςκοποφ, βαςικό προαπαιτοφμενο, αποτελεί θ διατμθματικι 
ςυνεργαςία των εμπλεκόμενων φορζων, δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα και Μθ 
Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων (ΜΚΟ). Ππου κρίνεται αναγκαίο, ςυγκαλοφνται από τθν 
κάκε εμπλεκόμενθ υπθρεςία ςυςκζψεισ με άλλεσ υπθρεςίεσ για ςυηιτθςθ 
περιπτϊςεων, ι και ηθτθμάτων διατμθματικισ ςυνεργαςίασ. 
 
Όπωσ ςθμειϊνεται ςτο εν λόγω εγχειρίδιο, θ προςζγγιςθ των επαγγελματιϊν προσ τα 
ανιλικα κφματα βίασ πρζπει να είναι τζτοια που να μθν δθμιουργεί ςυνκικεσ 
επανακυματοποίθςισ τουσ.  
 
Ρόλοσ των Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Ευθμερίασ είναι θ προςταςία και ςτιριξθ των ανιλικων 
κυμάτων ενδοοικογενειακισ βίασ ςε ςυντονιςμό με όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ. 
 
Όλοι οι Λειτουργοί Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν (ΛΚΤ) εκτελοφν κακικοντα Οικογενειακοφ  
υμβοφλου (Ο) και ζχει διευρυμζνεσ αρμοδιότθτεσ αναφορικά με τθ διαχείριςθ 
παραπόνων/καταγγελιϊν για άςκθςθ βίασ, όπωσ αυτζσ προνοοφνται και ςτο εγχειρίδιο 
οργάνωςθσ και διοίκθςθσ των ΤΚΕ για το Πρόγραμμα Πρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ τθσ 
Βίασ ςτθν Οικογζνεια. Ανάμεςα ςτισ αρμοδιότθτεσ του οικογενειακοφ ςυμβοφλου είναι  θ 
ςφγκλθςθ πολυκεματικισ ςυνεδρία και ο ςυντονιςμόσ για τθν ετοιμαςία Σχεδίου 
προςταςίασ, φροντίδασ και αποκατάςταςθσ του παιδιοφ.  
 
Οι ΥΚΕ, οι οποίεσ αποτελοφν και τθν αρμόδια αρχι για το ςυντονιςμό όλων των 
εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν, ςτθρίηουν το παιδί και  τθν οικογζνεια αςκϊντασ, μεταξφ 
άλλων, διαςυνδετικό ρόλο με άλλεσ υπθρεςίεσ, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ του 
ςυμφζροντοσ του παιδιοφ.  
 
ε περίπτωςθ που οι ΤΚΕ διαπιςτϊςουν ότι οι δικαιοφχοι τθσ γονικισ μζριμνασ κφματοσ 
δεν διαςφαλίηουν το ςυμφζρον του παιδιοφ και, ωσ εκ τοφτου, δεν μποροφν να το 
εκπροςωποφν λόγω ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων μεταξφ αυτϊν και του κφματοσ, 
λαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα και προβαίνουν ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 
διαδικαςίεσ ϊςτε να διοριςτεί επίτροποσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του περί χζςεων 
Γονζων και Σζκνων Νόμου.  
 
Ειδικά ςε ότι αφορά τθν πολυκεματικι ςυνεργαςία, ο οικογενειακόσ ςφμβουλοσ 
ςυγκαλεί ςυνεδρία τθσ πολυκεματικισ ομάδασ, θ οποία απαρτίηεται από επαγγελματίεσ 
διαφόρων ειδικοτιτων από όλα τα άμεςα εμπλεκόμενα υπουργεία, Υγείασ, Ραιδείασ 
και Ρολιτιςμοφ και τθν Αςτυνομία, με ςκοπό το ςυντονιςμό  για τθ διαχείριςθ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ περίπτωςθσ. Σα μζλθ τθσ ομάδασ δίνουν τισ πλθροφορίεσ που ζχουν για 
τθν περίπτωςθ, εκτιμάται ο βακμόσ ανάγκθσ φροντίδασ και προςταςίασ του παιδιοφ, και 
κακορίηεται ςχζδιο προςταςίασ, φροντίδασ και αποκατάςταςθσ του παιδιοφ. Σθροφνται 
πρακτικά από το φορζα που ςυγκαλεί τθν πολυκεματικι ομάδα και κοινοποιοφνται ςε όλα 
τα μζλθ εντόσ 7 θμερϊν από τθ ςυνεδρία. Οι αποφάςεισ είναι δεςμευτικζσ προσ όλα τα 
μζρθ.  
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ε  περιπτϊςεισ διαηευγμζνων ι εν διαςτάςει γονζων, αφοφ ηθτθκεί από το Οικογενειακό 
Δικαςτιριο ςχετικι ζκκεςθ, θ πολυκεματικι ομάδα, ζχοντασ διαμορφϊςει άποψθ επί τθσ 
καταγγελίασ, αποφαςίηει για ςφςταςθ προσ το Οικογενειακό Δικαςτιριο, αναςτολισ κάκε 
διατάγματοσ επικοινωνίασ του φποπτου γονζα/κθδεμόνα με το παραπονοφμενο παιδί, 
ϊςτε να διαςφαλιςτεί αφενόσ τυχόν επθρεαςμόσ του παιδιοφ και, αφετζρου, θ αποτροπι 
περαιτζρω βλάβθσ. Ο οικογενειακόσ ςφμβουλοσ ενθμερϊνει το Οικογενειακό Δικαςτιριο 
ςχετικά.  
 
 

 Ο περί Σχζςεων Γονζων και Τζκνων Νόμοσ του 1990 
 

φμφωνα με το άρκρο 18 του Νόμου, αν ο πατζρασ ι θ μθτζρα παραβαίνουν τα 
κακικοντα που τουσ επιβάλλει το λειτοφργθμα τουσ για τθν επιμζλεια του προςϊπου του 
τζκνου ι δεν είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν ς’ αυτό, το Δικαςτιριο, εφόςον το ηθτιςει ο 
άλλοσ γονζασ ι ο Διευκυντισ (Τπθρεςιϊν Κοινωνικισ Ευθμερίασ), μπορεί να διατάξει 
οποιοδιποτε πρόςφορο μζτρο. Σο Δικαςτιριο μπορεί να αφαιρζςει από τον ζνα γονζα τθν 
άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ, εν όλω ι εν μζρει, ι να τθν ανακζςει αποκλειςτικά ςτον 
άλλο ι, αν ςυντρζχουν και ςτο πρόςωπο αυτοφ οι προχποκζςεισ του εδαφίου (1), να 
ανακζςει τθν επιμζλεια του τζκνου εν όλω ι εν μζρει ςε Επίτροπο (το πρόςωπο ςτο οποίο 
ανατίκεται θ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ εν όλω ι εν μζρει). 
 
Θ αφαίρεςθ εν όλω ι εν μζρει τθσ επιμζλειασ του προςϊπου του τζκνου και από τουσ δυο 
γονείσ και θ ανάκεςθ τθσ ςε επίτροπο διατάςςονται από το Δικαςτιριο μόνο όταν άλλα 
μζτρα δεν ζφεραν αποτζλεςμα ι όταν κρίνεται ότι δεν επαρκοφν για να αποτρζψουν 
κίνδυνο τθσ ςωματικισ, πνευματικισ ι ψυχικισ υγείασ του τζκνου. 
 
 
 

Αξιολόγθςθ Μαρτυρίασ - Ευριματα  
 
ε γενικζσ γραμμζσ τα περιςςότερα πρόςωπα που ζδωςαν τθν μαρτυρία τουσ, κζλθςαν να 
κατακζςουν τθν αλικεια τουσ όπωσ τθν γνϊριηαν μζςα από τον χειριςμό τθσ υπόκεςθσ . 
 

Υπουργείο Ραιδείασ  
Από το ςχολικό περιβάλλον του τυλιανοφ ζδωςαν κατάκεςθ πρόςωπα που τον γνϊριηαν 
από πολφ μικρι θλικία μζχρι τθν τρίτθ Γυμναςίου όπου και αποφοίτθςε.  Σα όςα κατζκεςαν 
ιταν ςε ςυμφωνία με τθν ιςτορικι καταγραφι των γεγονότων που αλλθλοςυμπλθρϊνονται 
τόςο από άλλεσ μαρτυρίεσ όςο και από τισ αναφορζσ  των ΤΚΕ και τθσ Αςτυνομίασ. Θ 
εντφπωςθ που μου ζδωςαν ιταν πωσ ιρκαν να πουν τθν αλικεια και θ μαρτυρία τουσ δεν 
αμφιςβθτείται ςε καμία περίπτωςθ αλλά μάλλον ξεκακαρίηει τθν όλθ θ εικόνα τθσ 
διαχείριςθσ τθσ υπόκεςθσ του τυλιανοφ από όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ  κακότι το 
ςχολείο ιταν αυτό που ζπαιξε  το κεντρικό και κακοριςτικό ρόλο ςτον εντοπιςμό των 
αδυναμιϊν.  
 

Αςτυνομία  
Όςα πρόςωπα κατζκεςαν από τθν Αςτυνομία περιορίςτθκαν ςτθν αναφορά τθσ  τυπικισ 
καταγραφισ των θμερολογίων ενζργειασ,  ςτθν διαδικαςία που πρζπει να ακολουκείται ςε 
κάκε αναφορά βίασ που ζρχεται ενϊπιον τουσ, ςτθν αναφορά του περιςτατικοφ για τθν 
απόπειρα αυτοκτονίασ ,κακϊσ και ςε παραλείψεισ που τυχόν να υπζπεςαν όςο αφορά τθν 
ςυμπλιρωςθ και αποςτολι του ςχετικοφ εντφπου ςτισ ΤΚΕ, ςτο Γραφείο Πρόλθψθσ Βίασ και 
ςτο Γενικό Ειςαγγελζα.  
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Από τα όςα κατζκεςαν δεν φαίνεται να αναγνϊριηαν  οποιαδιποτε  ευκφνθ τουσ ωσ προσ 
τθν εκτίμθςθ κινδφνου και τισ ενδεχόμενεσ διαδικαςίεσ που κα μποροφςαν να 
ακολουκθκοφν ςε ότι αφοροφςε τθν απλι αναφορά βίασ και όχι θ καταγγελία νοοφμενου 
ότι είχαν πάνω από 20 αναφορζσ  από τθν κα ΧΧΧΧΧ. 
 

Υπθρεςίεσ Ψυχικισ  Υγείασ 
Οι Τπθρεςίεσ Ψυχικισ  Τγείασ κατζκεςαν τα γεγονότα όπωσ τα γνϊριηαν μζςα από ιατρικζσ 
εξετάςεισ που είχαν λάβει χϊρα και περιγράφονται ειδικά  ςτουσ ςχετικοφσ φακζλουσ τουσ, 
βάςθ των οποίων  ςτθρίχκθκαν για να ανακαλζςουν τθν μνιμθ τουσ. 
 
 
 
 

Οι ΥΚΕ  
Σα περιςςότερα πρόςωπα που ζδωςαν μαρτυρία είχαν πολφ λίγα να προςκζςουν από αυτά 
που εμπεριζχονται ςτα ςτοιχεία των φακζλων και δεν ξζφευγαν από αυτοφσ, ωσ προσ τθν 
πραγματικι διαδικαςία που ακολουκικθκε ςτθν υπόκεςθ τθσ οικογζνειασ του τυλιανοφ .  
 
Οι ελλείψεισ που ζλαβαν χϊρα από το 2013 και μετά   ιταν παραδεκτό γεγονόσ που 
ςυμπλθρϊκθκε από   τισ καταχωρίςεισ που υπιρχαν ςτουσ φακζλουσ  όπου διαπιςτϊκθκε 
μζςα από τισ μαρτυρίεσ ότι ο ΦΑΚΕΛΟ παρακολοφκθςθσ παρζμεινε ανοικτόσ  χωρίσ 
ζγκριςθ για παράταςθ από ΕΛΕ και ΔΤΚΕ γι’ αυτό και οι τελευταίεσ δεν είχαν τθν ευκαιρία 
να λάβουν γνϊςθ του περιεχομζνου του φακζλου νωρίτερα. 
 
´Ιταν κοινι παραδοχι  από ςχεδόν  όλουσ τουσ μάρτυρεσ ότι δεν ακολουκοφνταν  οι 
διαδικαςίεσ εντόσ των προβλεπόμενων προκεςμιϊν είτε ςτα πλαίςια προλθπτικισ είτε ςτα 
πλαίςια  βίασ και το απζδιδαν ςε φόρτο εργαςίασ. 
 
Τπιρχε λεπτομερισ αναφορά των διαδικαςιϊν που ακολουκοφνται ςε περιπτϊςεισ βίασ και 
προλθπτικισ παρακολοφκθςθσ ςε γενικό πλαίςιο ενϊ για περιπτϊςεισ που αφοροφν 
απόπειρα αυτοκτονίασ ειπϊκθκε από τθν ΧΧΧΧΧ ότι κινοφνται με κάκε τρόπο και κάκε 
μζςο να εντοπίςουν τον ανιλικο όπου και αν βρίςκεται για να τον βοθκιςουν 
ανεξάρτθτα από τθν ςυγκατάκεςθ των γονζων . 
 
Οι περιςςότεροι  μάρτυρεσ κζλθςαν να αποδϊςουν τα γεγονότα και τισ διαδικαςίεσ  ζτςι 
όπωσ τθν αντιλαμβάνονταν και τθν γνϊριηαν  και δεν κζλθςαν ςκόπιμα να αποκρφψουν τθν 
αλικεια. 
 
Οι μόνοι μάρτυρεσ που ζπεςαν ςε αντιφάςεισ και δεν μποροφν να κρικοφν ωσ αξιόπιςτοι 
μάρτυρεσ για το ςφνολο τθσ μαρτυρίασ τουσ ιταν οι ΛΚΤ και υντονίςτριεσ - Επόπτεσ τουσ 
που χειρίςτθκαν τθν υπόκεςθ τελευταίοι. 
 
Προςπάκθςαν με κάκε τρόπο να δικαιολογιςουν τθν απουςία άμεςθσ παρζμβαςθσ για τθν 
απομάκρυνςθ των παιδιϊν από το ςπίτι τθν οποία  ζκαναν αμζςωσ  μετά τον κάνατο του 
τυλιανοφ παρουςιάηοντασ μια οικογενειακι κατάςταςθ που αντιςτρατεφεται τισ 
καταχωριςεισ ςτουσ φακζλουσ για χρόνια αλλά και τθν απόφαςθ τουσ να απομακρφνουν 
τα παιδιά από τουσ γονείσ αμζςωσ μετά το κάνατο του τυλιανοφ. 
 

ΧΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧ 



 128 

Οι ΛΚΤ και θ Επόπτθσ τθσ που παρακολουκοφςαν τθν υπόκεςθ ςτα πλαίςια τθσ βίασ 
απζτυχαν να δϊςουν πειςτικζσ απαντιςεισ ςε ςχζςθ με τθν διακοπι τθσ παρακολοφκθςθσ 
ενϊ αναγνωρίηουν ότι υπιρχε χρόνιο πρόβλθμα ςτθν οικογζνεια, όπωσ καταγράφεται ςτα 
ςχετικά ζντυπα από τθν Κα ΧΧΧΧΧ. ε ζντυπο δε ενθμζρωςθσ προσ τον Γενικό Ειςαγγελζα 
που αποςτάλθκε ζνα περίπου χρόνο μετά το ςυμβάν βίασ που ανζφερε θ ΧΧΧΧΧ, 
αναφζρεται ςε επαναλαμβανόμενθ βία. 
 
Όςο αφορά βία τόςο ψυχολογικι όςο και ςωματικι απζναντι ςτο ΣΤΥΛΙΑΝΟ από τον 
πατζρα παραλείπει να το διερευνιςει περαιτζρω και ειδικά ςε ςχζςθ με τον τυλιανό 
περιορίηεται ςε αυτά που τθσ είπε θ προθγοφμενθ λειτουργόσ χωρίσ θ ίδια να προβεί ςε 
δικζσ τθσ ενζργειεσ. 
 
Θ μθ περαιτζρω διερεφνθςθ ενδείξεων  ψυχολογικισ βίασ μετά από αναφορζσ των 
μικρότερων παιδιϊν αλλά και ςωματικισ βίασ απζναντι ςτο τυλιανό αναμφίβολα ςυνιςτά 
παράλειψθ κακικοντοσ όπωσ περιγράφεται ςτα ςχετικά εγχειρίδια και τισ διοικθτικζσ 
διατάξεισ ,θ οποία κα πρζπει να τφχει διερεφνθςθσ από τθν Αρμόδια Αρχι ςτα πλαίςια 
πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ τθν οποία τθν αποςτζλλω για τισ δζουςεσ ενζργειεσ. 
 
Θ παράλειψθ όμωσ περαιτζρω διερεφνθςθσ για ςκοποφσ καταγγελίασ ςτθν Αςτυνομία 
τόςο τθσ επαναλαμβανόμενθσ βίασ εναντίον τθσ μθτζρασ και ειδικότερα ςτθν παρουςία του 
εφτάχρονο γιου τθσ κατά τθν 21/9/19, ωσ κφμα ψυχολογικισ βίασ, αλλά κυρίωσ θ απουςία 
οποιαςδιποτε διερεφνθςθσ ςε ςχζςθ με τθν πλθροφορία που θ ίδια θ μθτζρα ζδωςε για 
άςκθςθ βίασ του πατζρα προσ τον τυλιανό, ζςτω και αν θ ίδια αργότερα ανακάλεςε, ενϊ 
οι αναφορζσ από το ςχολείο ςφμφωνα με τουσ φακζλουσ ζλεγαν για ζνα παιδί ςυνζχεια 
ςκυκρωπό και λυπθμζνο δθμιουργεί τεράςτια ευκφνθ τόςο ςτθν ΛΚΤ όςο και ςτθν Επόπτθ 
τθσ για τθν μθ καταγγελία ςτθν Αςτυνομία των εν λόγω περιςτατικϊν εφόςον γνωρίηουν ι 
όφειλαν να γνωρίηουν από τθν κζςθ τουσ ότι αναφορικά με βία ςτα παιδιά οι μάρτυρεσ  
είναι και Ικανοί και Εξαναγκάςιμοι .  
 
Θ παράλειψθ αυτι για καταγγελία τθσ βίασ τόςο από τθν ΛΚΤ όςο και από τθν υντονίςτρια 
ιταν κακοριςτικισ ςθμαςίασ κακότι αφοροφςε γεγονότα που ζλαβαν χϊρα  ζνα περίπου 
χρόνο πριν από το τραγικό ςυμβάν και αποτελοφςαν αποχρϊςεσ ενδείξεισ  και τυχόν 
ζγκαιρθ παρζμβαςθ με  καταγγελία  ςτθν  Αςτυνομία και Γενικό Ειςαγγελζα, πικανόν να 
μποροφςε να αποτρζψει το μοιραίο γεγονόσ, με τθν απομάκρυνςθ του πατζρα από το ςπίτι 
με κάκε νόμιμο τρόπο. 
 
Επειδι  ςφμφωνα με το αρ. 35Α του περί Βίασ ςτθν Οικογζνεια Νόμου, όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί κατά καιροφσ   «Οποιοςδιποτε  παραλείπει να καταγγείλει περίπτωςθ βίασ 
ςε βάροσ ανθλίκου που περιζρχεται εισ γνϊςθ του... διαπράττει αδίκθμα ...»   
παραπζμπω το ηιτθμα τθσ εν λόγω παράλειψθσ τόςο τθσ ΛΚΤ όςο και τθσ 
υντονίςτριασ(ΧΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧ) τθσ ςτο Γενικό Ειςαγγελζα για διερεφνθςθ ςτα πλαίςια 
τθσ αποκλειςτικισ του αρμοδιότθτασ για άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ . 
 

ΧΧΧΧΧ 
Σόςο θ  ΧΧΧΧΧ  υφιςτάμενθ λειτουργόσ, τθσ κασ ΧΧΧΧΧ, που εκτελοφςε χρζθ επόπτθ - 
ςυντονίςτριασ, όςο και θ ίδια προςπάκθςαν να αποκρφψουν τθν αλικεια τόςο ωσ προσ τισ 
πραγματικζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ τθσ οικογζνειασ όςο και το βακμό επικινδυνότθτασ του 
πατζρα  τισ οποίεσ παραδζχτθκαν αμζςωσ μετά τον κάνατο του Στυλιανοφ μζςα από τθν 
διαδικαςία τθσ υμβουλευτικισ και τθν ετοιμαςία τθσ ςχετικισ ζκκεςθσ. 
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Οι αντιφάςεισ που υπζπεςαν ωσ προσ τθν περιγραφι των  γεγονότων που λάμβαναν χϊρα 
κατά το χρόνο παρακολοφκθςθσ, όπωσ το φαγθτό που λάμβαναν τα παιδιά όςο και τουσ 
χαρακτθριςμοφσ που απζδωςαν ςτο πατζρα πριν και μετά το κάνατο του τυλιανοφ 
φανερϊνει και το αναξιόπιςτο τθσ μαρτυρίασ τουσ που ςφμφωνα με τθν εντφπωςθ που 
αποκόμιςα ςτόχευε ςτο να αποφφγουν τθν κριτικι για τθν μθ αφαίρεςθ των γονεϊκϊν 
δικαιωμάτων νωρίτερα. 
 
Θ εκ των υςτζρων απόφαςθ για αφαίρεςθ γονικισ μζριμνασ που ςτθρίχκθκε  ςτο περί 
ςχζςεων γονζων και τζκνων νόμο για τθν ανικανότθτα των γονζων, ανζφερε ότι λιφκθκε 
μαηί με τθν προϊςταμζνθ, με βάςθ τα δεδομζνα που υπιρχαν και τα οποία εςτιάηονταν ςτισ  
εφλογεσ υποψίεσ ότι οι ςυνκικεσ ιταν ακατάλλθλεσ.  
 
Σε διευκρινιςτικι ερϊτθςθ  παρότι ανζφερε ςτθν μαρτυρία τθσ ότι  ο πατζρασ ιταν 
πράοσ, αν τελικά διαπίςτωςε από πριν τθν επικινδυνότθτα  του όπωσ ζγραψε και ςτθν 
ζκκεςθ τθσ, θ απάντθςθ τθσ ιταν καταφατικι, φανερϊνοντασ το ψζμα που είχε πει αμζςωσ 
πριν περί πραότθτασ του πατζρα. 
Θ εντφπωςθ που αποκόμιςα από τθν ΛΚΤ κα ΧΧΧΧΧ ιταν πωσ θ ίδια είχε τεράςτιεσ 
αδυναμίεσ να αξιολογιςει  τθν τόςο ΟΒΑΡΘ περίπτωςθ που είχε ενϊπιον τθσ, που 
αφοροφςε  μία χρόνια  δυςλειτουργικι οικογζνεια και ζνα περιςτατικό απόπειρασ 
αυτοκτονίασ ςτο οποίο κα ζπρεπε να υπάρξει άμεςθ αντίδραςθ και λιψθ εξειδικευμζνων 
μζτρων, ςφμφωνα και με τισ μαρτυρίεσ τθσ κασ ΧΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧ . 
 
Παρόλθ τθν απειρία και τθν ζλλειψθ εκπαίδευςθσ ωσ ΕΟΧ ( εργοδοτοφμενθ αορίςτου 
χρόνου) δεν ζτυχε τθσ ανάλογθσ κακοδιγθςθσ από τθν επόπτθ τθσ με αποτζλεςμα να 
αντιμετωπίςει το ηιτθμα με απίςτευτθ ελαφρότθτα, κυρίωσ το περιςτατικό με τθν 
απόπειρα αυτοκτονίασ. 
 
Ακόμθ και μετά τον κάνατο του τυλιανοφ θ εντφπωςθ που αποκόμιςα ιταν πωσ ικελε να 
δικαιολογιςει τον εαυτό τθσ για τθν μθ ζγκαιρθ απομάκρυνςθ των παιδιϊν από το ςπίτι και 
όχι για τθν απουςία οποιουδιποτε χειριςμοφ ςε ςχζςθ με τον τυλιανό. 
 
Απζτυχε ακόμθ να αξιολογιςει τθν παραδοχι του πατζρα για άςκθςθ βίασ εναντίον τθσ 
μθτζρασ  και γενικά απζτυχε να λειτουργιςει ωσ αρμόδια αρχι για ςυντονιςμό όλων των 
εμπλεκομζνων υπθρεςιϊν και τθν ςφγκλθςθ Ρολυκεματικισ ωσ όφειλε ςφμφωνα με το 
Εγχειρίδιο και τισ Διοικθτικζσ Διατάξεισ . 
 
Αποτυχία που αποδίδεται τόςο ςτθν ίδια όςο και ςτθν Επόπτθ  - υντονίςτρια τθσ κακότι θ 
αλλθλοενθμζρωςθ και ςυντονιςμόσ  ςφμφωνα με τθν μαρτυρία  τθσ ΕΛΕ κασ ΧΧΧΧΧ 
αποτελεί υποχρζωςθ και των δφο . 
 
Τπάρχει προφανισ παραβίαςθ των οδθγιϊν για εξειδικευμζνθ αξιολόγθςθ τθσ περίπτωςθσ 
εκτίμθςθ κινδφνου και ακολουκία προβλεπόμενων διαδικαςιϊν ςε ςχζςθ με τθν περίπτωςθ 
του τυλιανοφ, γεγονόσ που επιςφρει διαδικαςίεσ ςε ςχζςθ με  πεικαρχικά παραπτϊματα 
γι’ αυτό το αποςτζλλω ςτθν Τπουργό Εργαςίασ ωσ Αρμόδια Αρχι για περαιτζρω χειριςμό 
τόςο για τθν ΧΧΧΧΧ όςο και τθν κα ΧΧΧΧΧ. 
 
ΧΧΧΧΧ 
Θ δε Επόπτθσ -  Συντονίςτρια τθσ ΛΚΥ αρνικθκε ότι γνϊριηε οτιδιποτε ςχετικό με τθν 
απόπειρα αυτοκτονίασ του Στυλιανοφ παρότι ιταν το γεγονόσ που ενεργοποίθςε άμεςα  
το χολείο τθν εκπαιδευτικι ψυχολόγο τθν ςφμβουλο και τθν Αςτυνομία, με άμεςθ 
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ενθμζρωςθ των ΤΚΕ . Εντοφτοισ θ κα ΧΧΧΧΧ αρνικθκε ότι το γνϊριηε  αναφζροντασ ότι δεν 
διεξιλκε κακόλου τον φάκελο και δεν ζδωςε ποτζ οδθγίεσ για τον τυλιανό. 
 
Ραραδζχκθκε δε ,ότι πικανόν αυτό να ςυνιςτά παράλειψθ. 
 
το ςθμείο αυτό να ςθμειϊςω  ότι  θ υφιςτάμενθ τθσ ΛΚΤ ΧΧΧΧΧ κατζκεςε  ςτθν μαρτυρία 
τθσ ότι τθσ ανζφερε θ ίδια το περιςτατικό με τθν απόπειρα αυτοκτονίασ του Στυλιανοφ 
και τθσ ηιτθςε οδθγίεσ οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν ιταν ςτοχευμζνεσ αλλά τθσ είπε 
γενικά να προςπακιςει να τον δει και όταν αυτό δεν καταςτεί δυνατό μζςα από τθν 
ςυηιτθςθ που είχε με τον πατζρα οι περαιτζρω οδθγίεσ ιταν να προςπακιςουν ξανά μζςω 
του πατζρα. 
 
τθ ίδια κατεφκυνςθ ιταν και θ μαρτυρία τθσ Ρροϊςταμζνθσ τθσ κασ ΧΧΧΧΧ τόςο ςτθν 
πρϊτθ τθσ κατάκεςθ όςο και ςτθ ςυμπλθρωματικι θ οποία επιβεβαίωςε τθν ΛΚΥ πρϊτθσ 
γραμμισ ότι θ κα  ΧΧΧΧΧ γνϊριηε για το περιςτατικό απόπειρασ αυτοκτονίασ του 
Στυλιανοφ κακότι τθσ το ανζφερε θ ίδια αμζςωσ μετά το τραγικό ςυμβάν, θ οποία τθσ 
ανζφερε ότι δεν ενθμζρωςε τθν ίδια (Προϊςταμζνθ ) γιατί ζκρινε ότι μποροφςε να το 
χειριςτεί μόνθ τθσ με τθν υφιςτάμενθ τθσ. 
 
Δυο μαρτυρίεσ που αντικροφουν τθν κζςθ τθσ κασ ΧΧΧΧΧ ωσ υντονίςτριασ, που λόγω τθσ 
κζςθσ τθσ όφειλε  να γνωρίηει και να ενθμερϊνει τθν Προϊςταμζνθ τθσ αλλά κυρίωσ να 
κακοδθγεί τθν υφιςτάμενθ τθσ, γεγονόσ που απζτυχε να πράξει με παραδοχι και τθσ ίδιασ 
τθν οποία τθν αποδίδει ςε παράλειψθ. 
 
Σο ενδεχόμενο δε να μθν γνϊριηε για τθν απόπειρα αυτοκτονίασ είναι τόςο 
απομακρυςμζνο που  καταρρίπτεται και από τα ίδια τα γεγονότα που ζλαβαν χϊρα αμζςωσ 
μετά από το Σχολείο και τθν Αςτυνομία και που κζλθςαν με κάκε τρόπο να κζςουν τισ ΥΚΕ  
ςε ςυναγερμό με ςτόχο  τθν ενθμζρωςθ και τθν άμεςθ  λιψθ μζτρων από αυτζσ ωσ 
Αρμόδια Αρχι, αλλά εν πάςει καταρρίπτεται από τισ μαρτυρίεσ τθσ υφιςτάμενθσ και 
προϊςταμζνθσ τθσ που ζρχονται ςε αντίκεςθ με τουσ μετζωρουσ ιςχυριςμοφσ τθσ. 
 
Σο γεγονόσ ότι  θ ίδια είναι Επόπτθσ και δεν κακοδιγθςε τθ υφιςτάμενθ τθσ για μια 
περίπτωςθ που φϊναηε μζςα από ςειρά γεγονότων που ζκεςαν ςε εγριγορςθ χολείο και 
Αςτυνομία  και ενόσ βεβαρθμζνου ιςτορικοφ που μποροφςε να εντοπιςτεί μζςα από τον 
οικείο φάκελο, με ελάχιςτθ επιμζλεια,  αλλά αντί αυτοφ, ςφμφωνα με τον ιςχυριςμό τθσ,  
περίμενε  από τθ λειτουργό πρϊτθσ γραμμισ με ΚΑΜΛΑ ΕΜΠΕΛΡΛΑ , να εντοπίςει τα κζματα 
και να τθσ τα αναφζρει, αποκαλφπτει και τθν πλιρθ αδράνεια και αμζλεια κατά τθν 
άςκθςθ των κακθκόντων τθσ χωρίσ να προβεί ςε ΚΑΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.  
 
Αναμφίβολα θ κα ΧΧΧΧΧ ιταν το πρόςωπο κλειδί από τθν λιψθ πλθροφορίασ για τθν 
απόπειρα αυτοκτονίασ του τυλιανοφ. 
 
Ακόμθ και τθν υςτάτθ θ κα ΧΧΧΧΧ αδιαφόρθςε τόςο  εγκλθματικά για τθν πλθροφορία που 
ζλαβε για τον τυλιανό, που όχι μόνο απζτυχε να λάβει εξειδικευμζνα μζτρα ωσ όφειλε 
,τα οποία περιλάμβαναν υποχρεωτικι εξζταςθ του από τισ Υπθρεςίεσ ψυχικισ Υγείασ 
Νζων και Εφιβων με αφαίρεςθ μερικισ πτυχισ γονικισ μζριμνασ ςφμφωνα με τθν 
μαρτυρία τθσ Προϊςταμζνθσ τθσ ΧΧΧΧΧ, αλλά δεν κατζβαλε ΚΑΜΙΑ ΡΟΣΡΑΘΕΙΑ ΓΙΑ 
ΕΝΤΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ οπουδιποτε και αν βριςκόταν παραλείποντασ να δϊςει 
βεβαίωσ και τισ ανάλογεσ οδθγίεσ ςτθν υφιςτάμενθ τθσ. 
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τθν μαρτυρία τθσ παραδζχκθκε ότι δεν ζδωςε οδθγίεσ για τον Στυλιανό επικαλοφμενθ τον 
ιςχυριςμό τθσ για άγνοια του γεγονότοσ για τθν απόπειρα . 
 
Ενόσ ιςχυριςμοφ που καταρρίφκθκε βεβαίωσ από τισ μαρτυρίεσ τθσ Προϊςταμζνθσ και τθσ 
Τφιςτάμενθσ τθσ αλλά και του ίδιου του κορφβου που προκάλεςε θ πλθροφορία ςτο 
ςχολείο και τθν Αςτυνομία. 
 
Θ ευκφνθ τθσ λόγω τθσ κζςθσ τθσ είναι αυξθμζνθ και θ παράλειψθ τθσ ΣΕΡΑΣΛΑ. 
 
Θ παράλειψθ εκτίμθςθσ κινδφνου ςυνδζεται με τόςθ αδιαφορία που θ πράξθ τθσ 
χαρακτθρίηεται εγκλθματικι. 
 
Ιταν ο τελευταίοσ κρίκοσ που είχε τθν δυνατότθτα για τυχόν αποτροπι του τραγικοφ 
ςυμβάντοσ και όχι μόνο δεν κατζβαλε τθν δζουςα  επιμζλεια αλλά δεν ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΚΑΜΙΑ 
ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΡΟΣΡΑΘΕΙΑ  για ςτιριξθ του τυλιανοφ και αποτροπι των γεγονότων που 
ακολοφκθςαν. 
Θ παράλειψθ τθσ το λιγότερο ςυνιςτά εκ των ςοβαρότερων περιπτϊςεων πεικαρχικϊν 
αδικθμάτων που κα επιφζρουν και τισ ανάλογεσ ποινζσ . 
 
Ωσ εκ τοφτου το αποςτζλλω ςτθν Τπουργό Εργαςίασ ωσ Αρμόδια Αρχι για τθν διεξαγωγι 
ζρευνασ ςτα πλαίςια ΣΟΒΑΟΥ ΡΕΙΘΑΧΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ. 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ  
 
 

ΧΕΙΣΜΟΣ ΡΕΙΡΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΡΟΛΗΡΤΙΚΗΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 
 
Ραρότι ο ΦΑΚΕΛΟΣ ιταν ανοιχτόσ και λογικά παρακολουκείτο θ οικογζνεια από το 11’ 
δθλαδι για τουλάχιςτον 8 χρόνια εντοφτοισ διαφαίνεται ότι  μόνο δυο ςυνεδρίεσ με 
παρόντεσ τθν Προϊςταμζνθ, υντονίςτρια και Λειτουργό των ΤΚΕ, το 2011 για ςυηιτθςθ τθσ 
περίπτωςθσ, ςτα πλαίςια και προετοιμαςίασ για ςυμμετοχι ςε πολυκεματικζσ. Ιταν κοινι 
διαπίςτωςθ ότι υπάρχει βία από τον πατζρα ςτθ μθτζρα μπροςτά ςτα παιδιά ότι ο 
τυλιανόσ πιγαινε  ςτθν φάρμα πολλζσ ϊρεσ ότι υπιρχε ψυχολογικι βία με τθν ςφαγι 
ηϊων μπροςτά ςτο ΣΤΛΛΑΝΟ. υμφϊνθςαν επίςθσ  πωσ αν δεν υπιρχε αλλαγι από τον 
πατζρα κα τον κατάγγειλαν  ςτθν αςτυνομία. 
 
Θ περίπτωςθ παρακολουκείτο ςε μακροχρόνια βάςθ και δεν παραπζμφκθκε ποτζ ςτθν 
Επιτροπι Δφςκολων Περιπτϊςεων τθσ Επαρχίασ για ςυηιτθςθ ςφμφωνα με τθ Εγκφκλιο 
11.11.017 30/6/2009 (τουλάχιςτον μζχρι το 2013 που ενθμερϊκθκε θ ΕΛΕ για παράταςθ 
τθσ επίβλεψθσ δεν ζγινε κάποια ςχετικι καταγραφι).  
 
Μόνο ςτθν τελευταία θλεκτρονικι καταχϊρθςθ τθσ Λειτουργοφ ΧΧΧΧΧ με ειςιγθςθ για 
«ςυνζχιςθ τθσ επίβλεψθσ ςτα Πλαίςια Ο/Σ για ακόμθ 6 μινεσ», υπιρχαν οδθγίεσ από τθν 
Επόπτρια κ. ΧΧΧΧΧ [«Με βάςθ το Σθμείωμα προσ Γεν. Ειςαγγελζα μετά από άςκθςθ 
ςωματικισ βίασ ςτισ 14/5/2013 (ερ. 46-43) από τον πατζρα προσ τον Στυλιανό και 
αξιολόγθςθ τθσ περίπτωςθσ από τθ Λειτουργό, ςυμφωνϊ με τθ ςυνζχιςθ τθσ επίβλεψθσ ωσ 
θ ειςιγθςθ τθσ λειτουργοφ» (θμερ. 25/7/2013)]. Θ παράταςθ εγκρίκθκε και από τθ ΕΛΕ κ. 
ΧΧΧΧΧ, (θμερ. 30/7/2013). ε αυτι τθν χρονικι ςτιγμι ενθμερϊκθκε θ ΕΛΕ, για τθν 
περίπτωςθ, ενϊ ιδθ παρακολουκείτο από το 2010.  
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Είναι φανερό από τθν καταγραφι  των πιο πάνω διαπιςτϊςεων ςτθν ςυνεδρία των ΤΚΕ το 
2011 ,πωσ ενϊ είχαν ενϊπιον τουσ παραδοχι του πατζρα για άςκθςθ βίασ προσ τθν 
μθτζρα (2010 προσ τθν ΛΚΥ ΧΧΧΧΧ ) ενϊ είχαν όλεσ τισ ενδείξεισ για ψυχολογικι βία που 
υπόκειντο τα παιδιά από τθν βία μεταξφ των γονιϊν ενϊπιον τουσ φζρνοντασ τουσ 
αντιμζτωπουσ με το ΣΥΝΔΟΜΟ ΤΟΥ ΑΜΕΤΟΧΟΥ ΘΕΑΤΗ αλλά και ωσ πράξθ ι 
ςυμπεριφορά θ οποία ςυνιςτά βία, όταν διαπράττεται ςτθν παρουςία ανιλικου μζλουσ 
τθσ οικογζνειασ, κεωρείται βία θ οποία αςκείται εναντίον του εν λόγω ανθλίκου εφόςον 
δφναται να προκαλζςει ς' αυτό ψυχικι βλάβθ ςφμφωνα με τον περί βίασ ςτθν οικογζνεια 
νόμο, ενϊ περαιτζρω αναγνϊριηαν ότι ο Στυλιανόσ πιγαινε πολλζσ ϊρεσ ςτθν μάντρα και 
βοθκοφςε τον πατζρα χωρίσ να το κζλει και ιταν ςυνζχεια κουραςμζνοσ μάλιςτα και για 
ζνα διάςτθμα δεν τον ζςτελναν ςχολείο για να βοθκά περιςςότερο ςτθν μάντρα , 
εντοφτοισ απζτυχαν  να επιλθφκοφν τθν περίπτωςθ του Στυλιανοφ ωσ κφμα 
ψυχολογικισ βίασ. 
 
υνζχιςαν να βλζπουν τθν οικογζνεια μόνο ςτα πλαίςια ΡΟΛΗΡΤΙΚΗΣ και όχι ΣΤΑ 
ΡΛΑΙΣΙΑ ΒΙΑΣ με αποτζλεςμα να μθν προβοφν ςε ζγκαιρθ παρζμβαςθ και μια πρϊτθ 
εκτίμθςθ κινδφνου για τισ ςυνζπειεσ που μπορεί να είχε ςτθν ψυχικι υγεία του τυλιανοφ . 
Θ αδυναμία να αναγνωρίςουν τόςο θ ΛΚΤ θ επόπτθσ και θ Προϊςταμζνθ κατά το 2011 
μζχρι το 2013 ,όταν ο πατζρασ καταγγζλκθκε πια για άςκθςθ ςωματικισ βίασ εναντίον του 
τυλιανοφ, είχε ςαν αποτζλεςμα να μθν ςυγκλθκεί πολυκεματικι για τθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ ψυχολογικισ βίασ παρόλεσ τισ ενδείξεισ που είχαν ενϊπιον τουσ και τισ είχαν 
καταγεγραμμζνε. 
 
Όπωσ εμφαντικά ανζφερε και θ ΕΛΕ Κα ΧΧΧΧΧ ςτθν μαρτυρία τθσ ενϊ το χρονικό 
διάςτθμα 2011-2013 ιταν θ πιο ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ οικογζνειασ απζτυχαν 
να προβοφν ςε εκτίμθςθ κινδφνου για ςφγκλθςθ Πολυκεματικισ ωσ όφειλαν με βάςθ το 
Εγχειρίδιο για τισ διαδικαςίεσ των ΥΚΕ του 2002 ενϊ τθν ίδια αποτυχία είχαν και οι 
επόμενοι ΛΚΥ που αποςπαςματικά χειρίςτθκαν τθν υπόκεςθ όπου μετά το 2017 με 
βάςθ Εγχειρίδιο Διατμθματικϊν Διαδικαςιϊν για τθ Διαχείριςθ Ρεριςτατικϊν Βίασ ςτθν 
Οικογζνεια για Ραιδιά του 2017 (ΕΔΔΡ) οι ΥΚΕ  ωσ Αρμόδια ΑΧΗ κα ζπρεπε να 
ςτθρίηουν το παιδί και να αςκοφν: 
 
 «.., μεταξφ άλλων, διαςυνδετικό ρόλο με άλλεσ υπθρεςίεσ, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ του 
ςυμφζροντοσ του παιδιοφ.» 
 
Η αποτυχία τουσ να αναγνωρίςουν ότι επρόκειτο για βία και να διερευνιςουν  όλεσ τισ 
ενδείξεισ για ψυχολογικι βία που είχαν μπροςτά τουσ απζναντι ςτο ΣΤΥΛΙΑΝΟ είχε ωσ 
αποτζλεςμα να αποκλείςουν ζγκαιρθ παρζμβαςθ είτε με απομάκρυνςθ του πατζρα είτε 
με καταδίκθ του και προςταςία του ανθλίκου. 
 
Φαίνεται ότι θ αδυναμία ςτθν ζγκαιρθ παρζμβαςθ και ορκι αξιολόγθςθ κινδφνου φζρνει 
ςτθν επιφάνεια μια ςυςτθμικι αδυναμία των ΛΚΥ να αναγνωρίηουν το κίνδυνο και να 
προβοφν ςτα αναγκαία μζτρα, θ οποία πικανόν να εντοπίηεται ςτθν ζλλειψθ και/ ι μθ 
κατάλλθλθ εκπαίδευςθ τουσ θ οποία να μθν περιορίηεται μόνο ςε ζνα κεωρθτικό κομμάτι 
αλλά να αποηθτά και πρακτικζσ εφαρμογζσ. 
 
Ωσ εκ τοφτου επί τθσ πιο πάνω ςυςτθμικισ  αδυναμίασ που είχαν όλοι οι λειτουργοί που 
χειρίςτθκαν τθν υπόκεςθ για να προβοφν ςε περαιτζρω ενζργειεσ όςο αφορά τισ 
ενδείξεισ ψυχολογικισ βίασ που είχαν ενϊπιον τουσ όπωσ αυτι περιγράφεται τόςο  ςτο 
περί Βίασ ςτθν Οικογζνεια Νόμο όςο και ςτα ςχετικά Εγχειρίδια των ΥΚΕ ειςθγοφμαι 
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όπωσ τεκεί άμεςα πρόγραμμα εκπαίδευςθσ όλων των λειτουργϊν όχι μόνο ςε 
κεωρθτικό αλλά και ςε πρακτικό επίπεδο. 
 

 
Ραρακολοφκθςθ από το Ιοφλιο του 2013 και μετά  
 
Από τον 7/2013 δεν υπάρχει ςυςτθματικι επίβλεψθ τθσ περίπτωςθσ οφτε ζγκριςθ για 
παράταςθ τθσ επίβλεψθσ ζςτω και εάν θ περίοδοσ ξεπερνοφςε κατά πολφ το περικϊριο 
των 18 μθνϊν, και δεν ακολουκικθκαν οι διαδικαςίεσ ςφμφωνα  με τθν εγκφκλιο ΔΥΚΕ 
2/4/2012 
 
Δεν υπάρχει ςυςτθματικι προςπάκεια για παρακολοφκθςθ ι ζςτω επανακακοριςμό των 
ςτόχων για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ.  
 
Από μελζτθ των φακζλων, δεν υπάρχει καταγεγραμμζνο, κατά πόςο, ανά διαςτιματα, θ 
περίπτωςθ ςυηθτείτο μεταξφ τθσ Επόπτρια/Προϊςτάμενθσ και του ΛΚΤ. τισ κατακζςεισ 
τουσ, θ ΧΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧ, αναφζρκθκαν ότι υπιρξε μεταξφ τουσ ςυνεργαςία και ςυηιτθςθ  
γενικότερα για τθν οικογζνεια και τον τρόπο χειριςμοφ του πατζρα αλλά δεν τουσ 
απαςχόλθςε   το αντίκτυπο που είχε θ βία ςτθν οικογζνεια ςτα ανιλικα τζκνα τουσ.  
 
Από το 2013 και τουλάχιςτον μζχρι το 2017, που εκδόκθκε το νζο εγχειρίδιο Προλθπτικισ, 
δεν υπάρχει καταχωρθμζνθ ςτον φάκελο οποιαδιποτε γραπτι ζγκριςθ του ΒΕΛΕ ι ΕΛΕ, 
όπωσ ιταν οι διατάξεισ του εγχειριδίου, οφτε και τυχόν πρακτικά ςυνεδρίασ τθσ ΛΚΤ, 
Προϊςταμζνθσ/υντονιςτι και ζγκριςθ ΕΛΕ όπωσ προνοοφςε θ εγκφκλιοσ ΔΤΚΕ 2/4/2012. 
Για τθν περίοδο 2013-2017 δεν υπάρχουν  καταχωρθμζνοι ςτον φάκελο ςτόχοι. Τπιρξε 
μόνο μια αξιολογθτικι καταχϊρθςθ από τθν τότε ΛΚΤ ΧΧΧΧΧ 
 
Κατά το διάςτθμα  7/2014-9/2016 υπιρξαν ελάχιςτεσ ενθμερϊςεισ του φακζλου, χωρίσ 
αξιολόγθςθ τθσ περίπτωςθσ από ΛΚΤ κάκε 3 μινεσ ι ςτοιχεία για μελζτθ/ςυηιτθςθ τθσ 
περίπτωςθσ με τον Προϊςτάμενο (διοικθτικι παρακολοφκθςθ) όπωσ προνοεί το εγχειρίδιο 
οργάνωςθσ και διοίκθςθσ των ΤΚΕ που βριςκόταν ακόμθ ςε ιςχφ κατά τον ουςιϊδθ χρόνο.  
Από τον 9/2016-5/2017 δεν υπάρχει καμία καταχωρθμζνθ εποπτικι επίβλεψθ τθσ 
περίπτωςθσ.   
 
Από το 2017, μετά τθν ιςχφ του Νζου Εγχειριδίου Ρρολθπτικισ (προςχζδιο), οι 
καταχωριςεισ των μετζπειτα ΛΚΤ αφοροφςαν κυρίωσ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ προζβθςαν για 
επαφι με τθν οικογζνεια και δεν υπάρχουν καταγραφι ςτόχων, υλοποίθςθ αυτϊν ι 
ενθμζρωςθ του φακζλου για διοικθτικι επίβλεψθ τθσ περίπτωςθσ.  
 
θμειϊνεται ότι δεν εντοπίςτθκε ςχετικι εκπαίδευςθ τθσ ΛΚΥ θ οποία χειρίςτθκε 
τελευταία τθν περίπτωςθ τθσ οικογζνειασ από το 2019, ςε κζματα που αφοροφν το νζο 
εγχειρίδιο προλθπτικισ  ι τον οδθγό Αξιολόγθςθσ Προλθπτικισ (που περιλαμβάνει 
λεπτομερϊσ τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ πρζπει να προβαίνουν οι ΛΚΤ για 
αξιολόγθςθ/χειριςμό περιπτϊςεων). Θ εν λόγω ΛΚΤ  ιταν νεοειςερχόμενθ και με ΕΟΧ 
(Ζκτακτθ Οριςμζνου Χρόνου).   
 
Από το 2010 μζχρι το 2013 και ενϊ  γινόταν ςτενι παρακολοφκθςθ τθσ οικογζνειασ με 
δυο αξιολογιςεισ και δυο ςυνεδρίεσ και ςυμμετοχι ςε πολυκεματικζσ που ςυγκαλοφςε το 
ςχολείο, όπου εντοπίςτθκαν και καταγράφθκαν οι προβλθματικζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ , θ 
βία ςτθν μθτζρα και  οι ενδείξεισ για  ψυχολογικι βία ςτο ΣΤΛΛΑΝΟ υπιρξε αδυναμία 
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εκτίμθςθσ και   χειριςμοφ τθσ υπόκεςθσ ςτα πλαίςια ΒΙΑΣ αλλά παρακολουκείτο ςτα 
πλαίςια ΡΟΛΗΡΤΙΚΗΣ. 
 
Αντικζτωσ όταν πια κινθτοποιικθκε εκ νζου ο ΦΑΚΕΛΟ τθσ οικογζνειασ μετά από 
αναφορζσ τθσ μθτζρασ το 2018 και 2019 για άςκθςθ βίασ από τον πατζρα εναντίον τθσ 
και μάλιςτα κατά τον επτζμβριο του 2018 θ μθτζρα διλωςε ότι ζγινε μπροςτά ςτον 
εφτάχρονο γιο τθσ ,τόςο θ ΛΚΥ ΧΧΧΧΧ όςο και θ ΛΚΥ ΧΧΧΧΧ ενϊ αντιμετϊπιηαν τθν 
υπόκεςθ ςτα πλαίςια βίασ ,δεν  πλθροφόρθςαν  ζγκαιρα τον  Γενικό Ειςαγγελζα ωσ 
όφειλαν μζςα ςε 7 μζρεσ ςφμφωνα με τθν ςχετικι  Εγκφκλιο του, πάρα μόνο μετά από 
αρκετοφσ μινεσ και αφότου επιλκε το τραγικό γεγονόσ του κανάτου του Στυλιανοφ. 
 
Θ ΛΚΤ ΧΧΧΧΧ παρζλειψε να εξετάςει ακόμθ τισ ενδείξεισ για ψυχολογικι βία απζναντι ςτα 
παιδιά τθσ οικογζνειασ ενϊ ςε ςυνζντευξθ τουσ τθσ ανζφεραν ότι οι γονείσ τουσ 
τςακϊνονται. θμείωςε δε ςυναιςκθματικι παραμζλθςθ και το μετζφερε ςτθν ΛΚΤ ΧΧΧΧΧ 
που κα χειριηόταν τθν υπόκεςθ ςτθ ςυνζχεια ενϊ τθσ μετζφερε τι είπαν τα παιδιά ςτθν 
ςυνζντευξθ που τουσ ζκανε. 
 
Παρζλειψε δε να αναφζρει αυτά που τθσ είπαν τα παιδιά ςτθν Επόπτθ τθσ ενϊ δεν ζκανε 
οποιαδιποτε ειςιγθςθ για περαιτζρω διερεφνθςθ τθσ υπόκεςθσ  για ενδεχόμενο  
ψυχολογικισ βίασ αλλά οφτε και ζκανε οποιαδιποτε καταγγελία για βία εναντίον τθσ 
μθτζρασ και του τυλιανοφ  παρότι υπάρχει βεβαρθμζνο ιςτορικό και αναφορζσ τθσ 
μθτζρασ γι’ αυτό. θμειϊνεται δε ότι ςτο Ζντυπο πλθροφόρθςθσ του Γενικοφ Ειςαγγελζα   
ςτθ παράγραφο 18 ζχει ςθμείωςθ ότι πρόκειται για ΕΡΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΒΙΑ 
αναγνωρίηοντασ δθλαδι τθν κατάςταςθ αλλά παραλείποντασ να προβεί ςε περαιτζρω 
ςυντονιςμό ωσ Αρμόδια Αρχι και δθ με το Γραφείο Πρόλθψθσ Βίασ τθσ Αςτυνομίασ με 
ενδεχόμενο τθν καταγγελία του αδικιματοσ. 
 
Σθν ίδια διαπίςτωςθ βίασ προσ τθν μθτζρα επίςθσ  διαπίςτωςε και θ ΧΧΧΧΧ με αναφορά 
τθσ μθτζρασ αλλά ζχοντασ πλζον και τθν παραδοχι του πατζρα ςτισ 23/5/19,παρζλειψε 
να εξετάςει το ενδεχόμενο ψυχολογικισ βίασ που υπόκειντο τα παιδιά λόγω των 
πικανϊν ςκθνϊν  βίασ μεταξφ των γονιϊν τουσ  και γι’ αυτό και επαναλαμβάνω όλα τα 
πιο πάνω ςε ςχζςθ τθν εξζταςθ πεικαρχικϊν αδικθμάτων αλλά  και το ενδεχόμενο 
διάπραξθσ αδικιματοσ που ςχετίηεται με τθν παράλειψθ  καταγγελίασ περίπτωςθσ βίασ 
ςε βάροσ ανθλίκου προςϊπου από τθν ΧΧΧΧΧ θ οποία παρζλειψε  να καταγγείλει βία 
εναντίον του Στυλιανοφ από τον πατζρα. 
  
 

Απόπειρα Αυτοκτονίασ  
 
Διαπιςτϊνεται απουςία διαχείριςθσ των πλθροφοριϊν που λιφκθκαν για απόπειρα 
αυτοκτονίασ από τισ ΥΚΕ και ΚΑΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΔΥΝΟΥ οφτε από τθν ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΑ 
ΧΧΧΧΧ οφτε τθν ΛΚΥ ΧΧΧΧΧ . 
 
Δεν εντοπίηεται ςτουσ φακζλουσ κάποια αναφορά για ςυνεργαςία τθσ Επόπτριασ – ΛΚΤ 
που χειριηόταν τθν περίπτωςθ κατά το εν λόγω χρονικό διάςτθμα (5/2019) και παροχι 
οδθγιϊν από Επόπτρια για χειριςμό ι ενθμζρωςθ τθσ Επόπτριασ για τυχόν προβλθμάτων 
που αντιμετωπίηει ςτθ διαχείριςθ τθσ αναφοράσ.  
 
τθν Εγκφκλιο 5.13.001.001, 05.29.003.01 και θμερ. 2/4/2019 ςθμειϊνεται:  
«Νοείται ότι, θ κρίςθ του Λειτουργοφ και θ εργαςία που επιδιϊκεται με τουσ διοικθτικά 
προϊςταμζνουσ του ςτθ λιψθ αποφάςεων (ςε όλα τα επίπεδα) αναμζνεται να είναι 
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εξαντλθτικι ζτςι ϊςτε θ ιςχφουςα πολιτικι των ΥΚΕ (βάςει εγχειριδίων, διαδικαςιϊν, 
εργαλείων, νομοκετικϊν πλαιςίων κ.α.) να καταλιγει ςε όφελοσ του εξυπθρετοφμενου). 
 
ε όλα τα πλαίςια εργαςίασ των ΤΚΕ, εκεί που απαιτείται, κα πρζπει να διατυπϊνεται θ 
εμπεριςτατωμζνθ και ξεκάκαρθ κζςθ των διοικθτικά προϊςταμζνων, τόςο ςτουσ 
υφιςτάμενουσ τουσ όςο και προσ τουσ ιεραρχικά ανωτζρουσ τουσ, ϊςτε όλα τα επίπεδα 
να ενεργοφν και να ςυντονίηονται με τισ υφιςτάμενεσ διαδικαςίεσ.»  
 
Θ Προϊςτάμενθ του ΓΚΤ Λατςιϊν κ. ΧΧΧΧΧ ζλαβε γνϊςθ του περιςτατικοφ , μζςω του 
εντφπου αναφοράσ που λιφκθκε για το περιςτατικά όπου ο τυλιανόσ προζβθ ςε 
απόπειρα αυτοκτονίασ. Θ ίδια είχε δϊςει οδθγίεσ για να ενθμερωκεί θ ΛΚΤ κ. ΧΧΧΧΧ για 
περαιτζρω χειριςμό. Σφμφωνα με τθν μαρτυρία τθσ ίδιασ ανζμενε να τθν ενθμερϊςει 
περαιτζρω θ προϊςταμζνθ ωσ είναι θ πρακτικι  διαδικαςία που δεν ακολουκικθκε ςτθν 
παροφςα περίπτωςθ από τθν επόπτρια κα ΧΧΧΧΧ παραβιάηοντασ τθν εν λόγω Εγκφκλιο 
5.13.001.001, 05.29.003.01 και θμερ. 2/4/2019. 
 
θμειϊνεται δε με βάςει το Εγχειρίδιο του 2017 θ Προϊςταμζνθ , ςτα πλαίςια των 
κακθκόντων του, κακοδθγεί τουσ ΛΚΤ όταν αντιμετωπίηουν δυςκολία ςτο χειριςμό, 
βοθκά ςτθν ανάπτυξθ των επαγγελματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων τουσ ςτθν επαφι, 
επικοινωνία, ςυνεργαςία και ςφναψθ επαγγελματικισ ςχζςθσ  με τουσ εξυπθρετοφμενουσ, 
ςυμβάλει ςτθν δθμιουργία ενόσ υποςτθρικτικοφ κλίματοσ ανάμεςα ςτουσ ΛΚΤ και εκτελεί 
οποιαδιποτε άλλα κακικοντα του ανατεκοφν από τθ ΔΤΚΕ.  
 
τθ υπό κρίςθ υπόκεςθ θ επόπτθσ -ςυντονίςτρια ΧΧΧΧΧ  δεν ζφερε ςε γνϊςθ τθσ 
Ρροϊςταμζνθσ τθν περίπτωςθ για να ηθτιςει βοικεια γιατί όπωσ ανζφερε κεϊρθςαν ότι 
μποροφςε να το χειριςτεί μόνθ τθ με τθν ΛΚΥ ,θ οποία ιταν προςδιοριηόμενο πρόςωπο 
και χωρίσ να λάβει οποιαδιποτε εκπαίδευςθ. 
 
Υπάρχει παραδοχι ότι θ οικογζνεια δεν υποβλικθκε ςε αξιολόγθςθ οφτε με βάςθ τα 
νζα εργαλεία αξιολόγθςθσ των περιπτϊςεων (μαρτυρία τθσ  Προϊςταμζνθ ΓΚΤ Λατςιϊν 
ΧΧΧΧΧ) αλλά οφτε και  υποβλικθκε και ςε ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ . 
 
Η περίπτωςθ ανατζκθκε για επίβλεψθ ςτθ τελευταία ΛΚΥ με βάςθ τθν γεωγραφικι κζςθ 
που χειρίηεται (Ταχ. Τομζα), χωρίσ να υπάρχει ουςιαςτικι αξιολόγθςθ θ ενθμζρωςθ τθσ 
δυςκολίασ ςτο χειριςμό τθσ από τθν υντονίςτρια - Επόπτθ τθσ αλλά οφτε και 
οποιαδιποτε ςυγκεκριμζνθ κακοδιγθςθ ωσ προσ τον χειριςμό του Στυλιανοφ . 
 
Τπάρχει πλιρθσ  ΑΡΟΥΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  και κακόλου εναςχόλθςθ με το τόςο 
ςοβαρό κζμα που αφοροφςε το ΣΤΥΛΙΑΝΟ τόςο από τθν Συντονίςτρια όςο και από τθν 
ΛΚΥ. 
 
Σο αντιμετϊπιςαν ςαν ζνα ςφνθκεσ γεγονόσ με κανζνα ςυντονιςμό και καμία προςπάκεια 
προςζγγιςθσ του αλλά και χωρίσ καμία προςπάκεια για ενθμζρωςθ και λιψθ βοικειασ 
από τθν Προϊςταμζνθ . 
 
Πςο αφορά τθν λιψθ εξατομικευμζνων μζτρων και ι προςπάκεια να ςυγκλθκεί 
πολυκεματικι ι να γίνει εξζταςθ του τυλιανοφ από ψυχολόγο ι ψυχίατρο με βάςει τθν 
διαδικαςία που προνοείται από τον χζςεων Γονζων και Σζκνων Νόμο, δεν φαίνεται να 
τουσ απαςχόλθςε καν οφτε ςαν ςκζψθ. Υπιρξε ΡΛΗΗΣ ΑΔΑΝΕΙΑ επιϊ του ηθτιματοσ 
του Στυλιανοφ όςον να μθν είχε ποτζ λάβει χϊρα, ενϊ ςφμφωνα με τθν μαρτυρία τθσ 
κασ Ευκυμίου τζτοια εξζταςθ του Στυλιανοφ κα μποροφςε και χωρίσ τθν ςυγκατάκεςθ 
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των γονζων να γίνει με αφαίρεςθ μιασ πτυχισ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ που αφοροφςε τθν 
υγεία και ακολοφκωσ να εξεταςτεί υποχρεωτικά από ψυχολόγο /ψυχίατρο παρζχοντασ 
του ςτιριξθ μετά από τθν εκδιλωςθ αυτοκτονικοφ ιδεαςμοφ. 
 
Ωσ εκ τοφτου επαναλαμβάνω όλα όςα ζχω αναφζρει πιο πάνω ςε ςχζςθ με τθν διάπραξθ 
ςοβαρϊν πεικαρχικϊν αδικθμάτων από μζρουσ τθσ κασ ΧΧΧΧΧ και τθν άμεςθ εξζταςθ 
τουσ από τθν Αρμόδια Αρχι . 
 
 
 
 
 

ΡΑΑΛΕΙΨΕΙΣ ΩΣ ΡΟΣ ΤΟΝ ΧΕΙΣΜΟ ΡΕΙΡΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 
Οι παραλείψεισ που εντοπίηονται από τθν μελζτθ των φακζλων Πρόλθψθ βίασ ςτθν 
οικογζνεια, αφοροφν ςτθν κακυςτζρθςθ που υπιρξε από πλευράσ των 
ΛΚΤ/Οικογενειακϊν υμβοφλων για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ εξζταςθσ των αναφορϊν 
βίασ και παρακολοφκθςθσ τουσ και τθ ςχετικι ενθμζρωςθ του Γενικοφ Ειςαγγελζα.  
 
Εκτόσ από μια φορά, τον Μάιο του 2013, που ζγιναν, μζςα ςε πολφ ςφντομο χρονικό 
διάςτθμα, όλεσ οι δζουςεσ ενζργειεσ με βάςθ τθ ςχετικι νομοκεςία, από τθν λειτουργό 
των ΥΚΕ ΧΧΧΧΧ για χειριςμό τθσ αναφοράσ άςκθςθσ βίασ από τον πατζρα προσ τον 
τυλιανό (2013), θ οποία κατζλθξε ςτθν ποινικι δίωξθ του ιδίου (ποινι τρεισ μινεσ με 
αναςτολι), για τισ υπόλοιπεσ αναφορζσ, παρατθρείται κακυςτζρθςθ τόςο ςτο χειριςμό 
τουσ, όςο και ςτθν ενθμζρωςθ του Γενικοφ Ειςαγγελζα (αποςτολι Δελτίου 
Υποχρεωτικισ αναφοράσ για τισ περιπτϊςεισ «Βίασ ςτθν Οικογζνεια» ςτον ΓΕ, εντόσ 7  
θμερϊν).  
 
 υγκεκριμζνα για το περιςτατικό βίασ που λιφκθκε από τισ ΤΚΕ ςτισ 20/12/2016 
(αναφορά 2), αποςτάλκθκε ςτον Γενικό Ειςαγγελζα το Δελτίο Τποχρεωτικισ αναφοράσ για 
τισ περιπτϊςεισ «Βίασ ςτθν Οικογζνεια», ςτισ  16/10/2017, δθλαδι πζραν των 10 μθνϊν.  
 
Για τισ αναφορζσ βίασ τθσ μθτζρασ θμερ. 9/2018 και 2/2019, αποςτάλκθκε ςτον Γενικό 
Ειςαγγελζα, το ςχετικό Δελτίο Υποχρεωτικισ αναφοράσ για τισ περιπτϊςεισ «Βίασ ςτθν 
Οικογζνεια», μετά τον κάνατο του Στυλιανοφ και ςυγκεκριμζνα ςτισ 9/9/2019, δθλαδι 
ςχεδόν ζνα χρόνο μετά.  
 
Οι πιο πάνω κακυςτεριςεισ ςτον χειριςμό των αναφορϊν, ιταν παραδεκτζσ από όλεσ τισ 
εμπλεκόμενεσ ΛΚΤ που χειρίςτθκαν τισ αναφορζσ κατά τθ διάρκεια των ςυνεντεφξεων 
(Επόπτρια, κακϊσ και τθν Προϊςταμζνθ Κζντρου Πόλθσ/τροβόλου) παραβιάηοντασ τθν 
ςχετικι εγκφκλιο του Γενικοφ Ειςαγγελζα που καλεί όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ να 
κάνουν τθν αναφορά μζςα ςε 7 θμζρεσ. 
 
Απζδωςαν ευκφνθ για τισ κακυςτεριςεισ ςτον πολφ μεγάλο φόρτο εργαςίασ που ζχει ο 
τομζασ πρόλθψθσ τθσ βίασ.  
 
Παρά το γεγονόσ ότι υπιρξαν κατ’ επανάλθψθ αναφορζσ ςτθν αςτυνομία για περιςτατικά 
βίασ ςτθν οικογζνεια, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του φακζλου πρόλθψθσ βίασ, λιφκθκαν 
μόνο δφο Ενθμερωτικά θμειϊματα από τον τακμό ΧΧΧΧΧ αναφορικά με καταγγελίεσ τθσ 
μθτζρασ.  
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Λιφκθκαν από τισ ΥΚΕ, 5 αναφορζσ για άςκθςθ βίασ από τον πατζρα ςτθν μθτζρα.  
 
Διαπιςτϊνεται ότι, ο Στυλιανόσ ηοφςε ςε ζνα περιβάλλον, ςτο οποίο υπιρχε 
ενδοοικογενειακι βία και με βάςει τα ςτοιχεία που περιζχονται ςτον φάκελο τθσ 
πρόλθψθσ, ο πατζρασ παραδζχτθκε τθν άςκθςθ βίασ προσ τθ μθτζρα.  
 
Ο ΣΤΛΛΑΝΟ  και τα αδζλφια του  είχαν  το Σφνδρομο Αμζτοχου Θεατι  και  υπόκειντο ςε 
ψυχολογικι βία τόςο από αναφορζσ του ίδιου του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και τθσ ΛΚΥ ΧΧΧΧΧ όταν 
εξζταηε τθν υπόκεςθ όςο και από κάποιεσ  αναφορζσ τθσ μθτζρασ ΧΧΧΧΧ αλλά και από 
παραδοχζσ των μικρότερων αδελφϊν ςτθν ΛΚΥ ΧΧΧΧΧ ότι οι γονείσ τςακϊνονται. 
 
Ρεραιτζρω ο Στυλιανόσ υπάρχουν ενδείξεισ ότι ιταν  κφμα ψυχολογικισ βίασ λόγω του 
εξαναγκαςμοφ του να δουλεφει ςτθν φάρμα από 7 χρόνων και να αναλαμβάνει φόρτο 
εργαςίασ που δεν του αναλογοφςε και που ςυνζχιηε να το κάνει μζχρι τθν θμερομθνία 
κανάτου του. 
 
Για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δεν ζχει ςυγκλθκεί οποιαδιποτε πολυκεματικι ςυνεδρία 
από τισ ΤΚΕ. Σο γεγονόσ αυτό ιταν παραδεκτό και από τθν ΕΛΕ κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςυνζντευξθσ. Με ςκοπό το ςυντονιςμό  για τθ διαχείριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περίπτωςθσ 
κα ζπρεπε να πραγματοποιθκεί πολυκεματικι ςυνεδρία με όλα τα άμεςα εμπλεκόμενα 
υπουργεία, Τγείασ, Παιδείασ και Πολιτιςμοφ και τθν Αςτυνομία, όπωσ προνοείτο και ςτα 
ςχετικά εγχειρίδια (Εγχειρίδια Διατμθματικϊν Διαδικαςιϊν για Διαχείριςθ Περιςτατικϊν 
Βίασ ςτθν Οικογζνεια), για εξεφρεςθσ τρόπου αντιμετϊπιςθσ τθσ βίασ και προςταςίασ του 
ανθλίκου ,αλλά και ςκοποφσ καταγγελίασ τθσ. 
 
Θ αποτυχία ςτθν περαιτζρω  διερεφνθςθ των περιςτατικϊν βίασ τόςο ςωματικισ όςο και 
ψυχολογικισ αποςτζρθςε τθν προςταςία και ευθμερία τθσ οικογζνειασ και ειδικότερα του 
τυλιανοφ, ενϊ ςυνάμα  απζτυχε να προχωριςει  θ καταγγελία του αδικιματοσ βίασ που 
υπζςτθ ο Στυλιανόσ  . 
 
 

ΣΥΝΟΨΗ  ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑΤΩΝ και ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΩΝ 
 
Υπθρεςίεσ Ψυχικισ  Υγείασ 
Οι εν λόγω Τπθρεςίεσ δεν είχαν ζντονθ εμπλοκι με τθν περίπτωςθ του τυλιανοφ πάρα 
μόνο ςτα πρϊιμα ςτάδια τθσ ςχολικισ του θλικίασ όπου είχε ςυναίνεςθ ςχετικά θ μθτζρα. 
Θ παρακολοφκθςθ του ςταμάτθςε μετά από απόφαςθ τθσ μθτζρασ πάρα τισ υποδείξεισ 
τθσ ΛΚΤ από το 2011-2013  για ςυνζχιςθ τθσ. 
 
Περαιτζρω εμπλοκι τουσ δεν μποροφςε να γίνει χωρίσ τθν ςυναίνεςθ των γονζων ι τθ 
ςχετικι ζκδοςθ δικαςτικοφ  διατάγματοσ από τισ ΤΚΕ διαδικαςία που παρζλειψαν να 
ακολουκιςουν ειδικά μετά τθν εκδιλωςθ αυτοκτονικοφ ιδεαςμοφ από το τυλιανό και τθν 
ςχετικι απόπειρα αυτοκτονίασ. 
 
Όςο ςυνεργάςτθκαν με τθν οικογζνεια ακολουκικθκαν όλεσ οι νενομιςμζνεσ διαδικαςίεσ 
και τα ςχετικά πρωτόκολλα χωρίσ να προκφπτει οτιδιποτε μεμπτό. 
 
Υπουργείο Ραιδείασ  
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Σο εν λόγω Τπουργείο ιταν θ μοναδικι Τπθρεςία που δοφλεψε ςυντονιςμζνα με βάςει τισ 
διαδικαςίεσ και τα πρωτόκολλα ,δίδοντασ τθν δζουςα ςθμαςία ,και τθν ΜΟΝΑΔΛΚΘ, κατά 
τθν διάρκεια τθσ φοίτθςθσ του από το Νθπιαγωγείο μζχρι και το Γυμνάςιο. 
 
Είχε εξατομικευμζνθ ςτιριξθ και ειλικρινι ενδιαφζρον από τουσ δαςκάλουσ ,ςφνοδο και 
τουσ δαςκάλουσ ειδικισ ςτιριξθσ. 
 
Είναι το ςχολείο μζςω τθσ ςυμβοφλου και τθσ εκπαιδευτικισ ψυχολόγου αλλά και τθσ 
Διεφκυνςθσ που κινθτοποιικθκε θ Αςτυνομία και οι ΤΚΕ  μετά τθν πλθροφορία για 
απόπειρα αυτοκτονίασ του τυλιανοφ. 
 
Είναι οι μόνοι που παρακολουκοφςαν τθν ψυχολογικι του κατάςταςθ και τον ςτιριηαν 
ψυχολογικά ϊςτε να εκπλθρϊςει τουσ ςτόχουσ του που ςχετίηονταν με τθν αποφοίτθςθ 
του και τθν εγγραφι του ςτθ Σεχνικι χολι ςτο τμιμα μθχανολογίασ που ιταν το όνειρο 
του όπου και τα κατάφερε. 
 
Είναι οι κακθγθτζσ και θ ςφμβουλοσ τοσ ςχολείου που τον ςτιριξαν μετά το χωριςμό του 
από εφθβικό ζρωτα και ιταν  το χολείο που αναγνϊριςε τθν τιτάνια προςπάκεια που 
κατζβαλε να αποφοίτθςθ παρόλεσ τισ αντιξοότθτεσ τθσ ηωισ του και τθν εργαςία που 
καλείτο να διεκπεραιϊςει ςτθν μάντρα του πατζρα του, απονζμοντασ ςτο τζλοσ τθσ 
χρονιάσ το Βραβείο Ικουσ . 
 
Σο ςχολείο είχε ςυγκαλζςει όλεσ τισ πολυκεματικζσ για ςυηιτθςθ των προβλθμάτων του 
και ενθμζρωνε τισ ΤΚΕ. 
 
Σο χολείο ιταν αυτό που επι τθσ ουςίασ  αντικατζςτθςε τισ ΤΚΕ ςτθν ςτιριξθ και 
ευθμερία του, τόςο τθν ςωματικι  και τθν ψυχικι όςο και πνευματικι ςτο βακμό που ιταν  
αυτό επιτρεπτό. 
 
Αςτυνομία  
Εντοπίηονται πεικαρχικά αδικιματα από παραλείψεισ και παραβίαςθ Αςτυνομικϊν 
Διατάξεων  
 
Οι παραλείψεισ τθσ Αςτυνομίασ ςυνοψίηονται ςε δυο φάςεισ:  
 
Θ μια αφορά τθν παράλειψθ εκτίμθςθσ κινδφνου για βία ςτθν οικογζνεια τόςο ςωματικι 
απζναντι ςτθ μθτζρα όςο και ψυχολογικι  απζναντι ςτα παιδιά. 
 
Όςο αφορά τθν μθ λιψθ καταγγελιϊν αλλά απλϊν αναφορϊν βίασ από αυτιν ,ςφμφωνα 
με τθν Εγκφκλιο του Αρχθγοφ Αςτυνομίασ  δεν τουσ απζκλειε τθν Τποχρζωςθ περαιτζρω 
διερεφνθςθσ τθσ υπόκεςθσ εφόςον οι ςχετικζσ αναφορζσ ξεπερνοφςαν τισ 20 και υπιρχε 
και μια καταδίκθ του πατζρα για βία απζναντι ςτο ανιλικο Στυλιανό. 
 
Κα ζπρεπε να είχαν προςμετριςει τθν φπαρξθ ανθλίκων τζκνων και το ενδεχόμενο 
ψυχολογικισ βίασ  που τόςο οι Αςτυνομικοί πρϊτθσ γραμμισ όςο και το Γραφείο 
Πρόλθψθσ βίασ τθσ Αςτυνομίασ παρζλειψαν να εντοπίςουν παρότι είχαν πρόςβαςθ ςτισ 
θλεκτρονικζσ καταχωριςεισ που με μια αναηιτθςι ταυτότθτασ ζφερνε ΟΛΕ ςυνολικά τθσ 
καταχωριςεισ. 
 
Ειδικότερα ωσ προσ τθν ευκφνθ γίνεται αναλυτικι αναφορά ςτο κεφάλαιο τθσ Ζκκεςθσ 
που αφορά τθν Αςτυνομία και ςυνοψίηεται για το Γραφείο πρόλθψθσ βίασ ςτθν 
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παράλειψθ να προβοφν ςε ςυντονιςμό ςφμφωνα με τθν Αςτυνομικι Διαταγι 336 με τισ 
ΤΚΕ παρόλεσ τισ αποχρϊςεσ ενδείξεισ που περιλάμβαναν πάνω από 20 αναφορζσ  για τθν 
φπαρξθ παιδιϊν και το ενδεχόμενο Ψυχολογικισ  βίασ από τθν ζκκεςθ ςτθ βία που 
αςκείτο από ενιλικα αλλά και τθ καταδίκθ του πατζρα για βία απζναντι ςτο παιδί του,  
ϊςτε να τεκοφν ςε εγριγορςθ και παρζμβουν ζγκαιρα για αποτροπι δυςάρεςτων 
γεγονότων.  
 
Θ δεφτερθ παράλειψθ των Αςτυνομικϊν πρϊτθσ Γραμμισ ιταν θ παράλειψθ να 
ενθμερϊνουν κάκε φορά που υπιρχε αναφορά για βία από τθν μθτζρα όλουσ τουσ 
εμπλεκόμενουσ ΤΚΕ και Γραφείο Πρόλθψθσ Βίασ μζςα από ςυγκεκριμζνο ζντυπο ςφμφωνα 
με τθν υποχρζωςθ τουσ που απορρζει ειδικά από αςτυνομικι διάταξθ δθμιουργϊντασ 
προςωπικι ευκφνθ για τουσ Αςτυνομικοφσ που παρζλειψαν να το πράξουν γι’ αυτό και κα 
πρζπει να προωκθκεί περαιτζρω διερεφνθςθ ςτα πλαίςια πεικαρχικϊν αδικθμάτων όπωσ 
αναλυτικά αναφζρονται πιο πάνω ςτο κεφάλαιο που αφορά τθν Αςτυνομία. 
Θ εν λόγω παράλειψθ ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία τόςο για τουσ ΛΚΤ όςο και για τουσ 
αςτυνομικοφσ του Γραφείου Πρόλθψθσ (παρότι αυτοί είχαν πρόςβαςθ ςτθν πλθροφόρθςθ 
θλεκτρονικά ) γιατί με τθν απουςία ενθμζρωςθσ απζτυχαν να τουσ αφυπνίςουν για τθν 
ςυνεχι και επαναλαμβανόμενθ βία ςτθ οποία υπόκειντο θ οικογζνεια του τυλιανοφ για 
ςκοποφσ διερεφνθςθσ και οποιαςδιποτε παρζμβαςθσ ζςτω και κακυςτερθμζνθσ ,εφόςον 
θ ζγκαιρθ είχε χακεί προ πολλοφ . 
 
ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΙΑΣ 
Εντοπιςμόσ ποινικϊν και πεικαρχικϊν αδικθμάτων εναντίον ςυγκεκριμζνων προςϊπων  
 
Οι Τπθρεςίεσ Κοινωνικισ Ευθμερίασ ζχουν το μεγαλφτερο μερίδιο ευκφνθσ όπωσ 
αναλυτικά αναφζρκθκε πιο πάνω τα οποία επαναλαμβάνω και υιοκετϊ για ςκοποφσ των 
εν λόγω ςυμπεραςμάτων. 
 
Τπάρχει απουςία εκτίμθςθσ κινδφνου για τθν φπαρξθ βίασ τόςο ςωματικισ όςο και 
ψυχολογικισ αλλά παράλειψθ κατάλλθλου ςυντονιςμοφ τόςο κατά τα πρϊτα ςτάδια 
παρακολοφκθςθσ ςτθ οικογζνειασ όςο και αργότερα παραβιάηοντασ ςχεδόν όλεσ τισ 
Διοικθτικζσ Διατάξεισ και τα ςχετικά Εγχειρίδια. 
 
Για το επίμαχο χρόνο τθσ απόπειρασ αυτοκτονίασ υπάρχει  παντελισ αδιαφορία και ΚΑΜΙΑ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΟΙΟΥΔΗΡΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥ με αποτζλεςμα καμία πράξθ καμία αξιολόγθςθ 
καμία εξειδικευμζνθ ςτιριξθ και κανζνα ενδιαφζρον να μθν φπαρξθ για το ηιτθμα του 
τυλιανοφ. 
 
Γι’ αυτι τθν παράλειψθ όπωσ αναλυτικά αναλφεται πιο πάνω ςτο κεφάλαιο των ΤΚΕ 
προκφπτουν ςοβαρά πεικαρχικά αδικιματα δυνάμενα να επιφζρουν τισ ςοβαρότερεσ 
των ποινϊν,  εναντίον τθσ υντονίςτριασ ΧΧΧΧΧ και τθσ υφιςτάμενθσ τθσ ΧΧΧΧΧ.  
 
Εντοπίηονται τόςο ςυςτθμικζσ αδυναμίεσ όςο και προςωπικζσ ευκφνεσ ΛΚΥ για το 
ενδεχόμενο διάπραξθσ ποινικϊν αδικθμάτων  όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ανωτζρω 
εναντίον τθσ ΛΚΥ ΧΧΧΧΧ και τθσ υντονίςτριασ τθσ ΧΧΧΧΧ για αδίκθμα που αφορά 
παράλειψθ καταγγελίασ περίπτωςθσ βίασ ςε βάροσ ανθλίκου ενϊ για παράλειψθ 
περαιτζρω διερεφνθςθσ για το αδίκθμα ψυχολογικισ βίασ εναντίον των παιδιϊν  και 
ςωματικισ βίασ εναντίον τθσ μθτζρασ χρειάηεται προϊκθςθ ζρευνασ ςτα πλαίςια 
πεικαρχικισ δίωξθσ. 
 
Ενδεχόμενο διάπραξθσ ποινικοφ αδικιματοσ από τον πατζρα  
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Θ παράλειψθ των ΤΚΕ και τθσ Αςτυνομίασ να αναγνωρίςουν με τθν επίδειξθ ελάχιςτθσ 
επιμζλειασ, τθν φπαρξθ άςκθςθσ τθσ ψυχολογικισ βίασ ςτο Στυλιανό μζςα από τθν 
πρϊιμθ καταγραφι των γεγονότων μζςα ςτουσ ςχετικοφσ φακζλουσ αλλά και τθν φπαρξθ 
ενόσ επαναλαμβανόμενου μοτίβου βίαιθσ ςυμπεριφοράσ από τον πατζρα προσ τθν μθτζρα  
ανζςτειλε τθν καταγγελία και τθν δυνατότθτα ποινικισ δίωξθσ του πατζρα θ οποία αν 
γινόταν με το ςυντονιςμό των ΤΚΕ και τθσ Αςτυνομίασ κα είχε τθν δυνατότθτα να 
αποτρζψει το τραγικοφ ςυμβάν. 
 
Επειδι τόςο το ενδεχόμενο διάπραξθσ του αδικιματοσ τθσ ψυχολογικισ βίασ του πατζρα 
προσ τον τυλιανό και τα αδζλφια του ,όςο και το ενδεχόμενο άςκθςθσ ςυςτθματικισ και 
επαναλαμβανόμενθσ ςωματικισ βίασ προσ τθν μθτζρα ( μετά και από παραδοχζσ του 
ίδιου το 2010 και 2019 προσ ΛΚΤ), εξακολουκεί να παραμζνει ανοιχτό, αποςτζλλω τθν 
παροφςα ζκκεςθ ςτο Γενικό Ειςαγγελζα για περαιτζρω διερεφνθςθ ςτα πλαίςια τθσ 
αποκλειςτικισ του αρμοδιότθτασ να αςκεί ποινικι δίωξθσ. 

 
Γιατί ενϊ μπορεί κανείσ να διακρίνει με βεβαιότθτα ότι ο κάνατοσ δεν αναχαιτίςκθκε με 
οποιαδιποτε παρζμβαςθ, κανείσ δεν μπορεί να γνωρίηει το αποτζλεςμα μιασ 
εξατομικευμζνθσ παρζμβαςθσ μετά από εκτίμθςθ κινδφνου, παροχι ψυχολογικισ ςτιριξθσ, 
απομάκρυνςθ του πατζρα από το ςπίτι ι τθν απομάκρυνςθ  του από τον πατζρα.   
 
Κανείσ δεν γνωρίηει με βεβαιότθτα τι κα ιταν το αποτζλεςμα αν υπιρχε ζγκαιρθ και 
εξατομικευμζνθ παρζμβαςθ από τισ ΤΚΕ. 
 
Γνωρίηουμε όμωσ το τραγικό αποτζλεςμα  από τθν απουςία τθσ! 
 
 
 
 
 

Μαρία τυλιανοφ-Λοττίδθ  
Επίτροποσ Διοικιςεωσ και  

Προςταςίασ Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


