
Η βία κατά των γυναικών έχει τις ρίζες της στην άνιση θέση 
των γυναικών στην κοινωνία, θέση η οποία αντικατοπτρίζει τη 
μη ισόρροπη κατανομή της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομι-
κής ισχύος μεταξύ γυναικών και ανδρών. Πρόκειται για μια από 
τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην εποχή μας και για μια μορφή διακριτικής μεταχείρισης η 
οποία προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει σωματική, σεξουαλι-
κή, ψυχολογική, οικονομική ή ηθική βλάβη στις γυναίκες  (1). 
Η βία κατά των γυναικών υποσκάπτει την αξιοπρέπεια και την 
ακεραιότητά τους και έχει επιβλαβείς συνέπειες στις οικογένει-
ες, τις κοινότητες και τις κοινωνίες. Υπολογίζεται ότι στην ΕΕ μία 
στις τρεις γυναίκες (ή 61 εκατομμύρια γυναίκες επί συνόλου 
185) έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία, ή και τα δύο, 
από την ηλικία των 15 ετών (2).

Καταπολεμώντας τη βία κατά των γυναικών

ΚΥΠΡΟΣ

Είναι δύσκολο να γίνουν εκτιμήσεις για την πλήρη έκταση 
της βίας κατά των γυναικών, δεδομένου ότι εξακολουθεί 
να μην καταγγέλλεται και να συνοδεύεται από στιγματισμό. 
Αυτό σημαίνει ότι οι καταγγελίες δεν αντιπροσωπεύουν 
παρά μικρό ποσοστό των πραγματικών περιστατικών. Στην 
Κύπρο το 47 % του πληθυσμού δηλώνει ότι μάλλον δεν εμπι-
στεύεται την αστυνομία (3).

Βάσει του δείκτη ισότητας των φύλων του EIGE για το 2015, 
στις χώρες στις οποίες οι πολίτες έχουν μεγαλύτερη εμπιστο-
σύνη στη δικαιοσύνη, τα ποσοστά περιστατικών βίας που 
καταγγέλλονται τείνουν να είναι υψηλότερα (4). Στην Κύπρο 
υπολογίζεται ότι το 22 % των γυναικών έχουν πέσει θύματα 
βίας, ποσοστό το οποίο είναι κατά 11 % χαμηλότερο από το 
αντίστοιχο για το σύνολο της ΕΕ (5).

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων υπολογίζει ότι το 
κόστος της βίας κατά των γυναικών 
από τους συντρόφους τους στην 
Κύπρο θα μπορούσε να ανέρχεται 
σε 186 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. 
Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάσει 
της προτεινόμενης μεθοδολογίας 
στη μελέτη του EIGE το 2014 (6), την 
οποία μπορούν να αναπαραγάγουν τα 
κράτη μέλη, όπως έκανε η Εσθονία το 
2016 (7).



Τι μας λένε τα στοιχεία;
•	 Ποσοστό τουλάχιστον 28 % των γυναικών στην Κύ-

προ έχουν υποστεί κάποια μορφή ενδοοικογενεια-
κής βίας, περιλαμβανομένης της οικονομικής βίας, 
της ψυχολογικής βίας, της σεξουαλικής βίας και της 
σωματικής βίας. Το 2012 διεξήχθη η πρώτη παγκύ-
πρια έρευνα με τίτλο «Έκταση, συχνότητα, μορφές 
και επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας κατά των 
γυναικών στην Κύπρο» (8).

•	 Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του Οργανι-
σμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το 2014, μία στις πέντε γυναίκες στην Κύ-
προ έχει υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική βία 
από την ηλικία των 15 ετών από σύντροφο ή/και μη 
σύντροφο, ενώ το 31 % των ατόμων που ρωτήθηκαν 
στην Κύπρο δηλώνουν ότι γνωρίζουν γυναίκα που 
έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας στον φιλικό 
ή συγγενικό τους κύκλο (9).

•	 Το διάστημα 2010-2014, η αστυνομία δέχθηκε 
4  292 καταγγελίες περιστατικών ενδοοικογενεια-
κής βίας. Σε ποσοστό 74 % οι καταγγέλλουσες ήταν 
γυναίκες ή κορίτσια (10).

•	 Το διάστημα 2012-2014 καταγγέλθηκαν 57 βια-
σμοί (11).

•	 Το διάστημα 2010-2012 τα θύματα σωματεμπορί-
ας στην Κύπρο υπολογίζονται σε 129, από τα οποία 
84 % ήταν γυναίκες και κορίτσια (12).

Είναι ποινικό αδίκημα η βία  
κατά των γυναικών στην Κύπρο;
Παρότι δεν υπάρχει ειδικός νόμος περί βίας κατά των γυναι-
κών στην Κύπρο, οι περισσότερες μορφές βίας κατά των γυ-
ναικών είναι αδικήματα. Η ενδοοικογενειακή βία ποινικοποι-
ήθηκε με τους περί βίας στην οικογένεια (πρόληψη και προ-
στασία των θυμάτων) νόμους, που θεσπίστηκαν από το 2000 
έως το 2015 (13). Τα σεξουαλικά αδικήματα, περιλαμβανομέ-
νου του βιασμού, τιμωρούνται με ανώτατη ποινή την ισόβια 
κάθειρξη. Ο βιασμός εντός του γάμου επίσης αναγνωρίζεται 
ως ποινικό αδίκημα. Άλλες μορφές βίας, όπως ο αναγκαστι-
κός γάμος (14) και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητι-
κών οργάνων (15), επίσης συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Τι μέτρα λαμβάνονται για την εξάλειψη 
της βίας κατά των γυναικών στην Κύπρο;
Την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου δράσης για την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών συντονίζει το Υπουργείο Δι-
καιοσύνης (2014-2017). Η βία κατά των γυναικών αποτελεί 
μία από τις κύριες προτεραιότητες του σχεδίου δράσης. Στις 
δράσεις περιλαμβάνονται εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 
εκπαίδευση επαγγελματιών, γυναικών και ανδρών, και βελ-
τίωση της συλλογής δεδομένων σχετικά με κάθε μορφή βίας 
κατά των γυναικών (16).

Το πρώτο εθνικό σχέδιο δράσης (ΕΣΔ) για την πρόληψη 
και καταπολέμηση της βίας στην οικογένεια (2010-2013) 

Οι ορθές πρακτικές δείχνουν τον δρόμο

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα United to END FGM 
(UEFGM) είναι ένα δωρεάν ηλεκτρονικό εκπαιδευ-
τικό εργαλείο, το οποίο προσφέρει πρακτικές πλη-
ροφορίες σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γυναι-
κείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ) και συνδράμει 
το έργο των επαγγελματιών (γυναικών και ανδρών) 
που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και ασύλου στην 
Ευρώπη, με στόχο την αποτελεσματικότερη στήριξη 
και προστασία των γυναικών και των κοριτσιών που 
έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν ΑΓΓΟ. 
Το UEFGM, που αναπτύχθηκε υπό τον συντονισμό 
του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού 
Φύλου (MIGS) στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εκστρα-
τείας END FGM, επί του παρόντος αναπτύσσεται πε-
ραιτέρω από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος 
του νέου έργου είναι η δημιουργία μιας πανευρω-
παϊκής πλατφόρμας γνώσης σχετικά με τον ΑΓΓΟ, 
η οποία θα λειτουργεί ως κέντρο πληροφόρησης 
και εκπαίδευσης και θα παρέχει εύκολα κατανοητές 
πληροφορίες και υποστήριξη προς τις/τους επαγ-
γελματίες, με πολιτισμική ευαισθησία (17).

Όταν η εμπιστοσύνη στην αστυνομία είναι χαμηλή, 
τα θύματα είναι λιγότερο πιθανό να καταγγείλουν ότι 
υπέστησαν βία.



Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη 
και Αντιμετώπιση της Βίας 
στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) 
παρέχει, δωρεάν και κάθε 
μέρα επί 24ώρου βάσεως, 
προσβάσιμους χώρους 
φιλοξενίας γυναικών θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας (24).

προωθούσε ολοκληρωμένες πολιτικές και μέτρα για την 
καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, μεταξύ άλλων 
προγράμματα πρόληψης, βελτίωση των υπηρεσιών υπο-
στήριξης των θυμάτων και προαγωγή της έρευνας και της 
συλλογής δεδομένων (18). Το δεύτερο ΕΣΔ για την πρόληψη 
και καταπολέμηση της βίας στην οικογένεια (2016-2019) έχει 
υποβληθεί προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Η κυπριακή κυβέρνηση υπέγραψε τη σύμβαση του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) τον Ιούνιο του 2015, 
αλλά δεν την έχει κυρώσει μέχρι σήμερα.

Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι η σημαντικότερη 
διεθνής πράξη για την αντιμετώπιση αυτής της σοβαρής πα-
ραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πώς προστατεύονται οι γυναίκες  
και τα κορίτσια;
Οι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας στην Κύπρο 
έχουν πρόσβαση σε έννομη προστασία, μεταξύ άλλων σε 
προσωρινά διατάγματα αποκλεισμού που απαγορεύουν την 
επαφή μεταξύ υπόπτου και θύματος, καθώς και σε διατάγ-
ματα αποκλεισμού τα οποία απαγορεύουν την είσοδο ή την 
παραμονή των δραστών στην οικογενειακή κατοικία.

Η Κύπρος μετέφερε την οδηγία 2012/29/EΕ για τη θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστή-
ριξη και την προστασία των θυμάτων της εγκληματικότητας, 

Τι βοήθεια είναι διαθέσιμη στην Κύπρο;

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση 
της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) παρέχει την τηλε-
φωνική γραμμή στήριξης του Κέντρου Άμεσης Βο-
ήθειας (1440), η οποία προσφέρει δωρεάν πολυδι-
άστατη υποστήριξη στην ελληνική και την αγγλική 
γλώσσα (21).

Κατά τα έτη 2014-2015 ποσοστό 83,5 % των κλήσε-
ων που δέχθηκε η εθνική τηλεφωνική γραμμή στή-
ριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας έγιναν 
από γυναίκες και κορίτσια (22).

Η αστυνομία παρέχει μια γενική τηλεφωνική γραμ-
μή στήριξης θυμάτων που ονομάζεται Γραμμή του 
Πολίτη (1460), η οποία δέχεται κλήσεις επί 24ώρου 
βάσεως χωρίς χρέωση (23).

Στην Κύπρο υπάρχουν δύο χώροι φιλοξενίας γυναι-
κών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, τους οποίους 
παρέχει ο ΣΠΑΒΟ. Και οι δύο χώροι είναι προσβάσι-
μοι επί 24ώρου βάσεως και δωρεάν.

Το 83,5 % των κλήσεων που δέχθηκε η εθνική 
τηλεφωνική γραμμή στήριξης των θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας έγιναν από γυναίκες  
και κορίτσια.

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (1440)
Γραμμή του Πολίτη (1460)

με εθνικό νόμο που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2016 (19), ο 
οποίος διασφαλίζει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 
υποστήριξης προς τις γυναίκες θύματα έμφυλης βίας.

Οι δημόσιες και δημόσιοι λειτουργοί των υπουργείων Υγεί-
ας, Παιδείας, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Αστυνο-
μία) και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας) υποχρεούνται να αναφέρουν στο 
Γραφείο της/του Γενικής/-ού Εισαγγελέως κάθε περιστατικό 
για το οποίο υπάρχουν ανησυχίες, υπόνοιες ή αποδείξεις για 
άσκηση βίας μεταξύ συντρόφων ή ενδοοικογενειακής βίας. 
Επιπλέον, «οποιοσδήποτε παραλείπει να καταγγείλει περί-
πτωση βίας σε βάρος ανήλικου προσώπου ή προσώπου με 
σοβαρές διανοητικές ή ψυχικές ανεπάρκειες που περιέρχε-
ται σε γνώση του διαπράττει αδίκημα» (20).
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(24) Στο ίδιο.

Σημειώσεις

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) είναι το κέντρο γνώσης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στα θέματα ισότητας των φύλων. Στηρίζει τις/τους υπεύθυνες/ους για τη χάραξη πολιτικής και 
όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα στις προσπάθειές τους να γίνει η ισότητα μεταξύ γυναικών και αντρών 
πραγματικότητα για όλες τις Ευρωπαίες και όλους τους Ευρωπαίους, παρέχοντάς εξειδικευμένη γνώση, 
καθώς και αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα σε θέματα ισότητας των φύλων στην Ευρώπη.

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, EIGE
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius 
LIETUVA/ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
Τηλ. +370 52157444
E-mail: eige.sec@eige.europa.eu
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