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Αρ.ΣΕ: 1415-21                                          6 Απριλίου 2021 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή  

Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών & Γυναικών 

συνεδριάζουν ΕΚΤΑΚΤΩΣ και ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ, Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 9.00 π.μ. 

 

Νομοθετική εργασία: 

9.00 π.μ.  - Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των 

Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.095-2021) 

Συνέχιση της συζήτησης.  

(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.) 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια της επιστολής μας (Αρ.ΣΕ:1414-21 και 
ημερ.02.04.2021), καθώς και της συζήτησης που διεξήχθηκε στην εν λόγω κοινοβουλευτική 
συνεδρία, σας υποβάλλουμε τα επιπρόσθετα σχόλια/ εισηγήσεις της ΣΕΠΚΒΟ, αναφορικά με το 
εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα της νομικής υποχρέωσης ανταλλαγής πληροφοριών στα πλαίσια της 
διυπηρεσιακής συνεργασίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ως ακολούθως: 
 

Η διατμηματική/ διυπηρεσιακή/ πολυθεματική προσέγγιση αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο στην 
αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων βίας. 
Σχετικά με το θέμα είναι τ’ακόλουθα άρθρα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης: 

o Άρθρο 7 – Περιεκτικές και συντονισμένες πολιτικές 
o Άρθρο 15 - Εκπαίδευση Επαγγελματιών  
o Άρθρο 18 – Γενικές υποχρεώσεις  

 

Στο παρόν νομοσχέδιο, η διατμηματική/ διυπηρεσιακή/ πολυθεματική προσέγγιση για την 
αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων βίας είναι ενσωματωμένη σε διάφορα άρθρα, ως 
ακολούθως: 

o Άρθρο 16 - Καταγγελία  από Επαγγελματίες 
o Άρθρο 18 (1) - Δικαίωμα λήψης πληροφοριών από θύμα 
o Άρθρο 19 (3) (7) (9) - Προστασία καταγγελλόντων και θυμάτων και υποχρεώσεις 

διωκτικών αρχών.  
o Άρθρο 20 (2) (4) (8) - Ατομική αξιολόγηση κινδύνου για τον προσδιορισμό ειδικών 

αναγκών προστασίας 
o Άρθρο 32 (4) (7) Μέτρα στήριξης θυμάτων 
o Άρθρο 33 (1) (3) - Εξατομικευμένη αξιολόγηση θύματος 
o Άρθρο 34 (1) (2) - Συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις 
o Άρθρο 39 (1ζ) (1ιγ)  - Αρμοδιότητες και καθήκοντα του Φορέα 
o Άρθρο 43 (1) (3) (4) - Υποστηρικτικά και θεραπευτικά μέτρα και αξιολόγηση παραβάτη 
o Άρθρο 44 (1) Εκπαίδευση λειτουργών 
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Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών αποτελεί βασικό στοιχείο για 
την Αξιολόγηση Κινδύνου της έμφυλης βίας. Η αποτυχία κοινοποίησης πληροφοριών σχετικά με 
τον κίνδυνο μπορεί να οδηγήσει σε αστοχίες του συστήματος που θέτουν τις γυναίκες και τα 
παιδιά σε αυξημένο κίνδυνο περαιτέρω βλάβης/ κλιμάκωσης της βίας. Όλες οι εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες πρέπει να συμβάλουν στην Αξιολόγηση Κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου 
του θύματος, του δράστη, τoυ ιστορικού της υπόθεσης και πληροφοριών από άλλες υπηρεσίες. Η 
αυθαίρετη/ μη συντονισμένη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την υπόθεση μπορεί να έχει 
σοβαρές συνέπειες οι οποίες μπορεί ν’αποβούν μοιραίες για τη γυναίκα θύμα και τα παιδιά της. 
Συνεπώς, χρειάζονται σαφείς διαδικασίες σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών.  
 

Η εμπιστευτικότητα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελούν συχνά εμπόδιο 
στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Δεδομένου ότι, η εν λόγω 
ανταλλαγή πληροφοριών, αποτελεί τη βασική προυπόθεση για την αποτελεσματική διυπηρεσιακή 
διαχείριση των υποθέσεων βίας, θα πρέπει η συμμόρφωση με τις αρχές προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, βάσει του περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της 
Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των 
Δεδομένων αυτών Νόμου (Ν. 125(I)/2018) (GDPR), να στηρίζει το νέο νομοσχέδιο, κάνοντας 
χρήση του άρθρου 7 του Ν. 125(I)/2018, ενισχύοντας το έργο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών1. Η 
νομική υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών στα πλαίσια της διυπηρεσιακής συνεργασίας των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών στοχεύει στην αποτελεσματική προστασία/ στήριξη των θυμάτων βίας, 
στη διευκόλυνση του έργου των επαγγελματιών, καθώς και στην ομαλή λειτουργία των 
διυπηρεσιακών δομών παροχής απαιτούμενων υπηρεσιών σε θύματα βίας, όπως είναι το Σπίτι 
του Παιδιού, και το Σπίτι της Γυναίκας. 
 
 
Εισήγηση: 
Εισηγούμαστε όπως στο Άρθρο 34 (2) - Συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις γίνει η 
ακόλουθη προσθήκη: 
(1)Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες δύνανται να συνεργαστούν για την παροχή των απαιτούμενων 
υπηρεσιών προστασίας, συνδρομής και στήριξης στα θύματα ή και εκπαίδευσης λειτουργών τους 
στα πλαίσια των προνοιών του παρόντος Νόμου, με μη κυβερνητικό οργανισμό βάσει 
πρωτοκόλλου συνεργασίας ή ειδικής συμφωνίας μεταξύ τους: 
 

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «απαιτούμενες υπηρεσίες» αφορά 
υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών, νομικής εκπροσώπησης, ιατρικών υπηρεσιών 
περιλαμβανομένου ψυχιάτρου, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, άρτια εκπαιδευμένων για τη 
διαχείριση υποθέσεων που αφορούν θύματα και τις οικογένειες τους. 
 

(2) Ο σκοπός της συνεργασίας/ανάθεσης αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το εδάφιο (1) είναι, η παροχή 
ολιστικών υπηρεσιών στα θύματα, οι οποίες να είναι συγκεντρωμένες και άμεσα προσβάσιμες από 
το θύμα και τα μέλη της οικογένειας του, σε ένα φιλικό προς το θύμα περιβάλλον. 
 

Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, στα πλαίσια της διυπηρεσιακής/ πολυθεματικής συνεργασίας 
τους, για παροχή απαιτούμενων υπηρεσιών, σε περίπτωση κοινής διαχείρισης 

                                                        
1  Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Ν. 125(I)/2018 –  Επεξεργασία στη βάση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου: 
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ανατίθεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε 
δημόσια αρχή ή φορέα για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση 
δημόσιας εξουσίας διενεργείται σύννομα και θεμιτά με σαφή, ακριβή και διαφανή τρόπο σε σχέση με το 
υποκείμενο των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 5, και του 
στοιχείου (ε) της παραγράφου (1) του άρθρου 6 του Κανονισμού. 
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περιστατικού βίας κατά της γυναίκας, δύναται να ανταλλάζουν πληροφορίες μεταξύ τους, 
σχετικές με το θύμα ή με την οικογένεια του θύματος, στα πλαίσια της νομιμότητας 
ορισμένων πράξεων επεξεργασίας, με βάση τα πρωτόκολλά συνεργασίας και την άσκηση 
δημόσιας εξουσίας, η οποία διενεργείται σύννομα και θεμιτά με σαφή, ακριβή  και διαφανή 
τρόπο, με μοναδικό σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του θύματος ή του ανήλικου 
θύματος ή των ανήλικων παιδιών του θύματος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του περί 
Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου 
(Ν. 125(I)/2018). 
 

(3) Η οποιαδήποτε συμφωνία ή πρωτόκολλο συνεργασίας/ανάθεσης αρμοδιοτήτων σύμφωνα με 
το εδάφιο (1), δεν θα επενεργεί ως αποποίηση ή μετάθεση των νομικών ευθυνών των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών βάση του παρόντα Νόμου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σουσάνα Παύλου 
Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΕΠΚΒΟ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοιν.: - Επίτροπο Νομοθεσίας 
- Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) 
- Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
- Γενικό Διευθυντή ΥΕΠΚΑ 
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