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Η Συμβουλευτική Επιτροπή συστάθηκε το 1996 με απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και 

Προστασία Θυμάτων) Νόμου 47(Ι)/1994, ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον Νόμο 

119(Ι)/2000. Με την τροποποίηση του Νόμου που έγινε το 2004, ο βασικός Νόμος 

119(Ι)/2000 και ο Τροποποιητικός Νόμος 212(Ι)/2004, αναφέρονται μαζί ως οι Περί Βίας 

στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμοι του 2000 και του 2004.  
 

Σύμφωνα με το Άρθρο 37, η Επιτροπή ετοιμάζει και υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Ετήσια Έκθεση 

για τις δραστηριότητες της. 
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ΜΕΡΟΣ Α 
 

1.    ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή συστάθηκε με βάση το Νόμο 47(1)/1994, Άρθρο 16, ο 

οποίος αντικαταστάθηκε από τον Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία 

Θυμάτων) Νόμο 119(I)/2000 ο οποίος τροποποιήθηκε με το Νόμο 212(I)/2004. Οι  

αρμοδιότητες της Επιτροπής όπως καταγράφονται στο Άρθρο 7(1) του νόμου είναι οι 

ακόλουθες: 

 

1. Να παρακολουθεί το πρόβλημα της Βίας στην Οικογένεια στην Κύπρο. 

2. Να προβαίνει στην ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού και των 

επαγγελματιών με διάφορα μέσα, περιλαμβανομένων ειδικών συνεδριών, 

επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων. 

3. Να προωθεί επιστημονικές έρευνες σχετικές με τη Βία στην Οικογένεια. 

4. Να προωθεί τις Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση όλων των πτυχών του 

προβλήματος της Βίας στην Οικογένεια.  

5. Να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των σχετικών Υπηρεσιών που 

λειτουργούν, καθώς και την εφαρμογή και τήρηση της σχετικής νομοθεσίας. 

 

1.1  Σύνθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Σύμφωνα με το Άρθρο 7(2) των Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και 

Προστασία Θυμάτων) Νόμων του 2000 και του 2004, η Επιτροπή απαρτίζεται από 

άτομα τα οποία διορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα, από το Υπουργικό 

Συμβούλιο και έχουν γνώση και πείρα του θέματος. Οι διορισμοί γίνονται από το 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Τα άτομα που διορίζονται από το δημόσιο τομέα 

επιλέγονται από τα Υπουργεία και τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) 

του Άρθρου 7 και είναι τα πιο κάτω : 
 

• Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων: Αννίτα Κονή -Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής 

• Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης: Μάρω Βαρναβίδου-Αντιπρόεδρος 

• Υπουργείο Υγείας: Στέλλα Κυριακίδου – μέλος (αποχώρησε) 
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• Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος): Χλόη 

Γιαννακού Κωνσταντινίδου - μέλος 

• Νομική Υπηρεσία: Ελένη Λοϊζίδου - μέλος 

• Αστυνομία: Μαριάννα Φραντζή - μέλος 
 

Τα άτομα που διορίζονται από τον ιδιωτικό τομέα επιλέγονται από μέλη των 

Συνδέσμων ή Οργανώσεων εμπλεκομένων στην πρόληψη και καταπολέμηση της Βίας 

στην Οικογένεια και είναι: 
 

• Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια: 

Δρ Μάρθα Αποστολίδου 

• Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού: Ζήνα Παιδονόμου 

• Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου: Παναγιώτης Καλογήρου 

• Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας:Τάσος Παπαθωμάς 

• Παγκύπριος Σύνδεσμος Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου: 

Δρ Νεόφυτος Παπανεοφύτου. 

 

1.2  Οίκημα-Προσωπικό 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή στεγάζεται στην οδό Κυριάκου Μάτση 37, γραφείο 301, 

3ος όροφος, στον Άγιο Δομέτιο, 2373 Λευκωσία και διατηρεί δικό της τεχνικό 

εξοπλισμό. Εργοδοτείται Λειτουργός η οποία έχει την κύρια ευθύνη για την 

υλοποίηση των αποφάσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στο γραφείο διατηρείται 

αρχείο ειδικών θεμάτων, αρχείο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, όπως 

και κατάλογος βιβλίων/ περιοδικών με θέματα Βίας στην Οικογένεια. 

 

2.    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ο προϋπολογισμός της Συμβουλευτικής Επιτροπής υποβάλλεται στο Υπουργείο 

Οικονομικών μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας με βάση το Άρθρο 

03.103 "Επιτροπές" του Κεφαλαίου 15.04 του Τακτικού Προϋπολογισμού.  

Ο προϋπολογισμός της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το έτος 2006 ανέρχεται στις 

£31.312. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή καλείται να επιτελέσει 

ένα σημαντικό έργο και το εύρος των δραστηριοτήτων (επιμορφωτικά σεμινάρια, 
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έρευνες, αγορά υπηρεσιών κλπ) που προωθεί κάθε χρόνο είναι δυσανάλογο σε σχέση 

με το ύψος του προϋπολογισμού που της εγκρίνεται.  
 

3.   ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 Η Συμβουλευτική Επιτροπή κατά το έτος 2006 έχει διεξαγάγει δώδεκα συνεδρίες στις 

οποίες ασχολήθηκε με τα πιο κάτω θέματα: 

• Προγραμματισμός Εργασιών για το έτος 2006, 

• Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής και Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και 

Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, 

• Προκήρυξη προσφορών για την αγορά υπηρεσιών αναφορικά με την 

Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας που παρέχονται σε Θύματα Βίας στην 

Οικογένεια, 

• Ετοιμασία του προϋπολογισμού για το έτος 2007, 

• Αντικατάσταση του μέλους που προέρχεται από το Υπουργείου Υγείας λόγω 

εκλογής του στο πολιτικό αξίωμα του βουλευτή, 

• Εισήγηση στο Γενικό Εισαγγελέα για μη παραγραφή των αδικημάτων 

σεξουαλικής κακοποίησης, 

• Ανάγκη μονιμότητας των επαγγελματιών που χειρίζονται περιστατικά βίας 

στην οικογένεια στις αρμόδιες Υπηρεσίες, 

• Εισηγήσεις για τροποποίηση της σχετικής Νομοθεσίας, 

• Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαφώτιση του κοινού αναφορικά με την 

παιδική κακοποίηση, 

• Πρόταση διεξαγωγής έρευνας με θέμα «Η συσχέτιση Βίας ενάντια στα 

Παιδιά μέσα στην Οικογένεια με τη Νεανική Παραβατικότητα» μέσα στα 

πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την Εγκληματικότητα, 

• Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως αποτέλεσμα άσκησης βίας 

στην οικογένεια 

• Κανονισμοί για εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας όπως προνοεί το Άρθρο 

38 των περί Βίας στην Οικογένεια  Νόμων του 2000 και του 2004, 

• Εφαρμογή του Εγχειριδίου των Διατμηματικών Διαδικασιών για τη Βία στην 

Οικογένεια, 
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• Πρόγραμμα Στήριξης Θυτών Βίας στην Οικογένειας, 

• Διεξαγωγή και ολοκλήρωση της Αξιολόγησης της Διαδικασίας της 

Υποχρεωτικής Αναφοράς προς το Γενικό Εισαγγελέα όλων των αναφορών 

/καταγγελιών /υποθέσεων Βίας στην Οικογένεια, 

• Έκδοση ενημερωτικού εντύπου για τη σχετική Νομοθεσία στην ελληνική 

γλώσσα, 

• Καταγραφή και στατιστική επεξεργασία των περιπτώσεων Βίας στην 

Οικογένεια (1998-2005) με βάση την εγκύκλιο του Γενικού Εισαγγελέα, 

αρ.Φακ.50 (Γ)/1992/Ν.42 ημερ. 11.06.1998. 

 

4.   ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Αποστολή της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι η καλύτερη εφαρμογή των προνοιών 

του Περί Βίας στην Οικογένεια Νόμου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς 

και εθελοντικούς φορείς, ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό η 

ολοκληρωμένη πρόληψη και ολική εξάλειψη της βίας στην οικογένεια. Η 

οικογένεια, το βασικό κύτταρο της κοινωνίας για την ανάπτυξη και ευημερία όλων 

των μελών και ιδιαίτερα των παιδιών, πρέπει να είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε 

μορφή βίας (σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική) και παραμέλησης και να έχει όλη 

την προστασία και υποστήριξη που χρειάζεται από την πολιτεία, για να διαδραματίζει 

καλύτερα τον ρόλο της στην κοινωνία.  
 

5.   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

5. 1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 

Στόχος: Λειτουργία κεντρικού αρχείου συλλογής και επεξεργασίας 
στατιστικών στοιχείων βίας,  για παρακολούθηση της έκτασης του 
προβλήματος. 

 

Ενέργειες: 

• Ολοκλήρωση της Αξιολόγησης της Διαδικασίας της Υποχρεωτικής 

Αναφοράς προς το Γενικό Εισαγγελέα όλων των αναφορών /καταγγελιών 
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/υποθέσεων Βίας στην Οικογένεια με βάση την εγκύκλιο του Γενικού 

Εισαγγελέα. 

• Ζητήθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους για 

τη βελτίωση του Πληροφορικού Δελτίου Υποχρεωτικής Αναφοράς προς τον 

Γενικό Εισαγγελέα όλων των αναφορών /καταγγελιών /υποθέσεων Βίας στην 

Οικογένεια. 

• Αγορά υπηρεσιών για την καταγραφή και στατιστική επεξεργασία των 

περιπτώσεων Βίας στην Οικογένεια (1998-2005) με βάση την εγκύκλιο του 

Γενικού Εισαγγελέα. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο έτος 

2007. 

 (Η εγκύκλιος του Γενικού Εισαγγελέα, αρ.Φακ.50(Γ)/1992/Ν.42 ημερ.11.06.1998 – 

Παράρτημα) 
 

5.2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

 

Στόχος: Ενημέρωση, διαφώτιση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το θέμα  
της βίας στην οικογένεια και συνεχής επιμόρφωση των 
επαγγελματιών για καλύτερη πρόληψη και αποτελεσματικότερο 
χειρισμό των περιστατικών βίας. 
 

5.2.1 Ενέργειες για Ενημέρωση του Κοινού και των Επαγγελματιών 

Α. Έντυπο Υλικό 

• Έκδοση ενημερωτικού βιβλιαρίου με θέμα «Η Βία στην Οικογένεια Αποτελεί 

Ποινικό Αδίκημα». Το βιβλιάριο παρουσιάζει τα κύρια άρθρα των Περί Βίας 

στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμων του 2000 και του 

2004 με στόχο την ευρεία ενημέρωση του κοινού. Επισυνάπτεται επίσης 

ολόκληρος ο σχετικός νόμος για πλήρη ενημέρωση. Το εν λόγω έντυπο έχει 

εκδοθεί στην ελληνική γλώσσα και το 2007 αναμένεται να εκδοθεί  και στην 

αγγλική. 

• Επανέκδοση του υφιστάμενου ενημερωτικού υλικού της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής: 

o Ενημερωτικό τρίπτυχο 

 7



Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια  

o Βιβλιαράκι με θέμα «Προστασία παιδιών από σεξουαλική παραβίαση 

στην οικογένεια»  

o Βιβλιαράκι με θέμα «Προστασία παιδιών από σεξουαλική παραβίαση 

στην οικογένεια» 

o Κάρτα με το μήνυμα «Μίλησέ μου. Μην με κτυπάς» 

o Βιβλιαράκι με θέμα «Οδηγός για Γονείς και Φροντιστές» 

o Βιβλιαράκι για παιδιά με τίτλο «Βία στην Οικογένεια-Προστασία 

Παιδιών» 

o Βιβλιαράκι με θέμα «Ιστοριούλες για Γονείς» 

o Αφίσα με το μήνυμα «Τι Είναι η Κακοποίηση Παιδιών;» 

o Αφίσα με το μήνυμα «Όταν Νόμιζες ότι Δεν Κοιτούσα» 

 (Όλες οι αφίσες καθώς και όλα τα ενημερωτικά βιβλιαράκια βρίσκονται στην 

ιστοσελίδα της Επιτροπής  www.familyviolence.gov.cy). 

Β.  Ηλεκτρονικό Υλικό 

Ολοκλήρωση της αναβάθμισης της ιστοσελίδας της Συμβουλευτικής Επιτροπής στο 

διαδίκτυο, όπου το κοινό και οι επαγγελματίες μπορούν να ενημερωθούν για θέματα 

βίας, για τις αρμόδιες Υπηρεσίες, τη σχετική Νομοθεσία, τις δραστηριότητες της 

Επιτροπής, τις διεθνείς συμβάσεις / συστάσεις και άλλα. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας 

της Επιτροπής είναι www.familyviolence.gov.cy 

Γ.  Εξειδικευμένη βιβλιοθήκη σε θέματα βίας στην οικογένεια  

Από τον Απρίλιο του 2001 η βιβλιοθήκη της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι 

ανοιχτή για επαγγελματίες / φοιτητές και το κοινό. Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει 

εξειδικευμένα βιβλία που έχουν σχέση με θέματα βίας στην οικογένεια και λειτουργεί 

ως αναγνωστήριο, χωρίς να δανείζονται βιβλία. Κάθε χρόνο αποστέλλεται σχετική 

ενημερωτική επιστολή σε όλες τις Υπηρεσίες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για 

τη λειτουργία της βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα βιβλία, 

ανάλογα με το ετήσιο κονδύλι του  προϋπολογισμού.  

(Ο κατάλογος των βιβλίων βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής 

www.familyviolence.gov.cy) 
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Δ.  Συμμετοχή στα ΜΜΕ/ Συνέδρια /Σεμινάρια 

Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής προβαίνουν σε δηλώσεις και συμμετέχουν σε 

συζητήσεις μέσα από διάφορα προγράμματα ραδιοφώνου και τηλεόρασης, σχετικά με 

τη βία στην οικογένεια, ενώ παράλληλα  δίνουν συνεντεύξεις και ανακοινώσεις στον 

ημερήσιο τύπο. Μέλη επίσης εκπροσωπούν τη Συμβουλευτική Επιτροπή σε σεμινάρια 

/συνέδρια άλλων οργανώσεων.  
 

5.2.2 Δραστηριότητες για Επιμόρφωση του Κοινού και των Επαγγελματιών 
 

• Συμμετοχή με τη διάθεση ενημερωτικού υλικού στα τρία μονοήμερα 

επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα «Η ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών για 

θέματα Βίας στην Οικογένεια και στο Σχολείο» και την παρουσίαση των 

Διατμηματικών Διαδικασιών χειρισμού περιστατικών Βίας στην Οικογένεια τα 

οποία διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κατά τη σχολική 

χρονιά 2006. 

• Συμμετοχή με τη διάθεση ενημερωτικού υλικού για την ευαισθητοποίηση 

εκπαιδευτικών και γονιών σε θέματα Βίας στην Οικογένεια στο Δημόσιο 

Νηπιαγωγείο Παλαιχωρίου.  

• Συμμετοχή στις διεργασίες για την 3η, 4η και 5η Συνδιασμένη Περιοδική Έκθεση 

της Δημοκρατίας  για τη Σύμβαση για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διάκρισης σε 

Βάρος των Γυναικών (CEDAW), 09.03.2006 και 15.05.2006. 

• Συμμετοχή με τη διάθεση ενημερωτικού υλικού στην εκδήλωση για τους γονείς 

με θέμα «Ο Κυπριακός Γάμος και η Βία στην Οικογένεια» που διοργάνωσε το 

Νηπιαγωγείο Παιδική Πολιτεία «Νάγια» στην Αθηαίνου Λάρνακας, 01.06.2006. 

• Συμμετοχή στο σεμινάριο για την ετοιμασία της Εθνικής Έκθεσης για τις 

Στρατηγικές Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (ΕΣΠΕ), 

2006-2008 που πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία, 05.06.2006. 

• Διάλεξη για τη Βία στην Οικογένεια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε φοιτητές της 

Κοινωνιολογίας μέσα στα πλαίσια του μαθήματος «Νεολαία και Οικογένεια». 

• Συμμετοχή στη «Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης για την καταπολέμηση της 

Εξαφάνισης και της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών», που διοργάνωσε το 

Child Focus, το European Center for Missing and Sexually Exploited Children 
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και το Institute for International Criminal Policy (University of Ghent, Belgium), 

στην Λευκωσία, 26.10.2006. 

• Εγκατάσταση περιπτέρου στην αρχή της οδού Λήδρας και διανομή ενημερωτικού 

υλικού μέσα στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας ενάντια στην Κακοποίηση των 

Παιδιών, 18.11.2006. 
 

5.3 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 

Στόχος: Διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών σχετικά με το θέμα της βίας στην 
οικογένεια σε όλους τους τομείς, ώστε να εφαρμόζονται τα κατάλληλα 
προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης του προβλήματος. 

 

Ενέργειες: 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει αναλάβει τη διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Η συσχέτιση 

Βίας ενάντια στα Παιδιά μέσα στην Οικογένεια με τη Νεανική Παραβατικότητα». Η εν 

λόγω έρευνα θα πραγματοποιηθεί μέσα στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης 

για την Εγκληματικότητα και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2007. 

(Όλες οι έρευνες καθώς και αξιολογήσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής 

www.familyviolence.gov.cy) 

 

5.4 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΠΤΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  
 

Στόχος: Στελέχωση όλων των υπηρεσιών με το κατάλληλο προσωπικό και τον  
τεχνικό εξοπλισμό για εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων  
πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας στην οικογένεια. 

 

Ενέργειες 

Έγινε εισήγηση στην Αστυνομία όπως οι αστυνομικοί λειτουργοί οι οποίοι έχουν 

παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα για να χειρίζονται περιστατικά βίας στην 

οικογένεια να τοποθετούνται και να παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στα ίδια 

καθήκοντα με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εν λόγω περιστατικών και 

την προστασία των θυμάτων.   
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5.5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 

Στόχος 1: Συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και διασαφήνιση 
του ρόλου της κάθε υπηρεσίας για αποτελεσματικότερη πρόληψη και 
αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια. 

 

Ενέργειες: 

• Ζητήθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους για τη 

βελτίωση του Εγχειριδίου των Διατμηματικών Διαδικασιών το οποίο εγκρίθηκε 

από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

• Η ετοιμασία Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη 

και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια βρίσκεται στα τελικά στάδια 

ολοκλήρωσης και αναμένεται να υποβληθεί στο αρμόδιο Υπουργείο, για να 

προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. 
 

Στόχος 2: Εφαρμογή των Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία 
Θυμάτων) Νόμων του 2000 και του 2004.  

 

Ενέργειες: 

• Συμμετοχή στην ειδική συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία 

των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας με θέμα την υποβολή και συζήτηση των 

προτεινόμενων εισηγήσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών για την τροποποίηση των 

περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμων του 2000 

και του 2004 (Νόμοι 119(Ι) του 2000 και 212(Ι) του 2004), 29.03.2006. 

• Η Συμβουλευτική Επιτροπή παρεμβαίνει με επιστολές προς την Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου καθώς και με ανακοινώσεις στα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης για την τήρηση των προνοιών 34(1) και 35(1) της σχετικής 

νομοθεσίας στις οποίες αναφέρεται η διασφάλιση της ανωνυμίας του/της 

παραπονουμένου/ης και του δράστη στα περιστατικά βίας, ενώ παράλληλα 

απαγορεύεται η δημοσίευση  των καταθέσεων των θυμάτων.  

(Οι Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων)  Νόμοι του 2000 

και του 2004 βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής www.familyviolence.gov.cy) 
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