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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: Σεμέλη Βύζακου – μέλος  
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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 

• Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού:Τάσος Παπαθωμάς 

• Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού: Ζήνα Παιδονόμου 

• Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου: Παναγιώτης Καλογήρου 

• 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 2007 ανέρχεται στις 

£31.805. 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 2007 έχει διεξαγάγει δώδεκα συνεδρίες στις 

οποίες ασχολήθηκε με τα πιο κάτω θέματα: 

• Προγραμματισμός Εργασιών για το έτος 2007, 

• Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής και Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και 

Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, 

• Ετοιμασία του προϋπολογισμού για το έτος 2008, 

• Αντικατάσταση του μέλους που προέρχεται από την Αστυνομία λόγω 

αλλαγής καθηκόντων, 

• Επικύρωση των προσφορών για την έναρξη διεξαγωγής της έρευνας με θέμα 

«Η συσχέτιση Βίας ενάντια στα Παιδιά μέσα στην Οικογένεια με τη Νεανική 

Παραβατικότητα» η οποία υλοποιείται μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου 

Δράσης για την Εγκληματικότητα, 

• Αναβάθμιση /Βελτίωση του Εγχειριδίου των Διατμηματικών Διαδικασιών 

για τη Βία στην Οικογένεια, 

• Πανευρωπαϊκή εκστρατεία πάταξης της ενδο-οικογενειακής βίας από τα 

κοινοβούλια όλων των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Ενημέρωση, χάραξη στρατηγικής δράσης και συμμετοχή της κυπριακής 

Βουλής, 

• Πρόγραμμα Στήριξης Θυτών Βίας στην Οικογένειας, 

• Αξιοποίηση της Αξιολόγησης της Διαδικασίας της Υποχρεωτικής Αναφοράς 

προς το Γενικό Εισαγγελέα όλων των αναφορών /καταγγελιών /υποθέσεων 

Βίας στην Οικογένεια, 

• Μελέτη για αναβάθμιση της Συμβουλευτικής Επιτροπής σε Συντονιστικό 

Σώμα για τη Βία στην Οικογένεια, 

• Συμμετοχή της Συμβουλευτικής Επιτροπής ως «τελικός χρήστης» στην 

έρευνα με θέμα «Ο ρόλος των γονέων στην προστασία των ανηλίκων από 
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την τηλεοπτική βία» η οποία εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το Ίδρυμα 

Προώθησης Έρευνας,  

• Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Δελτίου Υποχρεωτικής Αναφοράς 

Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια στο Γενικό Εισαγγελέα με βάση την 

εγκύκλιο αρ.50(Γ)/1992/Ν.42, ημερ.11/6/1998, 

• Συμπερίληψη των κακοποιημένων γυναικών και παιδιών στην ασφάλιση και 

θεραπεία του Γενικού Σχεδίου Υγείας,  

• Καθυστέρηση που παρατηρείται αναφορικές με τις διαδικασίες διερεύνησης 

και εκδίκασης υποθέσεων βίας στην οικογένεια και σεξουαλικής 

κακοποίησης ανηλίκων, 

• Δημοσιογραφική διάσκεψη στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ενάντια 

στην Παιδική Κακοποίηση (19.11.2007) και της Διεθνούς Ημέρας κατά της 

Βίας των Γυναικών (25.11.2007), 

• Ολοκλήρωση της Αξιολόγησης των Υπηρεσιών Υγείας που παρέχονται σε 

Θύματα Βίας στην Οικογένεια, 

• Ολοκλήρωση της καταγραφής και στατιστικής επεξεργασίας 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, 

• Έκδοση ενημερωτικού εντύπου για τη σχετική Νομοθεσία στην αγγλική 

γλώσσα, 

• Μελέτη για την έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής σε περιοδική βάση, 

• Διανομή ενημερωτικού υλικού στο κοινό μέσω του ταχυδρομείου, 

• Έκδοση σημειωματάριου (pad) με τίτλο «Μίλησε Μου Μη με Κτυπάς», 
 

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 



Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια  

 7

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: 

• Συζητήθηκαν τρόποι αξιοποίησης της αξιολόγησης που έγινε για τη 

Διαδικασία της Υποχρεωτικής Αναφοράς προς το Γενικό Εισαγγελέα όλων 

των αναφορών /καταγγελιών /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. 

• Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των περιπτώσεων Βίας στην Οικογένεια (1998-

2005) με βάση την εγκύκλιο του Γενικού Εισαγγελέα. 

 (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. 
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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 και στην αγγλική γλώσσα. 

• Έκδοση σημειωματάριου (pad) με τίτλο «Μίλησε Μου Μη με Κτυπάς». 

• Επανέκδοση του υφιστάμενου ενημερωτικού υλικού της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής: 

o Ενημερωτικό τρίπτυχο 

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 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή διαθέτει δική της ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, όπου το 

κοινό και οι επαγγελματίες μπορούν να ενημερωθούν για θέματα βίας στην 

οικογένεια, για τις αρμόδιες Υπηρεσίες, τη σχετική Νομοθεσία, τις δραστηριότητες 

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

ιστοσελίδας της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι www.familyviolence.gov.cy 
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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) 
 

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 
 

Στα πλαίσια της επιμόρφωσης /ενημέρωσης επαγγελματιών και του κοινού η 

Συμβουλευτική Επιτροπή έχει συμμετάσχει στα πιο κάτω: 

• «EUROPEAN SEMINAR ON MONITORING SYSTEMS OF CHILD ABUSE 

με θέμα Child abuse: which kind of data for monitoring?» στην Φλωρεντία, 

18.01.2007. 

• “Regional Seminar Action against Trafficking in Human Beings: Prevention, 

Protection and Prosecution” το οποίο διοργανώθηκε από το Equality Division 

Directorate General of Human Rights of the Council of Europe σε συνεργασία με 

το Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, 15-16.02.2007. 

• Συμμετοχή με ενημερωτικό υλικό στο περίπτερο που έστησε ο Δήμος Λευκωσίας 

στη Λήδρας για ενημέρωση του κοινού αναφορικά με τη βία ενάντια στις 

γυναίκες επί τη ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας, 08.03.07. 
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• “ Better the Devil You Know” a short play followed by a panel discussion 

organized by UNFICYP on the subject of Combating Violence Against Women, 

επί τη ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας, at Ledra Palace Hotel, 

08.03.07.  

• Διακρατικό συνέδριο με θέμα «Η Συμφιλίωση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής» το οποίο διοργανώθηκε μέσα στα πλαίσια υλοποίησης 

ευρωπαϊκού προγράμματος της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL, στο 

ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία, 27-28.04.07. 

• Ομιλία της Προέδρου της Συμβουλευτική Επιτροπής στην εκδήλωση της 

Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης η οποία διοργανώθηκε μέσα στα πλαίσια της 

«Πανευρωπαϊκής εκστρατείας πάταξης της ενδο-οικογενειακής βίας από τα 

κοινοβούλια όλων των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης», στο 

ξενοδοχείο Ajax στη Λεμεσό, 09.05.07. 

• Εργαστήριο με θέμα «The Establishment of a Local Development Policy in 

Alignment with EU Policies» το οποίο διοργανώθηκε μέσα στα πλαίσια 

υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος «Building Capacity among Cyprus NGOs 

towards increased participation in EU Development Policy and Action» με 

επιχορήγηση του Presidency Fund, στη Λευκωσία, 30.05.2007. 

• Η Συμβουλευτική Επιτροπή πραγματοποίησε Ημερίδα με θέμα τη «Βελτίωση του 

Εγχειριδίου των Διατμηματικών Διαδικασιών» στο Conference Room του 

Ερευνητικού Κέντρου του Frederick University, στη Λευκωσία. Στην Ημερίδα 

συμμετείχαν Λειτουργοί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς οι οποίοι 

ασχολούνται με θέματα Βίας στην Οικογένεια και είναι γνώστες των 

Διατμηματικών Διαδικασιών σε επίπεδο πρακτικής καθώς και διαμόρφωσης 

πολιτικής, 09.10.2007.  

• Η Συμβουλευτική Επιτροπή, πραγματοποίησε δημοσιογραφική διάσκεψη στα 

γραφεία της μέσα στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ενάντια στην Παιδική 

Κακοποίηση (19.11.2007) και της Διεθνούς Ημέρας κατά της Βίας των Γυναικών 

(25.11.2007). Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης ανακοινώθηκαν 

στατιστικά στοιχεία τα οποία προέρχονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας και την Αστυνομία. Επιπρόσθετα, έγινε αναφορά στις διάφορες 
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δραστηριότητες της ΣΕ και στη συνέχεια διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό στους 

δημοσιογράφους των ΜΜΕ. Στην  δημοσιογραφική διάσκεψη παρευρέθηκαν 

δημοσιογράφοι από τηλεοπτικά κανάλια και εφημερίδες. Το όλο θέμα καλύφθηκε 

με επιτυχία τόσο από τον έντυπο τύπο όσο και από την τηλεόραση. Επιπρόσθετα, 

στα πλαίσια των εν λόγω ημερών η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει διανέμει 

ενημερωτικό υλικό στο κοινό μέσω του ταχυδρομείου και εξέδωσε μικρό 

σημειωματάριο (pad) με τίτλο «Μίλησε Μου Μη με Κτυπάς», 19.11.2007. 

• Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών αναφορικά με την 

καθυστέρηση που παρατηρείται στις διαδικασίες διερεύνησης και εκδίκασης 

υποθέσεων βίας στην οικογένεια και σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, 

08.11.2007.  

• 13ο Παγκύπριο Συνέδριο Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού το οποίο 

διοργάνωσε η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του 

Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ) στο ξενοδοχείο Αινείας, Αγία Νάπα, 17-18.11.2007.  

• “Conference on Support Services for Women Victims of Violence” το οποίο 

διοργανώθηκε από το Gender Equality Division and Anti-Trafficking Division of 

the Directorate General of Human Rights and Legal Affairs of the Council of 

Europe, 6-7.12.2007. 
 

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: 

• Αγορά υπηρεσιών για τη διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Η συσχέτιση Βίας 

ενάντια στα Παιδιά μέσα στην Οικογένεια με τη Νεανική Παραβατικότητα» 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για 

προώθηση επιστημονικών ερευνών σχετικά με το θέμα της βίας στην οικογένεια 

ζήτησε προσφορές για τη διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Η Συσχέτιση της Βίας 

Ενάντια στα Παιδιά μέσα στην Οικογένεια με τη Νεανική Παραβατικότητα». 
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Στα πλαίσια της έρευνας, ο ερευνητής /ερευνητικός φορέας καλείται να: 

I. Να μελετήσει την υφιστάμενη ξένη και κυπριακή βιβλιογραφία αναφορικά 

με την συσχέτιση της βίας ενάντια στα παιδιά μέσα στην οικογένεια με τη 

νεανική παραβατικότητα, 

II. Να διερευνήσει τον βαθμό συσχέτισης μεταξύ της παιδικής κακοποίησης 

και της εκδήλωσης της παραβατικής συμπεριφοράς σε έφηβους και ενήλικα 

άτομα στην Κύπρο, 

III. Να διερευνήσει την συσχέτιση συγκεκριμένων μορφών κακοποίησης με 

συγκεκριμένες μορφές νεανικής παραβατικότητας, 

IV. Να υποβάλει εισηγήσεις /συστάσεις για περαιτέρω μελέτη του θέματος.   

Η εν λόγω έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του 2008. 
 

• Έρευνα με θέμα «Ο Ρόλος των Γονέων στην Προστασία των Ανηλίκων από 

την Τηλεοπτική Βία»  

Η Συμβουλευτική Επιτροπή συμμετέχει ως «τελικός χρήστης» στην έρευνα με 

θέμα «Ο ρόλος των γονέων στην προστασία των ανηλίκων από την τηλεοπτική 

βία». Η εν λόγω έρευνα διεξάγεται μέσα στα πλαίσια της «Δέσμης 

Προγραμμάτων του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για Έρευνα και Τεχνολογική 

Ανάπτυξη 2006». 
 

(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: 

• Υποβλήθηκε γραπτή πρόταση προς το Υπουργείο Υγείας όπως ορίσει 

συντονιστές θεμάτων βίας στην οικογένεια. 
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• Υποβλήθηκε πρόταση προς το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Γενικού Σχεδίου Υγείας όπως οι κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά 

συμπεριληφθούν στην ασφάλιση και θεραπεία του ΓΕΣΥ.  
 

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: 

• Με στόχο την ετοιμασία ενός Βελτιωμένου Εγχειριδίου των Διατμηματικών 

Διαδικασιών, η Συμβουλευτική Επιτροπή πραγματοποίησε Ημερίδα στις 

09.10.2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.30πμ-13.30μμ, στο Conference Room του 

Ερευνητικού Κέντρου του Frederick University.  
 

Στην Ημερίδα συμμετείχαν Λειτουργοί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς οι 

οποίοι ασχολούνται με θέματα Βίας στην Οικογένεια και είναι γνώστες των 

Διατμηματικών Διαδικασιών σε επίπεδο πρακτικής καθώς και διαμόρφωσης 

πολιτικής.  
 

Τα συμπεράσματα της Ημερίδας θα συμπεριληφθούν στο Αναθεωρημένο 

Εγχειρίδιο των Διατμηματικών Διαδικασιών το οποίο μόλις ολοκληρωθεί θα 

σταλεί στα αρμόδια Υπουργεία /Φορείς για τελική έγκριση. 

• Η ετοιμασία του 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: 

• Η Συμβουλευτική Επιτροπή συμμετείχε στην συνεδρία της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Νομικών αναφορικά με το θέμα της καθυστέρησης που παρατηρείται 
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στις διαδικασίες διερεύνησης και εκδίκασης υποθέσεων βίας στην οικογένεια και 

σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08.11.2007. 

Στην εν λόγω συνεδρία η Συμβουλευτική Επιτροπή τόνισε τη σημαντικότητα 

τήρησης του συγκεκριμένου άρθρου του νόμου, ανέφερε ότι για διευκόλυνση της 

διαδικασίας αυτής έχει εκδώσει το  Εγχειρίδιο των Διατμηματικών Διαδικασιών, 

εξήγησε  πόσο επιζήμια είναι η καθυστέρηση αυτή για το θύμα και τόνισε πως η 

καθυστέρηση αυτή συμβάλλει στην αθώωση των θυτών.  

• 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) 

 
6. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

Πανευρωπαϊκή εκστρατεία πάταξης της ενδο-οικογενειακής βίας από το Συμβούλιο 

της Ευρώπης (2006-2008) 

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης αποφάσισαν στην 3η Σύνοδο τους (16-17 

Μαΐου 2005, Βαρσοβία) την υιοθέτηση Σχεδίου Δράσης το οποίο περιλαμβάνει τα δύο 

πιο κάτω συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών, 

συμπεριλαμβανομένης και της βίας στην οικογένεια: 

• την ίδρυση ενός «Task Force για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των 

γυναικών, συμπεριλαμβανομένης και της βίας στην οικογένεια» το οποίο θα 

αξιολογεί την πρόοδο σε εθνικό επίπεδο και θα εγκαθιδρύσει εργαλεία για 

ποσοτική ανάλυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο το σχεδιασμό δράσεων, 

• τη διεξαγωγή «Πανευρωπαϊκής Εκστρατείας (2006-2008) για την καταπολέμηση 

της βίας εις βάρος των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης και της βίας στην 



Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια  

 15

οικογένεια» σε συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς και εθνικούς εταίρους 

συμπεριλαμβανομένων και των ΜΚΟ.  
 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή ορίστηκε ως “focal point” από το Συμβούλιο της Ευρώπης 

και είχε την ευθύνη για την υποβολή της Έκθεσης της Κύπρου αναφορικά με την 

πανευρωπαϊκή εκστρατεία.  
 

Μέσα στα πλαίσια του ρόλου αυτού η Συμβουλευτική Επιτροπή:  

o Υπέβαλε την ενδιάμεση και τελική Έκθεση της Κύπρου αναφορικά με την 

πανευρωπαϊκή εκστρατεία.  

o Συμμετείχε στην συν-διοργάνωση της Πανηγυρικής Εκδήλωσης Έναρξης της 

Εκστρατείας με την ευκαιρία της 8ης Μαρτίου Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας 

η οποία ήταν αφιερωμένη στην βία κατά των γυναικών και την ενδο-

οικογενειακή βία. 

o Εξέδωσε έντυπο για την σχετική Νομοθεσία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 




