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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το 2008 ήταν μια χρονιά σημαντικής δραστηριότητας για τη Συμβουλευτική Επιτροπή 

γιατί ολοκλήρωσε και υπέβαλε στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

το πρώτο πενταετές Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια (2008-2013), το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί από την κυβέρνηση. Το 

Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει τους πιο κάτω στόχους: 

o Παρακολούθηση του προβλήματος της βίας στην οικογένεια 

o Πρόληψη του φαινομένου της βίας στην οικογένεια  

o Ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των επαγγελματιών  και του κοινού 

o Εφαρμογή της νομοθεσίας 

o Προστασία των θυμάτων βίας στην οικογένεια 

o Συντονισμός και αξιολόγηση της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης 

 
Μέσα στο 2008, υποβλήθηκε στον Υπουργό Υγείας, η έκθεση Αξιολόγησης των 

Υπηρεσιών Υγείας που παρέχονται σε Θύματα Βίας στην Οικογένεια η οποία αναμένεται 

να μελετηθεί και υλοποιηθεί από το εν λόγω Υπουργείο.  

 
Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για προώθηση των ερευνών, η Συμβουλευτική 

Επιτροπή συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Δάφνη III, στην έρευνα με 

θέμα «Ο Ρόλος των Γονέων στην Προστασία των Ανηλίκων από την Τηλεοπτική Βία», 

ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της έρευνας με θέμα «Η συσχέτιση 

Βίας ενάντια στα Παιδιά μέσα στην Οικογένεια με τη Νεανική Παραβατικότητα», η 

οποία πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την 

Εγκληματικότητα.  

 
Σε νομοθετικό επίπεδο, τα κύρια θέματα που απασχόλησαν μεταξύ άλλων τη 

Συμβουλευτική Επιτροπή, ήταν το θέμα των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου να 

ακυρώσει πρωτόδικες καταδίκες αναφορικά με υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης 

ανήλικων θυμάτων, καθώς επίσης και η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα σχετικά με 

το θέμα της άρσης του ιατρικού /επαγγελματικού απορρήτου των επαγγελματιών σε 

περιπτώσεις παιδικής κακοποίησης. 
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Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, εξακολουθούν να εκκρεμούν σημαντικά θέματα 

στα οποία εμπλέκονται όλα τα αρμόδια Υπουργεία καθώς και οι Μη Κυβερνητικοί 

Οργανισμοί όπως: 

o η αναθεώρηση του Εγχειριδίου Διατμηματικών Διαδικασιών για το Χειρισμό 

Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια, του οποίου η διαδικασία αναθεώρησης 

διεξάχθηκε με  βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και 

o η δημιουργία κεντρικού αρχείου στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας 

δεδομένων της Υποχρεωτικής Αναφοράς προς τον Γενικό Εισαγγελέα όλων των 

καταγγελιών/ υποθέσεων βίας στην οικογένεια.  

 
 
 
 
 
 
 
Αννίτα Κονή 
Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

2008 

 

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 Άρθρο 16 του Νόμου 47(1)/1994, 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 : 

o Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών  

 Ασφαλίσεων: Αννίτα Κονή - Πρόεδρος 

o Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης: Μάρω Βαρναβίδου - Αντιπρόεδρος 

o Υπουργείο Υγείας: Σεμέλη Βύζακου – μέλος  
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o Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος): Χλόη Γιαννακού  

 Κωνσταντινίδου – μέλος 

o Νομική Υπηρεσία: Ελένη Λοϊζίδου – μέλος 

o Αστυνομία: Κώστας Βέης  - 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: 

o Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια: 

Δρ Μάρθα Αποστολίδου 

o Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού: Τάσος Παπαθωμάς 

o Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού: Ζήνα Παιδονόμου 

o Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου: Παναγιώτης Καλογήρου 

o 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 Διοικητική Λειτουργός η οποία έχει την κύρια ευθύνη για 

την υλοποίηση των αποφάσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής.  
 

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 2008 ανέρχεται στις 

€55.420 . Αξίζει να σημειωθεί ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή καλείται να επιτελέσει 

ένα σημαντικό έργο και το εύρος των δραστηριοτήτων (επιμορφωτικά σεμινάρια, 

έρευνες, αγορά υπηρεσιών κλπ) που προωθεί κάθε χρόνο είναι δυσανάλογο σε σχέση 

με το ύψος του προϋπολογισμού που της εγκρίνεται.  
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3.   ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 Η Συμβουλευτική Επιτροπή κατά το έτος 2008 έχει διεξάγει δώδεκα συνεδρίες στις 

οποίες ασχολήθηκε με τα πιο κάτω θέματα: 

• Προγραμματισμός Εργασιών για το έτος 2008, 

• Υποβολή του πενταετούς Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης 

για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013) 

στην αρμόδια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

• Ετοιμασία του προϋπολογισμού για το έτος 2009, 

• Αντικατάσταση του μέλους που προέρχεται από την Αστυνομία, 

• Εκπόνηση 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, 

• Διεξαγωγή «Αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρέχονται στα Σχολεία για 

την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια»,  

• Καθιέρωση σειράς σεμιναρίων επιμόρφωσης των επαγγελματιών η οποία να 

διεξάγεται σε τακτή βάση, 

• Μείωση ποινής επαναλαμβανόμενης σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου 

θύματος, 

• Πρόγραμμα Στήριξης Θυτών Βίας στην Οικογένειας, 

• Διακρατικό ερευνητικό πρόγραμμα μεταξύ Κύπρου και Σλοβενίας με θέμα 

«Οικογενειακή Βία; προσδιορισμός των βασικών προβλημάτων και 

εισηγήσεις για πρόληψη του φαινομένου», 

• 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, 

• Καθορισμός Συντονιστή Βίας στο Υπουργείο Υγείας,  



Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια 

Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια 
 

8

• Άρση του ιατρικού/ επαγγελματικού απορρήτου σε περιπτώσεις παιδικής 

κακοποίησης,  

• Αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού του γραφείου της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής, 

• Καθορισμός προγράμματος δραστηριοτήτων για την Εκστρατεία 

Ενημέρωσης η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Παγκόσμιας 

Ημέρας Ενάντια στην Παιδική Κακοποίηση (19.11.2008) και της Διεθνούς 

Ημέρας κατά της Βίας των Γυναικών (25.11.2008), 

• Καταγραφή και στατιστική επεξεργασία των περιπτώσεων Βίας στην 

Οικογένεια (1998-2005) στη Νομική Υπηρεσία με βάση την εγκύκλιο του 

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

• Μελέτη για την έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής σε περιοδική βάση, 

• Έκδοση Ημερολογίου 2009 το οποίο περιλαμβάνει εκτός από τις αφίσες της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής και αφίσες όλων των εμπλεκόμενων φορέων που 

έχουν εκδώσει  αναφορικά με τη βία στην οικογένεια, 

• Μελέτη για την έκδοση εντύπου με θέμα τη «Θετική Γονική Μέριμνα», 

• Συνεργασία της Συμβουλευτικής Επιτροπής με τον Σύνδεσμο για την 

Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, καθώς και με φορείς 

της τοπικής αυτοδιοίκησης για διεξαγωγή διαλέξεων. 
 

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.  
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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. 

• Διεξάχθηκε καταγραφή και στατιστική επεξεργασία των περιπτώσεων Βίας 

στην Οικογένεια (1998-2005) στη Νομική Υπηρεσία με βάση την εγκύκλιο 

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

αποτελέσματα αναμένονται να ανακοινωθούν το 2009.  

 (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. Εκστρατεία ενημέρωσης στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ενάντια στην 

Κακοποίηση των Παιδιών (19.11.2008) και της Διεθνούς Ημέρας Κατά της Βίας των 

Γυναικών (25.11.2008) 

Μέσα στα πλαίσια των πιο πάνω παγκόσμιων ημερών, η Συμβουλευτική Επιτροπή 

διοργάνωσε διάφορες δραστηριότητες με στόχο την ενημέρωση του κοινού ότι η βία 
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στην οικογένεια αποτελεί ποινικό αδίκημα. Συγκεκριμένα η ενημέρωση βασίστηκε στο 

γεγονός ότι με τον ειδικό νόμο ενάντια στην βία στην οικογένεια, η κυπριακή κοινωνία 

αποστέλλει το μήνυμα ότι ανεξάρτητα από θρησκεία, κουλτούρα ή άλλες πεποιθήσεις η 

βία στην οικογένεια αποτελεί ποινικό αδίκημα. Οι εκδηλώσεις είχαν τα πιο κάτω 

συνθήματα: 

o «Μίλα Μου Μη με Κτυπάς» 

o «Η Βία στην Οικογένεια  Αποτελεί Ποινικό Αδίκημα» 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλάμβανε τα πιο κάτω: 

o Διανομή ενημερωτικού υλικού στα πιο κάτω: 

- Σε όλα τα Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας παγκύπρια 

- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 - Σε όλους τους Αστυνομικούς Σταθμούς παγκύπρια 

- Υπουργείο Υγείας  

- Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού 

- Επίτροπο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

- Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια 

o Διανομή ενημερωτικού υλικού στα Αρτοποιεία Ζορπάς και Μαραγκός παγκύπρια 

o Πληρωμένη ανακοίνωση στις εφημερίδες 

o Συμμετοχή και τηλεφωνική παρέμβαση μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής σε 

τηλεοπτικές εκπομπές με θέμα την ενδο-οικογενειακή βία 

o Συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Πετόσφαιρας. Συγκεκριμένα, την 

εβδομάδα 19-25.11.08, σε όλους τους αγώνες πετόσφαιρας, πριν την έναρξη κάθε 

αγώνα εισήλθαν στο γήπεδο παιδιά που κρατούσαν πανό με αφίσες της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής και το σύνθημα «Η Πετόσφαιρα Ενάντια στη Βία 

στην Οικογένεια» 

o Η Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη 

και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια καθώς και τις Τοπικές 

Αυτοδιοικήσεις πραγματοποίησε σειρά διαλέξεων με θέμα τη Βία στην 

Οικογένεια στις πιο κάτω περιοχές: 

• Ακάκι (Λευκωσία), 07.12.2008 

• Μοσφιλωτή (Λάρνακα), 03.12.2008 
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• Φρέναρος (Αμμόχωστος), 28.11.2008 

• Αγρός (Λεμεσός), 07.12.2008 

• Κισσόνεργα (Πάφος), 06.12.2008 

Β. Έντυπο Υλικό 
• Επανέκδοση του υφιστάμενου ενημερωτικού υλικού της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής: 

o Βιβλιαράκι με θέμα «Η Βία στην Οικογένεια Αποτελεί Ποινικό 

Αδίκημα». Το εν λόγω έντυπο έχει εκδοθεί και στην αγγλική γλώσσα. 

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

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 τα ενημερωτικά έντυπα βρίσκονται στην ιστοσελίδα 

της Επιτροπής  www.familyviolence.gov.cy). 
 

Γ.  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 
 

Δ.  Εξειδικευμένη βιβλιοθήκη σε θέματα βίας στην οικογένεια  

Από το 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 
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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) 
 

Ε.  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 των επαγγελματιών και του κοινού η 

Συμβουλευτική Επιτροπή έχει συμμετάσχει στα πιο κάτω: 

o 40ο Παγκύπριο Συνέδριο Στελεχών του Σώματος Κυπρίων Οδηγών, με θέμα 

«Πόσο άλλαξε στην Κυπριακή Κοινωνία του 21ου αιώνα η Βία έναντι των 

Γυναικών», στο ξενοδοχείο Sandy Beach, στη Λάρνακα, 26.01.2008.  

o Επί την ευκαιρία της Ημέρας της Γυναίκας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας με θέμα «Βία στην Οικογένεια» η 

οποία διεξάχθηκε στα πλαίσια της παγκύπριας εκστρατείας της Σοσιαλιστικής 

Γυναικείας Κίνησης και χρηματοδοτήθηκε από τον Εθνικό Μηχανισμό για τα 

Δικαιώματα της Γυναίκας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, 

στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, στη Λευκωσία, 19.03.2008. 

o Συνέδριο με θέμα «Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2000/43/ΕΚ κατά των Διακρίσεων και η 

εφαρμογή τους στην Κυπριακή Νομοθεσία» το οποίο διοργάνωσαν οι Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας στη Δημοσιογραφική Εστία, Λευκωσία, 27.03.2008. 

o Σεμινάριο με θέμα «Περιπτώσεις Βιασμού στις Σχέσεις-Ραντεβού: Στρατηγικές 

Πρόληψης του Φαινομένου και Στήριξη των Θυμάτων» το οποίο διοργάνωσε το 

Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου στο Πανεπιστήμιο 
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Λευκωσίας, 23.05.2008. Το εν λόγω σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με χορηγία 

του Προγράμματος Δάφνη II της Ευρωπαικής Ένωσης. 

o Child & Youth Research in the 21st Century: a critical appraisal. An international 

Conference organized by the International Childhood and Youth Research 

Network, 28-29.05.2008. 

o Poster Exhibition on «365 Violence against Women» το οποίο πραγματοποιήθηκε 

από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου στο Artos Cultural 

& Research Foundation, Λευκωσία, 07-12.06.2008. 

o Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος «Διακρατικές Δράσεις Έρευνας, 

Εκπαίδευσης και Εισαγωγής Τεχνολογικών Καινοτομιών στις Υπηρεσίες για την 

Πρόληψη και τον Έλεγχο της Βίας σε Ανήλικους» Interreg III η οποία 

διοργανώθηκε από το Υπουργείο Υγείας, στο ξενοδοχείο Cleopatra, Λευκωσία, 

17.06.2008. 

o 3ο Παγκύπριο Συνέδριο Ψυχιατρικής το οποίο πραγματοποιήθηκε από την 

Ψυχιατρική Εταιρεία Κύπρου, στο ξενοδοχείο Grand Resort, Λεμεσό, 19-

22.06.2008. 

o Συνέδριο με θέμα «Περιπτώσεις Βίας στις Σχέσεις-Ραντεβού: Στρατηγικές 

Πρόληψης του Φαινομένου και Στήριξη των Θυμάτων» το οποίο διοργάνωσε το 

Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου στο ξενοδοχείο Classic, 

Λευκωσία, 27.06.2008. 

o Ενημερωτική Συνάντηση για την Ετοιμασία της Εθνικής Έκθεσης για τις 

Στρατηγικές Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (ΕΣΠΕ) 

2008-2010, η οποία διεξάγεται στα πλαίσια της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού 

για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ενσωμάτωση υπό την αιγίδα 

της Ευρωπαικής Επιτροπής. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ως ο αρμόδιος 

συντονιστικός φορέας για την ετοιμασία της ΕΣΠΕ διοργάνωσε την εν λόγω 

Ενημερωτική Συνάντηση στο ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία, 30.06.2008. 

o Συνέδριο με θέμα «Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση της Ισότητας 

και της Διαφορετικότητας όσον αφορά την Ηλικία και τον Σεξουαλικό 

Προσανατολισμό». Το συνέδριο αποτέλεσε μέρος της Εθνικής Δράσης 

Δημοσιότητας και Πληροφόρησης σχετικά με την Καταπολέμηση των 
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Διακρίσεων και την Προώθηση της Διαφορετικότητας και της Ισότητας 

«ΔΙΑΛΟΓΟΙ». Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Το εν λόγω συνέδριο διοργάνωσαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

στο Πολιτιστικό Κέντρο Γαλάτας, Λευκωσία, 01.07.2008. 

o Ημερίδα με θέμα «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ισότητας Ανδρών και Γυναικών και η 

Εφαρμογή τους στην Κύπρο – Προοπτικές» η οποία πραγματοποιήθηκε στο 

Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία, στις 11.07.2008, υπό την αιγίδα του 

Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως Δρα Κύπρου Χρυσοστομίδη, 

Προέδρου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Η εν λόγω 

Ημερίδα οργανώθηκε στα πλαίσια του έργου «Εκπαίδευση Οργανισμών της 

Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας σε Εξειδικευμένα Θέματα Ευρωπαικής 

Ένωσης» και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Μεταβατικής Διευκόλυνσης 

της Ευρωπαικής Ένωσης.  

o Σεμινάριο με θέμα «Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση της Ισότητας 

και της Διαφορετικότητας όσον αφορά τη Θρησκεία και τις Πεποιθήσεις». Το 

συνέδριο αποτελεί μέρος της Εθνικής Δράσης Δημοσιότητας και Πληροφόρησης 

σχετικά με την Καταπολέμηση των Διακρίσεων και την Προώθηση της 

Διαφορετικότητας και της Ισότητας «ΔΙΑΛΟΓΟΙ». Το Πρόγραμμα 

συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εν λόγω συνέδριο 

διοργάνωσαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στο ξενοδοχείο Holiday Inn, 

Λευκωσία, 24.09.2008. 

o Ημερίδα παρουσίασης των ευρημάτων της έρευνας με θέμα «Στάσεις και 

Αντιλήψεις των Επαγγελματιών Υγείας για τη Βία στην οικογένεια», που 

πραγματοποίησε το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Frederick, την 

Πέμπτη, 02.10.2008. Η εκδήλωση επιχορηγήθηκε από το UNDP-ACT.  

o Παρουσίαση της ταινίας μικρού μήκους “Don’t Make a Sound”, η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Σύνδεσμο για την Πρόληψη και 

Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια. Η πρεμιέρα προβολής της ταινία 

διεξάχθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, 

στο K-Cineplex, Λευκωσία, 08.10.2008.  
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o Συνέδριο Έργου «Επέκταση και Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών 

Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωμένων, Αναπήρων και άλλων Εξαρτωμένων 

(Μέτρο 1.4.1.). Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Το εν λόγω συνέδριο διοργάνωσαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

στο ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία, 23.10.2008. 

o 14ο Παγκύπριο Συνέδριο Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού το οποίο 

διοργάνωσε η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του 

Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ) μαζί με τον Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού στο ξενοδοχείο Paphos Gardens, Πάφος 15-16.11.2008.  

o Συνέδριο με θέμα «Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση της Ισότητας 

και της Διαφορετικότητας» το οποίο αποτελεί μέρος της Εθνικής Δράσης 

Δημοσιότητας και Πληροφόρησης σχετικά με την Καταπολέμηση των 

Διακρίσεων και την Προώθηση της Διαφορετικότητας και της Ισότητας 

«ΔΙΑΛΟΓΟΙ». Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Το εν λόγω συνέδριο διοργάνωσαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

στο ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία, 21.11.2008. 

o Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού Προγράμματος «Αγάπη 

Χωρίς Πόνο» το οποίο πραγματοποιήθηκε από τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη 

και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, στο κτίριο της Διοίκησης της 

Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία, 19.12.2008. 
 

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: 

• Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Δάφνη III  

Η Συμβουλευτική Επιτροπή συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «An 

indirect harmful effect of violence: Victimizing the child and Re-victimizing the 

woman-mother through her child’s exposure to violence against herself. 
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Sensitizing and creating awareness through research-product educational material, 

both transnational and differential according to the partner-context». 
 

• Διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Η συσχέτιση Βίας ενάντια στα Παιδιά μέσα 

στην Οικογένεια με τη Νεανική Παραβατικότητα» 

Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια της υλοποίησης του 

Σχεδίου Δράσης για την Εγκληματικότητα, τη διεξαγωγή της οποίας έχει 

αναλάβει η Συμβουλευτική Επιτροπή. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας 

Τάξεως συντονίζει όλες τις δράσεις του εν λόγω Σχεδίου Δράσης. 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης 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 έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2009. 
 

• 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» και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2009. 
 

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

www.familyviolence.gov.cy) 
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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: 

• To Υπουργείο Υγείας έχει ορίσει, μετά από γραπτό αίτημα της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής, Συντονιστή θεμάτων βίας στην οικογένεια. 
 

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: 

• Αναθεωρημένο Εγχειρίδιο Διατμηματικών Διαδικασιών για το Χειρισμό 

Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια 

Το 2002, η Συμβουλευτική Επιτροπή μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της 

για προώθηση των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση όλων των πτυχών του 

προβλήματος της βίας στην οικογένεια ετοίμασε το Εγχειρίδιο Διατμηματικών 

Διαδικασιών για το Χειρισμό Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια με στόχο την 

διασαφήνιση των καθηκόντων και το ρόλο των επαγγελματιών κατά τη 

διαδικασία χειρισμού περιστατικών βίας στην οικογένεια. Το Υπουργικό 

Συμβούλιο με Αρ.Απόφασης 55.646 ενέκρινε τη θεσμοθέτηση και άμεση 

εφαρμογή του εν λόγω Εγχειριδίου. Το 2006, το Υπουργικό Συμβούλιο 

(ημερ.22.06.2006 και Αρ.Απόφασης 63.903) αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τη 

Συμβουλευτική Επιτροπή να προχωρήσει στην αναθεώρηση /βελτίωση του  

Εγχειριδίου Διατμηματικών Διαδικασιών. 
 

Με στόχο την ετοιμασία ενός Αναθεωρημένου Εγχειριδίου των Διατμηματικών 

Διαδικασιών, η Συμβουλευτική Επιτροπή πραγματοποίησε Ημερίδα στις 

09.10.2007. Στην Ημερίδα συμμετείχαν Λειτουργοί από όλους τους 
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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 αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2009. 

• Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής και Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και 

Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια 

Η Πρόεδρος και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής υπέβαλαν την 1η 

Ιουλίου 2008 στην αρμόδια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το 

πενταετές Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια (2008-2013), το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί από την κυβέρνηση. 

Στο Σχέδιο Δράσης παρουσιάζονται και αναλύονται οι στόχοι και οι 

προτεινόμενες ενέργειες και καταγράφονται οι φορείς /υπηρεσίες που καλούνται 

να αναλάβουν την ευθύνη της υλοποίησής τους. Επιπλέον, προτείνονται 

μηχανισμοί αξιολόγησης των δράσεων στα διάφορα στάδια. Συγκεκριμένα, το 

Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει τους πιο κάτω στόχους: 

o Παρακολούθηση του προβλήματος της βίας στην οικογένεια, 

o Πρόληψη του φαινομένου της βίας στην οικογένεια,  

o Ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των επαγγελματιών  και του κοινού, 

o Εφαρμογή της νομοθεσίας, 

o Προστασία των θυμάτων βίας στην οικογένεια, 

o Συντονισμός και αξιολόγηση της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης. 

• Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας που παρέχονται σε Θύματα Βίας στην  

Οικογένεια  

Η Πρόεδρος και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και 

Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια σε συνάντηση που είχαν στις 24 

Ιουλίου 2008 με τον Υπουργό Υγείας, υπέβαλαν την τελική έκθεση Αξιολόγησης 

των Υπηρεσιών Υγείας που παρέχονται σε Θύματα Βίας στην Οικογένεια η οποία 

αναμένεται να μελετηθεί και υλοποιηθεί από το εν λόγω Υπουργείο. Σκοπός της 

μελέτης ήταν να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών Υγείας 

που παρέχονται σε θύματα βίας στην οικογένεια (παιδιά/ ενήλικες) και να 
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προτείνει εισηγήσεις για βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

καθώς και παροχή άλλων υπηρεσιών όπου κρίνεται αναγκαίο.  
 

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

Ενέργειες: 

• Με αφορμή την δεύτερη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου Κύπρου να 

ακυρώσει πρωτόδικη καταδίκη αναφορικά με υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 

ανήλικου θύματος, η Συμβουλευτική Επιτροπή ζήτησε συνάντηση με το Γενικό 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για να συζητήσει νομικούς τρόπους προστασίας 

των παιδιών-θυμάτων βίας. 

• Στις 14.04.2008, η Συμβουλευτική Επιτροπή πραγματοποίησε δημοσιογραφική 

διάσκεψη στα γραφεία της, με αφορμή τη δικαστική απόφαση του Ανώτατου 

Δικαστηρίου Κύπρου σχετικά με υπόθεση ενδο-οικογενειακής βίας. 

• Στις 14.05.2008, η Συμβουλευτική Επιτροπή πραγματοποίησε μαζί με άλλους 

αρμόδιους φορείς σύσκεψη με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού αναφορικά με το θέμα της δεύτερης κατά σειρά απόφασης του Ανώτατου 

Δικαστηρίου Κύπρου να ακυρώσει πρωτόδικη καταδίκη σε υπόθεση σεξουαλικής 

κακοποίησης ανήλικου θύματος, 

• Στις 28.05.2008, η Συμβουλευτική Επιτροπή συμμετείχε στην συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

αναφορικά με τον καταρτισμό καταλόγου δράσεων για ευαισθητοποίηση της 

κοινωνίας όσον αφορά την πάταξη της ενδο-οικογενειακής βίας.  

• Η Συμβουλευτική Επιτροπή ζήτησε τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας κατά πόσο οι ιατροί που διέπονται από το ιατρικό /επαγγελματικό 

απόρρητο, οφείλουν παρόλα αυτά να καταγγέλλουν τις περιπτώσεις παιδικής 

κακοποίησης που χειρίζονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες με στόχο την προστασία 

των ανήλικων θυμάτων. Ο Γενικός Εισαγγελέας απάντησε θετικά στο ερώτημα 

που τέθηκε, ότι δηλαδή οι εν λόγω περιπτώσεις δεν διέπονται από το ιατρικό 

/επαγγελματικό απόρρητο και οι επαγγελματίες οφείλουν να τις καταγγέλλουν.  

• Η Συμβουλευτική Επιτροπή παρεμβαίνει με επιστολές προς το Γενικό 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του 
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Παιδιού, 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, στη Βαρσοβία) την υιοθέτηση Σχεδίου Δράσης το οποίο περιλαμβάνει τα 

δύο πιο κάτω 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 

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.  
 

Στις 10-11.06.2008, στο Στρασβούργο της Γαλλίας, πραγματοποιήθηκε η Τελική 

Διάσκεψη της Εκστρατείας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της 

βίας σε βάρος των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης και της βίας στην οικογένεια, όπου 

σκοπό είχε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Εκστρατείας η οποία έλαβε χώρα 
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στα Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και των μέτρων που λήφθηκαν 

σε εθνικό επίπεδο, τόσο για την πρόληψη όσο και για την πάταξη του φαινομένου. Στην 

Τελική Διάσκεψη, η Κύπρος εκπροσωπήθηκε από την Βοηθό Αρχηγό Εκπαίδευσης, κα 

Μαριάννα Φραντζή, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως 
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