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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

2010-2013 

 

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, Έκθεση 

∆ραστηριοτήτων. Η Έκθεση Προόδου του Σχεδίου ∆ράσης για την Πρόληψη και 

Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2010-2013) είναι ενσωματωμένη στην παρούσα 

Έκθεση. 
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ΜΕΡΟΣ A 

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: 

(α) Να παρακολουθεί το πρόβλημα της Βίας στην Οικογένεια στην Κύπρο, 

(β) Να προβαίνει στην ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού και των επαγγελματιών με 

διάφορα μέσα, περιλαμβανομένων ειδικών συνεδριών, επιμορφωτικών 

προγραμμάτων και σεμιναρίων, 

(γ) Να προωθεί επιστημονικές έρευνες σχετικές με τη Βία στην Οικογένεια, 

(δ) Να  προωθεί  τις  Υπηρεσίες  για  την  αντιμετώπιση  όλων  των  πτυχών  του 

προβλήματος της Βίας στην Οικογένεια, 

(ε) Να  παρακολουθεί  την  αποτελεσματικότητα  των  σχετικών  Υπηρεσιών  που 

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

1.1 Σύνθεση 

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/ 

Υπηρεσίες που αναφέρονται στο  εδάφιο (4) του Άρθρου 7  και είναι τα ακόλουθα: 

o Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας) 

o Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ημόσιας Τάξης 

o Υπουργείο Υγείας 

o Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος) 

o Νομική Υπηρεσία 

o Αστυνομία 

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

ή Οργανώσεων εμπλεκομένων στην πρόληψη και καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια σε ίση αναλογία. 
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1.2 Προεδρία 

Την 01.02.2010, η Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κ. Αννίτα Κονή αποχώρησε 

από την προεδρία, λόγω πρόωρης αφυπηρέτησης από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας από όπου προερχόταν. Η Αντικαταστάτης Πρόεδρος, κ Μάρω Βαρναβίδου, 

προέδρευσε προσωρινά μέχρι την ανάδειξη του νέου προέδρου της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής. Αποφασίστηκε όπως την Προεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής αναλάβει η 

∆ρ Μάρθα Αποστολίδου η οποία προέρχεται από τον χώρο του Συνδέσμου για την 

Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, τον κατεξοχήν Μη Κυβερνητικό 

φορέα που ασχολείται με το θέμα της ενδο-οικογενειακής βίας στην Κύπρο. Το εν λόγω 

μέλος κατέχει σύμφωνα με τη νομοθεσία, τις απαραίτητες γνώσεις και πείρα που 

απαιτούνται για το θέμα. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής διορίζονται υπό την 

προσωπική τους ιδιότητα και προέρχονται από τους εμπλεκόμενους φορείς με βάση την 

πείρα και τις γνώσεις τους.  

1.3 Θητεία μελών 

Η πενταετής θητεία των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής (2006-2010) έληξε στις 

31.07.2010. Τα μέλη της επόμενης πενταετούς θητείας διορίστηκαν με απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου στις 02.08.2010, για την περίοδο (01.08.2010-31.07.2015). 

Συζητήθηκε η διαφορά μεταξύ εκπροσώπησης και προσωπικής ιδιότητας της θητείας των 

μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής. Επίσης συζητήθηκε το θέμα της συμμετοχής των Μη 

Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ), καθότι τα αιτήματα για  συμμετοχή ήταν περισσότερα 

από τις υπάρχουσες θέσεις.  

Σε αντίθεση με τα Υπουργεία τα οποία είναι καταγεγραμμένα ονομαστικά μέσα στο νόμο, 

κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τους ΜΚΟ. Το κριτήριο επιλογής των ΜΚΟ, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία, βασίζεται στο κατά πόσο οι δραστηριότητες ενός ΜΚΟ σχετίζονται με την 

οικογενειακή βία, ενώ παράλληλα, το μέλος που προτείνεται πρέπει να έχει γνώση και 

πείρα στο θέμα. Ως εκ τούτου, προτάθηκε η εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο η οποία 

και έγινε αποδεκτή, όπως αντικατασταθεί το άτομο που προέρχεται από το Παγκύπριο 

Συμβούλιο Ευημερίας με άτομο από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού 

Φύλου. 

1.4 Μέλη για τα έτη 2010-2013 

1.4.1 Μέλη για την πενταετή θητεία 01.08.2005 - 31.07.2010 

Κρατικά Μέλη: 

 Αννίτα Κονή - Πρόεδρος (Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων - 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας) 
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Λόγω πρόωρης αφυπηρέτησης της προέδρου από τη δημόσια υπηρεσία την 

01.02.2010, αντικαταστάθηκε από την κ.  Αντρούλα Αναστασίου η οποία διετέλεσε 

μέλος για το υπόλοιπο της θητείας. Την προεδρία ανέλαβε προσωρινά η 

Αντικαταστάτης Πρόεδρος, κ. Μάρω Βαρναβίδου, μέχρι τον επίσημο διορισμό από 

το Υπουργικό Συμβούλιο  (Αρ.Απόφασης 70.751 και ημερ.07.07.2010)του μέλους 

∆ρος Μάρθας Αποστολίδου στην θέση της προεδρίας της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής. 

 Μάρω Βαρναβίδου - Αντικαταστάτης Πρόεδρος  (Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και 

∆ημόσιας Τάξεως) 

 Ελένη Λοιζίδου - (Νομική Υπηρεσία) 

 Χλόη Γιαννακού Κωνσταντινίδου - (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) 

 Μαριάννα Φρανζή - Μέλος (Αστυνομία)  

Το εν λόγω μέλος, λόγω αλλαγής καθηκόντων του στο χώρο εργασίας, 

αντικαταστάθηκε από τον κ. Κώστα Βέη στις για το υπόλοιπο της θητείας. 

 Στέλλα Κυριακίδου - Μέλος  (Υπουργείο Υγείας) 

Το εν λόγω μέλος, λόγω εκλογής του στο βουλευτικό αξίωμα, αντικαταστάθηκε 

από την κ. Σεμέλη Βύζακου για το υπόλοιπο της θητείας. 

Ιδιωτικά Μέλη: 

 ∆ρ Μάρθα Αποστολίδου - Μέλος (Σύνδεσμος Πρόληψης & Αντιμετώπισης της Βίας 

στην Οικογένεια) 

 ∆ρ Νεόφυτος Παπανεοφύτου - Μέλος (Παγκύπριος Σύνδεσμος Προαγωγής 

Ψυχικής Υγείας Παιδιού & Εφήβου) 

 Τάσος Παπαθωμάς - Μέλος (Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας) 

 Ζήνα Παιδονόμου - Μέλος (Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού 

Προγραμματισμού) 

 Παναγιώτης Καλογήρου - Μέλος  (Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου) 

1.4.2 Μέλη για την πενταετή θητεία 01.08.2010 - 31.07.2015 

Κρατικά Μέλη: 

 Μάρω Βαρναβίδου - Αντικαταστάτης Πρόεδρος  (Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και 

∆ημόσιας Τάξεως) 

 Κώστας Βέης- Μέλος (Αστυνομία)  

 Χριστίνα Ιωάννου - (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) 

 Σεμέλη Βύζακου - Μέλος  (Υπουργείο Υγείας) 
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 Λουίζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου - (Νομική Υπηρεσία) 

 Χαρά Ταπανίδου - Μέλος (Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων - 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας) 

Ιδιωτικά Μέλη: 

 ∆ρ Μάρθα Αποστολίδου - Πρόεδρος (Σύνδεσμος Πρόληψης & Αντιμετώπισης της 

Βίας στην Οικογένεια) 

 ∆ρ Νεόφυτος Παπανεοφύτου - Μέλος (Παγκύπριος Σύνδεσμος Προαγωγής 

Ψυχικής Υγείας Παιδιού & Εφήβου) 

 Σουζάνα Παύλου - Μέλος (Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου) 

 Ζήνα Παιδονόμου - Μέλος (Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού 

Προγραμματισμού) 

 Παναγιώτης Καλογήρου - Μέλος  (Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου) 

 

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Το γραφείο στελεχώνεται από ένα και μοναδικό επιστημονικό προσωπικό, την κ. 

Νικολέττα Ρένκω (∆ιοικητική Λειτουργός) 

2.1 Καθεστώς απασχόλησης του προσωπικού 

Το  έτος 2010 απασχόλησε εκτεταμένα το καθεστώς απασχόλησης του προσωπικού της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις για το θέμα με τις 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας καθώς και με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. Επιπρόσθετα, στάλθηκαν επιστολές στην Νομική Υπηρεσία και ζητήθηκαν 

εισαγγελικές γνωματεύσεις για το θέμα. 

 

3. ΟΙΚΗΜΑ 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή στεγάζεται στην οδό Κυριάκου Μάτση 37, γραφείο 301, 3ος 

όροφος, στον  Άγιο  ∆ομέτιο,  2373  Λευκωσία.  
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ΜΕΡΟΣ Β 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός της Συμβουλευτικής Επιτροπής καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από 

κρατική χορηγία η οποία παραχωρείται μέσα από το Κεφάλαιο 15.04, Άρθρο 03.103  

"Επιτροπές" (Τακτικές ∆απάνες). Σύμφωνα με τη διαδικασία ο προϋπολογισμός 

υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσω των  

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. Οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τα έτη 

2010-2013 ήταν οι ακόλουθοι:  

o 2010 €60.000 

o 2011 €60.000 

o 2012 €55.200 

o 2013 €53.687 

Η ανάλυση των προϋπολογισμών της Συμβουλευτικής Επιτροπής φαίνεται στο εκάστοτε 

επεξηγηματικό Υπόμνημα του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή καλείται να επιτελέσει ένα σημαντικό  έργο και 

το εύρος των δραστηριοτήτων (επιμορφωτικά σεμινάρια, έρευνες, εκδόσεις, αγορά 

υπηρεσιών κλπ), που προωθεί κάθε χρόνο είναι αρκετά δυσανάλογο σε σχέση με το μικρό 

προϋπολογισμό που της εγκρίνεται1. 

Στις 31.05.2010, η Συμβουλευτική Επιτροπή πραγματοποίησε συνάντηση με την Υπουργό 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην εν λόγω συνάντηση συζητήθηκαν το 

καθεστώς εργοδότησης της ∆ιοικητικής Λειτουργού της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η 

διαχείριση του Προϋπολογισμού της Συμβουλευτικής Επιτροπής και το Σχέδιο ∆ράσης για 

την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2010-2013). Η Υπουργός 

έδωσε οδηγίες όπως εντός δύο μηνών διευθετηθεί το θέμα της διαχείρισης του 

προϋπολογισμού με την εισήγηση όπως η Συμβουλευτική Επιτροπή διαχειρίζεται η ίδια 

τον προϋπολογισμό της και υποβάλλει τα λογιστικά της στον Γενικό Ελεγκτή, όπως 

προνοεί ο νόμος. Η Συμβουλευτική Επιτροπή απέστειλε υπενθυμιτική επιστολή 

(Αρ.ΣΕ:0895-10 και ημερ.17.05.2010) στην Υπουργό για προώθηση του αιτήματος 

μεταφοράς του προυπολογισμού της στη ∆ιοίκηση του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η εν λόγω ενέργεια στόχο είχε την καλύτερη συνεργασία και 

                                            
1 Τα υπομνήματα των προυπολογισμών παρατίθενται στο Παράρτημα. 
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συντονισμό μεταξύ της Συμβουλευτικής Επιτροπής και του αρμόδιου Υπουργείου η οποία 

μέχρι στιγμής δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. 

1.1 Στέγαση 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή με επιστολή της (Αρ.ΣΕ:0998-12 και ημερ.13.06.2012) 

ενημέρωσε την ιδιοκτήτρια του υποστατικού για τη λήξη του 5-ετούς συμβολαίου στις 14 

Ιουνίου 2012, ενώ, παράλληλα, ζήτησε την πρόταση της ιδιοκτήτριας για ενδεχόμενη 

μείωση του ενοικίου. Η ιδιοκτήτρια με επιστολή της (ημερ.21.06.2012) απάντησε ότι 

συμφωνεί να μειωθεί το ενοίκιο (από τα €672 στα €600) και επιπλέον κοινόχρηστα και 

σκύβαλα, με την προϋπόθεση να γίνει νέο συμβόλαιο μέχρι και τον Αύγουστο 2015 (με 

αύξηση 8% κάθε 2 χρόνια). Αξίζει να τονιστεί ότι πολύ πριν ανανεωθεί το υφιστάμενο 

ενοικιαστήριο συμβόλαιο, η Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής σε επαφή που είχε 

με την ∆ιευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, (ημερ.29.10.2012 στα γραφεία 

των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας), πρότεινε το ενδεχόμενο συστέγασης της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής με την ΕΠΙΝΚΑ, κάτι που διερευνήθηκε στη συνέχεια αλλά 

φάνηκε ότι δεν ήταν εφικτό τη δεδομένη χρονική περίοδο. 

Με βάση την άτυπη έρευνα που διεξήγαγε η λειτουργός για το ύψος των ενοικίων, 

ενημέρωσε ότι οι τιμές για τα υποστατικά ενός δωματίου κυμαίνονται  στις €380-€500 ενώ 

των δύο δωματίων στις €450-€600. Η προτεινόμενη μείωση του ενοικίου θεωρήθηκε μικρή 

σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, έτσι σύμφωνα με τα πρακτικά 

ημερ.18.09.2012, αποφασίστηκε όπως η Συμβουλευτική Επιτροπή προβεί σε μετακόμιση.  

Η Συμβουλευτική Επιτροπή ενημέρωσε (Αρ.ΣΕ:1010-12 και ημερ.07.11.2012) την 

ιδιοκτήτρια ότι θα φύγει από το υποστατικό. Ταυτόχρονα, η λειτουργός προχώρησε στην 

ανεύρεση νέου υποστατικού με την ανάθεση σε κτηματομεσιτικό γραφείο. Να σημειωθεί ότι 

η ανάθεση σε κτηματομεσιτικό γραφείο δεν επιβαρύνει οικονομικά τη Συμβουλευτική 

Επιτροπή αφού στην περίπτωση που βρεθεί υποστατικό, την εν λόγω υπηρεσία χρεώνεται 

ο εκάστοτε ιδιοκτήτης). Το κτηματομεσιτικό γραφείο απέστειλε (με email 16.11.2012) 

τέσσερις προτάσεις στη Συμβουλευτική Επιτροπή οι οποίες κυμαίνονταν στα €450. 

Παράλληλα, η ιδιοκτήτρια του γραφείου της Συμβουλευτικής Επιτροπής, με επιστολή της, 

ημερ.16.11.2012, ενημέρωσε ότι είναι πρόθυμη να μειώσει το ενοίκιο ξανά, από τα €671 

στις €480 (μείωση €191). Με τα νέα δεδομένα, η Συμβουλευτική Επιτροπή έπρεπε να 

αποφασίσει κατά πόσο η νέα προσφορά της ιδιοκτήτριας (η οποία διέφερε €30 από τις 

προτάσεις του κτηματομεσιτικού γραφείου), ήταν ικανοποιητικά συμφέρουσα ώστε να 

προβεί σε αλλαγή ή όχι του υποστατικού, λαμβάνοντας υπόψη και τα έξοδα μετακόμισης. 
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Αποφασίστηκε όπως η Συμβουλευτική Επιτροπή παραμείνει στο υφιστάμενο υποστατικό 

και ενημέρωσε την ιδιοκτήτρια. 

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) ζήτησαν προφορικά από την Συμβουλευτική 

Επιτροπή να ενημερώσει γραπτώς για τις ενέργειες που είχε διεξάγει αναφορικά με τη 

μείωση του ενοικίου του υποστατικού της. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έστειλε σχετική 

επιστολή (Αρ.ΣΕ:1023-13 και 07.02.2013) και το θέμα αναμενόταν να εγκριθεί από την 

Επιτροπή Αναθεώρησης Ενοικίων. Την Παρασκευή, 29.03.2013 και ώρα 11.00, το 

λογιστήριο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μαζί με τη Συμβουλευτική Επιτροπή 

πραγματοποίησαν συνάντηση με την Αρχή Αναθεώρησης Ενοικίων (ΑΑΕ) στον Έπαρχο 

Λευκωσίας σχετικά με τη μείωση του ενοικίου του γραφείου της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής. Η εν λόγω Επιτροπή ενημερώθηκε για τις ενέργειες της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής σχετικά με το θέμα. Την Τετάρτη, 12.06.2013, στις 9.30πμ, η αντιπρόεδρος και 

η λειτουργός της Συμβουλευτικής Επιτροπής μαζί με λειτουργό του λογιστηρίου των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και την ιδιοκτήτρια του υποστατικού της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής, πραγματοποίησαν συνάντηση με την Επιτροπή Ενοικίων στο 

Υπουργείο Οικονομικών. Υπογράφτηκε  το σχετικό συμβόλαιο με ενοίκιο €450 για τη 

χρονική περίοδο  από 15.03.2013 μέχρι 14.03.2015.   

Στις 15.11.2013, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημέρωσε τη 

Συμβουλευτική Επιτροπή (Αρ.Φακ.:11.2.02.4 και ημερ.15.11.2013), ότι, στοχεύοντας στη 

μείωση των λειτουργικών εξόδων, αποφάσισε όπως η Συμβουλευτική Επιτροπή 

συστεγαστεί με τα γραφεία της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων 

(ΕΠΝΚΑ), όπου υπάρχει διαθέσιμος χώρος. Η Συμβουλευτική Επιτροπή απέστειλε 

επιστολή (Αρ.ΣΕ:1069-13 και ημερ.16.12.2013) στην ΕΠΝΚΑ αναφορικά με την σχετική 

απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η ΕΠΝΚΑ απάντησε 

(Αρ.Φακ.:2/2002 και ημερ.18.12.2013) ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος. Η 

Συμβουλευτική Επιτροπή ενημέρωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Αρ.ΣΕ:1072-14 και ημερ.07.01.2014) σχετικά με την απάντηση της ΕΠΝΚΑ για το θέμα. Η 

Συμβουλευτική Επιτροπή τοποθετήθηκε θετικά στο ενδεχόμενο μεταστέγασης σε χώρους 

που δεν θα χρειάζεται η καταβολή ενοικίου και συγκεκριμένα με την ΕΠΙΝΚΑ. Μέχρι 

στιγμής το εν λόγω θέμα εκκρεμεί και  δεν υπάρχουν νεώτερες οδηγίες από το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

 

 



Συμβουλευτική Επιτροπή Πρόληψης & Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια 
Τηλ.22775888, Φαξ.22775999, www.familyviolence.gov.cy 

Τ.Θ.24386, 1703 Λευκωσία 

10

2. ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ 

2010 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή κατά το έτος 2010 έχει διεξάγει οχτώ συνεδρίες στις οποίες 

ασχολήθηκε με τα πιο κάτω θέματα: 

 Προγραμματισμός Εργασιών 2010. 

 ∆ραστηριότητες για την Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στην Κακοποίηση των  

Παιδιών (19 Νοεμβρίου) και την Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στη Βία κατά των 

Γυναικών (25 Νοεμβρίου). 

 Προϋπολογισμός 2010. 

 Προεδρία και θητεία μελών. 

 Καθεστώς απασχόλησης του προσωπικού της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

 Ετοιμασία και υποβολή Προϋπολογισμού 2011.  

 Έρευνα με θέμα «Αξιολόγηση των Υπηρεσιών που παρέχονται στα Σχολεία για 

την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια». 

 Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια (2010-2013). 

 Τροποποίηση του περί Βίας στην Οικογένεια Νόμου. 

 Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών (2007-2013). 

 ∆ιατμηματικές ∆ιαδικασίες (∆∆). 

 Έρευνα με θέμα «Η συσχέτιση Βίας ενάντια στα Παιδιά μέσα στην Οικογένεια με 

τη Νεανική Παραβατικότητα». 

2011 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή κατά το έτος 2011 έχει διεξάγει έξι συνεδρίες στις οποίες 

ασχολήθηκε με τα πιο κάτω θέματα: 

 Προγραμματισμός Εργασιών 2011. 

 Λειτουργία κεντρικού αρχείου συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών  

στοιχείων Βίας στην οικογένεια. 

 Προϋπολογισμός 2011. 

 Καθεστώς απασχόλησης του προσωπικού της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

 Ετοιμασία και υποβολή Προϋπολογισμού 2012. 

 Έρευνα με θέμα «Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σχετικά με 

την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιστατικών οικογενειακής βίας».  

 Λειτουργία Κέντρου Τεκμηρίωσης και Μελέτης Βίας στην Οικογένεια. 
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 Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια (2010-2013). 

 ∆ιατμηματικές ∆ιαδικασίες (∆∆). 

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

Νεανική Παραβατικότητα». 

 Έρευνα με θέμα «Αξιολόγηση των Υπηρεσιών που παρέχονται στα Σχολεία για την 

Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια». 

 ∆ραστηριότητες για την Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στην Κακοποίηση των  Παιδιών 

(19 Νοεμβρίου) και την Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών (25 

Νοεμβρίου). 

 Βελτίωση/ ανάπτυξη δεικτών στον τομέα της βίας κατά των γυναικών στα πλαίσια 

της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του 2012.  

 Έρευνα για την ενδο-οικογενειακή βία κατά των γυναικών  στην Κύπρο. 

 Έκδοση ενημερωτικού εντύπου με θέμα «Η Βία κατά των Γυναικών μέσα στην 

Οικογένεια». 

2012 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή κατά το έτος 2012 έχει διεξάγει οχτώ συνεδρίες στις οποίες 

ασχολήθηκε με τα πιο κάτω θέματα: 

 Προγραμματισμός Εργασιών 2012. 

 Λειτουργία κεντρικού αρχείου συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών  

στοιχείων Βίας στην οικογένεια. 

 Προϋπολογισμός 2012. 

 Ετοιμασία και υποβολή Προϋπολογισμού 2013. 

 Έρευνα με θέμα «Έκταση, Συχνότητα, Μορφές και Επιπτώσεις της 

Ενδοοικογενειακής Βίας κατά των Γυναικών στην Κύπρο». 

 Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια (2010-2013). 

 ∆ημιουργία νέας θεματικής στην ιστοσελίδα της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

 ∆ιατμηματικές ∆ιαδικασίες (∆∆). 

 Συμμετοχή της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Εκστρατεία κατά της Σεξουαλικής 

Κακοποίησης των Παιδιών -“ One in Five Campaign”- του Συμβουλίου της 

Ευρώπης που πραγματοποιείται στην Κύπρο με  Γενική Εισηγήτρια της ΚΣΣΕ για 
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τα Παιδιά, τη βουλευτή κ. Στέλλα Κυριακίδου σε συνεργασία με το Ίδρυμα 

Αναστάσιος Γ. Λεβέντης. 

 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου του EIGE (European Institute for Gender Equality) 

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση 

της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.  

 Στέγαση της ΣΕ. 

 ∆ραστηριότητες για την Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στην Κακοποίηση των  Παιδιών 

(19 Νοεμβρίου) και την Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών (25 

Νοεμβρίου). 

 Ανεύρεση διαχρονικών χορηγών με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της ΣΕ. 

 Μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Οργανισμού για την Προστασία των 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων (ΕΘΝΟΠΑ∆) στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως. 

2013 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή κατά το έτος 2013 έχει διεξάγει οχτώ συνεδρίες στις οποίες 

ασχολήθηκε με τα πιο κάτω θέματα: 

 Προγραμματισμός Εργασιών 2013. 

 Λειτουργία κεντρικού αρχείου συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών  

στοιχείων Βίας στην οικογένεια. 

 Προϋπολογισμός 2013. 

 ∆ιαφώτιση του κοινού και των επαγγελματιών. 

 Ετοιμασία και υποβολή Προϋπολογισμού 2014. 

 Έρευνα με θέμα «Έκταση, Συχνότητα, Μορφές και Επιπτώσεις της 

Ενδοοικογενειακής Βίας κατά των Γυναικών στην Κύπρο. 

 Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια (2010-2013). 

 Στέγαση της ΣΕ. 

 ∆ιατμηματικές ∆ιαδικασίες (∆∆). 

 ∆ραστηριότητες για την Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στην Κακοποίηση των  Παιδιών 

(19 Νοεμβρίου) και την Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών (25 

Νοεμβρίου). 

 Συμμετοχή της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Εκστρατεία κατά της Σεξουαλικής 

Κακοποίησης των Παιδιών -“ One in Five Campaign”- του Συμβουλίου της 

Ευρώπης που πραγματοποιείται στην Κύπρο με  Γενική Εισηγήτρια της ΚΣΣΕ για 
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τα Παιδιά, τη βουλευτή κ. Στέλλα Κυριακίδου σε συνεργασία με το Ίδρυμα 

Αναστάσιος Γ. Λεβέντης. 

 Συμμετοχή της Συμβουλευτικής Επιτροπής (ως Associate Partner) στην ετοιμασία  

πρότασης για υποβολή στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Progress» της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με δράσεις για την καταπολέμηση της βίας κατά 

των γυναικών (Restricted Call of Proposal: JUST/2012/PROG/AG/VAW), το οποίο 

διεξάγεται υπό την αιγίδα της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων 

(Αρχή Ισότητας) και σε συνεργασία με την Ακαδημία ∆ημόσιας ∆ιοίκησης. 

 ∆ιεξαγωγή συνεδρίου της Συμβουλευτικής Επιτροπής με θέμα «Βία στην 

Οικογένεια: πρόληψη, προστασία, δίωξη». 

 Αξιολόγηση λειτουργού της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Βία κατά των Γυναικών και την 

Ενδοοικογενειακή Βία. 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Πιο κάτω αναλύονται οι δράσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής με βάση τις αρμοδιότητες 

της, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία: 

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ 

ΚΥΠΡΟ 

1.1 Λειτουργία κεντρικού αρχείου συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών  

στοιχείων Βίας στην οικογένεια 

Το εν λόγω θέμα απασχόλησε τη  Συμβουλευτική Επιτροπή χωρίς όμως οποιαδήποτε 

ουσιαστική πρόοδο. Η Συμβουλευτική Επιτροπή θεωρεί εξαιρετικά σημαντική τη 

λειτουργία κεντρικού αρχείου συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων 

Βίας στην οικογένεια για την η δημιουργία του οποίου η Κύπρος, ως κράτος μέλος, 

δέχεται επανειλημμένα οδηγίες/ συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημιουργία 

ενός κεντρικού αρχείου στατιτικών δεδομένων θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στην 

εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης του προβλήματος της οικογενειακής βίας 

από το κράτος. Τέθηκε το ερώτημα σχετικά με το ποιος αρμόδιος φορέας κρατικος/ΜΚΟ 

θα πρέπει να αναλάβει το εν λόγω εγχείρημα. Επίσης, συζητήθηκε η πιθανότητα 

μετάκλησης εμπειρογνώμονα για το θέμα από το εξωτερικό. ∆εδομένου όμως του 

μειωμένου προϋπολογισμού της Συμβουλευτικής Επιτροπής, προτάθηκε όπως η 

Συμβουλευτική Επιτροπή εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση 

από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ∆άφνη για το θέμα. Συζητήθηκε επίσης το ενδεχόμενο η 

Κύπρος να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ισπανίας, όπου υπάρχει ένα inter-agency 

online data bank το οποίο ανήκει στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης  και εξυπηρετεί όχι μόνο για 

την καταγραφή και παρακολούθηση των περιστατικών που αναφέρονται σε αρμόδιες 

υπηρεσίες αλλά και τη διαχείρισή τους από τους επαγγελματίες. Η προώθωση του εν λόγω 

ζητήματος είναι δύσκολη γιατί απαιτεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμεων Υπουργείων 

αναφορικά με την τήρηση στατιστικών δεδομένων καθώς και το κόστος που χρειάζεται για 

την υλοποίηση του.     

1.2 Καταγραφή των εισερχόμενων τηλεφωνημάτων της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

που προέρχονται από το κοινό και τους επαγγελματίες 

Η καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με τους επαγγελματίες όλων των μπλεκόμενων 

υπηρεσιών, κρατικών και μη, συντελεί αποτελεσματικά στη διατμηματική συνεργασία των 

εμπλεκόμενων υπουργείων. Η λειτουργός της Συμβουλευτικής Επιτροπής ενημερώνει και 

καθοδηγεί τους επαγγελματίες για θέματα που αφορούν τη βία στην οικογένεια (πχ 
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νομοθεσία, διατμηματικές διαδικασίες, έρευνες, στατιστικά, εκδόσεις κλπ). Επίσης, η 

επικοινωνία του κοινού με τη Συμβουλευτική Επιτροπή παρέχει την ευκαιρία να 

εντοπίζονται σοβαρά περιστατικά και να παραπέμπονται, στις ανάλογες υπηρεσίες καθώς 

επίσης να επιλύονται προβλήματα ∆ιατμηματικών ∆ιαδικασιών στις εν λόγω περιπτώσεις.  

Η καταγραφή από τη Συμβουλευτική Επιτροπή των εισερχόμενων τηλεφωνημάτων από 

θύματα και επαγγελματίες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών άρχισε από τον Αύγουστο του 

2012. Συγκεκριμένα: 

o Το 2012 (από Αύγουστο) καταγράφηκαν 101 τηλέφωνήματα κοινού και 159 

επαγγελματιών. - σύνολο 260. 

o Το 2013 καταγράφηκαν 182 τηλέφωνήματα κοινού και 177 επαγγελματιών. - 

σύνολο 359. 

1.3 Συλλογή στατιστικών στοιχείων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών/ ΜΚΟ και 

καταχώρησή τους στην ιστοσελίδα της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Λόγω της έλλειψης ενός κεντρικού αρχείου συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών 

στοιχείων βίας στην οικογένεια, η Συμβουλευτική Επιτροπή, κάθε έτος καταχωρεί τα 

στατιστικά στοιχεία των εμπλεκόμενων υπουργείων και ΜΚΟ στην ιστοσελίδα της 

www.familyviolence.gov.cy 

 

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΩΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  

2.1 Εκδόσεις 

 Το 2011 εκδόθηκε βιβλιαράκι με θέμα «Η Βία κατά των Γυναικών μέσα στην 

Οικογένεια». 

 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» 
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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 ∆εν Κοιτούσα» 

Όλες οι αφίσες καθώς και τα ενημερωτικά έντυπα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής  www.familyviolence.gov.cy. 

2.2 ∆ραστηριότητες για την Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στην Κακοποίηση των  

Παιδιών (19 Νοεμβρίου) και την Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στη Βία κατά των 

Γυναικών (25 Νοεμβρίου) 

Στα πλαίσια των προαναφερθέντων παγκόσμιων ημερών πραγματοποιήθηκαν  τα πιο 

κάτω: 

2010 

o ∆ύο ανακοινώσεις τύπου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

o Συνεργασία Συμβουλευτικής Επιτροπής με το MIGS για τη διεξαγωγή σεμιναρίου με 

θέμα «Χαρτογραφώντας τα Κενά στη Παροχή Υπηρεσιών για Γυναίκες Θύματα Βίας 

στην Οικογένεια», στο Holiday Inn, 29.11.2010. Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν 

από την Πρόεδρο της ΣΕ τα ευρήματα της Αξιολόγησης που έγινε από τη ΣΕ για τις 

υπηρεσίες που παρέχονται σε θύματα βίας στην οικογένεια από τις Υπηρεσίες 

Υγείας του κράτους. 

o Συνεργασία Συμβουλευτικής Επιτροπής με την Υποεπιτροπή για τη Βία στην 

Οικογένεια του Εθνικού Μηχανισμού για τα ∆ικαιώματα της Γυναίκας στα πλαίσια 

των 16ήμερων ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών (25.11.2010-10.12.2010) για 

πραγματοποίηση των πιο κάτω εκδηλώσεων: 

- 23.11.2010: ∆ημοσιογραφική ∆ιάσκεψη για την έναρξη των 16ήμερων 

δραστηριοτήτων, στη ∆ημοσιογραφική Εστία. 

- 01.12.2010: Συναυλία στο Προεδρικό με το Εργαστήρι Εγχόρδων του 

Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του  Ματθαίου Καριόλου. 

- 25.11.2010: Υπόμνημα στον Πρόεδρο της Βουλής. 

o ∆ιεξαγωγή δύο βιωματικών εργαστηρίων για τη οικογενειακή βία ενάντια στις 

γυναίκες στο Πανεπιστήμιο Frederick (ένα στη Λευκωσία και ένα στη Λεμεσό)  από 

την Πρόεδρο της   Συμβουλευτικής Επιτροπής, ∆ρα Μάρθα Αποστολίδου. 
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2011 

Οι εκδηλώσεις επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση του κοινού για τις υπηρεσίες που 

παρέχονται στις γυναίκες-θύματα οικογενειακής βίας το οποίο αποτέλεσε μια από τις 

προτεραιότητες της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. το 

δεύτερο εξάμηνο του 2012:  

o Συνεργασία της Συμβουλευτικής Επιτροπής με τον Σύνδεσμο Πρόληψης & 

Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια για πληρωμένη κοινή διαφήμιση στο 

TVmania (26.11.2011). 

o Συμμετοχή της λειτουργού της Συμβουλευτικής Επιτροπής στη ραδιοφωνική 

εκπομπή του κ. Τσαγγαρά, στον ANT1fm, το Σάββατο, η ώρα 8.00-9.20, το πρωί 

(28.05.2011). 

o 2 ανακοινώσεις τύπου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μέσω του ΡΙΟ 

o ∆ιανομή ενημερωτικού υλικού στην Αστυνομία και το Σύνδεσμο Πρόληψης & 

Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια 

o Συμμετοχή της Προέδρου και λειτουργού της Συμβουλευτικής Επιτροπής στο 

DAPHNE INTERNATIONAL CONFERENCE : Human Rights & Violent Behaviour; 

The social & educational perspective – πραγματοποιήθηκαν 2 διαλέξεις από την 

Πρόεδρο της ΣΕ (Family Violence: The Cyprus Perspective) και Research on Child 

abuse: Lessons for Policy Makers) 

o Συμμετοχή της ΣΕ στις παγκόσμιες 16ήμερες δραστηριότητες ενάντια στη βία κατά 

των γυναικών που διοργάνωσε ο Εθνικός Μηχανισμός για τα ∆ικαιώματα της 

Γυναίκας (ΕΜ∆Γ): 

- 23.11.2011 - ∆ημοσιογραφική διάσκεψη στην δημοσιογραφική ΕΣΤΙΑ - 11:00 πμ 

- 01.12.2011 - Επίσκεψη της Υποεπιτροπής του ΕΜ∆Γ για τη Βία στην Οικογένεια 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων και παράδοση κονκάρδων σε Βουλευτές. Επίδοση 

μνημονίου και αναφορά από τον Πρόεδρο της Βουλής. 

2012 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή, ως επίτιμος συνεργάτης, συμμετείχε στις 16ήμερες 

εκδηλώσεις ενάντια στη βία των γυναικών (25/11-10/12) της Υπό-Επιτροπής για τη Βία 

στην Οικογένεια του Εθνικού Μηχανισμού για τα ∆ικαιώματα της Γυναίκας με το πιο κάτω 

πρόγραμμα δραστηριοτήτων: 

o 24.11.2012: Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στο My Mall Λεμεσού από τις 11:00 

μέχρι τις 14:00. Η εκδήλωση διεξήχθηκε από την Αστυνομία και τον Σύνδεσμο 
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Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ).Ταυτόχρονη 

θεατρική παρέμβαση στο χώρο από εθελοντές με θέμα την ενδοοικογενειακή βία. 

o 25.11.2012: Αόρατο Θέατρο από εθελοντές επί της Οδού Λήδρας στις 12:00. Το 

Θέατρο συντόνισε ο Mohammed Awwad, δημιουργός θεάτρου. 

o 26.11.2012: ∆ημοσιογραφική διάσκεψη στο αμφιθέατρο της CYTA στις 12:00. 

Απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ημόσιας Τάξης κ. Λουκάς 

Λουκά. Η Πρόεδρος της ΣΕ συμμετείχε με χαιρετισμό. 

o 25-30.11.2012: Εγκατάσταση συμβολικής δημιουργίας στην είσοδο 2 του Mall of 

Cyprus που καταδείκνυε την ανάγκη για δημιουργία χώρων φιλοξενίας θυμάτων 

βίας στην Οικογένεια. 

o 04.12.2012: Παρουσίαση της έρευνας της Συμβουλευτικής Επιτροπής  με θέμα «Η 

Βία ενάντια στις Γυναίκες στην Κυπριακή Οικογένεια», στο Frederick University 

(αίθουσα Τελετών «Τάσος Παπαδόπουλος»), από την Πρόεδρο της ΣΕ. 

o 06.12.2012: Επίδοση υπομνήματος προς τον Πρόεδρο της Βουλής 

o 07-09.12.2012: Τριήμερη έκθεση καλλιτεχνών στο Σκαλί Αγλαντζιάς με τίτλο “Art 

is…” σε συνεργασία με την Εταιρεία Express Yourself Healthy. ∆εκατέσσερις 

Κύπριοι και ξένοι καλλιτέχνες εξέθεσαν τα έργα τους με παράλληλη διεξαγωγή 

μουσικών και άλλων δράσεων στο χώρο. Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις 

έργων δόθηκαν στο ΣΠΑΒΟ. Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο ∆ήμαρχος 

Αγλαντζιάς κ. Κώστας Κόρτας. 

2013 

o Στα πλαίσια των εν λόγω διεθνών ημερών η Συμβουλευτική Επιτροπή 

πραγματοποίησε παγκύπριο συνέδριο με θέμα «Βία στην Οικογένεια: πρόληψη, 

προστασία, δίωξη», την Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013 στη Λευκωσία. 

o 2 Ανακοινώσεις Τύπου αναφορικά με τις σχετικές διεθνείς ημέρες σε όλα τα ΜΜΕ 

καθώς και στα αρμόδια Υπουργεία, Επιτρόπους και Βουλή Αντιπροσώπων. 

o Επί την ευκαιρία της Ημέρας της Γυναίκας (8 Μαρτίου 2013), η Συμβουλευτική 

Επιτροπή προέβηκε σε Ανακοίνωση Τύπου σε όλα τα ΜΜΕ, τονίζοντας την 

αναγκαιότητα ενημέρωσης του κοινού για ενθάρρυνση των γυναικών-θυμάτων βίας 

να βγουν από τη σιωπή και να καταγγείλουν την κακοποίησή τους.  

o Την Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013, και ώρα 18.00, η Συμβουλευτική Επιτροπή 

πραγματοποίησε στο γραφείο της συνάντηση με την Πρόεδρο και μέλη του 
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∆ιοικητικού Συμβουλίου του  ΣΠΑΒΟ2, με σκοπό τη γνωριμία με το νέο ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο του Συνδέσμου και τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν τη βία στην 

οικογένεια. Ανάμεσα σε άλλα θέματα συζητήθηκε και η προώθηση της λειτουργίας 

της τηλεφωνικής Γραμμής Άμεσης Βοήθειας 1440 σε 24ωρη βάση, καθότι, όπως 

τονίστηκε, από τη διεθνή εμπειρία, τις βραδινές ώρες τα θύματα οικογενειακής βίας 

έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης και βοήθειας. 

2.3 Επαφές αναφορικά με την επιμόρφωση των επαγγελματιών 

o Η Συμβουλευτική Επιτροπή απέστειλε επιστολή (Αρ.ΣΕ: 1029-13 και 

ημερ.14.03.2013) στο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού για πραγματοποίηση 

συνάντησης με τον Υπουργό, ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων του, για 

συζήτηση θεμάτων/ πολιτικών που αφορούν το εν λόγω Υπουργείο σχετικά με την 

πρόληψη και αντιμετώπιση της οικογενειακής βίας. Συγκεκριμένα, η Συμβουλευτική 

Επιτροπή σκόπευε να υποβάλει στον αρμόδιο Υπουργό την έρευνα με θέμα 

«Έκταση, Συχνότητα, Μορφές και Επιπτώσεις της Ενδοοικογενειακής Βίας κατά 

των Γυναικών στην Κύπρο» (2012), καθώς και την «Αξιολόγηση των Υπηρεσιών 

που παρέχονται στα Σχολεία για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Περιστατικών 

Βίας στην Οικογένεια» (2009) και να συζητήσει την ανάγκη επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων αναφορικά με τη βία στην οικογένεια και την 

παιδική κακοποίηση. Η απάντηση του Υπουργείου ακόμα εκρεμεί. 

o  Την Τρίτη, 12.03.2013 και ώρα 12.00, η Συμβουλευτική Επιτροπή πραγματοποίησε 

συνάντηση με την Κυπριακή Ακαδημία ∆ημόσιας ∆ιοίκησης (ΚΑ∆∆) για συζήτηση 

πρότασης για ένταξη στο πρόγραμμα της ΚΑ∆∆ θεματικής με τίτλο «Εκπαίδευση 

στον τομέα της Οικογενειακής Βίας» η οποία θα διεξάγεται από την ΚΑ∆∆ σε 

συνεργασία με τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Στη συνάντηση, πέρα από την 

Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Λειτουργό της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

παρευρέθηκαν, συντονιστές/ υπεύθυνοι πυρήνων εκπαίδευσης από διάφορες 

αρμόδιες υπηρεσίες, όπως την Αστυνομία (Κ. Βέης), τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας (Χ. Ταπανίδου), το Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού (Σ.Ιωάννου), το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Μιχαηλίδου), τον ΣΠΑΒΟ (Μ. Νικολάου)  κ.α.  

 

 

                                            
2 Σύνδεσμος Πρόληψης & Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια 
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2.4 Συνέδρια/ Σεμινάρια/ Ομιλίες/ ∆ιαλέξεις 

Σεμινάριο με θέμα «Χαρτογραφώντας τα Κενά στη Παροχή Υπηρεσιών για Γυναίκες 

Θύματα Βίας στην Οικογένεια», στο Holiday Inn, 29 Νοεμβρίου 2010 

Στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η 

Συμβουλευτική Επιτροπή Πρόληψης & Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια σε 

συνεργασία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου και τον Σύνδεσμο 

Πρόληψης & Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, διοργάνωσαν σεμινάριο με θέμα 

«Χαρτογράφοντας τα Κενά στην Παροχή Υπηρεσιών για Γυναίκες Θύματα Βίας στην 

Οικογένεια». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 29.11.2010, στο ξενοδοχείο Holiday 

Inn, Λευκωσία. Το σεμινάριο στόχο είχε την παρουσίαση των ευρημάτων τριών 

ερευνητικών έργων αναφορικά με την ενδοοικογενειακή βία και τη σχέση της με τη φτώχεια 

και τον κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και την αξιολόγηση των υπηρεσιών στήριξης των 

θυμάτων στην Κύπρο. Επιπλέον στόχος του εν λόγω σεμιναρίου ήταν η δημιουργία ενός 

εποικοδομητικού διαλόγου για το θέμα μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατικών και Μη 

κυβερνητικών φορέων.  

Απεύθυναν χαιρετισμό οι βουλευτής, κ. Στέλλα Κυριακίδου, η κ. Κική Πογιατζή, 

Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρόληψης & Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια και η 

κ. Σουσάνα Παύλου, ∆ιευθύντρια του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού 

Φύλου (MIGS). Η πρώτη ομιλήτρια ήταν ο κ. Στάλω Lesta, Επιστημονική Συνεργάτιδα στο 

MIGS, η οποία παρουσίασε τα ευρήματα του ερευνητικού προγράμματος «Φτώχεια και 

Κοινωνικός Αποκλεισμός των Γυναικών Θυμάτων Βίας στην Οικογένεια», που 

χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή ∆ημοκρατία, στο 

πλαίσια του ευρωπαϊκού Έτους Καταπολέμησης της Φτώχειας & του Κοινωνικού 

Αποκλεισμού 2010. Η κ. Lesta παρουσίασε μια επισκόπηση των κύριων παραγόντων 

συσχέτισης μεταξύ της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, καταλήγοντας ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν τόσο 

αιτία όσο και συνέπεια της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών στην Κύπρο. Τα 

ευρήματα της έρευνας έδειξαν τις διάφορες μορφές φτώχειας που βιώνουν οι γυναίκες 

στην Κύπρο και τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να σπάσουν 

τον κύκλο της ενδοοικογενειακής βία. Παρουσιάστηκε, επίσης, μια επισκόπηση των κενών 

και των αδυναμιών του συστήματος στήριξης των θυμάτων βίας. Η κ. Lesta κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η προοπτική της ισότητας των φύλων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για 

την ενίσχυση και την προστασία των υπηρεσιών στήριξης των γυναικών-θυμάτων βίας. 
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Η κα Χριστίνα Καϊλή, ∆ιαχειρίστρια Έργου και Ερευνήτρια στο MIGS, παρουσίασε τα 

αποτελέσματα της μελέτης με τίτλο: "Χαρτογραφώντας το Σύστημα Υποστήριξης Θυμάτων 

Βίας στην Οικογένεια σε Κύπρος", η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού πραγράμματος ∆άφνη ΙΙΙ «REACT: React to Domestic Violence: Building 

Support System for Victims of Domestic Violence». Η παρουσίαση της κας Καϊλή 

επικεντρώθηκε στη διάσταση του φύλου αξιολόγηση και εκτίμηση όλων των πτυχών της 

εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας και των πολιτικών για την ενδοοικογενειακή βία, 

καθώς και το υφιστάμενο σύστημα στήριξης των θυμάτων σε Κύπρος. Ορισμένα από τα 

ευρήματα που περιλαμβάνονται αποκάλυψε την έλλειψη συστηματικής εθνικά στοιχεία για 

τον επιπολασμό της ενδοοικογενειακής βίας σε Κύπρος, η έλλειψη ενημέρωσης και 

τεχνογνωσίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων που ασχολούνται με τα θύματα της 

ενδοοικογενειακής βίας, αδυναμία και τα κενά στην παροχή καταφυγίων και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις γυναίκες , καθώς και μια γενική έλλειψη της διάστασης 

του φύλου στην παροχή υπηρεσιών, είτε από το κράτος είτε από μη κυβερνητικές 

οργανώσεις. Η τρίτη ομιλήτρια η ∆ρ Μάρθα Αποστολίδου, Πρόεδρος της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, παρουσίασε τα 

ευρήματα της αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στα θύματα της 

ενδοοικογενειακής βίας που πραγματοποιήθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τη 

Βία στην Οικογένεια. Η μελέτη έδειξε ότι οι επαγγελματίες υγείας αναφέρουν ότι υπάρχουν 

κενά αναφορικά με την αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας 

και την παροχή αποτελεσματικής βοήθειας στα θύματα. Επιπλέον, η μελέτη έδειξε ότι 

υπάρχει μεγάλη ανάγκη για συστηματική εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, τόσο 

στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας κατά των 

γυναικών, καθώς και στην αντιμετώπιση των δυσκολιών στην πρόσβαση σε άλλες 

υπηρεσίες της κοινότητας. 

Η εκδήλωση προσέλκυσε πάνω από 25 συμμετέχοντες από διάφορες οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ, την αστυνομία,  ερευνητές και  φοιτητές, καθώς και 

άλλους ενδιαφερόμενους. Τις παρουσιάσεις ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τα 

ευρήματα που παρουσιάστηκαν και οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ανάγκη για την 

άμεση έναρξη του δημόσιου διαλόγου για το θέμα. Η απουσία των βασικών φορέων 

παροχής υπηρεσιών στην εκδήλωση κατέδειξε την ανάγκη άσκησης πίεσης προς τις 

αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την λήψη μέτρων με βάση τα πορίσματα των εν λόγω 

ερευνών, καθώς επίσης και την ανάγκη ευαισθητοποίησης των διαφόρων επαγγελματιών 

που ασχολούνται με το θέμα. 
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Η εκδήλωση καλύφθηκε από όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Επίσης, οι διοργανωτές 

κλήθηκαν από ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές για να συζητήσουν τα ευρήματα 

των ερευνητικών έργων καθώς και τα συμπεράσματα του εν λόγω σεμιναρίου. 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Recent Developments and Challenges in 

Domestic Violence: Implications for service and System Design» στη 

∆ημοσιογραφική Εστία Κύπρου, 8-9 Μαρτίου 20113 

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS), σε συνεργασία με τη 

Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια, πραγματοποίησε διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Recent 

Developments and Challenges in Domestic Violence: Implications for service and System 

Design» στις 8-9 Μαρτίου 2011, στη ∆ημοσιογραφική Εστία Κύπρου, (Λεωφόρος ΡΙΚ 12, 

Λευκωσία, τηλ. 22446090).    

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο διεξήχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Daphne III, «REACT: React to Domestic Violence: Building Support System for Victims of 

Domestic Violence4» με εκπαιδεύτρια, την εμπειρογνώμονα Dr. Marsha Scott, από το 

Ηνωμένο Βασίλειο. Σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ήταν η βελτίωση της 

διατμηματικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων - κυβερνητικών και μη- που 

ασχολούνται με την ενδο-οικογενειακή βία στην Κύπρο, και με στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας και αποτελεσματικότητας του υποστηρικτικού συστήματος προς τις γυναίκες και 

τα παιδιά θύματα βίας στην οικογένεια.  

Οι επαγγελματίες που εμπλέκονται στην παροχή στήριξης θυμάτων ενδο-οικογενειακής 

βίας, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις πρόσφατες έρευνες που αφορούν το θέμα 

και να συζητήσουν τις υπάρχουσες προκλήσεις στον τομέα του διατμηματικού 

συντονισμού και παροχής στήριξης θυμάτων ενδο-οικογενειακής βίας. Στο σεμινάριο 

συμμετείχαν άτομα τα οποία ασχολούνται με θέματα Βίας στην Οικογένεια τόσο σε 

επίπεδο διαμόρφωσης πολιτικής όσο και πρακτικής. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε 

στην αγγλική γλώσσα και στους συμμετέχοντες απονεμήθηκε πιστοποιητικό 

παρακολούθησης. 

                                            
3http://www.medinstgenderstudies.org/migs-organizes-professional-development-training-on-
%E2%80%9Crecent-developments-and-challenges-in-domestic-violence-implications-for-service-and-
system-design/ 
4 http://www.medinstgenderstudies.org/react-to-domestic-violence-building-a-support-system-for-victims-of-
domestic-violence/ 
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∆ιάλεξη με θέμα «Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών» στα πλαίσια των Ημερών 

Γερμανικού Κινηματογράφου 2011, πριν την προβολή της ταινίας «Postcard to 

Daddy» στο Cine Studio, 18 Φεβρουαρίου 2011 

Συνεργασία της Συμβουλευτικής Επιτροπής με τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου και το 

Γερμανικό Πολιτιστικό Κέντρο, Goethe-Zentrum Nicosia για τη διεξαγωγή ομιλίας από την 

Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής πριν την προβολή της γερμανικής ταινίας 

«Postcard to Daddy» (πραγματική ιστορία σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού από τον 

πατέρα του) η οποία προβλήθηκε στο Cine Studio στη Λευκωσία. 

∆ιάλεξη με θέμα «Η Βία στην Οικογένεια», στο ΤΕΠΑΚ, 26 Μαρτίου 2012 

Η λειτουργός της Συμβουλευτικής Επιτροπής πραγματοποίησε διάλεξη σε τριτοετείς 

φοιτητές του κλάδου Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό, στις 26.03.12, μεταξύ 11.00-

1.00μμ.  

∆ιάλεξη με θέμα «Η Βία στην Οικογένεια», στην Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ,  

19 Απριλίου 2013 

Η Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού ζήτησε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή (επιστολή 

ημερ.03.04.2013) να πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα «Η Βία στην Οικογένεια», στο 

πλαίσιο του εσωτερικού προγράμματος «Προσωπική και Κοινωνική Αγωγή», με στόχο την 

ενημέρωση των μαθητών για διάφορα κοινωνικά θέματα. Τη διάλεξη πραγματοποίησε η 

λειτουργός της Συμβουλευτικής Επιτροπής, την Παρασκευή 19 Απριλίου, από τις 7.40 

μέχρι τις 9.00 π.μ.  

2.5 ∆ιεξαγωγή παγκύπριου συνεδρίου με θέμα «Βία στην Οικογένεια: πρόληψη, 

προστασία, δίωξη», στο Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης στη Λευκωσία5,  

05 Νοεμβρίου 2013 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για ενημέρωση και 

διαφώτιση των επαγγελματιών πραγματοποίησε την διεξαγωγή παγκύπριου συνεδρίου με 

θέμα «Βία στην Οικογένεια: πρόληψη, προστασία και δίωξη» στο οποίο συμμετείχαν  130 

επαγγελματίες των υπηρεσιών που ασχολούνται με περιστατικά βίας στην οικογένεια.  

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013, και ώρα 8.30πμ-16.00μμ 

στο Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης στη Λευκωσία. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έστειλε 

ευχαριστήρια επιστολή (Αρ.ΣΕ:1067-13 και ημερ.25.11.2013) για την αφιλοκερδή 

παραχώρηση της αίθουσας. Το συνέδριο επιχορηγήθηκε από τον Εθνικό Μηχανισμό για 

τα ∆ικαιώματα της Γυναίκας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ημόσιας Τάξεως. Στους 

                                            
5 Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου παρατίθεται στο Παράρτημα. 
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συμμετέχοντες απονεμήθηκε πιστοποιητικό παρακολούθησης. Επίσης το σεμινάριο 

καλύφθηκε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  

2.6 Συμμετοχή της Συμβουλευτικής Επιτροπής στα πιο κάτω: 

o ∆ιεθνές συνέδριο με θέμα “From Adolescence to Adulthood–Normality and 

Psychopathology”, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010 στη Λάρνακα. Συμμετείχε το μέλος της 

ΣΕ, ο ∆ρ Νεόφυτος Παπανεοφύτου. 

o Ημερίδα με θέμα «∆ιεθνής Οικονομική Κρίση και Ευρωπαϊκές Στρατηγικές/ 

Πολιτικές Ισότητας των Φύλων» που διοργάνωσε η Υποεπιτροπή Οικονομικών του 

Εθνικού Μηχανισμού για τα ∆ικαιώματα της Γυναίκας, 18.11.2011, στο Σπίτι της 

ΕΕ, στη Λευκωσία. Συμμετείχε η λειτουργός της ΣΕ. 

o ∆ιήμερο εκπαιδευτικό εργαστήρι με θέμα τη Βία στην Οικογένεια με ομιλητές 

εμπειρογνώμονες του WHO, που διοργάνωσε το Υπουργείο Υγείας, 17-18.01.2012, 

η ώρα 8.30-14.30. Συμμετείχε η λειτουργός της ΣΕ. 

o Εκδήλωση του Συνδέσμου Πρόληψης & Αντιμετώπισης για τη Βία στην Οικογένεια, 

για το κόψιμο της βασιλόπιτας και την απονομή των πιστοποιητικών 

παρακολούθησης των σεμιναρίων του Συνδέσμου, στο Mondo Café, Παρασκευή, 

20.01.2012, στις 19.00. Συμμετείχαν η πρόεδρος και λειτουργός της ΣΕ.  

o Ημερίδα με θέμα «Εκφράσεις της κακοποίησης. ∆ιεργασίες και αλλαγές μέσω της 

ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας» που διοργάνωσε η Κυπριακή Εταιρεία Μελετών 

Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, στο Πολιτιστικό Κέντρο Marfin Laiki Bank, 

Λευκωσία, Σάββατο, 21.01.2012, στις 9.00π.μ. Συμμετείχε το μέλος της ΣΕ, κα 

Σεμέλη Βύζακου. 

o Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Εκπαίδευση & Ισότητα των Φύλων», στο Ξενοδοχείο 

Κλεοπάτρα, Λευκωσία 25-26.05.2012. Συμμετείχε το μέλος της ΣΕ, κα Σουζάνα 

Παύλου. 

o Ο Σύνδεσμος Πρόληψης & Αντιμετώπισης για τη Βία στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) με 

την υποστήριξη της Πρεσβείας της Νορβηγίας πραγματοποίησε εκδήλωση, την 

Τρίτη, 02.04.2013 και ώρα 18.00, για την ενδοοικογενειακή βία στην αίθουσα 

«Ειρήνη» στη Λευκωσία. Συμμετείχαν η πρόεδρος και λειτουργός της ΣΕ. 

o Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη & Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια στα 

πλαίσια των 16 παγκόσμιων δραστηριοτήτων ενάντια στη Βία (25/11-10/12), 

πραγματοποίησε τις πιο κάτω εκδηλώσεις υπό την αιγίδα του Υπουργού 

∆ικαιοσύνης και ∆ημόσιας Τάξεως: 

- 22.11.2013 ∆ημοσιογραφική διάσκεψη στο αμφιθέατρο της CYTA στις 11:00. 
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- 23.11.2012 Ενημέρωση στην κοινότητα Μέσα Χωριού στην Πάφο με τη 

συνεργασία του Κοινοτικού Συμβουλίου και του ΣΠΑΒΟ στις 4:00 μμ 

- 29.11.2013 Ενημέρωση στην κοινότητα Λυθροδόντα σε συνεργασία με το 

Κοινοτικό Συμβούλιο και την Ένωση Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ) στις 6μμ. 

- 07.12.2013 Ενημέρωση στην κοινότητα Ομόδους με τη συνεργασία των 

κοινοτήτων Ομόδους, Μανδριών και της γυναικείας οργάνωσης ΓΟ∆ΗΣΥ στις 4 μμ. 

Στις εν λόγω εκδηλώσεις η ΣΕ συμμετείχε με τη διάθεση του ενημερωτικού της 

υλικού. Επίσης σημαντική είναι η συμμετοχή/ συμβολή της Αντιπροέδρου της ΣΕ, 

κας Μάρως Βρναβίδου η οποία είναι παράλληλα η Γενική Γραμματέας του Εθνικού 

Μηχανισμού για τα ∆ικαιώματα της Γυναίκας του Υπουγείου ∆ικαιοσύνης και 

∆ημόσιας Τάξεως που επιχορηγεί κάθε χρόνο τις εκδηλώσεις. 

o Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) στις 23.11.2013, 

και ώρα 11.00πμ πραγματοποίησε σιωπηλή πορεία ως την πλατεία 

Φανερωμένης, αναφορικά με τη βία ενάντια στις γυναίκες, υπό την αιγίδα της 

Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων. Συμμετείχε το μέλος της 

ΣΕ, κα Σουζάνα Παύλου που είναι παράλληλα και η διευθύντρια του MIGS. 

2.7 Ανακοινώσεις τύπου6  

Η Συμβουλευτική Επιτροπή προέβηκε σε 12 ανακοινώσεις τύπου αναφορικά με θέματα  

και περιπτώσεις σχετικά με τη βία στην οικογένεια στις ακόλουθες ημερομηνίες: 

o 21.04.2010 

o 03.06.2010 

o 17.08.2010 

o 17.03.2011 

o 16.12.2011 

o 18.11.2011 

o 12.12.2012 

o 03.10.2013 

o 09.05.2013 

o 11.09.2013 

o 19.11.2013 

o 25.11.2013 

 

                                            
6 Τα κείμενα των ανακοινώσεων τύπου παρατίθενται στο Παράρτημα. 
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2.8 Ραδιόφωνο και τηλεόραση 

28.05.2011 

Συμμετοχή της λειτουργού της Συμβουλευτικής Επιτροπής στη ραδιοφωνική εκπομπή του 

κ. Τσαγγαρά, στον ANT1fm, το Σάββατο, η ώρα 8.00-9.20, το πρωί. Στην εκπομπή 

παρευρέθηκαν οι κα Σαβούλλα Παπαμιλτιάδους (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας), κα 

Αλίκη ‘Χ Γεωργίου (ΣΠΑΒΟ), κος Κώστας Βέης (Αστυνομία) και κα Νικολέττα Ρένκω 

(Συμβουλευτική Επιτροπή). 

04.12.2012  

Η πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής μίλησε σε ραδιοφωνική εκπομπή του ΡΙΚ με 

θέμα τα ευρήματα της έρευνας: «Έκταση, Συχνότητα, Μορφές και Επιπτώσεις της 

Ενδοοικογενειακής Βίας κατά των Γυναικών στην Κύπρο». 

05.12.2012  

Η πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής μίλησε στην τηλεοπτική εκπομπή του ΡΙΚ, 

«Από Μέρα σε Μέρα» η ώρα 2.00, για τα ευρήματα της έρευνας με θέμα «Έκταση, 

Συχνότητα, Μορφές και Επιπτώσεις της Ενδοοικογενειακής Βίας κατά των Γυναικών στην 

Κύπρο». 

25.02.2013 

Η Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής συμμετείχε σε ραδιοφωνική εκπομπή στο 

Ράδιο Άστρα αναφορικά με την έρευνα για την οικογενειακή βία των γυναικών. 

 

3. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

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

Νεανική Παραβατικότητα7» 

Η εν  λόγω  έρευνα  διεξήχθηκε  στα  πλαίσια  της  υλοποίησης  του Εθνικού Σχεδίου 

∆ράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας (2006-2010), τη 

διεξαγωγή  της οποίας  ανέλαβε η Συμβουλευτική Επιτροπή. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 

και ∆ημόσιας Τάξεως ήταν υπεύθυνο για τον συντονισμό όλων των δράσεων του εν λόγω 

Σχεδίου. 

Πιο συγκεκριμένα η έρευνα στόχο είχε να: 

                                            
7 http://www.familyviolence.gov.cy/cgibin/hweb?-A=831&-V=research 
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o Να μελετήσει την υφιστάμενη ξένη και κυπριακή βιβλιογραφία αναφορικά με την 

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

παραβατικότητα, 

o Να διερευνήσει τον βαθμό συσχέτισης μεταξύ της παιδικής κακοποίησης και της 

εκδήλωσης της παραβατικής συμπεριφοράς σε έφηβους και ενήλικα άτομα στην 

Κύπρο, 

o Να  διερευνήσει  την  συσχέτιση  συγκεκριμένων  μορφών  κακοποίησης  με 

συγκεκριμένες μορφές νεανικής παραβατικότητας, 

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

Παρουσιάστηκε καθυστέρηση στην υποβολή του τελικού παραδοτέου. Συγκεκριμένα, στις 

14.12.2009 στάληκε απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα από την ερευνητική ομάδα στη 

Συμβουλευτική Επιτροπή ότι είχε λάβει υπόψη τις εισηγήσεις της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής και ότι θα προχωρούσε στις απαραίτητες διορθώσεις. Το τελικό παραδοτέο 

υποβλήθηκε στη Συμβουλευτική Επιτροπή στις 16.06.2010 για τελικά σχόλια.  

Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει με την τελική πληρωμή της 

έρευνας με την προϋπόθεση όπως η ερευνητική ομάδα βελτιώσει και υποβάλει ξανά τη 

∆ιευθυντική Περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Εγκρίθηκε η δεύτερη 

∆ιευθυντική Περίληψη, καθώς και η αγγλική ∆ιευθυντική Περίληψη. Επίσης η ερευνητική 

ομάδα, κατόπιν αιτήματος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, υπέβαλε όλα τα 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (hard copy). Οι διαδικασίες για την τελική πληρωμή 

ολοκληρώθηκαν και η έρευνα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής. Επίσης η Συμβουλευτική Επιτροπή έστειλε σχετική ενημερωτική επιστολή σε 

όλα τα Υπουργεία. 

Έρευνα με θέμα «Έκταση, Συχνότητα, Μορφές και Επιπτώσεις της 

Ενδοοικογενειακής Βίας κατά των Γυναικών στην Κύπρο8» 

Το 2012 η Συμβουλευτική Επιτροπή συζήτησε την ανάγκη διεξαγωγής έρευνας για τη βία 

κατά των γυναικών μέσα στην οικογένεια. Η εκπόνηση της έρευνας αυτής ήταν ένα 

δύσκολο εγχείρημα για τη Συμβουλευτική Επιτροπή, αφενός γιατί λόγω του 

περιορισμένου προϋπολογισμού δεν υπήρχε ικανοποιητικό κονδύλι προκήρυξης 

προσφορών για αγορά υπηρεσιών και αφετέρου γιατί η συλλογή του δείγματος 

αποδείκτηκε αρκετά δύσκολη. Η πραγματοποίηση της έρευνας οφείλεται στο γεγονός ότι 

διεξήχθη αφιλοκερδώς από τους ∆ρα Μάρθα Αποστολίδου, ∆ρα Πετρούλα Μαυρικίου και 

                                            
8 http://www.familyviolence.gov.cy/cgibin/hweb?-A=971&-V=research 
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∆ρα Σταύρο Πάρλαλη για τη Συμβουλευτική Επιτροπή Πρόληψης & Καταπολέμησης της 

Βίας στην Οικογένεια. Επίσης ο Εθνικός Μηχανισμός για τα ∆ικαιώματα της Γυναίκας του 

Υπουργείου ∆ικαιοσύνης & ∆ημόσιας Τάξεως κάλυψε τα λειτουργικά έξοδα της έρευνας. 

Η εν λόγω έρευνα αποτελεί την πρώτη παγκύπρια προσπάθεια διερεύνησης της έκτασης, 

των μορφών, της συχνότητας και των επιπτώσεων της βίας που ασκείται ενάντια στις 

γυναίκες στην κυπριακή οικογένεια από συζύγους και συντρόφους.  

Η έρευνα είχε ως στόχους: 

o Τη σύντομη επισκόπηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας αναφορικά με την 

έκταση, τη συχνότητα, τις μορφές και τις επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας 

κατά των γυναικών μέσα στην οικογένεια. 

o Τη συλλογή και ανάλυση στοιχείων σχετικά με την έκταση, τη συχνότητα, τις 

μορφές (σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική) και τις επιπτώσεις της βίας κατά των 

γυναικών μέσα στην οικογένεια στην Κύπρο. 

o Την παροχή εισηγήσεων αναφορικά με τη βία που ασκείται ενάντια στις γυναίκες 

στην κυπριακή οικογένεια από συζύγους και συντρόφους 

 

∆ιάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

o Η έρευνα παρουσιάστηκε από την πρόεδρο της Συμβυολευτικής Επιτροπής στο 

Συνέδριο για την «Καταπολέμηση της Ενδοοικογενειακής Βίας κατά των Γυναικών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση», που διοργάνωσε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης & ∆ημόσιας 

Τάξεως, στα πλαίσια της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή 

∆ημοκρατία το δεύτερο εξάμηνο του 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη 

Λευκωσία, στις 8-9 Νοεμβρίου 2012. 

o Πραγματοποιήθηκε, εκδήλωση παρουσίασης των ευρημάτων της έρευνας την 

Τρίτη, 4 ∆εκεμβρίου 2012 στο Frederick University (αίθουσα Τελετών «Τάσος 

Παπαδόπουλος»). Στην εν λόγω εκδήλωση απέδωσαν χαιρετισμό οι κ. Χαρά 

Ταπανίδου, εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο κ. 

Σοφοκλής Φυττής, Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρώπινων 

∆ικαιωμάτων & Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών & Γυναικών. Παρευρέθηκαν επίσης 

οι βουλευτίνες κ. Κουκουμά και κ. Μαυρονικόλα. Το γεγονός  καλύφθηκε από τα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Επίσης, τα ευρήματα σταληκαν σε όλες τις εφημερίδες 

και τα κανάλια. 

o Στις 04.12.2012., η πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής μίλησε για την έρευνα 

σε ραδιοφωνική εκπομπή του ΡΙΚ. 
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o Στις 05.12.2012, η ώρα 2.00, η πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής μίλησε 

για τα ευρήματα της έρευνας στην τηλεοπτική εκπομπή του ΡΙΚ, «Από Μέρα σε 

Μέρα». 

 

4. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 

4.1 Αξιολογήσεις 

Έρευνα με θέμα «Αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται στα Σχολεία για την 

Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Περιστατικών Βίας που ασκείται ενάντια στα παδιά 

στην Οικογένεια9» 

Σκοπός της μελέτης ήταν να αξιολογήσει τους στόχους, τις διαδικασίες και την 

αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στα Σχολεία για την Πρόληψη και 

Αντιμετώπιση των Περιστατικών Βίας που ασκείται ενάντια στα παδιά στην κυπριακή 

Οικογένεια. 

Πιο συγκεκριμένα η Αξιολόγηση στόχο είχε: 

o Να καταγράψει και να περιγράψει τις υφιστάμενες υπηρεσίες που παρέχονται στα 

σχολεία για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας που ασκείται ενάντια 

στα παδιά στην οικογένεια. 

o Να αξιολογήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση τους στόχους, τις διαδικασίες 

και την αποτελεσματικότητα τους. 

o Να επισημάνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί όλων των 

βαθμίδων στην παροχή υπηρεσιών στα σχολεία για την πρόληψη και αντιμετώπιση 

περιστατικών βίας που ασκείται ενάντια στα παδιά στην οικογένεια. 

o Να εξασφαλίσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών λειτουργών όλων των βαθμίδων του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των ∆ιατμηματικών ∆ιαδικασιών.  

o Να μελετήσει τις πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών για την παροχή υπηρεσιών 

στα σχολεία αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας που 

ασκείται ενάντια στα παδιά στην οικογένεια. 

                                            
9 http://www.familyviolence.gov.cy/cgibin/hweb?-A=791&-V=research 
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o Να υποβάλει εισηγήσεις για αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στα σχολεία στα 

πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος στον τομέα της πρόληψης και 

αντιμετώπισης περιστατικών βίας που ασκείται ενάντια στα παδιά στην οικογένεια. 

Στις 04.01.2010, υποβλήθηκε στη Συμβουλευτική Επιτροπή το Τελικό Παραδοτέο της 

αξιολόγησης, η οποία καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της Συμβουλευτικής Επιτροπής και 

στάληκε σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία για ενημέρωση. 

Στις 23.05.2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού για 

την παρουσίαση και υποβολή της Έκθεσης «Αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται 

στα Σχολεία για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια». 

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, από μέρους του Υπουργείου η Γενική ∆ιευθύντρια Κα 

Ολυμπία Στυλιανού, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Κος 

Μιχάλης Ιωάννου, η Γενική Συντονίστρια Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας Κα Σούλλα 

Ιωάννου, καθώς και οι επιθεωρητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Από μέρους της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής παρευρέθηκαν η Πρόεδρος ∆ρ Μάρθα Αποστολίδου και η 

∆ιοικητική Λειτουργός κα Νικολέττα Ρένκω.  

Έρευνα με θέμα «Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σχετικά με 

την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιστατικών οικογενειακής βίας»  

Η Συμβουλευτική Επιτροπή, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για αξιολόγηση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών όπως αυτά προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία, 

προγραμμάτισε την διεξαγωγή Αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρέχονται από τις 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Περιστατικών 

Βίας στην Οικογένεια. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έστειλε επιστολή (Αρ.ΣΕ: 0945-11 και 

ημερ.13.04.2011) στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), για την πρόθεση της να 

διεξάγει την εν λόγω Αξιολόγηση με την οποία ζήτησε έγκριση και συνεργασία  με τη 

συγκεκριμένη Υπηρεσία. ∆εν υπήρξε ανταπόκριση και η Συμβουλευτική Επιτροπή έστειλε 

υπενθυμητική επιστολή (Αρ.ΣΕ:0951-11 και ημερ.10.06.2011) προς τις ΥΚΕ αναφορικά με 

το θέμα. Οι ΥΚΕ απάντησαν (Αρ.Φακ.μας:11.02.007 και ημερ.08.07.2011) ότι δίνουν την 

έγκριση τους για την υλοποίηση της Αξιολόγησης αλλά δεν μπορούν να συνδράμουν 

οικονομικά. Στο μεταξύ η Συμβουλευτική Επιτροπή είχε προχωρήσει στην ετοιμασία των 

Όρων Εντολής της Αξιολόγησης. Λόγω όμως της αργοπορημένης αντοπόκρισης των ΥΚΕ, 

η διεξαγωγή της εν λόγω Αξιολόγησης αναβλήθηκε γιατί υπήρχε το ενδεχόμενο να μην 

μπορέσει να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2011 και συνεπώς να μην απορροφηθεί το 

σχετικό κονδύλι. 
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4.2 ∆ιερεύνηση περιστατικών 

o Η Συμβουλευτική Επιτροπή, μετά από ανώνυμη τηλεφωνική καταγγελία που 

δέχτηκε, έστειλε επιστολή (Αρ.ΣΕ:1003-12 και ημερ.04.09.2012) και ζητήθηκε από 

τις ΥΚΕ να διερευνήσουν ανάδοχη οικογένεια για πιθανή κακοποίηση ανηλίκων. 

o Στις 01.08.2012, η Συμβουλευτική Επιτροπή (με τη βοήθεια του κ. Βέη, της κ. 

Βύζακου και της Κοινωνικής Λειτουργού που χειρίζονταν το θέμα) εξέτασε το θέμα 

ιατρικού τερματισμού εγκυμοσύνης σε περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης 

ανήλικης από τον πατριό της. Επισημάνθηκε η ανάγκη συμπερίληψης του θέματος 

στην αναβάθμιση των ∆ιατμηματικών ∆ιαδικασιών.  

 

5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ/ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 ∆ιατμηματικές ∆ιαδικασίες για το χειρισμό περιστατικών βίας στην οικογένεια 

(∆∆) 

Το θέμα των ∆ιατμηματικών ∆ιαδικασιών για τη Βία στην Οικογένεια απασχόλησε 

εκτεταμένα τη Συμβουλευτική Επιτροπή και συζητείται και στο Μέρος ∆ της 

Έκθεσης αφού περιλαμβάνεται στο Σχέδιο ∆ράσης. 

Μετά την υποβολή του Σχεδίου ∆ράσης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων διαπιστώθηκαν αλλαγές, μεταξύ των οποίων και στον φορέα 

υλοποίησης των ∆ιατμηματικων ∆ιαδικασιών, όπου αρχικά αναφερόνταν η 

Συμβουλευτική Επιτροπή μετά έγιναν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Οι 

∆ιατμηματικές ∆ιαδικασίες αποτελούν κατεξοχήν αρμοδιότητα της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής (ετοιμασία, εφαρμογή και αναβάθμιση τους), βάσει Υπουργικής 

Απόφασης (ημερ.16.5.2002 και Αρ. απόφασης 55.646) και αφαιρέθηκαν από την 

δικαιοδοσία της χωρίς καμία εξήγηση. Το θέμα της ενδο-οικογενειακής βίας είναι 

διατμηματικό και δεν αποτελεί ευθύνη ενός μόνο Τμήματος, για αυτό και ο σχετικός 

νόμος προνόησε τη σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής με στόχο τη 

διασφάλιση του συντονιστικού και της εποπτείας των εμπλεκομένων  Υπουργείων. 

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) με επιστολές τους (Αρ.Φακ.:11.02.007, 

ημερ.04.03.10 και ημερ. 09.04.2010), ζήτησαν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή 

(ΣΕ) να τους παραδώσει όλο το υλικό που έχει για να προχωρήσουν με 

τηνολοκλήρωση των ∆ιατμηματικών ∆ιαδικασιών με σκοπό την υλοποίηση της 

επιμέρους δράσης που αφορά τον στόχο 4 «Εκσυγχρονισμό – Βελτίωση της 

Νομοθεσίας» του Σχεδίου ∆ράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας 

στην Οικογένεια (2010-2013). Η Συμβουλευτική Επιτροπή με επιστολές της 
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(Αρ.ΣΕ:0877-10 και 17.03.2010, Αρ.ΣΕ:0878-10 και ημερ.24.03.2010, Αρ.ΣΕ:0887-

10 και ημερ.29.04.2010) ενημέρωσε το αρμόδιο Υπουργείο, ότι αποφάσισε να μη 

στείλει το υλικό, μέχρις ότου η ΣΕ συναντηθεί και συζητήσει το θέμα με τον αρμόδιο 

Υπουργό. 

Στις 31.05.2010, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΣΕ με την Υπουργό Εργασίας 

& Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου συζητήθηκαν οι σοβαρές αλλαγές που έγιναν στο 

Σχέδιο ∆ράσης. Μετά από συζήτηση η Υπουργός αποφάσισε τα πιο κάτω: 

- Το Σχέδιο ∆ράσης δεν θα ξαναπεράσει από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

- Η χρονολογία του θα αλλάξει από 2008-2013 και θα γίνει 2010-2013. 

- Η εφαρμογή των ∆ιατμηματικών ∆ιαδικασιών (∆∆) θα ανήκει σε κρατικό 

φορέα (δηλαδή στις ΥΚΕ) και όχι στη ΣΕ, ενώ η ΣΕ θα έχει τον εποπτικό 

ρόλο όσον αφορά την εφαρμογή των ∆∆. 

Οι ΥΚΕ με υπενθυμητική επιστολή τους (Αρ.Φακ:11.02.007 και ημερ.09.04.2010) 

ζήτησαν από τη ΣΕ να τους παραδώσει το υλικό που εχει ετοιμάσει για την 

αναβάθμιση των ∆∆. Η ΣΕ απάντησε (Αρ.ΣΕ:0922-10 και ημερ.15.11.2010) ότι είναι 

στη διάθεσή των ΥΚΕ για διευθέτηση συνάντησης για παράδοση του υλικού των 

∆∆. 

Στις 17.12.2010, η Πρόεδρος και η Λειτουργός της ΣΕ πραγματοποίησαν 

συνάντηση  με την ∆ιευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας,  κατά την 

διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η δραστηριότητα της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

γύρω από τις ∆ιατμηματικές ∆ιαδικασίες και παραδόθηκε το σχετικό υλικό που 

ετοίμασε μέχρι στιγμής η ΣΕ.  Συζητήθηκαν επίσης τρόποι συνεργασίας της ΣΕ με 

τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.   

Στις 13.04.2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας για ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με το πρώτο προσχέδιο των 

∆ιατμηματικών ∆ιαδικασιών (∆∆). Στη συνάντηση συμμετείχαν: οι Κα Σαβούλλα 

Παπαμιλτιάδους (ΥΚΕ), Κα Μυρτώ Μαρνέρου (ΥΚΕ) και Κα Νικολέττα Ρένκω (ΣΕ). 

Στις 10.10.2011, η ΣΕ ζήτησε (Αρ.ΣΕ:0960-11 και ημερ.10.10.2011) από τις ΥΚΕ να 

επισπέυσουν τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αναθεώρησης των ∆∆ γιατί, όπως 

διαπιστώθηκε, η καθυστέρηση τους προκαλεί σύγχυση στα εμπλεκόμενα 

Υπουργεία. Η ΣΕ και πάλι με επιστολή της (Αρ.ΣΕ:1001-12 και ημερ.28.08.2012) 

ζήτησε συνάντηση με την ∆ιευθύντρια των ΥΚΕ για να συζητήσει το θέμα της 

καθυστέρησης της αναβάθμισης των ∆∆. Η εν λόγω συνάντηση πραγματοποιήθηκε 

την ∆ευτέρα, 29.10.2012 και ώρα 10.00 στα γραφεία των ΥΚΕ. Στην συνάντηση 
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παρευρέθηκαν η ∆ιευθύντρια των ΥΚΕ, κα Κούλουμου, η κα Χαρά Ταπανίδου, η 

Πρόεδρος και η λειτουργός της ΣΕ. Μετά από συζήτηση διαφάνηκε η ανάγκη 

ολοκλήρωσης της αναβάθμισης των ∆∆. Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να 

συνεργαστούν στενά για το θέμα με τη λειτουργό της ΣΕ να αναλάμβάνει 

πρωταγωνιστικό/ καθοθηγητικό ρόλο, ως το άτομο που έχει καλή γνώση του 

θέματος. 

Στις 12.12.2012, η λειτουργός των ΥΚΕ, κ. Μαρίνα Ευθυμιάδου, απέστειλε με email 

χρονοδιάγραμμα των ∆∆ στη λειτουργό της ΣΕ το οποίο έπρεπε να επιβεβαιώσει 

μέχρι τις 20.12.2012. Αποφασίστηκε, σύμφωνα με τα πρακτικά ημερ.18.12.12 όπως 

η Πρόεδρος της ΣΕ ζητήσει διευκρινίσεις από την κ. Χ.Ταπανίδου για το θέμα. Στις 

20.12.2012, η λειτουργός της ΣΕ, μετά από συνεννόηση με την πρόεδρο, 

ενημέρωσε με email την κ. Ταπανίδου ότι το συντομότερο που μπορεί να υποβάλει 

το Προσχέδιο των ∆∆ είναι 22.02.2013. Η κ. Χ.Ταπανίδου διευκρίνισε ότι από τη ΣΕ 

αναμένεται η ετοιμασία του ‘Α Προσχεδίου που θα ετοιμάσει η λειτουργός της ΣΕ το 

οποίο θα αποτελέσει τη βάση για συζήτηση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. 

Ενώ οι ΥΚΕ θα αναλάβουν τον συντονισμό και την συνεργασία μεταξύ των 

εμπλεκόμενων υπουργείων για την εξασφάλιση της έγκρισης των νέων ∆∆. Στην 

πορεία η κ. Χ. Ταπανίδου ενημέρωσε τη ΣΕ ότι ενώ η αρχική διευθέτηση ήταν το Ά 

Προσχέδιο των ∆∆ να ετοιμαστεί από κοινού, δηλαδή από τη λειτουργό της ΣΕ και 

τη λειτουργό των ΥΚΕ κ. Μαρίνα Ευθυμιάδου, τώρα αναμένεται όπως ετοιμαστεί 

εξολοκλήρου από τη λειτουργό της ΣΕ, λόγω επιπρόσθετων υποχρεώσεων του 

προσωπικού των ΥΚΕ. 

Οι λειτοιργοί των ΥΚΕ και η λειτουργός της ΣΕ πραγματοποίησαν τις πιο κάτω 

συναντήσεις για το θέμα των ∆∆:  

o Νομική Υπηρεσία (Παρασκευή, 08.03.2013, ώρα 13.00μμ) 

o Αστυνομία (Τετάρτη, 20.03.2013, ώρα 8.30πμ) 

o Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού (Παρασκευή, 22.03.2013, ώρα 8.30πμ) 

o Υπουργείο Υγείας (Παρασκευή, 24.05.2013, η ώρα 8.30πμ) 

Στις 28.06.2013 και ώρα 13.30μμ, η λειτουργός της ΣΕ πραγματοποίησε συνάντηση 

με τη κ. Χ. Ταπανίδου στις ΥΚΕ για τις ∆∆.  

Η λειτουργός υπέβαλε: - το ‘Α Προσχέδιο των ∆∆ στις 02.09.2013.  

- το Β’ Προσχέδιο των ∆∆ στις 14.11.2013. 
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 Τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή έστειλε επιστολή (Αρ.ΣΕ:0874-10 και ημερ. 25.02.2010)  

στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας τις πιο κάτω εισηγήσεις της αναφορικά με 

την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας: 

Άρθρα Εισηγήσεις (με μαύρο) 

 
Τροποποίηση 

του Άρθρου 4 

(2)(στ) 

Άκρως σοβαρή 

βία 

 
Να διαγραφεί η φράση «γυναίκας ηλίθιας» καθώς και στον Ποινικό Κώδικα 

και να αντικατασταθεί με τη φράση «ατόμου με μειωμένο νοητικό ή/και 

που παρουσιάζει σοβαρή δυσλειτουργία των ψυχικών λειτουργιών» 

 
Τροποποίηση 

του Άρθρου 7 

Επιτροπή  
 

 
Η ονομασία του Άρθρου 7 «Επιτροπή» να μετονομαστεί σε «Επιτροπή για 

την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια». 

Να αφαιρεθούν η λέξεις «Συμβουλευτική» και «με σκοπό» και το Άρθρο 7 

του βασικού νόμου να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

7(1) - Συνιστάται Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση   

της Βίας στην Οικογένεια.    

            Ειδικότερα η Επιτροπή– 

            (α) Παρακολουθεί το πρόβλημα της βίας στην οικογένεια στην   

                 Κύπρο· 

            (β) Προβαίνει στην ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού και των   

                  επαγγελματιών με διάφορα μέσα, περιλαμβανομένων ειδικών   

                  συνεδριών, επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων· 

           (γ) Προωθεί επιστημονικές έρευνες σχετικά με τη βία στην οικογένεια·

         (δ) Προωθεί τις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση όλων των πτυχών του 

                 προβλήματος της βίας στην οικογένεια· 

            (ε) Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των σχετικών υπηρεσιών 

                 που λειτουργούν, καθώς και την εφαρμογή και τήρηση της   

                 σχετικής νομοθεσίας· 

            (στ) Εποπτεύει και συντονίζει την εφαρμογή των   

                   ∆ιατμηματικών ∆ιαδικασιών για το χειρισμό περιστατικών  

                   βίας στην οικογένεια· 

            (ζ) Εποπτεύει και συντονίζει την υλοποίηση και εφαρμογή των  
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                 Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης για την Πρόληψη και  

                 Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια· 

7(5) - Η Επιτροπή δύναται να προσλάβει επιστημονικό ή άλλο  

         αναγκαίο προσωπικό πάνω σε μόνιμη ή μερική βάση και να  

         έχει Γραφείο. 
 

Τροποποίηση 

του Άρθρου 8 

 

Πολυθεματική 

Ομάδα 

 

 

Προτείνεται η τροποποίηση του Άρθρου 8 διότι η διαδικασία που 

προβλέπει ο νόμος για τη σύσταση των πολυθεματικών ομάδων μέσω του 

Υπουργικού Συμβουλίου είναι χρονοβόρα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις άμεσες ανάγκες των επαγγελματιών για πολυθεματική 

συζήτηση αναφορικά με τον χειρισμό περιστατικών βίας στην οικογένεια, 

για αυτό γίνεται εισήγηση όπως διαγραφεί. Στόχος του Άρθρου 8 είναι να 

θεσμοθετηθεί ο πολυθεματικός και διατμηματικός χειρισμός των 

περιστατικών βίας στην οικογένεια, για αυτό προτείνονται τα ακόλουθα: 

Η ονομασία του Άρθρου 8 «Πολυθεματική Ομάδα» να μετονομαστεί σε 

«∆ιατμηματική Συνεργασία».  

Το Άρθρο 8 να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

 8(α) – Ο χειρισμός των περιστατικών βίας στην οικογένεια είναι 

πολυθεματικός και προωθείται μέσω της διατμηματικής 

συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Μη 

Κυβερνητικών Οργανισμών, σύμφωνα με τις ∆ιατμηματικές 

∆ιαδικασίες, η θεσμοθέτηση και εφαρμογή των οποίων έχει 

εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 16.05.2002 (Αρ. 

Απόφασης 55.646). 

 8(β) – Συστήνονται διατμηματικές ομάδες από τους 

εμπλεκόμενους επαγγελματίες που χειρίζονται τα περιστατικά 

βίας στην οικογένεια εκεί όπου κρίνεται αναγκαίο. 
 

Νέο Άρθρο 

Υποχρεωτική 

Αναφορά 

Να προστεθεί νέα πρόνοια η οποία να αναφέρεται στη θεσμοθέτηση 

της Υποχρεωτικής Αναφοράς περιστατικών Βίας στην Οικογένεια με 

βάση την εγκύκλιο του Γενικού Εισαγγελέα, αρ.Φακ.50 (Γ)/1992/Ν.42 

ημερ. 11.06.1998. 

 

 Ενεργοποίηση του Ταμείου Θυμάτων Βίας (Άρθρα 26-30) 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποφάσισε την ενεργοποίηση του εν λόγω Ταμείου, 

καθώς και την σύσταση Υπόεπιτροπής για το θέμα. Επίσης η Συμβουλευτική 
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Επιτροπή έστειλε επιστολή (Αρ.ΣΕ:0963-11 και ημερ.14.10.2011) στη Νομική 

Υπηρεσία και ζήτησε γνωμάτευση κατά πόσο όλα τα πρόστιμα εκδίκασης 

υποθέσεων οικογενειακής βίας, αντί να καταλήγουν στο Πάγιο Ταμείο της 

∆ημοκρατίας όπως είθισται, μπορούν να ενισχύσουν το Ταμείο Στήριξης Θυμάτων 

Βίας. Η απάντηση ακόμη εκκρεμεί. 

 Καθεστώς απασχόλησης του προσωπικού της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή έστειλε επιστολή (Αρ.ΣΕ:0868-10 και ημερ. 25.01.2010) 

στη Νομική Υπηρεσία και ζήτησε εισαγγελική γνωμάτευση αναφορικά με το 

καθεστώς απασχόλησης του προσωπικού της. 

 Μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΕΘΝΟΠΑ∆ στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως & 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων (Αρχή Ισότητας) 

Στις 29.08.2012, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση της λειτουργού της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής με τη λειτουργό της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως & 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων (Αρχή Ισότητας), κ. Νάσια ∆ιονυσίου. Η κ. ∆ιονυσίου 

ενημέρωσε ότι μετά το κλείσιμο του ΕΘΝΟΠΑ∆ (Εθνικού Οργανισμού για την 

Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων), οι αρμοδιότητες του μεταφέρθηκαν 

στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως η οποία με τα επιπρόσθετα καθήκοντα έχει το δικαίωμα 

να διεξάγει αυτεπάγγελτα έρευνα για περιστατικά βίας στην οικογένεια.  

 Συμμετοχή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων και 

Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

o «Σχέδιο ∆ράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια (2010-2013)» όπου η Συμβουλευτική Επιτροπή υπέβαλε 

ενημερωτικό σημείωμα με βάση τα ερωτήματα που προέκυψαν στην 

προηγούμενη κοινοβουλευτική συνεδρία. Συμμετείχε η λειτουργός της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής (Τετάρτη, 12.01.2011 και ώρα 11.45 π.μ.) 

o «Ενημέρωση για τις έρευνες που αφορούν την αντιμετώπιση των θυμάτων 

βίας από τις υπηρεσίες υγείας, την στήριξη που τους παρέχεται και τα 

προβλήματα και συμπεράσματα που προκύπτουν» Συμμετείχαν η πρόεδρος 

και λειτουργός της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Τρίτη, 15.03.2011 και ώρα 

8.30 π.μ) 

o «Ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για 

την Προστασία του Παιδιού από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση & Σεξουαλική 
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Kακοποίηση». Συμμετείχε η λειτουργός της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

(∆ευτέρα, 05.12.2011 και ώρα 9.00π.μ.) 

o «Η ανάγκη υπογραφής και κύρωσης της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης». Συμμετείχαν η πρόεδρος και λειτουργός της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής (14.05.2012 και ώρα 9.00π.μ) 

o «Η ανάγκη υπογραφής και κύρωσης της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης». Συμμετείχαν η πρόεδρος και η λειτουργός της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής. (14.10.2013 και ώρα 9.00π.μ) 

o «Η ανάγκη υπογραφής και κύρωσης της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης». Συμμετείχαν η πρόεδρος και η λειτουργός της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής (25.11.2013 και ώρα 10.00π.μ) 

 

6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

6.1 Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του 2012  

Βελτίωση/ ανάπτυξη δεικτών στον τομέα της βίας κατά των γυναικών 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα ∆ράσης του Πεκίνου, η κάθε χώρα έχει την υποχρέωση να 

αναπτύξει/ βελτιώσει δείκτες για να είναι εφικτή η μέτρηση της προόδου του εν λόγω 

Προγράμματος στους 12 τομείς που καλύπτει. Στα πλαίσια της Προεδρίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή ∆ημοκρατία το δεύτερο εξάμηνο του 2012, η 

Μονάδα Ισότητας του Υ∆∆Τ, ξεκίνησε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας 

(EIGE), αναθέτοντάς του τη διεξαγωγή έρευνας/μελέτης με στόχο την ανάπτυξη/βελτίωση 

των δεικτών στον τομέα της Βίας κατά των Γυναικών και πιο συγκεκριμένα στον τομέα της 

ενδοοικογενειακής βίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία/στήριξη των θυμάτων. Για 

το θέμα αυτό είχε προηγηθεί συνεργασία με εκπροσώπους της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Στις 10.04.2011 η Συμβουλευτική Επιτροπή έστειλε επιστολή στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 

& ∆ημόσιας Τάξης (Αρ.ΣΕ: 0944-11 και ημερ.10.04.2011) με τις εισηγήσεις της αναφορικά 

με την ανάπτυξη/ βελτίωση του ∆είκτη «Victim Support», με επικέντρωση στο θέμα της 

οικογενειακής βίας εναντίον των γυναικών που να περιέχει μεταξύ άλλων τα πιο κάτω: 

o Κρατικές Υπηρεσίες και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ) που προσφέρουν 

στήριξη στις γυναίκες θύματα οικογενειακής βίας. 

o Υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται στις γυναίκες θύματα οικογενειακής βίας 

(ιατρική εξέταση, ψυχολογική στήριξη, θεραπευτικά προγράμματα). 

o Χώροι φιλοξενίας (Shelters) γυναικών θυμάτων οικογενειακής βίας. 
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o Οικονομική στήριξη γυναικών θυμάτων οικογενειακής βίας. 

o Υπηρεσίες/ προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης γυναικών θυμάτων 

οικογενειακής βίας. 

o Επιμόρφωση/ εκπαίδευση των επαγγελματιών που αντιμετωπίζουν περιστατικά 

γυναικών θυμάτων οικογενειακής βίας. 

Στις 25.05.2011 πραγματοποιήθηκε συνεδρία για περαιτέρω συζήτηση του θέματος στο 

γραφείο της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οποία συμμετείχαν οι ∆ρ Μάρθα 

Αποστολίδου, Κα Μάρω Βαρναβίδου και Κα Σουζάνα Παύλου. 

Ευρωπαϊκό συνέδριο με θέμα «Καταπολέμηση της Ενδοοικογενειακής Βίας κατά 

των Γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη 

Λευκωσία, 8-9 Νοεμβρίου 2012 

Στα πλαίσια της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή ∆ημοκρατία το 

δεύτερο εξάμηνο του 2012 πραγματοποιήθηκε ευρωπαϊκό συνέδριο για την 

«Καταπολέμηση της Ενδοοικογενειακής Βίας κατά των Γυναικών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση», 8-9 Νοεμβρίου 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία το οποίο 

διοργανώθηκε από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης & ∆ημόσιας Τάξεως. Η πρόεδρος της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής παρουσίασε στο εν λόγω συνέδριο τα ευρήματα της πρώτης 

παγκύπριας έρευνας για την ενδοοικογενειακή βία των γυναικών στην Κύπρο η οποία 

επιχορηγήθηκε από τον Εθνικό Μηχανισμό για τα ∆ικαιώματα της Γυναίκας του 

Υπουργείου ∆ικαιοσύνης & ∆ημόσιας Τάξεως.  

6.2 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση 

της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης) 

Στις 22-24.02.2010, το μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής και Ανώτερη ∆ικηγόρος της 

Κυπριακής ∆ημοκρατίας, κ Ελένη Λοιζίδου, συμμετείχε στις εργασίες της Ad Hoc 

Committee on Prevention and Combating Violence against Women including Domestic 

Violence (CAHVIO) για την ετοιμασία της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 

Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας. 

Τον ∆εκέμβριο του 2010, η Ad Hoc Επιτροπή ολοκλήρωσε το σχέδιο της εν λόγω 

Σύμβασης. 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή τοποθετήθηκε ξεκάθαρα υπέρ της υπογραφής και της 

εφαρμογής της εν λόγω Σύμβασης, γιατί κάτι τέτοιο θα συμβάλει τα μέγιστα τόσο στην 

πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση και καταστολή όλων των μορφών βίας ενάντια στις 

γυναίκες. Η Συμβουλευτική Επιτροπή γνωρίζει ότι με την υπογραφή και εφαρμογή της 
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Σύμβασης προκύπτει οικονομικό κόστος για τα αρμόδια Υπουργεία, θεωρεί όμως το θέμα 

πολύ σοβαρό και τονίζει ότι, πέρα από τις πολιτικές και τις δράσεις που υιοθετούνται στην 

Κύπρο στον τομέα αυτό,  απαιτείται  η άμεση υπογραφή και εφαρμογή της Σύμβασης. Η 

μη υπογραφή της Σύμβασης συμβάλλει στην καθυστέρηση λήψης μέτρων στους τομείς 

που αφορούν την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της βίας κατά των 

γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.  

Για το θέμα ορίστηκε Τεχνική Επιτροπή από την Υπουργική Επιτροπή για την Ισότητα 

Ανδρών και Γυναικών που τελεί υπό την προεδρία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης & 

∆ημόσίας Τάξεως για την καταγραφή και κοστολόγηση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν για την Κυπριακή ∆ημοκρατία σε περίπτωση προσχώρησης στη Σύμβαση. Η 

εν λόγω Τεχνική Επιτροπή διεξήγαγε 3 συνεδρίες (22.10.2013, 30.10.2013 και 

07.11.2013) και με επιστολή της (Υ.∆.∆.Τ.4.17.9.98(2)/ 5.21.1.102(29) και 

ημερ.04.11.2013) προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή εισηγήθηκε όπως: 

o διευρυνθούν οι αρμοδιότητές της Συμβουλευτικής Επιτροπής και όπως αυτή οριστεί 

ως ο επίσημος Συντονιστικός Φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Σύμβασης, 

o αναλάβει η Συμβουλευτική Επιτροπή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το 

άρθρο 11 για τη συλλογή δεδομένων και έρευνα (δημιουργία βάσης δεδομένων), 

o η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει καθοριστικό ρόλο στην ετοιμασία ενός Σχεδίου 

∆ράσης για όλες τις Μορφές Βίας κατά των Γυναικών (άρθρο 7).  

Ο σκοπός είναι η καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων και δομών, όπως η 

Συμβουλευτική Επιτροπή, για την εφαρμογή της Σύμβασης. Η Συμβουλευτική Επιτροπή 

απάντησε (Αρ.ΣΕ: 1068-13 και ημερ.02.12.2013) ότι συμφωνεί με τις εισηγήσεις και 

χαιρετίζει την όλη προσπάθεια που διεξάγει το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης & ∆ημόσίας 

Τάξεως  για το θέμα και τονίζει για άλλη μια φορά την ανάγκη υπογραφής και κύρωσης, 

και κατ’ επέκταση αποτελεσματικής εφαρμογής της εν λόγω Σύμβασης η οποία θα 

συμβάλει τα μέγιστα τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση και καταστολή όλων 

των μορφών βίας ενάντια στις γυναίκες. Επιπρόσθετα, η Συμβουλευτική Επιτροπή 

εξέφρασε την προθυμία της να συμμετάσχει στην όλη νομοθετική ή διοικητική διεργασία 

που απαιτείται για τη διαμόρφωση του πολιτικού πλαισίου που χρειάζεται (πχ. 

νομοτεχνικές επιτροπές, τροποποίηση των περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και 

Προστασία Θυμάτων) Νόμων του 2000 και 2004, ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης 

για όλες τις μορφές Βίας κατά των Γυναικών κλπ και αναμένει ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος 

του υπό συζήτηση Συντονιστικού Φορέα θα αντικατοπτρίζεται στους πόρους που θα έχει ο 
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Φορέας στη διάθεσή του έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή της 

Σύμβασης. 

6.3 Συμμετοχή της ΣΕ στην Εκστρατεία κατά της Σεξουαλικής Κακοποίησης των 

Παιδιών -“1 in 5 Campaign”- του Συμβουλίου της Ευρώπης που πραγματοποιείται 

στην Κύπρο με  Γενική Εισηγήτρια της ΚΣΣΕ για τα Παιδιά, τη βουλευτή κ. Στέλλα 

Κυριακίδου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης 

Στις 03.05.2011 η πρόεδρος της ΣΕ συμμετείχε στη σύσκεψη του Υπουργείου Εργασίας 

για την προώθηση της εκστρατείας του Συμβουλίου της Ευρώπης για Τερματισμό της 

Σεξουαλικής Βίας ενάντια στα Παιδιά «One in Five». 

Στις 25.11.2011 στις12.00μμ η Προέδρος και λειτουργός της ΣΕ συμμετείχαν στο Γεύμα 

Εργασίας με την Ευρωβουλευτή κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου αναφορικά με την Σύμβαση 

Lanzarote,   στο Σπίτι της ΕΕ. 

Στις 09.01.2012 η ΣΕ συμμετείχε στην 1η συνάντηση της Εθνικής Επιτροπής για την 

Εκστρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον Τερματισμό της Σεξουαλικής Βίας 

ενάντια στα Παιδιά «One in Five», που διοργάνωσε στις 10.30πμ, το Υπουργείο Εργασίας 

& Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Στις 26.02.2013 και ώρα 17.30, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Βουλευτή κ. Στέλλα 

Κυριακίδου στο γραφείο της ΣΕ, υπό την ιδιότητά της ως Βουλευτού - Συνδέσμου μεταξύ 

της Βουλής Αντιπροσώπων και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της 

Ευρώπης (ΚΣΣΕ) για την εκστρατεία κατά της Σεξουαλικής Κακοποίησης των Παιδιών. 

Μαζί με την κ. Κυριακίδου παρευρέθηκαν η κ. Γαβριέλα Μαραγκού (λειτουργός της Βουλής 

- Υπηρεσία ∆ιεθνών Σχέσεων) και η κ. Μύρια Ιωαννίδου (κοινοβουλευτική συνεργάτιδα). Η 

κ. Κυριακίδου ανέφερε ότι οι συνεργάτες για την εν λόγω εκστρατεία είναι το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, ο Οργανισμός Hope for Children και η Επίτροπος των ∆ικαιωμάτων του 

Παιδιού. Θεωρώντας σημαντική την παράλειψη της ΣΕ, ζήτησε την εν  λόγω συνάντηση 

για να προτείνει στη ΣΕ να συμμετέχει ως συνεργάτης (partner) στην εκστρατεία – 

εισήγηση την οποία θα πρέπει να υποβάλει για έγκριση στο Στρασβούργο. Η εκστρατεία 

επιχορηγείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και θα διαρκέσει 3 χρόνια, με απώτερο 

σκοπό την επικύρωση της Σύμβασης Lanzarote. Η πρόεδρος και τα μέλη της ΣΕ 

χαιρέτισαν την πρωτοβουλία της κ. Κυριακίδου και αποδέχτηκαν την πρόταση της. 

Στις 04.04.2013 και ώρα 9.30, η ΣΕ (Πρόεδρος και Λειτουργός) συμμετείχε ως partner σε 

συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λεβέντειο Ίδρυμα με τους εκπροσώπους του 

Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και τους υπόλοιπους partners για συζήτηση ενδεχόμενης 
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συνεργασίας στην έρευνα που διεξάγει το Πανεπιστήμιο Κύπρου για το θέμα και  η οποία 

θα διαρκέσει 3 χρόνια (01.05.2013-30.04.2016).  

Πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω συναντήσεις με την κ. Στέλλα Κυριακίδου στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων σχετικά με το θέμα: 

o Τετάρτη, 17.07.2013 και ώρα 11.00πμ  

o Τετάρτη, 28.08.2013 και ώρα 11.00πμ  

o ∆ευτέρα, 23.09.2013 και ώρα 11.00πμ 

Πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω εκδηλώσεις αναφορικά με την έναρξη της εκστρατείας: 

o Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013, 10.00-11.00πμ – ∆ημοσιογραφική διάσκεψη στο 

Λεβέντειο ∆ημοτικό Μουσείο Λευκωσίας 

o Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013, 4.00-7.00μμ – Πεζόδρομος Λήδρας στη Λευκωσία. 

o Εκδήλωση δρόμου η οποία διοργανώθηκε από την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της 

Επιτρόπου των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού και με την συμμετοχή των εταίρων του 

προγράμματος. 

o ∆ευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013, 9.30-12.30μμ – Meeting of Steering Committee 

(υποβολή Action Plan Budget για τα έτη 2013-2014) στο Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. 

Λεβέντης.  

o ∆ιεξαγωγή κλειστής συνεδρίας της συντονιστικής ομάδας με τους εκπροσώπους 

των εταίρων, συνοδευόμενη από γεύμα εργασίας που παρέθεσε ο ∆ήμος 

Λευκωσίας στο Πολυδύναμο ∆ημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. 

o ∆ευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013, 7.00-9.00μμ – εναρκτήρια εκδήλωση στο Λεβέντειο 

∆ημοτικό Μουσείο Λευκωσίας η οποία περιλάμβανε τα πιο κάτω: 

- Έναρξη με διαδραστική παρουσίαση από την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων 

της Επιτρόπου των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού 

- Χαιρετισμό από τη Γενική Εισηγήτρια της ΚΣΣΕ για τα παιδιά, κ. Στέλλα 

Κυριακίδου 

- Χαιρετισμό από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, κ. Αναστάσιο 

Παύλο Λεβέντη 

- Χαιρετισμό από την Επίτροπο των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού, κ. Λήδα 

Κουρσουμπά 

- Χαιρετισμό από την εκπρόσωπο της ΚΣΣΕ. κ. Tanja Kleinsorge 

- Παρουσίαση του νέου υλικού προβολής 

- Επίσημη έναρξη της εκστρατείας με τη συμμετοχή της Ομάδας Εφήβων 

Συμβούλων της Επιτρόπου των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού 
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- Cocktail  

Η ΣΕ συμμετέχει στην εν λόγω ευρωπαϊκή εκστρατεία με την πιο κάτω δράση: 

∆ιεξαγωγή παγκύπριου συνεδρίου με θέμα «Βία στην Οικογένεια: πρόληψη, προστασία, 

δίωξη» που διεξήχθη από τη ΣΕ και απευθυνόταν σε 130 επαγγελματίες των υπηρεσιών 

που ασχολούνται με περιστατικά βίας στην οικογένεια (βλέπε θέμα 7, πιο πάνω) υπήρχε 

ειδική θεματική για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, την εκστρατεία «1 στα 5», καθώς 

και για την Σύμβαση Lanzorote. Για τα πιο πάνω θέματα μίλησαν η βουλευτής κ. Στέλλα 

Κυριακίδου, Γενική Εισηγήτρια της ΚΣΣΕ για τα παιδιά και η Επίτροπος για τα ∆ικαιώματα 

του Παιδιού, κ. Λήδα Κουρσουμπά. 

6.4 Συμμετοχή της ΣΕ στην υποβολή πρότασης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

«Progress» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο διεξάγεται υπό την αιγίδα της 

Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων (Αρχή Ισότητας) 

Στις 16.05.2013 και ώρα 11.00πμ., κατόπιν πρόσκλησης από την Επίτροπο ∆ιοικήσεως & 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, κ. Ελίζα Σαββίδου, (Αρ.Φακ.:Α.Κ.Ρ.13.32.04 και 

ημερ.14.05.2013), για συμμετοχή της ΣΕ ως συνεργάτη (partner) στην υποβολή πρότασης 

στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “PROGRESS” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με 

δράσεις για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Restricted Call of Proposal: 

JUST/2012/PROG/AG/VAW), πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Γραφείο της Επιτρόπου. 

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Επίτροπος με λειτουργούς του γραφείου  της, η 

πρόεδρος και η λειτουργός της ΣΕ, καθώς και οι Σουζάνα Παύλου και Τζόζη Χριστοδούλου 

εκ μέρους του  MIGS. Η πρόεδρος της ΣΕ ανέφερε ότι η ΣΕ γνώριζε για το εν λόγω 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα και ότι ήδη επεξεργαζόταν την υποβολή πρότασης τόσο με την 

Κυπριακή Ακαδημία ∆ημόσιας ∆ιοίκησης (ΚΑ∆∆) όσο και με το ΣΠΑΒΟ. Ανέφερε ότι το 

ενδιαφέρον της ΣΕ επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των επαγγελματιών. Τόνισε επίσης, 

ότι η κάθε χώρα μπορεί να υποβάλει μόνο μια πρόταση. Συνεπώς, η συνεργασία μεταξύ 

των ενδιαφερόμενων μερών είναι αναγκαία. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι στην συνάντηση θα 

έπρεπε να συμμετείχε, πέρα από το MIGS, η ΚΑ∆∆ και ο ΣΠΑΒΟ. Συγκεκριμένα, ανέφερε 

ότι δεδομένου ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα δώσει προτεραιότητα σε δράσεις που 

αφορούν την ευαισθητοποίηση των θυτών, η συμμετοχή του ΣΠΑΒΟ θεωρείται 

απαραίτητη μιας και είναι ο μόνος ΜΚΟ που διαθέτει πρόγραμμα θυτών. Η Επίτροπος 

συμφώνησε με την εν λόγω εισήγηση. Επίσης, η πρόεδρος της ΣΕ πρότεινε όπως η ΣΕ 

συμμετέχει στο πρόγραμμα ως Associate Partner και ως επιτροπή εμπειρογνωμόνων, να 

προσφέρει τις εξειδικευμένες γνώσεις της για την υλοποίηση όλων εκείνων των δράσεων 

που θεωρεί αναγκαίες.  
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Στις 17.05.2013, οι πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ΣΕ πραγματοποίησαν συνάντηση με 

την ΚΑ∆∆ για το εν λόγω θέμα. Η ΣΕ συνέβαλε στη συγγραφή της πρότασης (βλέπε 

πρακτικά συνεδρίας ημερ.21.05.2013) για το εν λόγω χρηματοδοτικό πρόγραμμα ως 

Associate Partner σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης των επαγγελματιών. Η ετοιμασία/ 

επεξεργασία της πρότασης έγινε σε συνεργασία με την ΚΑ∆∆ και υποβλήθηκε στο 

Γραφείο της Επίτροπου στις 04.06.2013. 

6.4 Συμπλήρωση ερωτηματολογίων 

Στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας, η ΣΕ συμπλήρωσε ερωτηματολόγια για διάφορα 

θέματα που αφορούν τη βία στην οικογένεια τα οποία αποστέλλονται από 

διεθνείς/ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα: 

 Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΣΕ με το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ημοσίας 

Τάξεως για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου του EIGE (European Institute for 

Gender Equality), στις 13.03.12, ώρα 10.00πμ.  

 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την Ευρωπαϊκή Οδηγία του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την Πρόληψη & Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, 

συμπεριλαμβανομένης της Βίας στην Οικογένεια (Rec(2002)5), (Recommendation 

(2002)5 on the Protection of Women Against Violence - 4th Round of Monitoring). 

 Η πρόεδρος και λειτουργός της ΣΕ πραγματοποίησαν ολοήμερη συνάντηση με το 

Υπουργείο Υγείας σχετικά με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την Παγκόσμια 

Έκθεση για την Κατάσταση σχετικά με την Πρόληψη της Βίας (GSRVP) της 

Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO), την ∆ευτέρα, 01.06.2013 και ώρα 8.30-

14.30μμ. 

 

7. ∆ΙΑΦΟΡΑ  

 Η Συμβουλευτική Επιτροπή παρευρέθηκε σε συνάντηση στις 27.01.2011 με το 

Σύνδεσμο για την Πρόληψη & Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια για τη 

διοργάνωση εκδηλώσεων για την Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου).  

 Η Συμβουλευτική Επιτροπή έστειλε επιστολή (Αρ.ΣΕ:0961-11 και ημερ.11.10.2011) 

για ενημέρωση όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών αναφορικά με τις έρευνες/ 

αξιολογήσεις της οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της. 

 Η Συμβουλευτική Επιτροπή έδωσε την έγκριση της για τη χρήση του 

ερωτηματολογίου της έρευνας της με θέμα «Η Βία ενάντια στα Παιδιά στην 
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Κυπριακή Οικογένεια (2004)» σε φοιτήτρια της Κοινωνικής Εργασίας η οποία 

διεξήγαγε τη διπλωματική της στο θέμα.  

 Η Συμβουλευτική Επιτροπή  συζήτησε την ανεύρεση διαχρονικών χορηγών (πχ 

φαρμακευτικές εταιρείες, γαλακτοκομικές εταιρείες, CYTA, ΑΗΚ κτλ.) με σκοπό την 

οικονομική ενίσχυση της. 

 ∆όθηκε έγκριση στην ΠΟΓΟ να χρησιμοποιήσει το ερωτηματολόγιο της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής  αναφορικά με την οικογενειακή βία των γυναικών σε 

δική τους έρευνα με την προϋπόθεση ότι θα γίνει η σχετική παραπομπή.  

 Το MIGS ζήτησε (email 11.11.2012) από τη Συμβουλευτική Επιτροπή να 

υποστηρίξει με το λογότυπο της την προώθηση του εντύπου του προγράμματος 

«United to END FGM: E-Learning Tool for Health and Asylum Professionals». Η 

Συμβουλευτική Επιτροπή έδωσε την έγκριση της. 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

1. ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (2010-2013) 

Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια ετοιμάστηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και 

Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, 

στις 03.12.2009 (Αρ.Απόφασης 69.663). Στις 25.01.2010, πραγματοποιήθηκε 

∆ημοσιογραφική ∆ιάσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με 

σκοπό την ανακοίνωση έναρξης της υλοποίησής του.  

Σκοπός 

Σκοπός του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης είναι να προωθήσει μέτρα και πολιτικές για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια πάνω σε μια σφαιρική, 

ολοκληρωμένη και συστηματική βάση. Ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων, μέτρων 

καθώς και αρμόδιων φορέων που θα τα υλοποιήσουν θα συμβάλει στην 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Στρατηγικοί Στόχοι 

Στο Σχέδιο ∆ράσης παρουσιάζονται και αναλύονται οι στόχοι και οι προτεινόμενες 

ενέργειες και καταγράφονται οι φορείς/ υπηρεσίες που καλούνται να αναλάβουν την 

ευθύνη της υλοποίησής  τους.  

1. Παρακολούθηση του προβλήματος της βίας στην οικογένεια 

2. Πρόληψη του φαινομένου της βίας στην οικογένεια  

3. Ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των επαγγελματιών  και του κοινού 

4. Εφαρμογή της νομοθεσίας  

5. Προστασία των θυμάτων βίας στην οικογένεια 

6. Συντονισμός και αξιολόγηση της εφαρμογής του Σχεδίου ∆ράσης 
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2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η Συμβουλευτική  Επιτροπή  υπέβαλε  την 01.07.2008 στην Υπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων το πενταετές Σχέδιο ∆ράσης για  την Πρόληψη και 

Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013) με σκοπό την υλοποίησή του από 

την κυβέρνηση. Στην συνέχεια, το εν λόγω Σχέδιο έτυχε περαιτέρω επεξεργασίας και 

αλλαγών από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Μια από τις αλλαγές που 

προέκυψαν ήταν και η διάρκεια του Σχεδίου, η οποία από πενταετής έγινε τριετής (2010-

2013). Το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 03.12.2009 (Αρ.Απόφασης 69.663), ενέκρινε την 

υλοποίηση του Σχεδίου ∆ράσης. 

Όπως προαναφέρθηκε, το Σχέδιο ∆ράσης, πριν υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, 

έτυχε περαιτέρω επεξεργασίας από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Στην πορεία 

προέκυψε διάσταση απόψεων για το θέμα με αποτέλεσμα την αργοπορημένη έγκριση 

του Σχεδίου ∆ράσης. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν οι πιο κάτω αλλαγές: 

o Οι ∆ιατμηματικές ∆ιαδικασίες οι οποίες, βάσει Υπουργικής Απόφασης, αποτελούν 

κατεξοχήν αρμοδιότητα της Συμβουλευτικής Επιτροπής (ετοιμασία, εφαρμογή και 

αναβάθμισή τους), αφαιρέθηκαν από την δικαιοδοσία της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής και ως ο υπεύθυνος φορέας καθορίστηκαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας. (Το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας είναι διατμηματικό και δεν 

αποτελεί ευθύνη ενός μόνο Τμήματος, για αυτό και ο σχετικός νόμος προνόησε τη 

σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής με τις αρμοδιότητες όπως αυτές 

προνοούνται στο άρθρο 7).  

o Αφαιρέθηκε σχεδόν όλη η πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας από το Σχέδιο 

∆ράσης, κάτι που η Συμβουλευτική Επιτροπή θεωρεί πολύ σημαντικό. 

o Αφαιρέθηκε, ως συγκεκριμένος φορέας υλοποίησης, ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη 

& Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν μη 

κυβερνητικός φορέας που ασχολείται με το θέμα. 

∆εδομένης της διάστασης απόψεων που προέκυψε, στάληκε σχετική επιστολή στην 

Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διευθέτηση συνάντησης, 

προκειμένου να ζητηθεί η επαναφορά του αρχικού κειμένου του Σχεδίου ∆ράσης που 

υπέβαλε η Συμβουλευτική Επιτροπή. 

Στις 31.05.2010, η Συμβουλευτική Επιτροπή πραγματοποίησε κοινή συνάντηση με την 

Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, 

όπου συζητήθηκαν οι τροποποιήσεις που έγιναν στο Σχέδιο ∆ράσης. Μετά από 

συζήτηση αποφασίστηκαν τα πιο κάτω: 
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o Η διάρκεια του Σχεδίου ∆ράσης άλλαξε από 5ετής (2008-2013) και έγινε 3ετής 

(2010-2013). 

o Οι ∆ιατμηματικές ∆ιαδικασίες (∆∆) αποφασίστηκε να παραμείνουν στις Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας οι οποίες έχουν την εκτελεστική εξουσία να τις εφαρμόσουν 

και η Συμβουλευτική Επιτροπή να έχει εποπτικό ρόλο για το θέμα, δηλαδή θα 

παρακολουθεί την εφαρμογή τους. 

o Αναφορικά με την αφαίρεση του Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας 

στην Οικογένεια από το Σχέδιο ∆ράσης, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

υποστήριξαν ότι όλοι οι  ΜΚΟ εμπίπτουν κάτω από την ομπρέλα του ΠΣΣΕ, ο 

οποίος εμπεριέχεται στο Σχέδιο ∆ράσης. Η Συμβουλευτική Επιτροπή εξήγησε ότι 

υπάρχουν πολλοί ΜΚΟ που δεν είναι μέλη του ΠΣΣΕ και ότι αυτό θα προκαλούσε 

την αντίδραση των ΜΚΟ. 

Στις 17.12.2010, η Συμβουλευτική Επιτροπή πραγματοποίησε συνάντηση με τις 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για να παραδώσει το υλικό που είχε για την 

αναβάθμιση των ∆ιατμηματικών ∆ιαδικασιών. Οι δυο πλευρές δεσμεύτηκαν να 

συνεργαστούν εποικοδομητικά για την προώθηση της συγκεκριμένης δράσης. 

Αναφορικά με την συμπερίληψη των δράσεων των ΜΚΟ κάτω από το ΠΣΕΕ, το εν λόγω 

θέμα προκάλεσε την αντίδραση των πλείστων ΜΚΟ, με αποτέλεσμα να υπάρξουν 

καταγγελίες στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Συμβουλευτική Επιτροπή, ως υπεύθυνη 

για τον συντονισμό της εφαρμογής του Σχεδίου ∆ράσης, διαβεβαίωσε ότι θα 

συμπεριλάβει τις δράσεις όλων των ΜΚΟ ξεχωριστά για την προώθηση του σημαντικού 

έργου που επιτελούν.  

Ενόψει της μεγάλης καθυστέρησης της έναρξης υλοποίησης του Σχεδίου ∆ράσης, λόγω 

των διαφόρων προβλημάτων που προέκυψαν, οι προϋπολογισμοί των εμπλεκόμενων 

Υπουργείων για το έτος 2010 είχαν ήδη εγκριθεί. Συνεπώς, ο στόχος για το 2010 ήταν η 

ενημέρωση των Υπουργείων, ο καθορισμός συντονιστών από την πλευρά τους και η 

διεξαγωγή συναντήσεων/ συνεδριάσεων για το θέμα. Συγκεκριμένα, στάλθηκαν 

επιστολές με τις δράσεις που αφορούν ξεχωριστά τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα με 

σκοπό την ένταξή τους στα πλαίσια των προϋπολογισμών τους για το έτος. 
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Στρατηγικός Στόχος 1:  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

∆ιεύρυνση και Ενδυνάμωση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ανάληψη 

Συντονιστικού Ρόλου για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια 

Λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης του προϋπολογισμού κατά την τετραετία 2010-2013 

(2010 €60.000, 2011 €60.000, 2012 €55.200 και 2013 €53.687) δεν κατέστησαν δυνατές 

οι ενέργειες για αναβάθμιση και διεύρυνση του ρόλου της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

∆ημιουργία Κεντρικής Τράπεζας ∆εδομένων Καταγραφής Περιστατικών Βίας στην 

Οικογένεια 

Το εν λόγω θέμα απασχόλησε εκτεταμένα τη  Συμβουλευτική Επιτροπή, χωρίς όμως 

οποιαδήποτε ουσιαστική πρόοδο. Η Συμβουλευτική Επιτροπή θεωρεί εξαιρετικά 

σημαντική τη λειτουργία κεντρικού αρχείου συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών 

στοιχείων Βίας στην οικογένεια για την εφαρμογή του οποίου η Κύπρος, ως κράτος 

μέλος, δέχεται επανειλημμένα οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημιουργία ενός 

κεντρικού αρχείου στατιστικών δεδομένων θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στην 

εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης του προβλήματος της οικογενειακής βίας 

από το κράτος. Εκκρεμεί το ερώτημα σχετικά με το ποιος αρμόδιος φορέας 

κρατικος/ΜΚΟ θα πρέπει να αναλάβει το εν λόγω εγχείρημα το οποίο πιθανόν να απαιτεί 

ανάκληση εμπειρογνώμονα. Ο μικρός προϋπολογισμός της ΣΕ αδυνατεί να καλύψει τις 

σχετικές δαπάνες. Η Συμβουλευτική Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία, καταχωρεί τα 

στατιστικά στοιχεία των εμπλεκόμενων υπουργείων και ΜΚΟ στην ιστοσελίδα της 

www.familyviolence.gov.cy 

∆ιεξαγωγή Επιστημονικών Ερευνών 

 Η Συμβουλευτική Επιτροπή, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές 

καταγράφονται στο Άρθρο 7(1) του νόμου, είναι υπεύθυνη για την προώθηση 

επιστημονικών ερευνών σχετικά με τη Βία στην Οικογένεια. Λόγω όμως του πολύ 

περιορισμένου προϋπολογισμού της, η ΣΕ αδυνατεί να επιτελέσει το έργο της και 

να διεξάγει τις σχετικές έρευνες.  

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

Παραβατικότητα» 

Το 2010 ολοκληρώθηκε η διεκπεραίωση της  έρευνας με θέμα «Η συσχέτιση Βίας 

ενάντια στα Παιδιά μέσα στην Οικογένεια με τη Νεανική Παραβατικότητα». Η εν  
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λόγω  έρευνα  διεξήχθηκε  στα  πλαίσια  της  υλοποίησης  του Εθνικού Σχεδίου 

∆ράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας (2006-2010) και 

το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ημόσιας Τάξεως ήταν υπεύθυνο για τον 

συντονισμό όλων των δράσεων του εν λόγω Σχεδίου. Η πραγματοποίηση της 

έρευνας κατέστη δυνατή με κονδύλι που διέθεσε το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η Συμβουλευτική Επιτροπή ανέλαβε, λόγω της 

εμπειρογνωμοσύνης της, τη διεξαγωγή, εποπτεία και επιτυχή ολοκλήρωση της 

έρευνας.  

- «Έκταση, Συχνότητα, Μορφές και Επιπτώσεις της Ενδοοικογενειακής Βίας κατά 

των Γυναικών στην Κύπρο» 

Το 2012, κατόπιν πολλών διαδικαστικών και οικονομικών δυσκολιών, η ΣΕ 

κατόρθωσε να πραγματοποιήσει την έρευνα με θέμα «Έκταση, Συχνότητα, 

Μορφές και Επιπτώσεις της Ενδοοικογενειακής Βίας κατά των Γυναικών στην 

Κύπρο». Η υλοποίηση της έρευνας κατέστη δυνατή, χάριν στην αφιλοκερδή 

διεξαγωγή της από τους ∆ρα Μάρθα Αποστολίδου, ∆ρα Πετρούλα Μαυρικίου και 

∆ρα Σταύρο Πάρλαλη για τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Επίσης, ο Εθνικός 

Μηχανισμός για τα ∆ικαιώματα της Γυναίκας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης & 

∆ημόσιας Τάξεως κάλυψε τα λειτουργικά έξοδα για τη διεκπεραίωση της έρευνας 

ύψους €10,000. Η εν λόγω έρευνα αποτελεί την πρώτη παγκύπρια προσπάθεια 

διερεύνησης της έκτασης, των μορφών, της συχνότητας και των επιπτώσεων της 

βίας που ασκείται ενάντια στις γυναίκες στην κυπριακή οικογένεια από συζύγους 

και συντρόφους. Η Συμβουλευτική Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη διεξαγωγής 

περισσότερων ερευνών αναφορικά με το θέμα της βίας στην οικογένεια και, ενώ 

κατέχει την εμπειρογνωμοσύνη, αδυνατεί να εκπληρώσει την εν λόγω αρμοδιότητα 

της, λόγω του πολύ περιορισμένου προϋπολογισμού της. 

 Έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων (EIGE)  

Το 2012, πραγματοποιήθηκε η έρευνα για τη Βία κατά των Γυναικών και πιο 

συγκεκριμένα την ενδοοικογενειακή βία, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

προστασία/στήριξη των θυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια της 

παρακολούθησης της εφαρμογής του Προγράμματος ∆ράσης του Πεκίνου. Η 

Μονάδα Ισότητας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ημόσιας συνεργάστηκε στενά 

σε όλα τα στάδια της έρευνας, περιλαμβανομένης της επιλογής του ερευνητικού 

οίκου που ανέλαβε τη διεξαγωγή της, τη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου που 

συμπληρώθηκε από τα κράτη-μέλη, καθώς και την επεξεργασία των 
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αποτελεσμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εν λόγω συνεργασία, σημαντική 

ήταν η συμμετοχή και συνεισφορά της ΣΕ λόγω της εμπειρογνωμοσύνης της. 

 Επίσης, αξίζει να σημειωθεί η συνεισφορά των ΜΚΟ στον τομέα διεξαγωγής 

επιστημονικών ερευνών/ αξιολογήσεων σχετικά με τη Βία στην Οικογένεια. 

Ενδεικτικά είναι τα πιο κάτω: 

- Ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «Η συσχέτιση της Ενδοοικογενειακής Βίας με τη 

Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό»  

Το 2010, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, σε συνεργασία 

με τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, 

πραγματοποίησε το ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «Η συσχέτιση της 

Ενδοοικογενειακής Βίας με τη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό» στα 

πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του 

Κοινωνικού Αποκλεισμού 2010.  

- ∆ΡΑΣΗ κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας: Αναπτύσσοντας ένα Σύστημα 

Υποστήριξης των Θυμάτων της Ενδοοικογενειακής Βίας  

Το 2010, το Κέντρο Νομικών Πληροφοριών για τους ΜΚΟ Σλοβενία-PIC, σε 

συνεργασία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου συντόνισε 

το ερευνητικό έργο με τίτλο «∆ΡΑΣΗ κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας: 

Αναπτύσσοντας ένα Σύστημα Υποστήριξης Θυμάτων Ενδοοικογενειακής Βίας», το 

οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόγραμμα Daphne III . 

Κύριος στόχος του έργου ήταν η ευαισθητοποίηση των νομικών, δικαστών και 

εισαγγελέων που εμπλέκονται στην ενδοοικογενειακή βία, καθώς και η αύξηση της 

χωρητικότητας των Καταφυγίων των ΜΚΟ με στόχο την αποτελεσματική 

ανταπόκριση των αναγκών των θυμάτων. 

- Εθνική Έκθεση της Κύπρου με θέμα «Η Καταπολέμηση της Βίας σχετικά με τα 

θέματα Τιμής και τους Αναγκαστικούς Γάμους» 

Το 2010, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου δημοσίευσε την 

εν λόγω έκθεση στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «Η Καταπολέμηση της Βίας 

σχετικά με τα θέματα Τιμής και τους Αναγκαστικούς Γάμους» το οποίο 

χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ∆άφνη III.  

 - Έκθεση Αξιολόγησης του προγράμματος «Αγάπη Χωρίς Πόνο».  

Το Πρόγραμμα άρχισε τον Σεπτέμβριο 2010 και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο 2010 

από τον ΣΠΑΒΟ. Περιελάμβανε 20 δίωρα εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία 
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πραγματοποιήθηκαν σε 10 συνεχόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με την αξιολόγηση 

των ατόμων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, υπάρχει βελτίωση στη 

συμπεριφορά τους, ως προς το θυμό και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αξίζει να 

σημειωθεί εδώ ότι το Πρόγραμμα χρήζει εξωτερικής αξιολόγησης. 

 
 

Στρατηγικός Στόχος 2:  

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Ενίσχυση και στήριξη της οικογένειας  

∆ιαπιστώθηκε η διεξαγωγή αρκετών δράσεων αναφορικά με την ενίσχυση και στήριξη 

της οικογένειας, οι οποίες τις πλείστες περιπτώσεις ήταν αποτέλεσμα επιτυχούς 

συνεργασίας κρατικών υπηρεσιών και τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 

πιο κάτω: 

Γεωγραφική Κατανομή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ.19.03.2008, προωθείται σχεδιασμός 

Ορθολογικής Γεωγραφικής Κατανομής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας με τη 

δημιουργία 12 νέων τοπικών Γραφείων Κοινωνικών Υπηρεσιών παγκύπρια με κύριο 

σκοπό την προαγωγή της πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, η συνέργια και η 

δικτύωση των υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζουν ισότητα στην πρόσβαση από απόψεως 

τόπου και χρόνου για όλους τους πολίτες. Η αμεσότερη επαφή με τον πολίτη και η στενή 

συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και ΜΚΟ αποτελούν το πρώτο επίπεδο 

αντιμετώπισης και πρόληψης των κοινωνικών προβλημάτων. 

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν τα πιο κάτω: 

o Η διοικητική αποκέντρωση όλων των Γραφείων, 

o Η γεωγραφική αποκέντρωση στην Επαρχία Λάρνακας,  

o Γεωγραφική μετακίνηση στη Λεμεσό 2 Γραφείων Κοινωνικών Υπηρεσιών καθώς 

και η Μονάδα για την Οικογένεια,  

o Κατά το 2011, λειτούργησαν αποκεντρωμένα νέα Γραφεία στην Επαρχία 

Λευκωσίας (Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών Λατσιών και Λακατάμειας) και στην 

επαρχία Λεμεσού, (Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών Ζακακίου και Γερμασόγειας), 

o Το 2012, λειτούργησε το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Καμάρων στη Λάρνακα 

Στήριξη και ενδυνάμωση της οικογένειας και προστασία του παιδιού 

Στο πλαίσιο της επιδίωξης για στήριξη και ενδυνάμωση της οικογένειας και προστασία 

του παιδιού από φυσικούς και ηθικούς κινδύνους συνεχίζεται από τις ΥΚΕ η παροχή 
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συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε οικογένειες  με ανήλικα παιδιά και σε 

ενήλικες. Το 2011, ήταν σε ενέργεια 985 περιπτώσεις προληπτικής εργασίας οικογενειών 

με ανήλικα παιδιά και 125 περιπτώσεις προληπτικής εργασίας με ενήλικα άτομα. Το 

2012, ήταν σε ενέργεια 1095 περιπτώσεις προληπτικής εργασίας οικογενειών με ανήλικα 

παιδιά και 174 περιπτώσεις προληπτικής εργασίας με ενήλικα άτομα. Το 2013, ήταν σε 

ενέργεια 1038 περιπτώσεις προληπτικής εργασίας οικογενειών με ανήλικα παιδιά και 180 

περιπτώσεις προληπτικής εργασίας με ενήλικα άτομα. 

Στήριξη της οικογένειας σε επίπεδο πρωτογενούς και δευτερογενούς παρέμβασης 

Μέσω της χρηματοδότησης από το Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών οι Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας σε συνεργασία με τις Εθελοντικές Οργανώσεις Κοινωνικής Πρόνοιας και τις 

Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνέχισαν τη λειτουργία τους με 11 Κέντρα στήριξης της 

οικογένειας, 9 στη Λεμεσό και 2 στη Λευκωσία με στόχο την πρόληψη κοινωνικών 

προβλημάτων και τη στήριξη της οικογένειας σε επίπεδο πρωτογενούς και 

δευτερογενούς παρέμβασης. 

Στήριξη ευάλωτων ομάδων, μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και άλλων 

δραστηριοτήτων 

Στα πλαίσια του έργου «Εργασιακή και Κοινωνική Ενεργοποίηση Ατόμων που ανήκουν 

σε Ευάλωτες ομάδες, μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και άλλων 

δραστηριοτήτων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση Ανθρώπινο 

Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

προγραμμάτισαν προκήρυξη για τα άτομα που βρίσκονται μακριά από την αγορά 

εργασίας και αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, πρόγραμμα 

Επιδότησης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή και συμπράξεων με ΜΚΟ για την ανάπτυξη 

κοινωνικών προγραμμάτων στο δρόμο. Η επιδότηση αφορά το κόστος παροχής 

υπηρεσιών επαγγελματιών που θα δραστηριοποιούνται σε περιοχές υψηλού κινδύνου, 

θα στηρίζουν, θα κινητοποιούν με εξειδικευμένες τεχνικές ενεργοποίησης και θα βοηθούν 

τα άτομα αυτά να ενταχθούν σε προγράμματα κατάρτισης και στην αγορά εργασίας. 

Ο θεσμός των Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών στα σχολεία 

Ο θεσμός των Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών στα σχολεία εφαρμόστηκε σε 10 

Γυμνάσια (τρία στη Λάρνακα, τέσσερα στη Λεμεσό και τρία στη Λευκωσία) και μια 

Τεχνική Σχολή στη Λευκωσία. Κατά το 2012 διενεργήθηκε αξιολόγηση του 

προγράμματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας με θετικά αποτελέσματα ως 

προς τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών με σκοπό την 
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αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου. Στόχος του εν λόγω 

προγράμματος είναι να εξευρεθούν μηχανισμοί έγκαιρου εντοπισμού/ χειρισμού αλλά και 

πρόληψης των διαρροών των παιδιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα συμπεριφοράς/ 

σχολικής αποτυχίας και κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο.  

Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια 

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει στο ανήλικο και στο ενήλικο θύμα το δικαίωμα για βοήθεια, 

στήριξη και προστασία, προκειμένου να ενισχυθεί και αντιμετωπίσει τη βία που δέχεται. 

Το πρόγραμμα δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην κακοποίηση–παραμέληση ανηλίκων, 

προασπίζοντας τα δικαιώματα των παιδιών και δίδοντάς τους δίοδο πρόσβασης σε 

υπηρεσίες για εξασφάλιση βοήθειας. 

Για την καλύτερη εφαρμογή των Νόμων για την Πρόληψη της Βίας στην Οικογένεια και 

την Προστασία Θυμάτων, Ν.119(Ι)/2000 και Ν.212(Ι0/2004, όλοι οι Λειτουργοί 

Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στα Επαρχιακά Γραφεία 

Ευημερίας και στα Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών, έχουν διοριστεί με απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου, ως Οικογενειακοί Σύμβουλοι. Τα κύρια καθήκοντα των 

Οικογενειακών Συμβούλων είναι να διερευνούν τις σχετικές με το θέμα αναφορές και να 

χειρίζονται τα περιστατικά βίας.   

Το 2010 έτυχαν χειρισμού από τις ΥΚΕ 1,110 περιπτώσεις βίας στην οικογένεια από τις 

οποίες 491 αφορούσαν παιδιά και 619 ενήλικα μέλη της οικογένειας. Υπήρχαν σε 

ενέργεια 627 από τις οποίες 195 είναι περιπτώσεις βίας ενάντια στα παιδιά και 432 

αφορούσαν περιπτώσεις βίας κατά ενήλικων μελών της οικογένειας. Το 2011 έτυχαν 

χειρισμού 600 περιπτώσεις βίας στην οικογένεια, από τις οποίες 200 αφορούσαν παιδιά 

και 400 ενήλικα μέλη της οικογένειας. Υπήρχαν σε ενέργεια 810 περιπτώσεις, από τις 

οποίες 199 είναι περιπτώσεις βίας ενάντια στα παιδιά και 611 αφορούσαν περιπτώσεις 

βίας κατά ενήλικων μελών της οικογένειας. Το 2012 έτυχαν χειρισμού 1091 περιπτώσεις 

βίας στην οικογένεια, από τις οποίες 258 αφορούσαν παιδιά και 833 ενήλικα μέλη της 

οικογένειας. Υπήρχαν σε ενέργεια 432 περιπτώσεις, από τις οποίες 127 είναι 

περιπτώσεις βίας ενάντια στα παιδιά και 305 αφορούσαν περιπτώσεις βίας κατά 

ενήλικων μελών της οικογένειας. Το 2013 έτυχαν χειρισμού 578 περιπτώσεις βίας στην 

οικογένεια, από τις οποίες 153 αφορούσαν παιδιά και 425 ενήλικα μέλη της οικογένειας. 

Υπήρχαν σε ενέργεια 718 περιπτώσεις, από τις οποίες 142 είναι περιπτώσεις βίας κατά 

παιδιών και 576 αφορούσαν περιπτώσεις βίας κατά ενήλικων μελών της οικογένειας.  

Αξιοσημείωτη είναι η εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση 

προγραμμάτων στα πλαίσια της εφαρμογής του Σχεδίου ∆ράσης, ειδικά στην παροχή 
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υποδομών φροντίδας για παιδιά και άλλους εξαρτώμενους στις τοπικές τους κοινότητες, 

σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. 

Εντούτοις, έχει διαπιστωθεί ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζει προβλήματα 

χρηματοδότησης που εμποδίζουν την διατήρηση/ συνέχιση των προγραμμάτων που 

έχουν αναπτυχθεί. Ενδεικτικά αναφέρονται:   

Πολυπολιτισμικό Κέντρο φροντίδας παιδιών 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, των οποίων οι μητέρες έχουν 

υπηκοότητα άλλη  από την Κυπριακή, διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο με περιοχή 

κατοικίας το ∆ήμο Λευκωσίας, και έχουν δικαίωμα εργασίας. Το πρόγραμμα παρέχει 

υπηρεσίες και δραστηριότητες όπως, παραλαβή των παιδιών από το σχολείο, ζεστό 

γεύμα, παροχή βοήθειας για μελέτη των σχολικών μαθημάτων, μαθήματα σκακιού, 

γυμναστικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών, επισκέψεις στο δημοτικό κολυμβητήριο κ.τ.λ. 

Ουράνιο Τόξο 

Απευθύνεται σε παιδία ηλικίας 5-12 ετών, που κατοικούν εντός των δημοτικών ορίων 

Λευκωσίας. Παρέχεται προτεραιότητα στα παιδιά μονογονεϊκών και πολύτεκνων 

οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα.  

Συμβουλευτικό Κέντρο (Συ.Κε.) 

Στόχος του Συ.Κε. είναι η παροχή πρωτοβάθμιας ατομικής συμβουλευτικής υπηρεσίας 

από επαγγελματίες ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, σε όλους τους δημότες 

Λευκωσίας. Οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν. 

Ανοικτό Σχολείο 

Στα πλαίσια της δια βίου μάθησης, το Πολυδύναμο ∆ημοτικό Κέντρο Λευκωσίας σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, λειτουργούν το θεσμό του «Ανοικτού Σχολείου» με 

στόχο την αξιοποίηση των σχολικών χώρων ως κέντρα πολιτισμού, αθλητισμού και 

δημιουργίας. 

Συμβούλια Κοινοτικής Ευημερίας (ΣΚΕ) 

 Λειτουργία Παιδότοπων και Παιγνιδιοθηκών σε τοπικό επίπεδο (ΣΚΕ Αραδίππου) 

 Λειτουργία προγραμμάτων για φύλαξη παιδιών προσχολικής ηλικίας με ευέλικτα 

ωράρια, προσβάσιμων και για παιδιά με ειδικές ανάγκες (ΣΚΕ Αραδίππου) 

 Το 2010 Κέντρο Οικογένειας «Λητώ» παρείχε συμβουλευτική και εντατική 

βραχυπρόθεσμη ψυχοθεραπεία και καθοδήγηση (ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου) 

 Επιμορφωτικό πρόγραμμα «∆ημοκρατικής Οικογένειας» που αφορούσε τη σχέση 

γονέων και παιδιών (ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου) 
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Προληπτικό Ερευνητικό Πρόγραμμα ΑΡΕΤΗ από την Αστυνομία 

Η Αστυνομία εφάρμοσε το εν λόγω πρόγραμμα στα πλαίσια της αντιεγκληματικής της 

πολιτικής. Συγκεκριμένα, Η Μονάδα Εγκληματολογικών Ερευνών σε συνεργασία με το 

Παρατηρητήριο για τα Παιδιά έθεσε σε εφαρμογή το προληπτικό ερευνητικό πρόγραμμα 

«Εκπαίδευση Χαρακτήρων – Αρετή». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 

χαρακτήρα μέσα από τη βίωση δώδεκα 12 αξιών της ζωής: 

- ενδοπροσωπικές (αγάπη, ειρήνη, τόλμη, απλότητα, ελευθερία, υπευθυνότητα) και  

- διαπροσωπικές (συνεργασία, σεβασμός, προσφορά, ηγεσία, δικαιοσύνη και πολιτότητα).  

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10–15 χρόνων. Έχουν εκπαιδευτεί, 

από το 2007 μέχρι το 2012, 2000 μαθητές ∆ημοτικού και Γυμνασίου. Επίσης έχουν 

εκπαιδευτεί και 3000 γονείς μέσω βιωματικών εργαστηρίων και ενημερωτικών διαλέξεων. 

 

Στρατηγικού Στόχος 3:  

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

Ενημέρωση/ διαφώτιση και ευαισθητοποίηση του κοινού (16μερες,  ημέρα της 

γυναίκας, έκδοση ενημερωτικού υλικού, ανακοινώσεις τύπου, δημοσιογραφικές 

διασκέψεις) 

Αναφορικά με την ενημέρωση/ διαφώτιση και ευαισθητοποίηση του κοινού έχει 

διαπιστωθεί μια συστηματική και επιτυχής συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων 

κρατικών φορέων και ΜΚΟ για διεξαγωγή διαφόρων δραστηριοτήτων για το θέμα. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα πιο κάτω: 

∆ραστηριότητες για την Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στην Κακοποίηση των  Παιδιών (19 

Νοεμβρίου) και την Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών (25 

Νοεμβρίου) 

o Ανακοινώσεις τύπου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

o Συνεργασία Συμβουλευτικής Επιτροπής με τον Εθνικό Μηχανισμό για τα 

∆ικαιώματα της Γυναίκας στα πλαίσια των 16ήμερων ενάντια στη Βία κατά των 

Γυναικών (25.11.2010-10.12.2010) για πραγματοποίηση των πιο κάτω 

εκδηλώσεων: 

- 23.11.2010: ∆ημοσιογραφική ∆ιάσκεψη για την έναρξη των 16ήμερων 

δραστηριοτήτων, στη ∆ημοσιογραφική Εστία. 
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- 01.12.2010: Συναυλία στο Προεδρικό με το Εργαστήρι Εγχόρδων του 

Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων του Υπουργείου Παιδείας 

και Πολιτισμού υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του  Ματθαίου Καριόλου. 

- 25.11.2010: Υπόμνημα στον Πρόεδρο της Βουλής. 

- ∆ιεξαγωγή δύο βιωματικών εργαστηρίων για τη οικογενειακή βία ενάντια στις 

γυναίκες στο Πανεπιστήμιο Frederick (Λευκωσία και Λεμεσό) από την 

Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ∆ρα Μάρθα Αποστολίδου (2010) 

o Συνεργασία της Συμβουλευτικής Επιτροπής με τον Σύνδεσμο Πρόληψης & 

Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια για πληρωμένη κοινή διαφήμιση στο 

TVmania (26.11.2011). 

o Συμμετοχή της λειτουργού της Συμβουλευτικής Επιτροπής στη ραδιοφωνική 

εκπομπή του κ. Τσαγγαρά, στον ANT1fm (28.05.2011). 

o ∆ιανομή ενημερωτικού υλικού της ΣΕ στην Αστυνομία και το Σύνδεσμο Πρόληψης 

& Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια (2011) 

o Συμμετοχή της Προέδρου και λειτουργού της Συμβουλευτικής Επιτροπής στο 

DAPHNE INTERNATIONAL CONFERENCE : Human Rights & Violent Behaviour; 

The social & educational perspective – πραγματοποιήθηκαν 2 παρουσιάσεις από 

την Πρόεδρο της ΣΕ (2011) 

o Συμμετοχή της ΣΕ στις παγκόσμιες 16ήμερες δραστηριότητες ενάντια στη βία κατά 

των γυναικών που διοργάνωσε ο Εθνικός Μηχανισμός για τα ∆ικαιώματα της 

Γυναίκας (ΕΜ∆Γ): 

- 23.11.2011 - ∆ημοσιογραφική διάσκεψη στην δημοσιογραφική ΕΣΤΙΑ - 

11:00 πμ 

- 01.12.2011 - Επίσκεψη της Υποεπιτροπής του ΕΜ∆Γ για τη Βία στην 

Οικογένεια στη Βουλή των Αντιπροσώπων και παράδοση κονκάρδων σε 

Βουλευτές. Επίδοση μνημονίου και αναφορά από τον Πρόεδρο της Βουλής. 

o Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στο My Mall Λεμεσού από τις 11:00 μέχρι τις 14:00. 

Η εκδήλωση διεξήχθηκε με την συνεργασία της Αστυνομίας και του Συνδέσμου 

Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ).Ταυτόχρονη 

θεατρική παρέμβαση στο χώρο από εθελοντές με θέμα την ενδοοικογενειακή βία 

(24.11.2012) 

o Αόρατο Θέατρο από εθελοντές επί της Οδού Λήδρας στις 12:00. Το Θέατρο 

συντόνισε ο Mohammed Awwad, δημιουργός θεάτρου. (25.11.2012) 
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o Παρουσίαση της έρευνας της Συμβουλευτικής Επιτροπής  με θέμα «Η Βία ενάντια 

στις Γυναίκες στην Κυπριακή Οικογένεια», στο Frederick University - αίθουσα 

Τελετών «Τάσος Παπαδόπουλος» (04.12.2012) 

o Επίδοση υπομνήματος προς τον Πρόεδρο της Βουλής από την Υποεπιτροπή του 

ΕΜ∆Γ για τη Βία στην Οικογένεια (06.12.2012) 

o Τριήμερη έκθεση καλλιτεχνών στο Σκαλί Αγλαντζιάς με τίτλο “Art is…” σε 

συνεργασία με την Εταιρεία Express Yourself Healthy. ∆εκατέσσερις Κύπριοι και 

ξένοι καλλιτέχνες εξέθεσαν τα έργα τους με παράλληλη διεξαγωγή μουσικών και 

άλλων δράσεων στο χώρο. Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις έργων δόθηκαν 

στον ΣΠΑΒΟ. Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο ∆ήμαρχος Αγλαντζιάς κ. Κώστας 

Κόρτας (07-09.12.2012) 

o Επί την ευκαιρία της Ημέρας της Γυναίκας (8 Μαρτίου 2013), η Συμβουλευτική 

Επιτροπή προέβηκε σε Ανακοίνωση Τύπου σε όλα τα ΜΜΕ, τονίζοντας την 

αναγκαιότητα ενημέρωσης του κοινού για ενθάρρυνση των γυναικών-θυμάτων βίας 

να βγουν από τη σιωπή και να καταγγείλουν την κακοποίησή τους (08.03.2013)  

o Η Συμβουλευτική Επιτροπή, επί την ευκαιρία της Ημέρας της Γυναίκας, 

πραγματοποίησε στο γραφείο της συνάντηση με την Πρόεδρο και μέλη του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου του  ΣΠΑΒΟ, με σκοπό τη γνωριμία με το νέο ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο του Συνδέσμου και τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν τη βία στην 

οικογένεια. Ανάμεσα σε άλλα θέματα ήταν και η προώθηση του ζητήματος της 

λειτουργίας της τηλεφωνικής Γραμμής Άμεσης Βοήθειας 1440 σε 24ωρη βάση, 

καθότι όπως τονίστηκε από τη διεθνή εμπειρία, τις βραδινές ώρες τα θύματα 

οικογενειακής βίας έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης και βοήθειας (09.03.2013) 

o Ανακοίνωση Τύπου με θέμα «Η Σεξουαλική Κακοποίηση κατά των Γυναικών και 

των Παιδιών»  

Στις 25.11.2011, η Ευρωβουλευτής κα Αντιγόνη Παπαδοπούλου παρουσίασε τη 

νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, που 

εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ένα σημαντικό βήμα για τη μηδενική 

ανοχή αναφορικά με όλα τα εγκλήματα εις βάρος των παιδιών. Στην εκδήλωση 

παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των ΜΜΕ, η Επίτροπος για τα ∆ικαιώματα του 

Παιδιού, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι από τη 

Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια, καθώς και ΜΚΟ η οποία διοργανώθηκε από το Γραφείο του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών 

Κοινωνικού Φύλου (MIGS), στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία. 

o Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση 

παιδιών 

Το 2011, η Επίτροπος Προστασίας των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού προώθησε 

δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και 

Κακοποίηση στα πλαίσια της εκστρατείας «Ένα στα Πέντε». Αυτές περιελάμβαναν 

συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις και στήριξη πρωτοβουλιών ΜΚΟ που 

εμπλέκονται στην εκστρατεία. Παράλληλα, διατήρησε στενή επαφή με το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού και 

πραγματοποίησε επισκέψεις σε σχολεία όπου και συζήτησε το συγκεκριμένο θέμα 

με τους διδάσκοντες και το διοικητικό προσωπικό. Επίσης, η Επίτροπος 

συμμετείχε στη διαδικασία ανάθεσης της λειτουργίας του εναρμονισμένου αριθμού 

116000 για παιδιά που αγνοούνται, σε ΜΚΟ. Συγκεκριμένα, η λειτουργία της 

υπηρεσίας 116000 ανατέθηκε υπό μορφή κοινοπραξίας στους ΜΚΟ, Σύνδεσμο 

για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) και “Hope 

For Children” UNCRC Policy Centre (HFC). 

o Εργαλεία κατά της Βίας: Καταπολέμηση της Βίας σχετικά με τα θέματα Τιμής, τους 

Καταναγκαστικούς Γάμους και την Εγκατάλειψη  

Το 2012, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) συμμετείχε 

στην ανάπτυξη εργαλείων κατά της βίας ειδικά για τους ΜΚΟ στην Ευρώπη που 

αντιμετωπίζουν βία σχετικά με θέματα τιμής, καταναγκαστικών γάμων και 

εγκατάλειψης. Το περιεχόμενο βασίζεται στην πρακτική εμπειρία των ΜΚΟ στη 

Σουηδία, Γερμανία, Κύπρο, Ολλανδία και Τουρκία, το οποίο συνέλεξε και ετοίμασε 

η "Ιπτάμενη Ομάδα κατά της βίας».  

o «Youth4Youth» Έκθεση Φοιτητών για τον τερματισμό της έμφυλης βίας  

Στις 26.03.2012, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) 

διοργάνωσε εκδήλωση στα πλαίσια του έργου «Youth4Youth: Ενδυνάμωση Νέων 

στην πρόληψη της έμφυλης βίας μέσα από την Αλληλοδιδακτική», η οποία  

χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Daphne III της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

o One Billion Rising  

Στις 14.02.2013 ένα δισεκατομμύριο γυναίκες και άνδρες διαδήλωσαν μέσα από 

το χορό για τη βία κατά των γυναικών στα πλαίσια της παγκόσμιας εκστρατείας 

One Billion Rising, όπου ένα δισεκατομμύριο γυναίκες στον κόσμο αναμένεται να 
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υποστούν βία στη διάρκεια της ζωής τους (δηλαδή 1 στις 3 γυναίκες παγκόσμια). 

Στα πλαίσια αυτής της παγκόσμια έκκλησης για δράση για τον τερματισμό της βίας 

κατά των γυναικών διοργανώθηκε σχετική εκδήλωση στη Λευκωσία, στο Mall of 

Cyprus σε συνεργασία με το Creativity Dance Studio, Γραφείο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Κύπρο, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, και το Ραδιόφωνο Mix 

FM 102.3. Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν ο Εθνικός Μηχανισμός για τα ∆ικαιώματα 

της Γυναίκας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ημοσίας Τάξεως, το Γραφείο της 

Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, η Nexia Poyiadjis, ο Panayiotides Promotional Ideas και 

οι Kemanes Printing Ltd. 

o Στις 10.12.2013 το Κυπριακό Λόμπυ Γυναικών οργάνωσε εκδήλωση με τίτλο 

«∆ράσε ενάντια στο Βιασμό! Αξιοποίησε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης!» 

στο Σπίτι της Ευρώπης με τη συμμετοχή βουλευτών, ακαδημαϊκών και 

εκπροσώπων γυναικείων οργανώσεων και ΜΚΟ. Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν 

να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας δημόσιας συζήτησης για την ανάγκη λήψης 

άμεσων μέτρων για την πρόληψη της σεξουαλικής βίας και του βιασμού και για την 

προστασία και τη στήριξη των θυμάτων. Επίσης, στόχος της εκδήλωσης ήταν η 

προώθηση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης ως ένα από τα πιο σημαντικά 

εργαλεία που αφορά την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών. Η 

εκδήλωση αυτή αποτέλεσε μέρος μιας ευρύτερης σειράς δημόσιων εκδηλώσεων 

που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των 16ήμερων ακτιβισμού ενάντια στη 

βία κατά των γυναικών μεταξύ 25 Νοεμβρίου και 10 ∆εκεμβρίου σε όλη την 

Ευρώπη. 

Εκδόσεις 

 Το 2011 εκδόθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή βιβλιαράκι με θέμα «Η Βία 

κατά των Γυναικών μέσα στην Οικογένεια». 

 Το 2011, οι δράσεις της Επιτρόπου Προστασίας των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού 

συνέβαλαν στη μετάφραση στα ελληνικά του παραμυθιού “Τhe Underwear rule” για 

αυτοπροστασία των παιδιών από τη σεξουαλική βία. 

 Στα έτη 2010-2013 επανεκδόθηκε το υφιστάμενο ενημερωτικό υλικό 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». 
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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 ∆εν Κοιτούσα» 

 «Το Στατιστικό Πορτραίτο της Γυναίκας της Κύπρου» 

Το 2012 η Μονάδα Ισότητας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ημόσιας Τάξεως 

ετοίμασε ειδική έκδοση για την Κύπρια Γυναίκα (Το Στατιστικό Πορτραίτο της 

Γυναίκας της Κύπρου), σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, η 

οποία περιλάμβανε στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση, εκπαίδευση, υγεία, 

φτώχεια, δημόσια ζωή και τη βία κατά των γυναικών. 

 «Βία στις σχέσεις: Μύθοι και Πραγματικότητα» 

Το 2013, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) σε 

συνεργασία με άλλους εταίρους, εξέδωσε το βιβλιαράκι του Youth4Youth με τίτλο 

«Βία στις σχέσεις: Μύθοι και Πραγματικότητα» με στόχο την ευαισθητοποίηση των 

νέων σχετικά με τη έμφυλη βία (GBV). Το εν λόγω βιβλιαράκι ετοιμάστηκε στα 

πλαίσια του διακρατικού έργου Youth4Youth: «Ενδυνάμωση των Νέων στην 

πρόληψη της έμφυλης βίας μέσα από την Αλληλοδιδακτική», που 

συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Daphne III της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

και συντονίστηκε από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 

(MIGS) σε συνεργασία με το Casa Delle Donne per Non Subire Violenza (Ιταλία), 

το Centre of Research in Theories and Practices that -University of Barcelona 

(Spain), το European Anti-Violence Network (Greece) και το Women’s Issues 

Information Centre (Lithuania). 

Επιμόρφωση των επαγγελματιών όλων των εμπλεκόμενων Υπουργείων 

 Συνέδριο με θέμα «Καταπολέμηση της Ενδοοικογενειακής Βίας κατά των Γυναικών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 
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Στις 8-9.11.2012, στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μονάδα Ισότητας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και 

∆ημόσιας Τάξεως διοργάνωσε Συνέδριο για την Καταπολέμηση της 

Ενδοοικογενειακής Βίας κατά των Γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο 

πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία. Στο Συνέδριο συμμετείχαν 137 εκπρόσωποι (57 

Κύπριοι και 80 ξένοι) από τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ, 

εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ακαδημαϊκοί, μέλη διεθνών 

οργανισμών, καθώς και μέλη Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων που ασχολούνται με 

θέματα ισότητας και βίας κατά των γυναικών. Στα πλαίσια του Συνεδρίου έγινε 

μεταξύ άλλων παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας του EIGE σχετικά με 

την κατάσταση των υπηρεσιών στήριξης των γυναικών-θυμάτων βίας, καθώς και 

της έρευνας της ΣΕ για τη Βία ενάντια στις γυναίκες στην κυπριακή οικογένεια.  

 6
η 
Σύνοδος Κορυφής για την Ισότητα με θέμα «Προώθηση της Ισότητας για την 

Ανάπτυξη» 

Στις 22-23.11.2012, στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ημόσιας Τάξεως σε 

συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνδιοργάνωσαν την 6
η 
Σύνοδο 

Κορυφής για την Ισότητα που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, με θέμα 

«Προώθηση της Ισότητας για την Ανάπτυξη». Η Σύνοδος Κορυφής συγκέντρωσε 

250 υψηλού επιπέδου εκπροσώπους από κυβερνήσεις, ΜΚΟ, κοινωνικούς 

εταίρους, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επιχειρήσεις, αλλά και ακαδημαϊκούς και 

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

τις υπό ένταξη χώρες. 

 Ετήσιο Συνέδριο για τα Θεμελιώδη ∆ικαιώματα θέμα “Justice in austerity: 

challenges and opportunities for access to justice”. 

Στις 6-7.12.2012, στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών 

∆ικαιωμάτων της Ε.Ε. (FRA) με την υποστήριξη της Κυπριακής Προεδρίας και 

υπό την αιγίδα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Ετήσιο Συνέδριο 

για τα Θεμελιώδη ∆ικαιώματα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες με 

θέμα “Justice in austerity: challenges and opportunities for access to justice”. 

 Παγκύπριο συνέδριο με θέμα «Βία στην Οικογένεια: πρόληψη, προστασία, δίωξη» 

Στα πλαίσια των 16ήμερων ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου-10 
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∆εκεμβρίου), η Συμβουλευτική Επιτροπή, στις 05.11.2013, πραγματοποίησε 

παγκύπριο συνέδριο σε 130 επαγγελματίες όλων των εμπλεκόμενων Υπουργείων 

με θέμα «Βία στην Οικογένεια: πρόληψη, προστασία, δίωξη».  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι για την περίοδο 2014-2015, η προσπάθεια συστηματικής 

εκπαίδευσης των επαγγελματιών όλων των εμπλεκόμενων Υπουργείων έχει 

καταστεί δυνατή μέσα από το κοινοτικό χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «PROGRESS». 

Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ως Αρχή Ισότητας, 

με συνεργάτες τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση 

της Βίας στην Οικογένεια, την Κυπριακή Ακαδημία ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και το 

Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS). Τα εκπαιδευτικά 

σεμινάρια στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών που εμπλέκονται 

στο θέμα της πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών βίας κατά των γυναικών 

και κοριτσιών, στη βελτίωση των γνώσεών τους για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και 

την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους. Η θεματολογία και μεθοδολογία των 

σεμιναρίων στοχεύουν ειδικότερα στις ακόλουθες βασικές ομάδες επαγγελματιών: 

Αστυνομικούς, Επαγγελματίες Υγείας (Γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, 

επισκέπτριες υγείας), Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νομικούς, 

Λειτουργούς Μετανάστευσης και Εργασίας (σε περιπτώσεις που η βία ασκείται 

εναντίον μεταναστριών), καθώς και σε Λειτουργούς των ΜΜΕ. 

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (Υπουργείο Παιδείας) 

 Συνεχίστηκε και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ο θεσμός των σεμιναρίων σε 

σχολική βάση και των σεμιναρίων για τους γονείς στα σχολεία, σε διάφορες 

περιοχές της ελεύθερης Κύπρου. Τα σεμινάρια περιλάμβαναν διάφορα θέματα, τα 

πλείστα όμως είχαν ψυχοκοινωνικό περιεχόμενο, που αφορούσε στη συμπεριφορά 

παιδιών και εφήβων και τρόπους αντιμετώπισης έκρυθμων καταστάσεων. Φαίνεται 

ότι τα πιο πάνω θέματα ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί.  

 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών που εργάζονται στα Ενιαία Ολοήμερα 

Σχολεία 

Καλύφτηκαν βασικές έννοιες στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Στο Πρόγραμμα 

συμμετείχαν με εισήγηση Λειτουργοί και Σύμβουλοι του ΥΠΠ, ∆ιευθυντές, 

Εκπαιδευτικοί και δίδαξαν Λειτουργοί του ΠΙ, και εξωτερικοί συνεργάτες του ΠΙ. Η 
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Φάση Β΄ του Προγράμματος (Νοέμβριος 2009-Μάρτιος 2010) περιλάμβανε 

εργασία στη σχολική μονάδα με ανάπτυξη παρεμβατικών προγραμμάτων και 

στήριξη των σχολικών μονάδων από τις Συντονίστριες του Προγράμματος. Η 

Φάση Γ΄ του Προγράμματος διεξήχθη το Μάιο του 2010 και είχε τη μορφή 

ημερίδας. Το περιεχόμενο εστιάστηκε στην παρουσίαση των παρεμβατικών 

προγραμμάτων που ανέπτυξαν τα σχολεία στη Β΄ Φάση του Προγράμματος. 

 Πρόγραμμα Συναισθηματικής Αγωγής 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών οργάνωσε 

και διεξήγαγε το Πρόγραμμα Συναισθηματικής Αγωγής (Απρίλιος 2010), το οποίο 

παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης. Επίσης, το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο πρόσφερε κατά τη διάρκεια της χρονιάς 2009-2010 το Πρόγραμμα «Το 

Μονοπάτι της Καρδιάς» για εκπαιδευτικούς Προδημοτικής Εκπαίδευσης. 

 Στις 20 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Ευαισθητοποίηση για 

την προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και Ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα», σε 

συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών (Καθ. Χρυσή Χατζηχρίστου). Η ημερίδα είχε ως στόχο την 

ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με τις σχέσεις ενηλίκων και 

εφήβων και το συναισθηματικό κλίμα στο χώρο του σχολείου, που αποτελούν 

απαραίτητες προϋποθέσεις για τη θεμελίωση και διατήρηση μιας επαρκούς και 

αποτελεσματικής μαθησιακής διαδικασίας. Η δράση αυτή απευθυνόταν στους 

εκπαιδευτικούς Γυμνασίων όλων των ειδικοτήτων και σε αυτή συμμετείχαν 67 

εκπαιδευτικοί. 

 Το 2010 στα πλαίσια του προγράμματος των προαιρετικών Σεμιναρίων 

Επιμόρφωσης η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ) διεξήγαγε δύο 

σεμινάρια για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια. 

 Το 2010 η ΥΕΨ ανέπτυξε σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Σχολικής Ψυχολογίας με στόχο την επιμόρφωση του 

προσωπικού της σε θέματα χειρισμού κρίσεων. Η συγκεκριμένη σειρά 

ολοκληρώθηκε το 2011. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί 

ψυχολόγοι που παρακολούθησαν τη σειρά των σεμιναρίων θεωρούνται ειδικοί στον 

τομέα και μπορούν να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Εκπαιδευτικών 

Ψυχολόγων (European Network of School Psychologists) για αντιμετώπιση 

κρίσεων στα σχολεία. Ταυτόχρονα, η ΥΕΨ έχει κωδικοποιήσει πρωτόκολλο με τη 
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μορφή Οδηγού για Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους το οποίο αναμένονται οι 

Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι να ακολουθούν άμεσα και ομαδικά στη διαχείριση 

προβλημάτων που αναφύονται σε επαρχιακό επίπεδο. 

 Το 2011, η ΥΕΨ συμμετείχε στα επιμορφωτικά προγράμματα του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου με διαλέξεις προς τους ∆ιευθυντές Μέσης, ∆ιευθυντές ∆ημοτικής και 

Συντονιστές Βοηθούς ∆ιευθυντές Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης για τη βία στο 

σχολείο. Το 2011 στα πλαίσια του προγράμματος των Προαιρετικών Σεμιναρίων 

Επιμόρφωσης η ΥΕΨ διεξήγαγε: δύο σεμινάρια για την πρόληψη και αντιμετώπιση 

της βίας στην οικογένεια, ένα σεμινάριο για την κακοποίηση του παιδιού και το 

ρόλο των εκπαιδευτικών, ένα σεμινάριο για την ψυχοδυναμική προσέγγιση της 

παιδικής και εφηβικής ηλικίας, ένα σεμινάριο για το χωρισμό και το διαζύγιο και τη 

βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί στους μαθητές τους. 

 Το 2012, Η Υ.Ε.Ψ. συμμετείχε  στα επιμορφωτικά προγράμματα του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου με διαλέξεις προς τους ∆ιευθυντές Μέσης, ∆ιευθυντές ∆ημοτικής και 

Συντονιστές Βοηθούς ∆ιευθυντές Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης για τη βία στο 

σχολείο. Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος των Προαιρετικών Σεμιναρίων 

Επιμόρφωσης η Υ.Ε.Ψ. διεξήγαγε: δύο σεμινάρια για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια και ένα σεμινάριο για την κακοποίηση του 

παιδιού και τον ρόλο των εκπαιδευτικών. 

Επιμόρφωση των Λειτουργών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας  

 Το 2010 πραγματοποιήθηκαν τα πιο κάτω: 

Σεμινάριο με θέμα «Παιδιά που απομακρύνονται από τους γονείς τους» που 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Fairstart στις 

03.05.2010 και 07.05.2010. Στο εν λόγω σεμινάριο συμμετείχαν 2 Ιδρυματικοί 

Λειτουργοί και 2 Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών.   

Σεμινάριο με θέμα «Ζωή στα Ιδρύματα» που πραγματοποιήθηκε από το 

Υπουργείο Υγείας και Προνοίας Ελλάδας στις 07.06.2010. Στο εν λόγω σεμινάριο 

συμμετείχαν 4 Ιδρυματικοί Λειτουργοί και 1 Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών.   

 Το 2011 πραγματοποιήθηκαν τα πιο κάτω: 

Σεμινάριο με θέμα «Κακοποίηση των παιδιών: οι ανάγκες των γονιών και της 

οικογένειας» που πραγματοποίησαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας με την 

ανάκληση εμπειρογνωμόνων από Ελλάδα στις 12.05.2011. Στο εν λόγω σεμινάριο 

συμμετείχαν 6 Ιδρυματικοί Λειτουργοί και 25 Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών.   
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 Το 2012 πραγματοποιήθηκαν τα πιο κάτω: 

Σεμινάριο με θέμα «∆ιαχείριση κρίσης στο Ίδρυμα» που πραγματοποίησαν οι 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στις 18-19.01.2012. Στο εν λόγω σεμινάριο 

συμμετείχαν 10 Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

Εκπαιδευτικό εργαστήρι από εμπειρογνώμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας που πραγματοποίησε το Υπουργείο Υγείας στις 17-18.01.2012. Σε αυτό 

συμμετείχαν 2 Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

Συνέδριο για την Καταπολέμηση της Ενδοοικογενειακής Βίας κατά των Γυναικών 

που πραγματοποίησε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ημόσιας Τάξεως/ Μονάδα 

Ισότητας στις 08-09.11.2012. Στο εν λόγω συνέδριο συμμετείχαν 2  Λειτουργοί 

Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

 Το 2013 πραγματοποιήθηκαν τα πιο κάτω: 

∆ιήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στα πλαίσια του Έργου «Gate-Guardians for 

separated children against Trafficking and any form of Exploitation» που 

πραγματοποίησε το CARDET στις 14-15.03.2013. Στο εν λόγω σεμινάριο 

συμμετείχαν 4 Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

Σεμινάριο με θέμα «∆ιαχείριση κρίσης στο Ίδρυμα» που πραγματοποίησαν οι 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στις 25.04.2013, 15.05.2013, 21.05.2013, 

23.05.2013, 30.05.2013, 04-05.06.2013, 11-13.06.2013,  Στο εν λόγω σεμινάριο 

συμμετείχαν 217 Ιδρυματικοί Λειτουργοί. 

Σεμινάριο με θέμα «Εργασία με Οικογένειες που έχουν βιώσει Βία και Εθισμό με 

στόχο την προστασία των παιδιών, την ενδυνάμωση της κοινότητας και την 

αποτελεσματικότητα των Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών» που 

πραγματοποίησαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στις 20.05.2013, στο 

οποίο συμμετείχαν 16 Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

Ημερίδα με θέμα «Μετάβαση από το Ιατρικό στο Κοινωνικό Μοντέλο της 

Αναπηρίας» που πραγματοποίησε η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων 

Αναπήρων στις 25.06.2013, στο οποίο συμμετείχε 1 Λειτουργός Κοινωνικών 

Υπηρεσιών. 

Σεμινάριο με θέμα «Στήριξη Θυμάτων Εμπορίας Προσώπων» που 

πραγματοποίησε το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την Αμερικανική 

Πρεσβεία στις 04.10.2013, στο οποίο συμμετείχαν 7 Λειτουργοί Κοινωνικών 

Υπηρεσιών. 
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∆ιήμερο Σεμινάριο μέσα από το συγχρηματοδοτούμενο Έργο «Take Care» για το 

Αλκοόλ και τις Εξαρτήσεις που πραγματοποίησε το ΚΕΝΘΕΑ στις 10-11.10.2013, 

στο οποίο συμμετείχαν 5 Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

Σεμινάριο με θέμα «International Civil Society Exchange & Networking on 

Trafficking in Human Beings» που πραγματοποίησε το ΚΙΣΑ στις 21.10.2013, στο 

οποίο συμμετείχε 1 Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

Παγκύριο Συνέδριο με θέμα «Βία στην Οικογένεια: Πρόληψη, Προστασία και 

∆ίωξη» που πραγματοποίησε η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και 

Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια στις 05.11.2013, στο οποίο συμμετείχαν 

11 Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

Επιμόρφωση των Αστυνομικών 

 Αποστολή της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου είναι η παροχή ολοκληρωμένης 

ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλα τα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου. Το 2010 

διοργανώθηκαν στην Αστυνομική Ακαδημία 97 συνολικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα και σεμινάρια τα οποία παρακολούθησαν 2016 μέλη της Αστυνομίας 

και 239 μέλη άλλων Υπηρεσιών. 

 Τον Νοέμβριο του 2010 η Αστυνομία οργάνωσε συνέδριο «Domestic Violence-

International Aspects and Experiences», όπου συμμετείχαν με ομιλία το μέλος της 

ΣΕ που προέρχεται από την Αστυνομία, κος Κώστας Βέης και η πρόεδρος της ΣΕ, 

∆ρα Μάρθα Αποστολίδου.   

 Το 2011 μέλη της Αστυνομίας συμμετείχαν ως εμπειρογνώμονες σε εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που διοργανώθηκε από την Πορτογαλία και τη Γαλλία με θέμα 

“International Aspects and Experiences of Domestic Violence”. Επίσης, η 

Αστυνομία συμμετείχε ως εταίρος στο διακρατικό ερευνητικό έργο Victimizing 

Children Through Injuring Mothers (VI.C.T.I.MS.) το οποίο χρηματοδοτήθηκε με το 

πρόγραμμα ∆ΑΦΝΗ ΙΙΙ της Ε.Ε. και του οποίου την ευθύνη συντονισμού είχε το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

 Στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας, πραγματοποιήθηκε συνέδριο με θέμα 

“Overcoming Attrition in Domestic Violence through Policing”, μεταξύ της 10
ης 
και 

12
ης 

Ιουλίου, 2012 στη Λεμεσό. Το Συνέδριο διοργανώθηκε ως μέρος ενός 

ευρύτερου σχεδίου το οποίο ξεκίνησε η Κυπριακή Αστυνομία με στόχο την 

υιοθέτηση εγχειριδίου βέλτιστων πρακτικών της Αστυνομίας, στην αντιμετώπιση 

της βίας στην οικογένεια, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στο ρόλο των Αρχών Επιβολής 
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του Νόμου, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της «φθοράς» των υποθέσεων 

και γενικότερα του φαινομένου της παρέκκλισης, εκτροπής ή/και αποτυχημένης 

διεκπεραίωσής τους, στο πλαίσιο ενός ποινικού συστήματος.  

 Η Αστυνομία, από το 2012 συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενο έργο που αφορά στην 

ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης επικινδυνότητας της βίας στην οικογένεια, μαζί 

με την Αστυνομία Πολωνίας, Αγγλίας, Σουηδίας, Βουλγαρίας, Αυστρίας και 

Πορτογαλίας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Λεονάρντο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρώτη συνάντηση έγινε το Νοέμβριο 2012 στην 

Πολωνία. 

 Το 2012 μέλη του γραφείου Βίας στην Οικογένεια δίδαξαν θέματα όπως η Βία στην 

Οικογένεια, Οπτικογραφημένες Καταθέσεις και η τέχνη της διαμεσολάβησης ως 

μέσο επίλυσης διαφορών, σε συνεργασία με την Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, 

στα πλαίσια της βασικής εκπαίδευσης δοκίμων αστυφυλάκων, αλλά και σε άλλες 

εκπαιδεύσεις που παρακολούθησαν Λοχίες και Αστυφύλακες που υπηρετούν στο 

ΤΑΕ, Αστυνομικούς Σταθμούς και Κοινοτική Αστυνόμευση. Επίσης, δίδαξαν θέματα 

που αφορούσαν το χειρισμό ανηλίκων σε υποθέσεις βίας στην οικογένεια και 

χειρισμό ανηλίκων που ενέχονται σε ποινικές υποθέσεις στο πλαίσιο τριήμερων και 

διήμερων σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν στην Αστυνομική Ακαδημία 

Κύπρου, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχεδιασμό. 

 Το 2013 μέλη του γραφείου Βίας στην Οικογένεια εκπροσώπησαν την Αστυνομία 

λαμβάνοντας μέρος σε συνέδρια/ σεμινάρια (23 συμμετοχές) με θέμα την 

ενημέρωση των επαγγελματιών για την πρόληψη της Βίας στην Οικογένεια και 

Κακοποίηση Ανηλίκων που οργάνωσαν διάφοροι φορείς. Επίσης, μέλη του 

γραφείου Βίας στην Οικογένεια δίδαξαν στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου θέματα 

Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίηση Ανηλίκων, στα πλαίσια προγραμμάτων 

εκπαίδευσης Υπαστυνόμων, Λοχιών, ΤΑΕ και Κοινοτικής Αστυνόμευσης. 

Πραγματοποιήθηκαν 11 εκπαιδεύσεις σε 179 μέλη της Αστυνομίας.    

Επιμόρφωση των επαγγελματιών  των Υπηρεσιών Υγείας 

 Το 2011 πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές διαλέξεις από το Υπουργείο Υγείας σε 

συνεργασία με ΠΙΣ για ενημέρωση ιατρικών λειτουργών σε θέματα ακρωτηριασμού 

γυναικείων γεννητικών οργάνων.  
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 Στις 17-18.01.2012  πραγματοποιήθηκε  ∆ιατμηματικό Εργαστήριο  από 

εκπαιδευτές της  ΠΟΥ με θέμα «Burden of interpersonal violence in WHO 

European Region and the  role of the health sector in violence prevention»  

 Το 2012 πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας Ημερίδα Νοσηλευτικών 

Υπηρεσιών με θέμα «Έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση της βίας στην 

οικογένεια». Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2012-13  πραγματοποιήθηκε η ετοιμασία 

πρωτοκόλλου αντιμετώπισης θυμάτων βιασμού στις Υπηρεσίες Υγείας (γυναικών).  

 Το 2013 στις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες πραγματοποιήθηκε  εκδήλωση με θέματα 

«Ο ρόλος της Μαίας για την αναγνώριση και παρέμβαση της κακοποιημένης 

εγκύου», «Ο ρόλος των Νοσηλευτών στην αναγνώριση και παρέμβαση της 

κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών και των κακοποιημένων ατόμων». 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε η  ετοιμασία πρωτοκόλλου αντιμετώπισης θυμάτων 

βιασμού στις Υπηρεσίες Υγείας (ανηλίκων) 

Επιμόρφωση των επαγγελματιών/εθελοντών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ) 

 Συνεργασία Συμβουλευτικής Επιτροπής με το MIGS για τη διεξαγωγή σεμιναρίου 

με θέμα «Χαρτογραφώντας τα Κενά στη Παροχή Υπηρεσιών για Γυναίκες Θύματα 

Βίας στην Οικογένεια», στο Holiday Inn, 29.11.2010. Παρουσιάστηκε η 

«Αξιολόγηση των Υπηρεσιών που προσφέρονται σε θύματα βίας στην οικογένεια 

από τις Υπηρεσίες του κράτους»  

 Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) σε συνεργασία με 

τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια, πραγματοποίησαν διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Recent 

Developments and Challenges in Domestic Violence: Implications for service and 

System Design» στη ∆ημοσιογραφική Εστία Κύπρου, 8-9 Μαρτίου 2011. 

 Ο ΣΠΑΒΟ ολοκλήρωσε τέσσερεις σειρές εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εθελοντές 

που έδειξαν ενδιαφέρον να στελεχώσουν την Γραμμή 1440. Ο στόχος των 

σεμιναρίων ήταν η εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης της βίας στην οικογένεια και 

στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1440: 

- 15 Φεβράρη - 19 Απρίλη 2010 

- 5 Οκτωβρίου - 7 ∆εκεμβρίου 2010 

- 11 Οκτωβρίου - 13 ∆εκεμβρίου 2011 

- 22 Ιανουαρίου 2013 - 9 Απριλίου 2013 
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 Το 2010 ο ΣΠΑΒΟ, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού 

Προγραμματισμού και την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων 

∆ημοτικής Εκπαίδευσης, ολοκλήρωσε με επιτυχία τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

«Γονείς και Εκπαιδευτικοί Ενάντια στην Βία». Το πρόγραμμα διεξήχθη και στις 

πέντε επαρχίες της Κύπρου (Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστο, Λεμεσό και Πάφο) 

μέσα σε μια περίοδο πέντε μηνών και προσέλκυσε περισσότερα από 480 άτομα. 

Το έργο είχε ως κύριο στόχο την εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

εκπαιδευτικών και γονιών σε θέματα σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία και την 

προστασία παιδιών. Πραγματοποιήθηκε με την χορηγία της Ισλανδίας, του 

Λιχνενστάιν και της Νορβηγίας μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), του Νορβηγικού Χρηματοδοτικού 

Μηχανισμού και της Κυπριακής ∆ημοκρατίας. Οι μηχανισμοί του ΕΟΧ και της 

Νορβηγίας συμβάλλουν στη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων 

στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.  

 Στις 3-4.03.2011 λειτουργός του ΣΠΑΒΟ συμμετείχε στο ∆ιεθνές Συνέδριο με θέμα 

την παιδική κακοποίηση που πραγματοποιήθηκε στην Βαρσοβία. Το συνέδριο 

πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης από την Πολωνία το 2ο εξάμηνο του 2011. 

 Στις 03-14.10.2011, ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε εκπαιδευτικά σεμινάρια για 

εκπαιδευτές του προγράμματος Αγάπη Χωρίς Πόνο. Στόχος των σεμιναρίων ήταν 

η εκπαίδευση λειτουργών από διάφορους φορείς, όπως την αστυνομία, το 

Υπουργείο Υγείας, ∆ικαιοσύνης κ.α. αλλά και η διάδωση του προγράμματος προς 

όλες τις επαρχίες. Η εκπαίδευση τέλεσε υπό την εποπτεία του Ψυχοθεραπευτή και 

σύμβουλου γάμου, κύριου Αντρέα Ορφανίδη και της Ψυχολόγου, κυρίας Στέλλας 

Ελευθεριάδη και έγινε στη αίθουσα πολλαπλής χρήσης του κτιρίου της Ελεγκτικής 

Υπηρεσίας. Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης ήταν εντατικό και διάρκεσε συνολικά 

50 ώρες, μέσα από δέκα εργάσιμες μέρες. 

 Στις 21-22.03.2011 λειτουργοί του ΣΠΑΒΟ μετέβηκαν στο Λονδίνο για να 

εκπαιδευτούν στο πρόγραμμα «Εγώ και Εσύ Μαμά» από τον οργανισμό Women’s 

Aid. To «Εγώ και Εσύ Μαμά» είναι πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων για μητέρες 

θύματα βίας στην οικογένεια, διάρκειας δέκα εβδομάδων και έχει στόχο να 

ενδυναμώσει και να υποστηρίξει τις μητέρες στην κατανόηση του ρόλου τους ως 

μητέρες και στην αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών τους.  
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 Σεμινάριο με θέμα "Καταπολέμηση της Βίας σχετικά με τα θέματα Τιμής και των 

Καταναγκαστικών Γάμων " 

 Στις 15.06.2012 το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS), 

πραγματοποίησε σεμινάριο με τίτλο "Ιπτάμενη Ομάδα κατά της βίας: 

Καταπολέμηση της Βίας σχετικά με τα θέματα Τιμής και των Καταναγκαστικών 

Γάμων " στο ξενοδοχείο Holiday Inn, στη Λευκωσία. 

 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «∆ομές της Βίας: Αναγνώριση των 

μιλιταριστικών δομών και της βίας κατά των γυναικών» 

Το 2012 στα πλαίσια των 16ήμερων ακτιβισμού κατά της έμφυλης βίας και της 

∆ιεθνούς Ημέρας Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, το Λόμπι Γυναικών Κύπρου (CWL), 

σε συνεργασία με το CARDET, διοργάνωσε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με 

θέμα «∆ομές της Βίας: Αναγνώριση των μιλιταριστικών δομών και της βίας κατά 

των γυναικών».  

 Το 2013 ο ΣΠΑΒΟ πραγματοποίησε δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια στη Λεμεσό (12 

Οκτωβρίου) και στην Πάφο (19 Οκτωβρίου) για τις ανάγκες των ομάδων στήριξης 

του Συνδέσμου. Στα σεμινάρια συμμετείχαν μέλη των ομάδων αλλά και άτομα που 

ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις ομάδες.  

 Στις 21.10-16.12.2013, ο ΣΠΑΒΟ μαζί με το Hope for Children πραγματοποίησαν 

επιμορφωτικά σεμινάρια-εργαστήρια για εκπαιδευτικούς ∆ημοτικής Εκπαίδευσης με 

τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επιλογή των θεματικών που 

αναπτύχθηκε έγινε με βάση τις ανάγκες που έφτασαν στην Υπηρεσία 116000 αλλά 

και μέσω των άλλων Προγραμμάτων. Φάνηκε ότι το θέμα της εξαφάνισης ή της 

φυγής παιδιών από το σπίτι τους σχετίζεται τόσο με το σχολικό εκφοβισμό όσο και 

με περιπτώσεις ενδοοικογενειακής κακοποίησης παιδιών. Η θεματολογία των 

εργαστηρίων ήταν: 

- Σχολικός εκφοβισμός 

- ∆ιαχείριση θυμού και δεξιότητες επικοινωνίας με τα παιδιά 

- Αναγνώριση και ∆ιαχείριση περιπτώσεων βίας εις βάρος  παιδιών 

 Το 2013, ο ΣΠΑΒΟ συμμετείχε στο συνέδριο με θέμα «Violence against Women, 

crimes and impunity» που πραγματοποιήθηκε στο Αmman της Ιορδανίας, με τη 

συμμετοχή 110 ατόμων από Εθελοντικές Οργανώσεις της Ευρώπης και Μέσης 

Ανατολής. Ο ΣΠΑΒΟ εκπροσωπήθηκε από τη λειτουργό Προγραμμάτων. Στόχος 

του συνεδρίου ήταν η συζήτηση, η δράση και η ανάλυση στρατηγικών για την 
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αντιμετώπιση της βίας εις βάρος των γυναικών, την προστασία και τη στήριξή τους, 

ιδιαίτερα στις χώρες της Ευρωμεσογείου. Συζητήθηκαν πρακτικές και τρόποι 

αντιμετώπισης της ατιμωρησίας των θυτών και όσων διαπράττουν εγκλήματα κατά 

των γυναικών. 

 
 
Στρατηγικός Στόχος 4:  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  

Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση της Νομοθεσίας 

Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων 

Το 2011, ο παραδοσιακός ελεγκτικός ρόλος του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως αναφορικά με 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων διευρύνθηκε, με την παραχώρηση, δια Νόμου 

[N.158(I)/2011], σε αυτόν, της αρμοδιότητας της ευρύτερης προαγωγής και προώθησης 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων. Ο 

περί Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Νόμος τροποποιήθηκε σχετικά, ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως 

ονομάζεται, πλέον, Επίτροπος ∆ιοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, 

και ασκεί εξουσίες που στόχο έχουν την ευρύτερη προώθηση και προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη διατήρηση ή επέκταση της προστασίας τους στη 

∆ημοκρατία και την τήρηση θεμελιωδών αρχών των δικαιωμάτων από τις Υπηρεσίες. Στα 

πλαίσια των νέων αυτών αρμοδιοτήτων, πραγματοποιήθηκαν, κατά το 2012, τέσσερις 

συνολικά ∆ράσεις και υποβλήθηκαν σχετικές Τοποθετήσεις της Επιτρόπου στους 

εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς. 

Πιο συγκεκριμένα, εξουσιοδοτείται: 

i. Να εξετάζει αυτεπάγγελτα και να ετοιμάζει εκθέσεις με απόψεις, εισηγήσεις 

και προτάσεις για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

ii. Να ετοιμάζει αυτεπάγγελτα εκθέσεις με απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις 

σε περίπτωση που, κατά τη διερεύνηση παραπόνου για παραβίαση ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, διαπιστώνει ότι υπάρχει τέτοια ανάγκη. 

iii. Για τους πιο πάνω σκοπούς, να έχει επαφές και διαβουλεύσεις με μη 

Κυβερνητικούς Οργανισμούς, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα 

οργανωμένα σύνολα. 

iv. Να παρίσταται σε συναντήσεις ή άλλες εκδηλώσεις διεθνών οργανισμών 

ή εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να συνεργάζεται με 

αυτούς. 
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Αντιπροσώπευση των παιδιών σε διαδικασίες που τα αφορούν 

Το 2011, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για αντιπροσώπευση των παιδιών σε 

διαδικασίες που τα αφορούν, η Επίτροπος Προστασίας των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού 

προώθησε το δικαίωμα του παιδιού να ακούγεται η άποψή του και να λαμβάνεται υπόψη 

σχετικά με περιστατικά βίας κατά τη λήψη αποφάσεων από τις δικαστικές και διοικητικές 

αρχές. 

Ανήλικα θύματα σε υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης 

Το 2011, η Επίτροπος Προστασίας των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού, μετά από διερεύνηση 

παραπόνων, προέβηκε σε εισηγήσεις προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων σχετικά με την παροχή ψυχολογικής στήριξης σε παιδιά τα οποία 

εμπλέκονται ως θύματα σε υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης που δεν μπορούν να 

στοιχειοθετηθούν. 

∆ιατμηματικές ∆ιαδικασίες για τον χειρισμό περιστατικών βίας στην οικογένεια (∆∆) 

Η θεσμοθέτηση των ∆∆ υπό μορφή κανονισμών και έγκριση τους από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων εξακολουθεί να εκκρεμεί λόγω του ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η 

αναβάθμιση τους.   

Εφαρμογή και Βελτίωση της Νομοθεσίας στο σύστημα Ποινικής ∆ικαιοσύνης 

Ποινική, σωφρονιστική και μετα-σωφρονιστική αντιμετώπιση των σεξουαλικά 

αδικοπραγούντων 

Με στόχο τον εντοπισμό τυχόν κενών στο ισχύον νομικό πλαίσιο και στην υποβολή 

συγκεκριμένων εισηγήσεων που αφορούν όλα τα επίπεδα δράσης της Πολιτείας σχετικά 

με τα σεξουαλικά αδικήματα, υποβλήθηκε Τοποθέτηση αναφορικά με την ποινική, 

σωφρονιστική και μετα-σωφρονιστική αντιμετώπιση όσων τελούν αδικήματα κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως και Προστασίας 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων διατύπωσε παρατηρήσεις αναφορικά με τις σχετικές 

ρυθμίσεις του Ποινικού Κώδικα και κατέγραψε σειρά εισηγήσεων για τον εκσυγχρονισμό 

και την τροποποίηση του σχετικού Νόμου, με τρόπο που να συνάδει με σύγχρονες 

αντιλήψεις χειρισμού των σεξουαλικών αδικημάτων. Επιπλέον, επισημάνθηκε από την 

Επίτροπο ∆ιοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων εμφαντικά η ανάγκη 

για κατάλληλη κατάρτιση των μελών των Υπηρεσιών που, συνήθως, έρχονται σε πρώτη 

επαφή με τα θύματα τέτοιων αδικημάτων, για εφαρμογή προγραμμάτων ή μέτρων 

παρέμβασης, με σκοπό την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων επανάληψης 

αδικημάτων σεξουαλικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε βάρος παιδιών, για επιβολή 

συγκεκριμένων όρων από το ∆ικαστήριο κατά την αποφυλάκιση ατόμων που 



Συμβουλευτική Επιτροπή Πρόληψης & Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια 
Τηλ.22775888, Φαξ.22775999, www.familyviolence.gov.cy 

Τ.Θ.24386, 1703 Λευκωσία 

73

καταδικάστηκαν για τέτοια αδικήματα, ιδιαίτερα εναντίον παιδιών και για επαναξιολόγηση 

των όρων αυτών, ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Τονίστηκε, επίσης, από την 

Επίτροπο ∆ιοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων η ανάγκη για διάθεση 

προγραμμάτων θεραπείας, εκτός φυλακών, στους δράστες, η παροχή κατάλληλης 

στήριξης των θυμάτων, ιδιαίτερα των παιδιών, και λήψης μέτρων, όπως εκπαίδευση και 

κατάρτιση για την αποθάρρυνση και μείωση της ζήτησης, που ευνοεί όλες τις μορφές 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. ∆ιατυπώθηκε, επίσης, η θέση ότι οι σχετικές με 

τέτοια αδικήματα ποινές, θα πρέπει να είναι ανάλογες με την ηθική και νομική απαξία του 

αδικήματος, ώστε να αποκαθιστούν τη δικαιοσύνη αλλά, ταυτόχρονα, να μεταχειρίζονται 

τον δράστη με δικαιοκρατικό τρόπο, και δόθηκε έμφαση στην υιοθέτηση ενός 

μακροπρόθεσμου Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης, με την εμπλοκή όλων των σχετικών φορέων 

και ανεξάρτητων ειδικών για όλα τα επιμέρους σχετικά ζητήματα. 

 

Στρατηγικός Στόχος 5:  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Έγκαιρος εντοπισμός κακοποιημένων παιδιών 

Οι Επισκέπτριες Υγείας έχουν προβεί σε μικρό αριθμό επισκέψεων παγκύπρια σε 

οικογένειες με παιδιά κάτω των 5 χρόνων στα πλαίσια των δυνατοτήτων που υπάρχουν. 

Επίσης, υπάρχει σχετικό πρωτόκολλο εργασίας. 

∆ημιουργία δομών προστασίας θυμάτων βίας παγκύπρια 

 Ο ΣΠΑΒΟ ίδρυσε τον πρώτο Χώρο Φιλοξενίας (ΧΦ) το 1998, παρέχοντας έτσι 

ασφάλεια και προστασία σε γυναίκες και τα παιδιά τους που βιώνουν 

ενδοοικογενειακή βία και βρίσκονται σε άμεσο σωματικό ή ψυχικό κίνδυνο από το 

οικογενειακό τους περιβάλλον. Εκεί μπορούν να διαμένουν με ασφάλεια και ηρεμία 

για προσωρινό διάστημα. Κατά την περίοδο 2010-2013, ήταν ο μοναδικός ΧΦ για 

θύματα ενδοοικογενειακής βίας στην Κύπρο. Στο ΧΦ εργάζονται κοινωνική 

λειτουργός, ψυχολόγος και φροντίστρια. Η τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας για 

θέματα Οικογενειακής Βίας 1440 (χωρίς χρέωση) μπορεί να ενημερώσει για την 

διαθεσιμότητα δωματίου στο ΧΦ. Επίσης, φιλοξενία στο ΧΦ διευθετείται είτε μέσω 

της Αστυνομίας είτε μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Εφόσον ένα 

άτομο ζητήσει φιλοξενία θα πρέπει να είναι έτοιμο να πάει στο ΧΦ την ίδια μέρα. 

∆εν μπορεί να κάνει κράτηση εκ των προτέρων και δε θα είναι πάντοτε σε θέση να 

εξασφαλίσει διαμονή, λόγω κυρίως της αυξημένης ζήτησης. Υπάρχει ανώτατο όριο 
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διαμονής, το οποίο είναι οι 8 εβδομάδες. Όμως, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται 

παράταση διαμονής υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί περισσότερος χρόνος στο 

άτομο που φιλοξενείται. Κατά τη διάρκεια παραμονής στο ΧΦ το άτομο μπορεί να 

συνεχίσει, εάν είναι δυνατόν, να εργάζεται ή να αναζητεί νέα εργασία. Στο ΧΦ οι 

γυναίκες έχουν την ευκαιρία να απέχουν από τη βία για κάποιο χρονικό διάστημα 

και να βρουν χρόνο να σκεφτούν μακριά από οποιοδήποτε κίνδυνο. Με τη βοήθεια 

και στήριξη των λειτουργών του ΧΦ ενδυναμώνεται το άτομο και διερευνά τις 

επιλογές του για να πάρει κάποιες αποφάσεις. Παράλληλα, ο Σύνδεσμος καλύπτει 

δωρεάν τις βασικές ανάγκες των φιλοξενουμένων. Επίσης, παρέχεται 

συμβουλευτική στήριξη στη μορφή ατομικών συναντήσεων και, όπου είναι εφικτό, 

σε ομαδικές συναντήσεις, καθώς και πληροφορίες για τα κοινωνικά και νομικά τους 

δικαιώματα. Ακόμη και μετά την αποχώρηση τους από το ΧΦ, παρέχεται η ευκαιρία 

για ατομικές συναντήσεις στο Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και στήριξης μέσω της 

γραμμής 1440. Η λειτουργία του ΧΦ διέπεται από κανονισμούς για μια θετική 

συμβίωση των φιλοξενουμένων και αποσκοπεί στο να εξασφαλίζεται η ηρεμία, η 

ασφάλεια και γενικά ένα ευχάριστο περιβάλλον για όλα τα άτομα κατά την διάρκεια 

διαμονής τους. Η διεύθυνση του ΧΦ είναι εμπιστευτική. Οι γυναίκες που 

φιλοξενούνται υπογράφουν ένα συμφωνητικό έγγραφο το οποίο συμπεριλαμβάνει 

τους όρους διαμονής τους καθώς και κανόνες αναγκαίους για την διασφάλιση τόσο 

της δικής τους ασφάλειας όσο και των άλλων. 

 Από το 1998 που λειτουργεί ο ΧΦ του Συνδέσμου μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2012, 

έχουν γίνει 380 εισδοχές. Από τις εισδοχές αυτές, μια γυναίκα φιλοξενήθηκε 7 

φορές, μια 4 φορές, μια 3 φορές, δέκα ήρθαν από 2 φορές και οι υπόλοιπες από 

μια φορά. Η πλειοψηφία των γυναικών (74,5%) που φιλοξενείται στο ΧΦ είναι 

αλλοδαπές με τις πλείστες εξ αυτών να έχουν καταγωγή από Τρίτες χώρες. Το 

25,5% (97 άτομα), ήταν Κύπριες εκ των οποίων το 0,5% (2) Τουρκοκύπριες και το 

1,1% (4) Αγγλοκύπριες. Κατά το 2011, 2 κοπέλες που φιλοξενήθηκαν ήταν 

Κύπριες, 7 γυναίκες από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και 11 γυναίκες από Τρίτες. 

Παράλληλα, κατά το 2012 φιλοξενήθηκαν 2 Κύπριες, 7 Ευρωπαίες και 12 από 

τρίτες χώρες. Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των γυναικών που 

φιλοξενήθηκαν, βλέπουμε πως η πλειοψηφία (74,9%) των γυναικών ήταν 

παντρεμένες, το 16,7% ήταν ελεύθερες, το 2,6% ήταν διαζευγμένες, το 0,6% ήταν 
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σε διάσταση και το 0,6% ήταν χήρες. Για το 4,5% των γυναικών, η οικογενειακή 

τους κατάσταση είναι άγνωστη. 

Από το 1998 μέχρι σήμερα έχουν φιλοξενηθεί 290 παιδιά. Το 34,8% των γυναικών 

που φιλοξενήθηκαν δεν έφεραν παιδιά μαζί τους, το 40,5% έφεραν 1 παιδί, το 

17,5% έφεραν 2 παιδιά, το 6,1% έφεραν 3 παιδιά, το 0,6% έφεραν 4 παιδιά και το 

0,6% έφεραν 5 παιδιά. Τέλος, η πλειοψηφία (51%) των γυναικών που 

φιλοξενήθηκαν ήταν άνεργες κατά την εισδοχή τους. Το 39% των γυναικών 

εργάζονταν και για 10% των γυναικών δεν υπάρχουν στοιχεία. 

 Το 2005 ο ΣΠΑΒΟ εξασφάλισε κρατική γη για την ανέγερση ιδιόκτητου του ΧΦ. Στις 

02.04.2013 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Ειρήνη» στη Λευκωσία, 

ενημερωτική εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία με σκοπό να ενημερωθούν 

περαιτέρω οι ∆ωρητές για τα δεδομένα στην Κύπρο. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο 

ΣΠΑΒΟ με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Νορβηγίας. Η εκδήλωση εντάσσεται 

στα πλαίσια της συνεργασίας του ΣΠΑΒΟ με τα Norway Grants, μέσα από τα οποία 

θα χρηματοδοτηθεί το μεγαλύτερο μέρος του Έργου. Το έργο ξεκίνησε στα τέλη του 

2013 και αναμένεται να εγκαινιαστεί το πρώτο τρίμηνο του 2015. 

Παροχή θεραπείας σε θύτες και θύματα βίας στην οικογένεια 

 Στις Φυλακές πραγματοποιήθηκαν τα πιο κάτω:  

- Ομάδα μελέτης από λειτουργούς των ΥΨΥ με αντικείμενο τη θεραπεία θυτών/ 

δραστών και θυμάτων, 

- Επεξεργασία Ε.Ο. σχετικά με την εφαρμογή καλών πρακτικών πρόληψης, 

θεραπείας και αποκατάστασης θυτών, 

- Προκαταρκτική αξιολόγηση όλων των υπόδικων/ κατάδικων σεξουαλικά 

αδικοπραγούντων με σκοπό τη δυνατότητα ένταξής τους σε θεραπευτικά 

προγράμματα 

 To Κέντρο Ψυχοθεραπείας Λευκωσίας προσφέρει τα πιο κάτω:  

- Θεραπευτικό Πρόγραμμα Σεξουαλικά Κακοποιημένων Ανηλίκων και Ενηλίκων 

Θυμάτων (2 κλινικοί ψυχολόγοι - ψυχοθεραπευτές, 2 μέρες την εβδομάδα)  

- Θεραπείες σεξουαλικά κακοποιημένων ενηλίκων (εξωτερικά ιατρεία Λεμεσού)  

Εφαρμογή των ∆ιατμηματικών ∆ιαδικασιών για τον χειρισμό περιστατικών βίας στην 

οικογένεια (∆∆) 

Η εφαρμογή των ∆∆  (μέσα από ημερίδες, σεμινάρια και ενημερωτικές συναντήσεις των 

εμπλεκόμενων υπουργείων) δεν κατέστη δυνατή λόγω του ότι η αναβάθμιση των ∆∆ 
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βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία (από τις ΥΚΕ και τη ΣΕ) και αναμένεται να 

ολοκληρωθεί το 2014. 

 

Στρατηγικός Στόχος 6:  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ 

 Η Συμβουλευτική Επιτροπή καθορίστηκε ως ο υπεύθυνος φορέας συντονισμού και 

παρακολούθησης της εφαρμογής του Σχεδίου ∆ράσης. 

 Με βάση το Σχέδιο ∆ράσης, το κάθε Υπουργείο/Κρατικός Φορέας είναι υπεύθυνο 

για την υλοποίηση του μεριδίου που του αναλογεί.  Γι’αυτό το σκοπό, ο κάθε 

εμπλεκόμενος κυβερνητικός φορέας και ΜΚΟ, μετά από επιστολή της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής απέστειλε στη Συμβουλευτική Επιτροπή τις δράσεις 

που διεξήγαγε κάθε έτος. 

 Η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ετοιμασία Έκθεσης Προόδου 

του Σχεδίου ∆ράσης η οποία είναι ενσωματωμένη στην Έκθεση ∆ραστηριοτήτων 

της.   

 Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του Σχεδίου ∆ράσης προέρχεται από 

εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Το Σχέδιο δεν περιλαμβάνει αναλυτική 

κοστολόγηση διότι πολλές από τις δαπάνες για θέματα βίας στην οικογένεια είναι 

διάσπαρτες σε άλλες δράσεις. Συγκεκριμένα:  

- Σημαντικές δράσεις υλοποιήθηκαν από συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

- ∆ράσεις του Σχεδίου έχουν ήδη περιληφθεί σε άλλα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης 

όπως π.χ. Σχέδιο ∆ράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

- ∆ράσεις του Σχεδίου (πχ των ΜΚΟ) καλύφθηκαν από τον  Εθνικό 

Μηχανισμό για τα ∆ικαιώματα της Γυναίκας.  

- Το Σχέδιο ∆ράσης αποτέλεσε το εγκεκριμένο από το Υπουργικό Συμβούλιο 

πλαίσιο πολιτικής. Συνεπώς, το κάθε Υπουργείο αναμενόταν, στα πλαίσια 

του δικού του προϋπολογισμού, να αναλάβει την προώθηση/  υλοποίηση 

των δράσεων του Σχεδίου που το αφορούν. Τα δε συναρμόδια Υπουργεία 

κατεύθυναν τις δυνάμεις τους (ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους) προς 

την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονταν σε αυτό, κατά την περίοδο 

2010-2013.  
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3. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

Η υλοποίηση της εφαρμογής του πρώτου Σχεδίου ∆ράσης για την Πρόληψη και 

Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2010-2013), παρά τις όποιες δυσκολίες που 

παρουσιάστηκαν, συνέλαβε καταλυτικά στην καταπολέμηση/ αντιμετώπιση του 

προβλήματος της βίας στην οικογένεια. Η υλοποίηση της εφαρμογής του Σχεδίου 

χαρτογράφησε όλες τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στον εν λόγω τομέα και 

κατέδειξε την αναγκαιότητα της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των 

εμπλεκόμενων φορέων για τον αποτελεσματικό χειρισμό των περιστατικών βίας στην 

οικογένεια. ∆ιαφάνηκαν, επίσης τα προβλήματα και οι αδυναμίες που υπάρχουν λόγω 

της διατμηματικής αντιμετώπισης του θέματος γι’ αυτό και προτείνονται οι πιο κάτω 

εισηγήσεις: 

 Η ετοιμασία νέου διετούς Σχεδίου ∆ράσης για την περίοδο 2015-2016 αποτελεί 

επιτακτική ανάγκη, δεδομένου ότι είναι χρήσιμο και αναγκαίο πολιτικό μέτρο για την 

περαιτέρω αντιμετώπιση του προβλήματος της οικογενειακής βίας.  Το νέο Σχέδιο 

∆ράσης θα πρέπει να είναι πιο στοχευμένο και περιεκτικό δίνοντας προτεραιότητα 

στις δράσεις που δεν υλοποιήθηκαν στο πρώτο.  

 Να γίνουν νομικές διευθετήσεις με σκοπό τη διεύρυνση και ενδυνάμωση της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια σε Συντονιστικό Σώμα, ευθύνη που απορρέει από τη Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 

και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας είναι 

ένα νομικά δεσμευτικό εργαλείο που αφορά την εξάλειψη όλων των μορφών βίας 

κατά των γυναικών. Ωστόσο, η Κύπρος δεν έχει ακόμη υπογράψει και κυρώσει τη 

Σύμβαση, παρά τις εκκλήσεις των γυναικείων οργανώσεων και ΜΚΟ, καθώς και 

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώματα και Ίσων 

Ευκαιριών. Μια επαρκής εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης θα 

αποτελέσει την αρχή για μια πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας εις βάρος 

των γυναικών.  

 Η Συμβουλευτική Επιτροπή θεωρεί επιτακτική την ανάγκη μεταφοράς της Οδηγίας 

2011/92/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και κύρωσης 

της Σύμβασης Lanzarote του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του 

παιδιού από την σεξουαλική εκμετάλλευση και σεξουαλική κακοποίηση (2007). 
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 Συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και την τοπική αυτοδιοίκηση για δημιουργία 

Κέντρων ∆ιατμηματικής Αντιμετώπισης των Θυμάτων Βίας στην Οικογένεια, 

ευθύνη που απορρέει από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. 

 Ολοκλήρωση της αναβάθμισης των ∆ιατμηματικών ∆ιαδικασιών, θεσμοθέτηση τους 

υπό μορφή Κανονισμών και έγκριση τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για να 

έχουν αναγκαστική ισχύ. 

 ∆ημιουργία Κεντρικής Τράπεζας ∆εδομένων Καταγραφής Περιστατικών Βίας στην 

Οικογένεια, ευθύνη που απορρέει από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. 

 Συστηματική, διατμηματική και εξειδικευμένη επιμόρφωση των κρατικών 

επαγγελματιών μέσα από την Κυπριακή Ακαδημία ∆ημόσιας ∆ιοίκησης.  

 Παγκύπρια, ετήσια εκστρατεία ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του κοινού και των 

επαγγελματιών.  

 24ωρη λειτουργία γραμμής βοήθειας για τα θύματα βίας. 

 Επαναφορά της εξειδίκευσης των Οικογενειακών Λειτουργών με αποκλειστικά 

καθήκοντα. 

 Επέκταση των Καταφυγίων των θυμάτων βίας.  
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Πρόγραμμα 

 

Παγκύπριο Συνέδριο  

με θέμα «Βία στην Οικογένεια: πρόληψη, προστασία, δίωξη» 

5 Νοεμβρίου 2013, 8.30πμ-16.00μμ,  

Ίδρυμα Λεβέντη, Λευκωσία 

 

8.30-9.00 Εγγραφές συμμετεχόντων 

9.00-9.30 Χαιρετισμοί   

(Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη & Καταπολέμηση 

Βίας στην Οικογένεια - ∆ρ Μάρθα Αποστολίδου) 

(Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων – κα Ζέτα Αιμιλιανίδου) 

9.30-9.45 Ευρωπαϊκή εκστρατεία «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» – για την σεξουαλική 

κακοποίηση των παιδιών (Βουλευτής/ Γενική Εισηγήτρια της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) για τα 

Παιδιά – κα Στέλλα Κυριακίδου) 

9.45 -10.00 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία του Παιδιού 

από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση & Σεξουαλική Kακοποίηση - The 

Lanzarote Convention (Επίτροπος για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού – κα 

Λήδα Κουρσουμπά) 

10.00-10.30   Συζήτηση 

10.30- 11.00 ∆ιάλειμμα 

11.00-11.15 Ο ρόλος της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως στα θέματα βίας στην οικογένεια 

(Επίτροπος ∆ιοικήσεως – κα Ελίζα Σαββίδου) 

11.15-11.30 Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των 

γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Εισαγγελέας της ∆ημοκρατίας – 

κα Ελένη Λοιζίδου) 

11.30-11.45 Έρευνα της Συμβουλευτικής Επιτροπής Βίας στην Οικογένεια με θέμα 

«Έκταση, Συχνότητα, Μορφές και Επιπτώσεις της Ενδοοικογενειακής Βίας 

κατά των Γυναικών στην Κύπρο» (Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής 

για την Πρόληψη & Καταπολέμηση Βίας στην Οικογένεια - ∆ρ Μάρθα 

Αποστολίδου) 

11.45-12.15 Ο ρόλος των αντρών στις εκστρατείες ενημέρωσης για την καταπολέμηση 

της βίας στην οικογένεια (White Ribbon Campaign – Mr Chris Green ) 
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12.15- 12.45 Συζήτηση  

12.45-13.45 Γεύμα 

13.45-14.00 Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη βία στην οικογένεια (European Women's 

Lobby - NGO/ κα Σουζάνα Παύλου) 

14.00-15.00 Εξελίξεις και πρακτικές στην Κύπρο (panel από ομιλητές): 

- Αστυνομία (Υπεύθυνος Γραφείου χειρισμού θεμάτων βίας στην οικογένεια 

& κακοποίησης ανηλίκων και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής - κος 

Κώστας Βέης) 

- Νομική Υπηρεσία (Ανώτερη ∆ικηγόρος της ∆ημοκρατίας και μέλος της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής – κα Λουϊζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου) 

- Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (Α’ Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών/ 

Προϊστάμενη Τομέα Οικογένειας & Παιδιού και μέλος της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής – κα Χαρά Ταπανίδου) 

- Υπουργείο Υγείας (∆ιοίκηση Υπουργείου Υγείας – κα Ξένια Ασίηκκαλη και 

Ιατρικός Λειτουργός Α’ Τάξης - ∆ρ Μυρτώ Αζίνα) 

- Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού (Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Α’ και μέλος 

της Συμβουλευτικής Επιτροπής – κα Χριστίνα Ιωάννου) 

15.00-15.15 Ο ρόλος και οι υπηρεσίες του Συνδέσμου Πρόληψης & Αντιμετώπισης της 

Βίας στην Οικογένεια (ΜΚΟ)/ (Α’ Λειτουργός Προγραμμάτων – κος Μάριος 

Νικολάου και Επικεφαλής Ερευνήτρια - ∆ρ Μαριλένα Κυριακίδου) 

15.15- 15.40 Συζήτηση  

15.40-16.00 Κλείσιμο συνεδρίου (Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων)      

(Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Βίας στην      

Οικογένεια)  
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Ανακοινώσεις τύπου  

21.04.2010 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή προέβηκε σε ανακοίνωση τύπου, αναφορικά με κακοποίηση 

10χρονου παιδιού από τον πατέρα του, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για το 

γεγονός ότι ακόμη μια φορά ένα παιδί έχει κακοποιηθεί από μέλος της οικογένειάς του. Η 

10ετής φυλάκιση που επέβαλε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο στον 42χρονο κατηγορούμενο 

στην σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης του ανήλικου παιδιού του, έδωσε το 

μήνυμα στην κυπριακή κοινωνία ότι η βία στην οικογένεια και ιδιαίτερα η βία ενάντια στα 

παιδιά, αποτελεί ποινικό αδίκημα το οποίο πρέπει να τιμωρείται χωρίς καμία ανοχή. Η 

Συμβουλευτική Επιτροπή πιστεύει ότι η επιβολή σκληρότερων και πιο αποτρεπτικών 

ποινών μπορεί να συμβάλει δραστικά στην καταστολή του φαινομένου της 

ενδοοικογενειακής βίας.  

03.06.2010 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή προέβηκε σε ανακοίνωση τύπου, εκφράζοντας τη 

δυσαρέσκεια της για τον παραπλανητικό τίτλο του άρθρου που δημοσιεύτηκε στην 

εβδομαδιαία εφημερίδα ελεύθερης άποψης «CITY Free Press», (28.05.2010-03.06.2010 - 

τεύχος 210), σχετικά με την στατιστική εικόνα της βίας στην οικογένεια η οποία 

προβαλλόταν τις τελευταίες μέρες, υπό τύπο διαφήμισης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

Συγκεκριμένα, ο τίτλος του άρθρου «1 στα 3 θύματα οικογενειακής βίας είναι άνδρες» ήταν 

πέρα για πέρα αναληθής. Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν κάθε χρόνο, 

τόσο από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, την Αστυνομία όσο και από τον ίδιο το 

Σύνδεσμο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια, καταδεικνύουν ότι 80-

85% των θυμάτων βίας στην οικογένεια είναι γυναίκες, γεγονός που επαληθεύεται και από 

διεθνείς έρευνες. Συνεπώς, ο εν λόγω τίτλος του άρθρου ήταν παραπλανητικός γιατί 

αναφερόταν μόνο στα τηλεφωνήματα του Συνδέσμου και όχι στην συνολική στατιστική 

εικόνα που προκύπτει επίσημα από τους αρμόδιους φορείς του κράτους. 

17.08.2010 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή προέβηκε σε ανακοίνωση τύπου, εκφράζοντας την 

ικανοποίησή της για τη δίκαιη 20ετή φυλάκιση που επέβαλε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο 

στον 37χρονο πατέρα στην σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης των δύο ανήλικων 

θυγατέρων του, δίνοντας το μήνυμα στην κυπριακή κοινωνία ότι η οικογενειακή βία και 

ιδιαίτερα η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα το οποίο 

πρέπει να τιμωρείται χωρίς καμία ανοχή. Η επιβολή τέτοιων σκληρών ποινών δρα 

αποτρεπτικά και συμβάλει δραστικά στην καταστολή του προβλήματος της 
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ενδοοικογενειακής βίας. Η Συμβουλευτική Επιτροπή χαιρέτισε την εν λόγω καταδίκη, η 

οποία ήταν και η μεγαλύτερη ποινή που επέβαλε μέχρι στιγμής το Μόνιμο Κακουργιοδικείο 

για παρόμοιες υποθέσεις. Η θετική έκβαση των σοβαρών αυτών υποθέσεων ενθαρρύνει 

τα ανήλικα θύματα να απεγκλωβιστούν από τον κύκλο της ενδοοικογενειακής βίας και να 

καταγγείλουν παρόμοια περιστατικά. 

17.03.2011 
Αναφορικά με τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων την Τρίτη, 15.03.2011, η  Συμβουλευτική Επιτροπή Πρόληψης 

και Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια διευκρίνισε ότι τα ερευνητικά πορίσματα που 

παρουσιάστηκαν προκύπτουν από τις πιο κάτω έρευνες: 

o «Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας που Παρέχονται σε Θύματα Βίας στην 

Οικογένεια από τις Υπηρεσίες Υγείας του Κράτους » (2007) 

(Ετοιμάστηκε για τη Συμβουλευτική Επιτροπή Πρόληψης & Καταπολέμησης της    

Βίας στην Οικογένεια από την Ερευνητική Ομάδα του Frederick Research Center) 

o «Η Έκταση και οι Μορφές Βίας Ενάντια στα Παιδιά στην Κυπριακή Οικογένεια» 

(2004) 

(Ετοιμάστηκε για τη Συμβουλευτική Επιτροπή Πρόληψης & Καταπολέμησης της 

Βίας στην Οικογένεια από το Γραφείο Οικονομικών & Στατιστικών Μελετών 

Economarket Ltd και το Frederick Institute of Technology)  

Οι εν λόγω έρευνες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής (www.familyviolence.gov.cy). 

16.12.2011 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια 

εκφράζει τον συγκλονισμό και την έντονη ανησυχία της για το πρόσφατο τριπλό έγκλημα 

στην Πάφο με θύματα τη νεαρή έγκυο μητέρα και το τρίχρονο κοριτσάκι της. Το τραγικό 

αυτό συμβάν καταδεικνύει για πολλοστή φορά τις ανησυχητικές διαστάσεις των 

εγκλημάτων βίας στην οικογένεια. Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας, της Αστυνομίας και του Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης 

της Βίας στην Οικογένεια, δείχνουν ότι 80-85% των θυμάτων βίας στην οικογένεια είναι 

γυναίκες, γεγονός που επαληθεύεται και από διεθνείς έρευνες. Η βία κατά των γυναικών 

μέσα στην οικογένεια συχνά προκύπτει από τις παραδοσιακές αντιλήψεις και άνισες δομές 

εξουσίας που πηγάζουν από την ανισότητα των φύλων.  

Η Συμβουλευτική Επιτροπή τονίζει για άλλη μια φορά ότι η βία στην οικογένεια αποτελεί 

ποινικό αδίκημα το οποίο πρέπει να τιμωρείται χωρίς καμία ανοχή. Τα κοντινά πρόσωπα 
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των θυμάτων, που γνωρίζουν και δεν μιλούν, είναι συνένοχοι με τον θύτη και βοηθούν 

στην συγκάλυψη του αδικήματος, για αυτό και διώκονται ποινικά. Είναι επιτακτική ανάγκη 

να ληφθούν αυστηρά μέτρα από το κράτος για την αποτελεσματική εφαρμογή της σχετικής 

νομοθεσίας. Η παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών πρέπει να είναι άμεση, ανεξαρτήτως 

συγκατάθεσης του θύματος, διαφορετικά οδηγεί τα θύματα σε τραγικές καταλήξεις. 

Τονίζεται ότι το θύμα βρίσκεται υπό καθεστώς φόβου και, συνεπώς, είναι ανίκανο να πάρει 

τη σωστή απόφαση, τόσο για το ίδιο όσο και για τα ανήλικα παιδιά του που κινδυνεύουν. Η 

Συμβουλευτική Επιτροπή ευελπιστεί ότι το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης θα προβεί 

στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύλληψη αλλά και την παραδειγματική τιμωρία του 

δράστη. 

18.11.2011 

∆ιεθνής Μέρα Ενάντια στην Κακοποίηση των Παιδιών (19 Νοεμβρίου) 

Η ΣΕ προέβηκε σε ανακοίνωση τύπου για το θέμα την οποία απέστειλε σε όλα τα ΜΜΕ, 

στα εμπλεκόμενα υπουργεία και ΜΚΟ, καθώς και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

12.12.2012 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια, με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που είχε ως 

αποτέλεσμα τον θάνατο της γυναίκας, εκφράζει τον συγκλονισμό και την αγανάκτησή της 

και προτρέπει, για άλλη μια φορά, τις γυναίκες θύματα να καταγγέλλουν την κακοποίησή 

τους και να απευθύνονται στους αρμόδιους κρατικούς και μη κυβερνητικούς φορείς για 

προστασία και στήριξη. Ταυτόχρονα, τονίζοντας ότι η βία στην οικογένεια αποτελεί ποινικό 

αδίκημα, καλεί τους πολίτες καθώς και τα κοντινά πρόσωπα των θυμάτων, που είναι 

γνώστες του προβλήματος να καταγγέλλουν αυτά τα περιστατικά για να μην φτάνουμε στο 

σημείο να θρηνούμε θύματα. 

Τα ευρήματα της πρώτης παγκύπριας έρευνας για την ενδοοικογενειακή βία κατά των 

γυναικών στην Κύπρο, που έγινε για τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και 

Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2012), επιβεβαιώνουν την έκταση και τη 

σοβαρότητα του προβλήματος. Σύμφωνα με τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας, 

28% των Κυπρίων γυναικών έχει υποστεί κάποιας μορφής κακοποίηση από τους 

συζύγους/ συντρόφους, με τις γυναίκες που ανήκουν στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες 

να υφίστανται τη μεγαλύτερη βία (36%).  ∆υστυχώς,  σχεδόν 60% των γυναικών θυμάτων 

βίας δεν αναφέρει το περιστατικό σε κανένα.  
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03.10.2013 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια, εκφράζει τον συγκλονισμό και την αγανάκτησή της για το πρόσφατο 

περιστατικό οικογενειακής βίας που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μητέρας τριών 

ανήλικων παιδιών. 

Ο 32χρονος δράστης πυροβόλησε και σκότωσε την 27χρονη εν διαστάσει σύζυγό του, 

τραυμάτισε ένα εκ των τριών ανήλικων παιδιών τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το 

θύμα είχε ζητήσει επανειλημμένα προστασία από την αστυνομία, αφού ο σύζυγος της 

φέρεται να την είχε απειλήσει αρκετές φορές. Οι εν λόγω καταγγελίες όμως, όπως 

υποστηρίζει η αστυνομία, δεν δόθηκαν ποτέ γραπτώς έτσι ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει 

η διερεύνηση της υπόθεσης.  

Η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι το τραγικό αυτό συμβάν θα μπορούσε να 

είχε αποφευχθεί εάν η αστυνομία και όλοι οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες εφάρμοζαν τόσο 

τη σχετική νομοθεσία (Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) 

Νόμοι 119(I)/2000 και 212(I)/2004, όσο και τις ∆ιατμηματικές ∆ιαδικασίες, οι οποίες έχουν 

εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο  και οι οποίες απαιτούν το συντονισμό όλων των 

σχετικών υπηρεσιών στην αξιολόγηση και τον χειρισμό περιστατικών βίας στην οικογένεια. 

Όσον αφορά τα παιδιά, όταν αυτά είναι τα μάρτυρες σκηνών βίας στην οικογένεια 

θεωρούνται από την προαναφερθείσα Νομοθεσία θύματα βίας και πρέπει να 

προστατεύονται.  

Επιπλέον, σε σχετική Εγκύκλιο του Γενικού Εισαγγελέα (αρ.Φακ.50 (Γ)/1992/Ν.42 

ημερ.11.06.1998), με θέμα «Παράπονα/ καταγγελίες/υποθέσεις σχετικά με βία στην 

οικογένεια» αναφέρεται ξεκάθαρα ότι οι λειτουργοί των Υπουργείων Εργασίας (Κοινωνικοί 

Λειτουργοί), Υγείας και Παιδείας και Αστυνομίας έχουν οδηγίες «όπως αμέσως, και όχι 

αργότερα των 7 ημερών μετά από παράπονο/ καταγγελία σ’ αυτούς, να υποβάλουν 

έκθεση με την οποία να ενημερώνουν το Γραφείο του Εισαγγελέα». Είναι, συνεπώς, σαφές 

ότι δεν χρειάζεται γραπτή καταγγελία από το θύμα για να ενημερωθεί η Εισαγγελία και να 

ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.   

Η Συμβουλευτική Επιτροπή πιστεύει πως η εκπαίδευση, η ενημέρωση και η 

ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων επαγγελματιών, καθώς και η γνώση της σχετικής 

νομοθεσίας και των ∆ιατμηματικών ∆ιαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται, 

αποτελούν βασικό προαπαιτούμενο για την αναγνώριση και το σωστό χειρισμό 

περιστατικών βίας στην οικογένεια και για το αποτελεσματικό έργο των επαγγελματιών 

τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και της αντιμετώπισης και καταστολής. Είναι 
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επιτακτική ανάγκη όπως τα οποιαδήποτε νομικά κωλύματα/ διαδικασίες δυσχεραίνουν το 

έργο των επαγγελματιών  επιλυθούν το συντομότερο για να μην φτάνουμε στο σημείο να 

θρηνούμε θύματα. Είναι ξεκάθαρο πως χρειάζεται καλύτερος συντονισμός όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και εντατικοποίηση της ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, 

εκπαίδευσης και εξειδίκευσης όλων των επαγγελματιών. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

φέρουν τεράστια ευθύνη στο πώς μεταδίδουν τα περιστατικά βίας στην οικογένεια και 

οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεχτικά, ειδικά στις περιπτώσεις που υπάρχουν ανήλικα 

θύματα. Η Συμβουλευτική Επιτροπή, μετά το τραγικό συμβάν, καλεί όλες τις αρμόδιες 

υπηρεσίες να στηρίξουν τα ανήλικα θύματα με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. 

09.05.2013 

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό απόπειρας φόνου 54χρονης από τον 57χρονο 

σύντροφό της, ο οποίος φέρεται να της επιτέθηκε και την τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι, 

λόγω οικονομικών διαφορών, η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και 

Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια εκφράζει την έντονη ανησυχία της και 

προτρέπει, για άλλη μια φορά, τις γυναίκες θύματα να καταγγέλλουν την κακοποίησή τους 

και να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς για προστασία και στήριξη. Αναφέρθηκε ότι 

οι φωνές του εν λόγω ζευγαριού τράβηξαν την προσοχή γειτόνισσας η οποία ειδοποίησε 

τους ανακριτές του τμήματος ανιχνεύσεως εγκλημάτων. Αυτό καταδεικνύει ότι ένα 

τηλεφώνημα, επώνυμο ή ανώνυμο, από κάποιον που άκουσε ή είδε κάτι είναι αρκετό να 

σώσει μια ζωή.  

Η έκταση και η σοβαρότητα του προβλήματος της βίας ενάντια στις γυναίκες 

επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα της πρώτης παγκύπριας έρευνας για την 

ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών στην Κύπρο, που έγινε για τη Συμβουλευτική 

Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2012). Σύμφωνα 

με τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας, 28% των Κυπρίων γυναικών έχει υποστεί 

κάποιας μορφής κακοποίηση από το σύζυγο/ σύντροφό τους, με τις γυναίκες που ανήκουν 

στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες να υφίστανται τη μεγαλύτερη βία (36%). ∆υστυχώς, 

σχεδόν 60% των γυναικών θυμάτων βίας δεν αναφέρει το περιστατικό σε κανένα. 

Καλούνται λοιπόν οι πολίτες καθώς και τα κοντινά πρόσωπα των θυμάτων, που 

γνωρίζουν το πρόβλημα να καταγγέλλουν τα περιστατικά αυτά, για να μην φτάνουμε στο 

σημείο να θρηνούμε θύματα. Η βία στην οικογένεια αποτελεί ποινικό αδίκημα και η 

καταπολέμησή της αποτελεί ευθύνη όλων μας. 
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11.09.2013 

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό απόπειρας φόνου γυναίκας, η Συμβουλευτική 

Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια εκφράζει την 

έντονη ανησυχία της και προτρέπει, για άλλη μια φορά, τις γυναίκες θύματα να 

καταγγέλλουν την κακοποίησή τους και να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς για 

προστασία και στήριξη. O 50χρονος δράστης, τραυμάτισε κρίσιμα, με κυνηγητικό όπλο, 

την 32χρονη πρώην σύντροφό του, επειδή τον είχε εγκαταλείψει, πυροβολώντας την δύο 

φορές και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. 

Η έκταση και η σοβαρότητα του προβλήματος της βίας ενάντια στις γυναίκες 

επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα της πρώτης παγκύπριας έρευνας για την 

ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών στην Κύπρο, που έγινε για τη Συμβουλευτική 

Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2012). Σύμφωνα 

με τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας, 28% των Κυπρίων γυναικών έχει υποστεί 

κάποιας μορφής κακοποίηση από το σύζυγο/ σύντροφό τους, με τις γυναίκες που ανήκουν 

στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες να υφίστανται τη μεγαλύτερη βία (36%). ∆υστυχώς, 

σχεδόν 60% των γυναικών θυμάτων βίας δεν αναφέρει το περιστατικό σε κανένα. 

Καλούνται λοιπόν οι πολίτες καθώς και τα κοντινά πρόσωπα των θυμάτων, που 

γνωρίζουν το πρόβλημα να καταγγέλλουν τα περιστατικά αυτά, για να μην φτάνουμε στο 

σημείο να θρηνούμε θύματα. Ένα τηλεφώνημα, επώνυμο ή ανώνυμο, από κάποιον που 

άκουσε ή είδε κάτι είναι αρκετό να σώσει μια ζωή. Η βία στην οικογένεια αποτελεί ποινικό 

αδίκημα και η καταπολέμησή της αποτελεί ευθύνη όλων μας. 

19.11.2013 

∆ιεθνής Μέρα Ενάντια στην Κακοποίηση των Παιδιών (19 Νοεμβρίου) 

Η ΣΕ προέβηκε σε ανακοίνωση τύπου για το θέμα την οποία απέστειλε σε όλα τα ΜΜΕ, 

στα εμπλεκόμενα υπουργεία και ΜΚΟ, καθώς και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

25.11.2013 
∆ιεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου) 

Η ΣΕ προέβηκε σε ανακοίνωση τύπου για το θέμα την οποία απέστειλε σε όλα τα ΜΜΕ, 

στα εμπλεκόμενα υπουργεία και ΜΚΟ, καθώς και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
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