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ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

2010

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

Δραστηριοτήτων. 
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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 Δικαιοσύνης και Δημόσιας 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
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Οικογένεια σε ίση αναλογία.

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

Δρ  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.
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1.3.1 Μέλη για την πενταετή θητεία 01.08.2005 - 31.07.2010

Κρατικά Μέλη:

 Αννίτα  Κονή  -  Πρόεδρος  (Υπουργείο  Εργασίας  &  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  -

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)

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

Δρος  Μάρθας  Αποστολίδου  στην  θέση  της  προεδρίας  της  Συμβουλευτικής

Επιτροπής.

 Μάρω  Βαρναβίδου  -  Αντικαταστάτης  Πρόεδρος   (Υπουργείο  Δικαιοσύνης  και

Δημόσιας 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:

 Δρ Μάρθα Αποστολίδου - Μέλος (Σύνδεσμος Πρόληψης & Αντιμετώπισης της Βίας 

στην Οικογένεια)

 Δρ  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)

1.3.2 Μέλη για την πενταετή θητεία 01.08.2010 - 31.07.2015

Κρατικά Μέλη:
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 Μάρω  Βαρναβίδου  -  Αντικαταστάτης  Πρόεδρος   (Υπουργείο  Δικαιοσύνης  και

Δημόσιας Τάξεως)

 Κώστας Βέης- Μέλος (Αστυνομία) 

 Χριστίνα Ιωάννου - (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού)

 Σεμέλη Βύζακου - Μέλος  (Υπουργείο Υγείας)

 Λουίζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου - (Νομική Υπηρεσία)

 Χαρά  Ταπανίδου  -  Μέλος  (Υπουργείο  Εργασίας  &  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  -

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)

Ιδιωτικά Μέλη:

 Δρ Μάρθα Αποστολίδου - Πρόεδρος (Σύνδεσμος Πρόληψης & Αντιμετώπισης της 

Βίας στην Οικογένεια)

 Δρ  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 (Διοικητική 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  Δομέτιο,  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  Δαπάνες).  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.  Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το

έτος 2010 ήταν €60.000.

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  Διοικητικής  Λειτουργού  της  Συμβουλευτικής  Επιτροπής,  η

διαχείριση του Προϋπολογισμού της Συμβουλευτικής Επιτροπής και το Σχέδιο Δράσης 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  Διοίκηση  του  Υπουργείου  Εργασίας  και

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

συντονισμό μεταξύ της Συμβουλευτικής Επιτροπής και του αρμόδιου Υπουργείου η οποία

μέχρι στιγμής δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί.

1 Τα υπομνήματα των προυπολογισμών παρατίθενται στο Παράρτημα.
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2. ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

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

ασχολήθηκε με τα πιο κάτω θέματα:

 Προγραμματισμός Εργασιών 2010.

 Δραστηριότητες 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  Δράσης  για  την  Πρόληψη  και  Καταπολέμηση  της  Βίας  στην

Οικογένεια (2010-2013).

 Τροποποίηση του περί Βίας στην Οικογένεια Νόμου.

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

 Διατμηματικές Διαδικασίες (ΔΔ).

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

Νεανική Παραβατικότητα».
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ΜΕΡΟΣ Γ

ΔΡΑΣΕΙΣ 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.  Δεδομένου  όμως  του  μειωμένου

προϋπολογισμού  της  Συμβουλευτικής  Επιτροπής,  προτάθηκε  όπως  η  Συμβουλευτική

Επιτροπή εξετάσει  το  ενδεχόμενο  υποβολής  αίτησης  για  χρηματοδότηση  από  το

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δάφνη 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  Δικαιοσύνης   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  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
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2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

2.1 Εκδόσεις

 Επανέκδοση  του  υφιστάμενου ενημερωτικού υλικού  της  Συμβουλευτικής

Επιτροπής:

o Βιβλιαράκι   με   θέμα   «Η   Βία   στην   Οικογένεια   Αποτελεί   Ποινικό

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

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

o Ενημερωτικό τρίπτυχο 

o Βιβλιαράκι με θέμα «Προστασία παιδιών από σεξουαλική παραβίαση στην

οικογένεια»

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

o Βιβλιαράκι με θέμα «Οδηγός για Γονείς και Φροντιστές»

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

Παιδιών»

o Βιβλιαράκι με θέμα «Ιστοριούλες για Γονείς»

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

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

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

Επιτροπής  www.familyviolence.gov.cy.

2.2  Δραστηριότητες  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:

o Δύο 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 Δικαιώματα της Γυναίκας στα πλαίσια
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των 16ήμερων ενάντια  στη  Βία  κατά  των Γυναικών (25.11.2010-10.12.2010)  για

πραγματοποίηση των πιο κάτω εκδηλώσεων:

-  23.11.2010:  Δημοσιογραφική  Διάσκεψη  για  την  έναρξη  των  16ήμερων

δραστηριοτήτων, στη Δημοσιογραφική 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 Διεξαγωγή  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, Δρα Μάρθα Αποστολίδου.

2.3 Συνέδρια/ Σεμινάρια/ Ομιλίες/ Διαλέξεις

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

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

Στο  πλαίσιο  της  Διεθνούς  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,  Διευθύντρια  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  Δημοκρατία,  στο
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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.

Η  κα  Χριστίνα  Καϊλή,  Διαχειρίστρια  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  Δάφνη  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 Δρ 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
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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.

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.

2.4 Συμμετοχή της Συμβουλευτικής Επιτροπής στα πιο κάτω:

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

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

ΣΕ, ο Δρ Νεόφυτος Παπανεοφύτου.

2.5 Ανακοινώσεις τύπου2 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή προέβηκε σε 3 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

2 Τα κείμενα των ανακοινώσεων τύπου παρατίθενται στο Παράρτημα.
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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 Παραβατικότητα3»

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

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

διεξαγωγή  της οποίας  ανέλαβε η Συμβουλευτική Επιτροπή. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης

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

Σχεδίου.

Πιο συγκεκριμένα η έρευνα στόχο είχε να:

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

Διευθυντική  Περίληψη  στην  ελληνική  και  αγγλική  γλώσσα.  Εγκρίθηκε  η  δεύτερη

Διευθυντική Περίληψη, καθώς και η αγγλική Διευθυντική 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

3 http://www.familyviolence.gov.cy/cgibin/hweb?-A=831&-V=research
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Επιτροπής. Επίσης η Συμβουλευτική Επιτροπή έστειλε σχετική ενημερωτική επιστολή σε

όλα τα Υπουργεία.

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 Οικογένεια4»

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 Διατμηματικών Διαδικασιών. 

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.

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.

4 http://www.familyviolence.gov.cy/cgibin/hweb?-A=791&-V=research
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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.

5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ/ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 Διατμηματικές Διαδικασίες για το χειρισμό περιστατικών βίας στην οικογένεια

(ΔΔ)

Το θέμα των Διατμηματικών Διαδικασιών για τη Βία στην Οικογένεια απασχόλησε

εκτεταμένα τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

Μετά την υποβολή του Σχεδίου Δράσης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων  διαπιστώθηκαν  αλλαγές,  μεταξύ  των  οποίων  και  στον  φορέα

υλοποίησης  των  Διατμηματικων  Διαδικασιών,  όπου  αρχικά  αναφερόνταν  η

Συμβουλευτική  Επιτροπή  μετά  έγιναν  οι  Υπηρεσίες  Κοινωνικής  Ευημερίας.  Οι

Διατμηματικές Διαδικασίες 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  Διατμηματικών  Διαδικασιών  με  σκοπό  την  υλοποίηση  της

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

Νομοθεσίας» του Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και  Καταπολέμηση της Βίας

στην  Οικογένεια  (2010-2013).  Η  Συμβουλευτική  Επιτροπή  με  επιστολές  της

(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 Συμβουλευτική Επιτροπή συναντηθεί και συζητήσει

το θέμα με τον αρμόδιο Υπουργό.

Στις 31.05.2010, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής με

την Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου συζητήθηκαν οι σοβαρές
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αλλαγές  που  έγιναν  στο  Σχέδιο  Δράσης.  Μετά  από  συζήτηση  η  Υπουργός

αποφάσισε τα πιο κάτω:

- Το Σχέδιο Δράσης δεν θα ξαναπεράσει από το Υπουργικό Συμβούλιο.

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

- Η  εφαρμογή  των  Διατμηματικών  Διαδικασιών  (ΔΔ)  θα  ανήκει  σε  κρατικό

φορέα  (δηλαδή  στις  Υπηρεσίες  Κοινωνικής  Ευημερίας)  και  όχι  στη

Συμβουλευτική  Επιτροπή,  ενώ  η  Συμβουλευτική  Επιτροπή  θα  έχει  τον

εποπτικό ρόλο όσον αφορά την εφαρμογή των ΔΔ.

Οι  Υπηρεσίες  Κοινωνικής  Ευημερίας  με  υπενθυμητική  επιστολή  τους

(Αρ.Φακ:11.02.007 και ημερ.09.04.2010) ζήτησαν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή

να τους παραδώσει  το υλικό που εχει  ετοιμάσει  για την αναβάθμιση των ΔΔ.  Η

Συμβουλευτική Επιτροπή απάντησε (Αρ.ΣΕ:0922-10 και ημερ.15.11.2010) ότι είναι

στη διάθεσή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για διευθέτηση συνάντησης για

παράδοση του υλικού των ΔΔ.

Στις  17.12.2010,  η  Πρόεδρος  και  η  Λειτουργός  της  Συμβουλευτικής  Επιτροπής

πραγματοποίησαν  συνάντηση   με  την  Διευθύντρια  των  Υπηρεσιών  Κοινωνικής

Ευημερίας,   κατά  την  διάρκεια  της  οποίας  συζητήθηκε  η  δραστηριότητα  της

Συμβουλευτικής  Επιτροπής  γύρω  από  τις  Διατμηματικές  Διαδικασίες  και

παραδόθηκε  το  σχετικό  υλικό  που  ετοίμασε  μέχρι  στιγμής  η  Συμβουλευτική

Επιτροπή.   Συζητήθηκαν  επίσης  τρόποι  συνεργασίας  της  Συμβουλευτικής

Επιτροπής με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.  

 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»
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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  

                   Διατμηματικών Διαδικασιών για το χειρισμό περιστατικών 

                   βίας στην οικογένεια·

            (ζ) Εποπτεύει και συντονίζει την υλοποίηση και εφαρμογή των 

                 Εθνικών Σχεδίων Δράσης 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.

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

Τ.Θ.24386, 1703 Λευκωσία

18

http://www.familyviolence.gov.cy/


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 

«Διατμηματική 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 Διατμηματικές 

Διαδικασίες, 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.

 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.
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6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

6.1 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 Δικηγόρος της

Κυπριακής  Δημοκρατίας,  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  Δεκέμβριο  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

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. 

7. ΔΙΑΦΟΡΑ 

 Η  Συμβουλευτική  Επιτροπή  έδωσε  την  έγκριση  της  για  τη  χρήση  του

ερωτηματολογίου  της  έρευνας  της  με  θέμα  «Η  Βία  ενάντια  στα  Παιδιά  στην

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.
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ΜΕΡΟΣ Γ

1. ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (2010-2013)

Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης 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

Δημοσιογραφική  Διάσκεψη στο  Υπουργείο  Εργασίας  και  Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  με

σκοπό την ανακοίνωση έναρξης της υλοποίησής του. 

Σκοπός

Σκοπός του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 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 Δράσης  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 Δράσης

Η Συμβουλευτική   Επιτροπή  υπέβαλε   την 01.07.2008 στην Υπουργό Εργασίας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων το  πενταετές Σχέδιο Δράσης 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 Δράσης.
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Όπως προαναφέρθηκε, το Σχέδιο Δράσης, 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 Δράσης. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν οι πιο κάτω αλλαγές:

o Οι Διατμηματικές Διαδικασίες 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

Δράσης, 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.

Δεδομένης  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 Δράσης 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 Δράσης. Μετά από συζήτηση

αποφασίστηκαν τα πιο κάτω:

o Η διάρκεια  του  Σχεδίου  Δράσης  άλλαξε  από 5ετής  (2008-2013)  και  έγινε  3ετής

(2010-2013).

o Οι Διατμηματικές Διαδικασίες (ΔΔ) 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  Δράσης,  οι  Υπηρεσίες  Κοινωνικής  Ευημερίας
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υποστήριξαν ότι  όλοι  οι   ΜΚΟ εμπίπτουν κάτω από την ομπρέλα του ΠΣΣΕ, ο

οποίος εμπεριέχεται στο Σχέδιο Δράσης. 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  Διατμηματικών  Διαδικασιών.  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  Δράσης,  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 Δράσης, 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.

Συντονισμός και αξιολόγηση της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης

 Η Συμβουλευτική Επιτροπή καθορίστηκε ως ο υπεύθυνος φορέας συντονισμού και

παρακολούθησης της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης.

 Με βάση το Σχέδιο Δράσης, το κάθε Υπουργείο/Κρατικός Φορέας είναι υπεύθυνο

για την υλοποίηση του μεριδίου που του αναλογεί.

 Η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ετοιμασία Έκθεσης Προόδου

του Σχεδίου Δράσης η οποία θα είναι ενσωματωμένη στην Έκθεση Δραστηριοτήτων

της, στο τέλος της τριετίας.  

 Η  χρηματοδότηση  για  την  υλοποίηση  του  Σχεδίου  Δράσης  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. 
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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.
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