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ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

2011

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 Μέλη για την πενταετή θητεία 01.08.2010 - 31.07.2015

Κρατικά Μέλη:

 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)

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 2011 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.

2. ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

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.

 Εθνικό  Σχέδιο  Δράσης  για  την  Πρόληψη  και  Καταπολέμηση  της  Βίας  στην

Οικογένεια (2010-2013).

 Διατμηματικές Διαδικασίες (ΔΔ).

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

1 Τα υπομνήματα των προυπολογισμών παρατίθενται στο Παράρτημα.
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Νεανική Παραβατικότητα».

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

Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια».

 Δραστηριότητες 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».
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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
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στατιστικά  στοιχεία  των  εμπλεκόμενων  υπουργείων  και  ΜΚΟ  στην  ιστοσελίδα  της

www.familyviolence.gov.cy

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ 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»

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:

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: 
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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 Διανομή  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  Δικαιώματα  της

Γυναίκας (ΕΜΔΓ):

- 23.11.2011 - Δημοσιογραφική διάσκεψη στην δημοσιογραφική ΕΣΤΙΑ - 11:00 πμ

- 01.12.2011 - Επίσκεψη της Υποεπιτροπής του ΕΜΔΓ για τη Βία στην Οικογένεια

στη Βουλή των Αντιπροσώπων και παράδοση κονκάρδων σε Βουλευτές. Επίδοση

μνημονίου και αναφορά από τον Πρόεδρο της Βουλής.

2.3 Συνέδρια/ Σεμινάρια/ Ομιλίες/ Διαλέξεις

Εκπαιδευτικό  σεμινάριο  με  θέμα  «Recent Developments and Challenges in

Domestic Violence:  Implications for service and System Design»  στη

Δημοσιογραφική Εστία Κύπρου, 8-9 Μαρτίου 20112

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 Δημοσιογραφική Εστία Κύπρου, (Λεωφόρος ΡΙΚ 12,

Λευκωσία, τηλ. 22446090).   

2http://www.medinstgenderstudies.org/migs-organizes-professional-development-training-on-
%E2%80%9Crecent-developments-and-challenges-in-domestic-violence-implications-for-service-and-
system-design/
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Το  εκπαιδευτικό  σεμινάριο  διεξήχθηκε  στα  πλαίσια  του  Ευρωπαϊκού  Προγράμματος

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

Domestic  Violence3» 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.

Διάλεξη 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.

2.4 Συμμετοχή της Συμβουλευτικής Επιτροπής στα πιο κάτω:

o Ημερίδα  με  θέμα  «Διεθνής  Οικονομική  Κρίση  και  Ευρωπαϊκές  Στρατηγικές/

Πολιτικές Ισότητας των Φύλων» που διοργάνωσε η Υποεπιτροπή Οικονομικών του

Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, 18.11.2011, στο Σπίτι της ΕΕ,

στη Λευκωσία. Συμμετείχε η λειτουργός της ΣΕ.

2.5 Ανακοινώσεις τύπου4 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή προέβηκε σε 3 ανακοινώσεις τύπου αναφορικά με θέματα  και

περιπτώσεις σχετικά με τη βία στην οικογένεια στις ακόλουθες ημερομηνίες:
3 http://www.medinstgenderstudies.org/react-to-domestic-violence-building-a-support-system-for-victims-of-
domestic-violence/
4 Τα κείμενα των ανακοινώσεων τύπου παρατίθενται στο Παράρτημα.
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o 17.03.2011

o 16.12.2011

o 18.11.2011

2.6 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).

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

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ  ΒΙΑΣ  ΣΤΗΝ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ

3.1 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 Οικογένεια5»

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».

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. Στη  συνάντηση  παρευρέθηκαν,  από  μέρους  του  Υπουργείου  η  Γενική

Διευθύντρια  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  Δρ  Μάρθα

Αποστολίδου και η Διοικητική Λειτουργός κα Νικολέττα Ρένκω. 

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

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ/ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 Διατμηματικές Διαδικασίες για το χειρισμό περιστατικών βίας στην οικογένεια

(ΔΔ)

Στις  13.04.2011  πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  με  τις  Υπηρεσίες  Κοινωνικής

Ευημερίας  για  ανταλλαγή  απόψεων  αναφορικά  με  το  πρώτο  προσχέδιο  των

Διατμηματικών  Διαδικασιών  (ΔΔ).  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 ΔΔ γιατί,  όπως

διαπιστώθηκε,  η  καθυστέρηση  τους  προκαλεί  σύγχυση  στα  εμπλεκόμενα

Υπουργεία. 

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

Τ.Θ.24386, 1703 Λευκωσία

12

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


 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

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

Δημοκρατίας όπως είθισται, μπορούν να ενισχύσουν το Ταμείο Στήριξης Θυμάτων

Βίας. Η απάντηση ακόμη εκκρεμεί.

 Συμμετοχή  στην Κοινοβουλευτική  Επιτροπή Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  και

Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

o «Σχέδιο  Δράσης  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

Kακοποίηση».  Συμμετείχε  η  λειτουργός  της  Συμβουλευτικής  Επιτροπής.

(Δευτέρα, 05.12.2011 και ώρα 9.00π.μ.)

5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1 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 Δράσης 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 Δημοκρατία  το δεύτερο εξάμηνο του 2012, η
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Μονάδα Ισότητας του ΥΔΔΤ, 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 Δικαιοσύνης

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

με την ανάπτυξη/ βελτίωση του Δείκτη «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.

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  Δρ  Μάρθα

Αποστολίδου, Κα Μάρω Βαρναβίδου και Κα Σουζάνα Παύλου.

5.2  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.
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5.3 Συμπλήρωση ερωτηματολογίων

Στα  πλαίσια  της  διεθνούς  συνεργασίας,  η  Συμβουλευτική  Επιτροπή  συμπληρώνει

ερωτηματολόγια  για  διάφορα  θέματα  που  αφορούν  τη  βία  στην  οικογένεια  τα  οποία

αποστέλλονται από διεθνείς/ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα:

 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).

6. ΔΙΑΦΟΡΑ 

 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.
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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). 

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

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  χρηματοδότηση  για  την  υλοποίηση  του  Σχεδίου  Δράσης  προέρχεται  από

εθνικούς  και  κοινοτικούς  πόρους.  Το  Σχέδιο  δεν  περιλαμβάνει  αναλυτική
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κοστολόγηση διότι πολλές από τις δαπάνες για θέματα βίας στην οικογένεια είναι

διάσπαρτες σε άλλες δράσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Ανακοινώσεις τύπου 

17.03.2011
Αναφορικά  με  τη  συζήτηση  που  πραγματοποιήθηκε  στην  Κοινοβουλευτική  Επιτροπή

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 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

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
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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

Διεθνής 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.
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