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ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

2012

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 προϋπολογισμος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το

έτος 2012 ήταν €55.200.

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.

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 Διευθύντρια 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. 

1 Τα υπομνήματα των προυπολογισμών παρατίθενται στο Παράρτημα.
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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.

Αποφασίστηκε όπως η Συμβουλευτική Επιτροπή παραμείνει στο υφιστάμενο υποστατικό

και ενημέρωσε την ιδιοκτήτρια.

2. ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

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  Δράσης  για  την  Πρόληψη  και  Καταπολέμηση  της  Βίας  στην

Οικογένεια (2010-2013).

 Δημιουργία νέας θεματικής στην ιστοσελίδα της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

 Διατμηματικές Διαδικασίες (ΔΔ).

 Συμμετοχή της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Εκστρατεία κατά της Σεξουαλικής

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

 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.

 Δραστηριότητες 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 Δικαιωμάτων (ΕΘΝΟΠΑΔ) στην Επίτροπο Διοικήσεως.
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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 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
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καθοδηγεί  τους  επαγγελματίες  για  θέματα  που  αφορούν  τη  βία  στην  οικογένεια  (πχ

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 Διατμηματικών Διαδικασιών 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, το από τον Αύγουστο του 2012, καταγράφηκαν 101 τηλέφωνήματα κοινού

και 159 επαγγελματιών. - σύνολο 260.

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 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;»
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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:

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 Δικαιώματα 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

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: Δημοσιογραφική  διάσκεψη  στο  αμφιθέατρο  της  CYTA στις  12:00.

Απηύθυνε  χαιρετισμό  ο  Υπουργός  Δικαιοσύνης  και  Δημόσιας  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.  Δεκατέσσερις

Κύπριοι  και  ξένοι  καλλιτέχνες  εξέθεσαν  τα  έργα  τους  με  παράλληλη  διεξαγωγή

μουσικών και  άλλων δράσεων στο χώρο. Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις
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έργων δόθηκαν στο ΣΠΑΒΟ. Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς

κ. Κώστας Κόρτας.

2.3 Συνέδρια/ Σεμινάρια/ Ομιλίες/ Διαλέξεις

Διάλεξη 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. 

2.4 Συμμετοχή της Συμβουλευτικής Επιτροπής στα πιο κάτω:

o Διήμερο  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. Διεργασίες 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.

2.5 Ανακοινώσεις τύπου2 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή προέβηκε σε μία ανακοίνωση τύπου σχετικά με τη βία στην

οικογένεια, στις 12.12.2012.

2.6 Ραδιόφωνο και τηλεόραση

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».

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

3.  ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ  ΜΕ  ΤΗ  ΒΙΑ  ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

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

Ενδοοικογενειακής Βίας κατά των Γυναικών στην Κύπρο3»

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

Δρα  Μάρθα  Αποστολίδου,  Δρα  Πετρούλα Μαυρικίου  και  Δρα  Σταύρο  Πάρλαλη  για  τη

Συμβουλευτική Επιτροπή Πρόληψης & Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια. Επίσης

ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας του Υπουργείου Δικαιοσύνης &

Δημόσιας 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

3 http://www.familyviolence.gov.cy/cgibin/hweb?-A=971&-V=research
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Διάχυση 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 Δικαιοσύνης & Δημόσιας

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

Δημοκρατία 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  Δεκεμβρίου  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

Δικαιωμάτων & 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.

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

στην αναβάθμιση των Διατμηματικών Διαδικασιών. 

5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ/ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 Διατμηματικές Διαδικασίες για το χειρισμό περιστατικών βίας στην οικογένεια

(ΔΔ)

Η Συμβουλευτική Επιτροπή, με επιστολή της (Αρ.ΣΕ:1001-12 και ημερ.28.08.2012)

ζήτησε συνάντηση με την Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για να

συζητήσει  το  θέμα  της  καθυστέρησης  της  αναβάθμισης  των  ΔΔ.  Η  εν  λόγω

συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 29.10.2012 και ώρα 10.00 στα γραφεία

των  Υπηρεσιών  Κοινωνικής  Ευημερίας.  Στην  συνάντηση  παρευρέθηκαν  η

Διευθύντρια  των  Υπηρεσιών  Κοινωνικής  Ευημερίας,  κα  Κούλουμου,  η  κα  Χαρά

Ταπανίδου, η Πρόεδρος και η λειτουργός της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Μετά από

συζήτηση  διαφάνηκε  η  ανάγκη  ολοκλήρωσης της  αναβάθμισης  των  ΔΔ.  Οι  δύο

πλευρές  δεσμεύτηκαν  να  συνεργαστούν  στενά  για  το  θέμα με  τη  λειτουργό  της

Συμβουλευτικής Επιτροπής να αναλάμβάνει πρωταγωνιστικό/ καθοθηγητικό ρόλο,

ως το άτομο που έχει καλή γνώση του θέματος.

Στις 12.12.2012, η λειτουργός των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, κ.  Μαρίνα

Ευθυμιάδου,  απέστειλε  με  email χρονοδιάγραμμα  των  ΔΔ  στη  λειτουργό  της

Συμβουλευτικής Επιτροπής το οποίο έπρεπε να επιβεβαιώσει μέχρι τις 20.12.2012.

Αποφασίστηκε,  σύμφωνα  με  τα  πρακτικά  ημερ.18.12.12  όπως  η  Πρόεδρος  της

Συμβουλευτικής  Επιτροπής ζητήσει  διευκρινίσεις  από την κ.  Χ.Ταπανίδου  για  το

θέμα.  Στις  20.12.2012,  η  λειτουργός  της  Συμβουλευτικής  Επιτροπής,  μετά  από

συνεννόηση  με  την  πρόεδρο,  ενημέρωσε  με  email  την  κ.  Ταπανίδου  ότι  το

συντομότερο που μπορεί να υποβάλει το Προσχέδιο των ΔΔ είναι 22.02.2013. Η κ.

Χ.Ταπανίδου  διευκρίνισε  ότι  από  τη  Συμβουλευτική  Επιτροπή  αναμένεται  η

ετοιμασία του ‘Α Προσχεδίου που θα ετοιμάσει η λειτουργός της Συμβουλευτικής

Επιτροπής  το  οποίο  θα  αποτελέσει  τη  βάση  για  συζήτηση  μεταξύ  των

εμπλεκόμενων φορέων. Ενώ οι  Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας θα αναλάβουν

τον συντονισμό και την συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπουργείων για την

εξασφάλιση της έγκρισης των νέων ΔΔ. Στην πορεία η κ. Χ. Ταπανίδου ενημέρωσε

τη Συμβουλευτική Επιτροπή ότι ενώ η αρχική διευθέτηση ήταν το Ά Προσχέδιο των

ΔΔ  να  ετοιμαστεί  από  κοινού,  δηλαδή  από  τη  λειτουργό  της  Συμβουλευτικής
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Επιτροπής  και  τη  λειτουργό  των  Υπηρεσιών  Κοινωνικής  Ευημερίας  κ.  Μαρίνα

Ευθυμιάδου, τώρα αναμένεται όπως ετοιμαστεί εξολοκλήρου από τη λειτουργό της

Συμβουλευτικής Επιτροπής, λόγω επιπρόσθετων υποχρεώσεων του προσωπικού

των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

 Μεταφορά των αρμοδιοτήτων του  ΕΘΝΟΠΑΔ στην Επίτροπο Διοικήσεως &

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Αρχή Ισότητας)

Στις  29.08.2012,  πραγματοποιήθηκε  ενημερωτική  συνάντηση  της  λειτουργού της

Συμβουλευτικής  Επιτροπής με  τη  λειτουργό  της  Επιτρόπου  Διοικήσεως  &

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Αρχή Ισότητας),  κ.  Νάσια Διονυσίου.  Η κ.  Διονυσίου

ενημέρωσε  ότι  μετά  το  κλείσιμο  του  ΕΘΝΟΠΑΔ (Εθνικού  Οργανισμού  για  την

Προστασία  των  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων),  οι  αρμοδιότητες  του  μεταφέρθηκαν

στην Επίτροπο Διοικήσεως η οποία με τα επιπρόσθετα καθήκοντα έχει το δικαίωμα

να διεξάγει αυτεπάγγελτα έρευνα για περιστατικά βίας στην οικογένεια. 

 Συμμετοχή  στην Κοινοβουλευτική  Επιτροπή Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  και

Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

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)

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 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

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. 
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6.2 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 Δημοκρατία 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  Δικαιοσύνης  &  Δημόσιας  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  Δικαιώματα  της  Γυναίκας  του

Υπουργείου Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξεως. 

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

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

Κωνσταντινούπολης)

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. 

6.4  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  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.
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6.5 Συμπλήρωση ερωτηματολογίων

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

θέματα  που  αφορούν  τη  βία  στην  οικογένεια  τα  οποία  αποστέλλονται  από

διεθνείς/ευρωπαϊκούς οργανισμούς. 

Συγκεκριμένα,  πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  της Συμβουλευτικής  Επιτροπής  με  το

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου

του EIGE (European Institute for Gender Equality), στις 13.03.12, ώρα 10.00πμ. 

7. ΔΙΑΦΟΡΑ 

 Δόθηκε  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.

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

Τ.Θ.24386, 1703 Λευκωσία

17

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


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

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.
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 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

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 

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%).  Δυστυχώς,  σχεδόν 60% των γυναικών θυμάτων

βίας δεν αναφέρει το περιστατικό σε κανένα. 
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