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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

2014 

 

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, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, 

Ετήσια Έκθεση για τις δραστηριότητες της. 
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ΜΕΡΟΣ A 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή (ΣΕ) συστάθηκε με βάση το Άρθρο 16 του Νόμου 

47(1)/1994, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και 

Προστασία Θυμάτων) Νόμο 119(I)/2000 ο οποίος τροποποιήθηκε με το Νόμο 

212(I)/2004. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής όπως  καταγράφονται στο Άρθρο 7(1) του 

νόμου είναι οι ακόλουθες: 

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

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

διάφορα μέσα, περιλαμβανομένων ειδικών συνεδριών, επιμορφωτικών 

προγραμμάτων και σεμιναρίων, 

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

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

προβλήματος της Βίας στην Οικογένεια, 

(ε) Να  παρακολουθεί  την  αποτελεσματικότητα  των  σχετικών  Υπηρεσιών  που 

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

1.1 Σύνθεση 

Σύμφωνα με το Άρθρο 7(2) των Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία 

Θυμάτων) Νόμων του 2000 και του 2004, η Επιτροπή απαρτίζεται από άτομα τα οποία 

διορίζονται  υπό την προσωπική τους ιδιότητα, από το Υπουργικό Συμβούλιο και έχουν 

γνώση και πείρα του  θέματος. Οι διορισμοί γίνονται από το δημόσιο  και  ιδιωτικό  

τομέα.   

Τα  άτομα  που διορίζονται  από  το  δημόσιο  τομέα, επιλέγονται από τα Υπουργεία/ 

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

o Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας) 

o Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ημόσιας Τάξης 

o Υπουργείο Υγείας 

o Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος) 

o Νομική Υπηρεσία 

o Αστυνομία 

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

ή Οργανώσεων εμπλεκομένων στην πρόληψη και καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια. 
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1.2 Θητεία μελών 

Σύμφωνα με το Άρθρο 7(2) των Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία 

Θυμάτων) Νόμων του 2000 και του 2004, τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν 

πρέπει να υπερβαίνουν τα έντεκα και η θητεία τους είναι πενταετής. 

Μέλη για την πενταετή θητεία 01.08.2010 - 31.07.2015: 

Κρατικά Μέλη: 

 Μάρω Βαρναβίδου - Αντικαταστάτης Πρόεδρος (Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και 

∆ημόσιας Τάξεως) 

 Κώστας Βέης- Μέλος (Αστυνομία)  

 Χριστίνα Ιωάννου - Μέλος (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) 

 Σεμέλη Βύζακου - Μέλος  (Υπουργείο Υγείας) 

 Λουίζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου - Μέλος (Νομική Υπηρεσία) 

 Χαρά Ταπανίδου - Μέλος (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων - Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας) 

Ιδιωτικά Μέλη: 

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

Βίας στην Οικογένεια) 

 ∆ρ Νεόφυτος Παπανεοφύτου - Μέλος (Παγκύπριος Σύνδεσμος Προαγωγής 

Ψυχικής Υγείας Παιδιού & Εφήβου). Απεβίωσε το Νοέμβριο του 2014. 

 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 της Συμβουλευτικής Επιτροπής στελεχώνεται από ένα και μοναδικό 

επιστημονικό προσωπικό, την κα Νικολέττα Ρένκω (∆ιοικητική Λειτουργός). 

2.1 Αξιολόγηση προσωπικού 

Στις 14.01.2014, με επιστολή της προς στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

(Αρ.ΣΕ:1073-14 και ημερ.14.01.2014), σε συνέχεια της ενημέρωσης από την κ. Χαρά 

Ταπανίδου (στη συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής ημερ.26.11.2013) σχετικά με 

τις διευκρινήσεις που ζήτησε το Υπουργείο Οικονομικών από το Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσον αφορά το θέμα της αξιολόγησης των 
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καθηκόντων της λειτουργού της ΣΕ, η Συμβουλευτική Επιτροπή ενημέρωσε ότι δεν έχει 

καμία αντίρρηση  για την αξιολόγηση της εργασίας της λειτουργού της, και ζήτησε να 

πληροφορηθεί εκ των προτέρων και γραπτώς για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί.  

Στις 10.02.2014, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας με επιστολή τους προς τη 

Συμβουλευτική Επιτροπή (Αρ.Φακ.:11.02.07 και ημερ.10.02.2014) ενημέρωσαν ότι μετά 

από σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

προτίθενται να προχωρήσουν στην αξιολόγηση των καθηκόντων της Λειτουργού ΣΕ. Για 

το σκοπό αυτό ο Τομέας Κοινοτικής Εργασίας και Αξιολόγησης Προγραμμάτων 

προχώρησε στην εν λόγω αξιολόγηση μέσω της συμμετοχικής παρακολούθησης της 

εργασίας της Λειτουργού της ΣΕ, της διεξαγωγής συνεντεύξεων με την Πρόεδρο και δύο 

μέλη της ΣΕ, καθώς και με την ίδια τη Λειτουργό της ΣΕ. Συγκεκριμένα, για τους σκοπούς 

της συμμετοχικής παρακολούθησης, ο Λειτουργός Ερευνών και Ανάπτυξης του Τομέα 

Κοινοτικής Εργασίας και Αξιολόγησης Προγραμμάτων, κος Γιώργος Μεταξάς, εργάστηκε 

μαζί με τη Λειτουργό της ΣΕ για διάρκεια τριών εργάσιμων ημερών (στις 04.03.2014, 

18.03.2014 και 28.05.2014). Τα αποτελέσματα της παρατήρησης κωδικοποιήθηκαν σε 

πίνακες, όπου καταγράφηκε το είδος της εργασίας και ο χρόνος δαπάνης κατά την 

άσκηση των καθηκόντων της Λειτουργού της ΣΕ. Ετοιμάστηκε σχετική έκθεση η οποία 

στάληκε στο αρμόδιο Υπουργείο. 

 

3. ΟΙΚΗΜΑ 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή από το Νοέμβριο του 2014, έχει μεταφερθεί και στεγάζεται 

στην πιο κάτω νέα διεύθυνση, καθώς και με νέα ταχυδρομική θυρίδα: 

28ης Οκτωμβρίου 10, 

2012 Σρόβολος 

Τ.Θ. 16045 

2085 Λευκωσία 
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ΜΕΡΟΣ Β 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός της Συμβουλευτικής Επιτροπής καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από 

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

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

υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσω των  

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων.  

Οι εγκεκριμένος προϋπολογισμός της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το έτος 2014 ήταν 

€45.802. Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός για το έτος 2014 που υπέβαλε η 

Συμβουλευτική Επιτροπή (Αρ.ΣΕ:1044-13 και ημερ.30.04.2013) στις Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας ήταν €51.856. Στις 07.02.2014, το λογιστήριο των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας ενημέρωσε ηλεκτρονικά τη Συμβουλευτική Επιτροπή ότι ο 

προϋπολογισμός της για το έτος 2014 είναι €45.802 και όχι €49.250 όπως αρχικά είχαν 

ενημερώσει, λόγω του ότι το Υπουργείο Οικονομικών εκ παραδρομής δεν διόρθωσε το 

μνημόνιο του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις αποκοπές ύψους 7% που ενέκρινε η 

Βουλή των Αντιπροσώπων. Ως εκ τούτου, το λογιστήριο των Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευημερίας ζήτησε να ενημερωθεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τις ανάλογες 

διορθώσεις (εξαιρουμένου του μισθού και του ενοικίου). Η Συμβουλευτική Επιτροπή 

ενημέρωσε με επιστολή της (Αρ.ΣΕ:1079-14 και ημερ.09.05.2014) το λογιστήριο των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τις διορθώσεις στον προϋπολογισμό της και 

ανέφερε ότι από το ποσό των €2.700 (δηλ. 7% μείωση στον προϋπολογισμό της €49.250), 

υπολείπεται το ποσό των €748 το οποίο είναι αδύνατον να αφαιρεθεί από κάπου γιατί 

αυτό θα είχε σοβαρό αντίκτυπο στη λειτουργία της Επιτροπής και ζήτησε όπως το 

Υπουργείο Οικονομικών ενημερωθεί για το θέμα. 

Η ανάλυση του προϋπολογισμού της Συμβουλευτικής Επιτροπής φαίνεται στο εκάστοτε 

επεξηγηματικό Υπόμνημα του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους. Αξίζει να 

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

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

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

προϋπολογισμό που της εγκρίνεται. 

1.1 Συστέγαση για μείωση λειτουργικών εξόδων 

Αναφορικά με τη συστέγαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής με τα γραφεία της Επιτροπής 

Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ), η Συμβουλευτική Επιτροπή 
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ενημέρωσε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Αρ.ΣΕ:1072-

14 και ημερ.07.01.2014) ότι η ΕΠΝΚΑ απάντησε (Αρ.Φακ.:2/2002 και ημερ.18.12.2013) ότι 

δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος. Η Συμβουλευτική Επιτροπή τοποθετήθηκε θετικά στο 

ενδεχόμενο μεταστέγασης σε χώρους που δεν θα χρειάζεται η καταβολή ενοικίου και 

συγκεκριμένα με την ΕΠΙΝΚΑ.  

Επίσης, το ενοικιαστήριο συμβόλαιο της Συμβουλευτικής Επιτροπής (το οποίο εγκρίθηκε 

από την Επιτροπή Ενοικίων του Υπουργείου Οικονομικών με ισχύ 15.03.2013-14.03.2015 

και ενοίκιο στα €450), στάληκε στο μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής που προέρχεται 

από τη Νομική Υπηρεσία, κ. Λουίζα Ζαννέτου, για μελέτη του τρόπου αποδέσμευσης. Η κ. 

Ζαννέτου ενημέρωσε ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να αποδεσμευτεί δεδομένου 

ότι θα πρέπει να δώσει στην ιδιοκτήτρια δύο μήνες προειδοποίηση. 

Στις 02.07.2014 το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά 

από επίσκεψη του Γενικού ∆ιευθυντή στην ΕΠΝΚΑ και τη διαπίστωση ύπαρξης 

διαθέσιμου γραφείου, ενημέρωσε με επιστολή (Αρ.Φακ:11.2.02.4 και ημερ.02.07.2014) τη 

Συμβουλευτική Επιτροπή ότι μπορεί να μεταφερθεί το συντομότερο στην ΕΠΝΚΑ.  

Στις 06.08.2014, η πρόεδρος και λειτουργός της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

επισκέφτηκαν τα γραφεία της ΕΠΝΚΑ για να δουν το χώρο όπου αναμένεται να 

συστεγασθεί η Συμβουλευτική Επιτροπή.  

Στις 07.08.2014 η Συμβουλευτική Επιτροπή ενημέρωσε (Αρ.ΣΕ:1088-14 και 

ημερ.07.08.14) το εν λόγω Υπουργείο για την επίσκεψη της στην ΕΠΝΚΑ και ζήτησε 

επίσης όπως της παραχωρηθεί ένας αποθηκευτικός χώρος, καθώς υπάρχει ανάγκη 

αποθήκευσης τόσο του ενημερωτικού υλικού, όσο και του επιπλέον εξοπλισμού της ΣΕ 

(υπάρχουν αρκετά κιβώτια ενημερωτικού υλικού που διανέμει η ΣΕ στα αρμόδια 

υπουργεία, καθώς και έπιπλα/ stands τα οποία είναι αναγκαία για τις διάφορες δράσεις/ 

εκδηλώσεις που διεξάγονται). Στις 25.08.2014 το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων απάντησε θετικά (Αρ.Φακ:11.2.02.4) στο αίτημα της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής για παραχώρηση αποθηκευτικού χώρου. 

Στις 05.09.2014 η Συμβουλευτική Επιτροπή ενημέρωσε την ιδιοκτήτρια (Αρ.ΣΕ:1089-14 

και ημερ.05.09.14) ότι θα μεταστεγαστεί σε χώρο που της παρέχεται δωρεάν από το 

αρμόδιο Υπουργείο στο οποίο υπάγεται και, συνεπώς, θα της παραδώσει το υποστατικό 

μέχρι και τις 07.11.2014. 

Στις 30.09.2014 η λειτουργός της Συμβουλευτικής Επιτροπής επισκέφτηκε την ΕΠΝΚΑ για 

να δει τον αποθηκευτικό χώρο που ετοιμάστηκε. Ζήτησε προφορικά από το αρμόδιο 

Υπουργείο να μπουν ράγες για κουρτίνες ή να πογιατιστούν τα παράθυρα για να μην 
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φαίνεται ο εξοπλισμός από έξω, καθώς και να επιδιορθωθεί/ ασφαλιστεί μια εσωτερική 

πόρτα η οποία συγκοινωνεί με διπλανά γραφεία. Στις 02.10.2014 η λειτουργός της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής επισκέφτηκε την ΕΠΝΚΑ και πήρε τα κλειδιά του νέου 

γραφείου καθώς και του αποθηκευτικού χώρου. 

Στις 24.10.2014 η Συμβουλευτική Επιτροπή ενημέρωσε τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας και το αρμόδιο Υπουργείο (Αρ.ΣΕ:1093-14 και ημερ.24.10.14) ότι:   

o Η μετακόμιση θα πραγματοποιηθεί στις 07.11.2014 (και όχι στις 05.11.2014 όπως 

αρχικά είχε αποφασιστεί). 

o Αναφορικά με τον αποθηκευτικό χώρο ζητήθηκε έγκριση για το πογιάτισμα των 

παραθύρων του χώρου (ως πιο εύκολη και φτηνότερη λύση από την επιλογή 

τοποθέτησης κουρτινών, καθώς και την ανάγκη επιδιόρθωσης εσωτερικής πόρτας 

η οποία συγκοινωνεί με άλλο γραφείο). Αρχικά ζητήθηκε όπως οι εν λόγω εργασίες 

γίνουν από τα ∆ημόσια Έργα, αλλά λόγω φόρτου εργασίας δεν μπόρεσαν να 

ανταποκριθούν. Ως εκ τούτου και λόγω του περιορισμένου χρόνου παράδοσης του 

υφιστάμενου υποστατικού, η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτάθηκε, κατόπιν 

προσφορών, σε ιδιώτη. 

o Αναφορικά με την μετακόμιση ζητήθηκαν προσφορές από τρεις μεταφορικές 

εταιρείες για την  μεταφορά των επίπλων, του εξοπλισμού και του ενημερωτικού 

υλικού από  τα γραφεία της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Κυριάκου Μάτση 37, 3ος 

όροφος, γραφείο 301, 2373 Άγιος ∆ομέτιος) στους χώρους  της ΕΠΝΚΑ (28ης 

Οκτωβρίου 10, Στρόβολος, Λευκωσία) και επιλέγηκε η πιο συμφέρουσα. 

Στις 07.11.2014 πραγματοποιήθηκε η μετακόμιση της Συμβουλευτικής Επιτροπής στα 

γραφεία της ΕΠΝΚΑ.   

 

2. ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή κατά το έτος 2014 έχει διεξάγει πέντε συνεδρίες στις οποίες 

ασχολήθηκε με τα πιο κάτω θέματα: 

2.1 Προγραμματισμός Εργασιών 2014. 

2.2 Λειτουργία κεντρικού αρχείου συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων Βίας 

στην Οικογένεια. 

2.3 Προϋπολογισμός 2014. 

2.4 Ετοιμασία και υποβολή Προϋπολογισμού 2015. 

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

(2010-2013). 
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2.6 Συστέγαση της ΣΕ με τα γραφεία της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά 

Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ). 

2.7 ∆ιατμηματικές ∆ιαδικασίες (∆∆). 

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

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

2.9 ∆ιαφώτιση του κοινού και των επαγγελματιών για θέματα βίας στην οικογένεια. 

2.10 Συνέχιση της συνεργασίας της ΣΕ, ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του 

Συμβουλίου της Ευρώπης στην Κύπρο για την προώθηση της Εκστρατείας για Τερματισμό 

της Σεξουαλικής Βίας «Ένα στα Πέντε» (1in5 Campaign) και την εφαρμογή της Σύμβασης 

Lanzarote που πραγματοποιείται με Γενική Εισηγήτρια της ΚΣΣΕ για τα Παιδιά, τη 

βουλευτή κ. Στέλλα Κυριακίδου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης. 

2.11 Συμμετοχή της Συμβουλευτικής Επιτροπής (ως Associate Partner) στο ευρωπαϊκό 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Progress» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με δράσεις 

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

JUST/2012/PROG/AG/VAW), το οποίο διεξάγεται υπό την αιγίδα της Επιτρόπου 

∆ιοικήσεως και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων (Αρχή Ισότητας) και σε συνεργασία με την 

Ακαδημία ∆ημόσιας ∆ιοίκησης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο άξονες: (α) τη 

διοργάνωση μίας παγκύπριας εκστρατείας ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης στα Μέσα 

Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), και, (β) τη διοργάνωση σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

για τους επαγγελματίες των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών/ ΜΚΟ.   

2.12 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της 

σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 

πορνογραφίας στο νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης 

της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμο του 

2013».  

2.13 Αξιολόγηση της λειτουργού της ΣΕ. 

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

Ενδοοικογενειακή Βία. 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

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

της, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία: 

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ 

ΚΥΠΡΟ 

1.1 Λειτουργία κεντρικού αρχείου συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών 

στοιχείων Βίας στην Οικογένεια 

Το εν λόγω θέμα απασχόλησε τη  Συμβουλευτική Επιτροπή χωρίς όμως οποιαδήποτε 

ουσιαστική πρόοδο. Η Συμβουλευτική Επιτροπή θεωρεί εξαιρετικά σημαντική τη 

λειτουργία κεντρικού αρχείου συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων 

βίας στην οικογένεια για τη 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. Παραμένει πάντα το ερώτημα σχετικά με το ποιος αρμόδιος φορέας κρατικος/ΜΚΟ 

θα πρέπει να αναλάβει το εν λόγω εγχείρημα. 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 εμπλεκόμενων 

υπηρεσιών, κρατικών και μη, συνδράμει αποτελεσματικά στη διατμηματική συνεργασία 

των εμπλεκόμενων υπουργείων. Η λειτουργός της Συμβουλευτικής Επιτροπής ενημερώνει 

και καθοδηγεί τους επαγγελματίες για θέματα που αφορούν τη βία στην οικογένεια (πχ 

νομοθεσία, διατμηματικές διαδικασίες, έρευνες, στατιστικά, εκδόσεις κλπ). Επίσης, η 

επικοινωνία του κοινού με τη Συμβουλευτική Επιτροπή παρέχει την ευκαιρία να 

εντοπίζονται σοβαρά περιστατικά και να παραπέμπονται στις ανάλογες υπηρεσίες καθώς 

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

Συγκεκριμένα, το 2014 καταγράφηκαν 117 τηλέφωνήματα κοινού και 195 επαγγελματιών - 

σύνολο 312. 
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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 αναφορικά με τη βία στην οικογένεια, η Συμβουλευτική Επιτροπή, κάθε έτος, 

καταχωρεί τα στατιστικά στοιχεία των εμπλεκόμενων υπουργείων και ΜΚΟ στην 

ιστοσελίδα της www.familyviolence.gov.cy 

 

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΩΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  

2.1 Εκδόσεις 

 Επανέκδοση του υφιστάμενου ενημερωτικού υλικού της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής: 

o Έρευνα με θέμα «Η Βία κατά των Γυναικών μέσα στην Οικογένεια». 

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 για τη  βία στην οικογένεια  

o Βιβλιαράκι με θέμα «Προστασία παιδιών από σεξουαλική παραβίαση στην 

οικογένεια» 

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

o Βιβλιαράκι με θέμα «Οδηγός για Γονείς και Φροντιστές» 

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

Παιδιών» 

o Βιβλιαράκι με θέμα «Ιστοριούλες για Γονείς» 

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

o Αφίσα με το μήνυμα «Όταν Νόμιζες ότι ∆εν Κοιτούσα» 

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

Επιτροπής  www.familyviolence.gov.cy. 
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2.2 ∆ραστηριότητες για την Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στην Κακοποίηση των  

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

Γυναικών (25 Νοεμβρίου) 

Στα πλαίσια των προαναφερθέντων παγκόσμιων ημερών πραγματοποιήθηκαν  τα πιο 

κάτω: 

o ∆ύο Ανακοινώσεις Τύπου1 αναφορικά με τις σχετικές διεθνείς ημέρες που στάληκαν 

σε όλα τα ΜΜΕ καθώς και στα αρμόδια Υπουργεία, σε Επιτρόπους και στην Βουλή 

των Αντιπροσώπων. 

o Ευαισθητοποίηση φοιτητών με θέμα: «Σεξουαλική βία κατά των παιδιών»2, 

25.11.2014 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick και τη 

Συντονιστική Επιτροπή Κύπρου για την Εκστρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης 

για τον Τερματισμό της Σεξουαλικής Βίας κατά των Παιδιών «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» 

πραγματοποίησε εκδήλωση ευαισθητοποίησης φοιτητών με θέμα: «Σεξουαλική βία 

κατά των παιδιών». Η εκδήλωση διεξήχθει την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014, από  

10.00πμ-12.00μμ, στο Αμφιθέατρο Τάσος Παπαδόπουλος στο Πανεπιστήμιο 

Frederick. Στην εκδήλωση προσκλήθηκε ως ομιλήτρια η Γενική Εισηγήτρια της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Παιδιά (PACE), 

Στέλλα Κυριακίδου (Κύπρος, EPP/ CD). Οι φοιτητές ενημερώθηκαν για τη 

σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, την εκστρατεία «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ», καθώς και για 

την Σύμβαση Lanzorote. Στη συνέχεια ακολούθησαν σχετικές δραστηριότητες/ 

παρουσιάσεις από φοιτήτριες του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 

Frederick. Την εκδήλωση χαιρέτισε η Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

2.3 Επιμόρφωση των επαγγελματιών και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) 

Το Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων του ως Αρχή Ισότητας, εξασφάλισε χρηματοδότηση, μέσω του κοινοτικού 

χρηματοδοτικού Προγράμματος «PROGRESS» (http://ec.europa.eu/progress), για τη 

διενέργεια δράσεων που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση/εξάλειψη της βίας κατά των 

γυναικών και των κοριτσιών στην Κυπριακή κοινωνία. 

                                            
1 Τα κείμενα των ανακοινώσεων τύπου παρατίθενται στο Παράρτημα. 
2 Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης παρατίθεται στο Παράρτημα. 
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Συνεργάτες στη διεκπεραίωση του Προγράμματος είναι: η Συμβουλευτική Επιτροπή για 

την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, η Κυπριακή Ακαδημία 

∆ημόσιας ∆ιοίκησης (ΚΑ∆∆) και το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου. 

Οι δράσεις αφορούν τα έτη 2014-2015 και κινούνται σε 2 άξονες:  

(α) στη διοργάνωση μίας παγκύπριας εκστρατείας ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης στα 

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), και,  

(β) στη διοργάνωση σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε φορείς που, στα πλαίσια των 

καθηκόντων τους, μπορούν να έχουν προληπτική ή κατασταλτική συνδρομή στην 

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην Κύπρο. 

Η εκστρατεία στα ΜΜΕ έχει στόχο, την ευαισθητοποίηση της κυπριακής κοινωνίας  γύρω 

από το πρόβλημα της έμφυλης βίας και, ειδικότερα, την εξάλειψη των έμφυλων 

στερεοτύπων και  των κοινωνικών και πολιτισμικών στάσεων και αντιλήψεων που 

καθιστούν τη βίαιη συμπεριφορά αποδεκτή, στοχεύοντας ειδικότερα την ομάδα των 

θυτών, ανδρών και αγοριών. Στα πλαίσια της εκστρατείας προγραμματίζεται να 

χρησιμοποιηθούν διαφορετικά μέσα ηλεκτρονικής και έντυπης επικοινωνίας (τηλεόραση, 

ραδιόφωνο, έντυπος τύπος, αφίσες εξωτερικού χώρου και διαδίκτυο). 

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση επαγγελματιών που 

εμπλέκονται της στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση περιστατικών βίας κατά των 

γυναικών και κοριτσιών, στη βελτίωση των γνώσεών τους για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους. Η θεματολογία και μεθοδολογία των 

σεμιναρίων στοχεύουν ειδικότερα στις ακόλουθες βασικές ομάδες στόχους: Αστυνομικούς, 

Λειτουργούς Υγείας (Γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους), Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς 

Λειτουργούς, Νομικούς, Λειτουργούς Μετανάστευσης και Εργασίας (σε περιπτώσεις που 

η βία ασκείται έναντι μεταναστριών), καθώς και σε Λειτουργούς των ΜΜΕ. Η επιλογή των 

συγκεκριμένων «Ομάδων Στόχων» αποσκοπεί στο να καλύψει,  θεματικά, όλο το πλαίσιο 

δράσης για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών - δηλαδή: την πρόληψη, την 

προστασία και την καταστολή. 

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 16 σεμινάρια: 

o «Σεμινάριο Επιτελικής Ομάδας», με ειδικότερο στόχο να ευαισθητοποιήσει, 

εκπαιδεύσει και ενεργοποιήσει διευθυντικά ή ανώτερα στελέχη δημοσίων (κατά 

κύριο λόγο) υπηρεσιών, ώστε να αναλάβουν δράση για την καταπολέμηση της 

έμφυλης βίας στην Κύπρο και, παράλληλα, να  διασφαλίσει την ενεργή συνδρομή 

και στήριξή τους και στα υπόλοιπα σεμινάρια της εκστρατείας.  
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o Εφτά (7) Σεμινάρια με Εξειδικευμένη Θεματολογία, σε στελέχη κάθε μίας από τις 

κύριες Ομάδες-Στόχους, με στόχο να προσφερθεί  εξειδικευμένη γνώση για την 

αντιμετώπιση των περιστατικών βίας κατά των γυναικών στους τομείς 

αρμοδιότητας της κάθε Ομάδας.  

o Τέσσερα (4) ∆ιεπιστημονικά Σεμινάρια, σε Λειτουργούς από διάφορες δημόσιες 

υπηρεσίες, καθώς επίσης και από άλλους φορείς, όπως μη κυβερνητικούς 

οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στα θέματα φύλου, με στόχο, κυρίως, να 

προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.  

o Τέσσερα (4) Σεμινάρια για Εκπαίδευση Πυρήνων Μάθησης, σε επιλεγμένους 

Αστυνομικούς, Λειτουργούς Υγείας, Εκπαιδευτικούς και Κοινωνικούς Λειτουργούς, 

για να λειτουργήσουν, εντός των Υπηρεσιών τους, ως πυρήνες μάθησης και να 

μετεκπαιδεύσουν, σε μεταγενέστερο στάδιο, άλλους συναδέλφους τους στην 

αντιμετώπιση περιστατικών βίας κατά των γυναικών.  

Στα πλαίσια διοργάνωσης και εφαρμογής του εν λόγω Προγράμματος, η Συμβουλευτική 

Επιτροπή πραγματοποίησε τις πιο κάτω συναντήσεις με τους προαναφερθέντες 

συνεργάτες: 

o Παρασκευή, 10.01.2014 και ώρα 9.30-11:30 πμ, στην ΚΑ∆∆, 

o Τετάρτη, 05.02.2014 και ώρα 9.00-11:30 πμ, στην ΚΑ∆∆ 

Σεμινάριο με θέμα «Εκπαίδευση Επιτελικής Ομάδας»3, 15-16.03.2014 

Το «Σεμινάριο Εκπαίδευσης Επιτελικής Ομάδας» πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Μαρτίου 

2014 στο ξενοδοχείο Mediterranean στη Λεμεσό. Πριν το σεμινάριο προηγήθηκε η Τελετή 

Έναρξης του προγράμματος «Progress» στην οποία ήταν καλεσμένοι όλοι οι 

αξιωματούχοι για να ενημερωθούν για το θέμα αλλά και να δεσμευτούν ότι οι 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες τους θα συνεργαστούν/ συμμετέχουν για την αποτελεσματική 

υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος. Την εκδήλωση προσφώνησε ο Υπουργός 

∆ικαιοσύνης και ∆ημοσίας Τάξεως. Στο εν λόγω σεμινάριο συμμετείχαν η πρόεδρος και η 

λειτουργός της ΣΕ, καθώς και τα μέλη της ΣΕ, κ. Κ. Βέης εκ μέρους της Αστυνομίας, η κ. 

Μ. Βαρναβίδου εκ μέρους του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης & ∆ημόσιας Τάξεως, κ. Χ. 

Ταπανίδου εκ μέρους των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, η κ. Σ. Βύζακου εκ μέρους 

του Υπουργείου Υγείας και η Σ. Παύλου εκ μέρους του Μεσογειακού Ινστιτούτου 

Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS). Επίσης, η πρόεδρος της ΣΕ πραγματοποίησε 

ομιλία αναφορικά με την Ενδοοικογενειακή Βία στην Κύπρο και τις Επιπτώσεις της. 

                                            
3 Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου παρατίθεται στο Παράρτημα. 
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Έκανε αναφορά στο ρόλο της ΣΕ καθώς και στην Παγκύπρια Έρευνα για τη Βία ενάντια 

στις Γυναίκες στην κυπριακή οικογένεια. 

Πραγματοποιήθηκαν στην Ακαδημία ∆ημόσιας ∆ιοίκησης οι πιο κάτω συναντήσεις για 

την οργάνωση των σεμιναρίων εκπαίδευσης επαγγελματιών, στις οποίες συμμετείχαν οι 

συνεργάτες του Προγράμματος και οι αρμόδιοι των εμπλεκόμενων Υπουργείων/ φορέων: 

∆ευτέρα, 30.06.2014:  10:00 πμ - Εκπαιδευτικοί 

Τρίτη, 01.07.2014: 10:00 πμ - Λειτουργοί για θέματα Μεταναστριών 

12:00 πμ - Λειτουργοί Υγείας 

Τετάρτη, 02.07.2014: 10:00 πμ - Λειτουργοί Ευημερίας 

12:00 πμ - ∆ημοσιογράφοι 

Από την πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ζητήθηκε να αναλάβει τη διεξαγωγή 

των σεμιναρίων για τους Επαγγελματίες Υγείας. 

Πραγματοποιήθηκαν τα πιο κάτω σεμινάρια για τους επαγγελματίες4: 
 

 

Θεματικό Σεμινάριο 

 

Εκπαιδεύτρια/ες 

 

Ημερομηνία 

 

Σεμινάριο για τη ΒΚΓ 

σε Εκπαιδευτικούς  

 

Μιράντα Χρίστου 

∆ήμητρα Κογκίδου 

 

10-11 Νοεμβρίου 2014 

 

 

Σεμινάριο για τη Βία 

κατά των 

Μεταναστριών 

 

Μαίρη Πέτεβη 

Ζέλεια Γρηγορίου 

 

13-14 Νοεμβρίου 2014 

 

Σεμινάριο για τη ΒΚΓ 

σε Λειτουργούς ΜΜΕ  

 

Κρίνη Καφίρη 

 

2 ∆εκεμβρίου 2014 

 

Σεμινάριο για τη ΒΚΓ 

σε Λειτουργούς 

Υγείας 

 

Μάρθα Αποστολίδου 

Alex Sohal (best 

practice presenter) 

 

4-5 ∆εκεμβρίου 2014 

 

Σεμινάριο για τη ΒΚΓ 

σε στελέχη της 

Αστυνομίας 

 

Marianne Hester  

Steve Jackson (best 

practice presenter) 

 

9-10 ∆εκεμβρίου 2014 

                                            
4 Το αναλυτικά προγράμματα των σεμιναρίων παρατίθενται στο Παράρτημα. 
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2.4 Συνέδρια/ Σεμινάρια/ Ομιλίες/ ∆ιαλέξεις  

(βλέπε σημείο 2.3) 

2.5 Συμμετοχή της Συμβουλευτικής Επιτροπής στα πιο κάτω: 

«Εργαστήριο διαβούλευσης για τη στρατηγική συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας», 04.04.2014 

Το εν λόγω εργαστήριο πραγματοποίησε το Υπουργείο Υγείας την Παρασκευή, 4 

Απριλίου 2014, και ώρα 8.00-11.00πμ. Συμμετείχε η πρόεδρος της ΣΕ, η οποία σε 

παρέμβασή της αναφέρθηκε στο ρόλο της ΣΕ και στις δραστηριότητές της.  

2.6 Ανακοινώσεις τύπου5  

Η Συμβουλευτική Επιτροπή προέβηκε σε 6 ανακοινώσεις τύπου αναφορικά με θέματα  και 

περιπτώσεις σχετικά με τη βία στην οικογένεια στις ακόλουθες ημερομηνίες: 

o 02.05.2014 

o 19.06.2014 

o 28.08.2014 

o 13.11.2014 

o 19.11.2014 

o 25.11.2014 

2.7 Τηλεόραση 

19.06.2014 

Η Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής συμμετείχε στην τηλεοπτική εκπομπή «Για 

Σένα» στο κανάλι MEGA αναφορικά με περιστατικό βίας στην οικογένεια. 

20.06.2014 

Η Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής συμμετείχε στην τηλεοπτική εκπομπή 

«Μέρα Μεσημέρι» στο κανάλι ΑΝΤ1 αναφορικά με περιστατικό βίας στην οικογένεια. 

 

3. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Συνέχιση της διάχυσης των αποτελεσμάτων έρευνας της Συμβουλευτικής Επιτροπής  με 

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

Γυναικών στην Κύπρο6». 

 

                                            
5 Τα κείμενα των ανακοινώσεων τύπου παρατίθενται στο Παράρτημα. 
6 http://www.familyviolence.gov.cy/cgibin/hweb?-A=971&-V=research 
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4. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 

4.1 ∆ιερεύνηση περιστατικού σχετικά με τις ∆ιατμηματικές ∆ιαδικασίες 

Στις 21.10.2014, η Συμβουλευτική Επιτροπή, μετά από τηλεφώνημα που δέχτηκε από 

λειτουργό του Τμήματος Παιδιών & Εφήβων των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΥΨΥ),  

ενημερώθηκε  για  περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης 13χρονου κοριτσιού στη Λεμεσό 

από συγγενικό της πρόσωπο. Η λειτουργός των ΥΨΥ ανέφερε ότι λειτουργός του 

Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων της Αστυνομίας επικοινώνησε με τη 

μητέρα και με την ίδια, για να παρευρεθεί στη συνάντηση με το παιδί.  

Η λειτουργός των ΥΨΥ αρνήθηκε να παρευρεθεί και επικοινώνησε με τη Συμβουλευτική 

Επιτροπή για διευκρινίσεις αναφορικά με τις ∆ιατμηματικές ∆ιαδικασίες. Η λειτουργός της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής επικοινώνησε με τη λειτουργό του Γραφείου Καταπολέμησης 

Εμπορίας Προσώπων της Αστυνομίας η οποία της ανέφερε ότι με τη νέα νομοθεσία, 

«Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης 

Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2014», οποιοδήποτε θύμα 

σεξουαλικής κακοποίησης εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους. Ανέφερε επίσης ότι για 

λόγους ευκολίας το Γραφείο της ζητά να έχει την σχετική Έκθεση της υπόθεσης. Η 

λειτουργός της Συμβουλευτικής Επιτροπής τόνισε ότι υπάρχουν ∆ιατμηματικές 

∆ιαδικασίες για το θέμα οι οποίες πρέπει να τηρούνται και ότι το ανήλικο θύμα δεν πρέπει 

να επαναθυματοποιείται από τις διάφορες διαδικαστικές ενδοτμηματικές υπηρεσίες του 

κάθε υπουργείου. 

 

5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ/ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

5.1 Πρώτο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας 

στην Οικογένεια  (2010-2013) 

5.1.1 Το θέμα αναμενόταν να συζητηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 10.02.2014, 

όμως αναβλήθηκε ώστε να δοθεί χρόνος στη Συμβουλευτική Επιτροπή να ολοκληρώσει 

τα τελικά παραδοτέα.  

5.1.2 Συζητήθηκε το θέμα της ετοιμασίας δεύτερου Σχεδίου ∆ράσης για την περίοδο 2015-

2017. Τονίστηκε ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης προνοεί την ύπαρξη Σχεδίου 

∆ράσης και ότι αυτό αποτελεί ένδειξη καλής πρακτικής. Το νέο Σχέδιο ∆ράσης αναμένεται 

να είναι μικρότερο, αποτελεσματικότερο και στοχευμένο στις δράσεις που δεν κατάφεραν 

να υλοποιηθούν στο πρώτο. Συζητήθηκε το θέμα του κόστους του Σχεδίου ∆ράσης και ότι 
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αν δεν υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός είναι δύσκολο να υλοποιηθεί και γι αυτό θα 

πρέπει να συζητηθεί ένα ελάχιστο κονδύλι για τον σκοπό αυτό. Αναγνωρίστηκε δε, το 

γεγονός ότι αρκετές δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς κάποιο κόστος, ενώ η 

υλοποίηση άλλων σχετικών δράσεων εμπίπτει στους προϋπολογισμούς των 

εμπλεκόμενων υπουργείων. Τονίστηκε η αναγκαιότητα της διατμηματικής συνεργασίας και 

εμπλοκής όλων των εμπλεκόμεων υπουργείων, καθώς και των σχετικών ΜΚΟ στην 

ετοιμασία του νέου Σχεδίου ∆ράσης.  

5.1.3 Η Συμβουλευτική Επιτροπή υπέβαλε (Αρ.ΣΕ:1103-14 και ημερ.23.12.2014) την 

Αξιολόγηση της εφαρμογής του πρώτου Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Πρόληψη και 

Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2010-2013), τον συντονισμό και την αξιολόγηση 

του οποίου είχε αναλάβει σύμφωνα με υπουργική απόφαση (ημερ. 03.12.2009 και 

Αρ.Απόφασης 69.663). Το εν λόγω παραδοτέο περιλάμβανε τις Ετήσιες Εκθέσεις της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και την Αξιολόγηση των δράσεων του Σχεδίου που 

υλοποιήθηκαν κατά την χρονική περίοδο 2010-2013. Η Συμβουλευτική Επιτροπή 

εξέφρασε επίσης την πρόθεσή της για την ετοιμασία του δεύτερου Εθνικού Σχεδίου 

∆ράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2015-2017).   

5.2.∆ιατμηματικές ∆ιαδικασίες για το χειρισμό περιστατικών βίας στην οικογένεια 

(∆∆) 

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

εκτεταμένα τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Το εν λόγω ζήτημα συμπεριλήφθηκε ως δράση 

στο Σχέδιο ∆ράσης (2010-2013) χωρίς όμως να καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθεί.   

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) και η λειτουργός της ΣΕ πραγματοποίησαν 

συνάντηση για το θέμα των ∆∆, στις 07.04.2014. Η λειτουργός της ΣΕ υπέβαλε το Ε΄ 

Προσχέδιο του νέου κειμένου των ∆∆ στις ΥΚΕ στις 28.04.2014 και 07.05.2014 (με 

επιπλέον διορθώσεις).  

Στις 15.05.2014, οι ΥΚΕ απέστειλαν ηλεκτρονική επιστολή (Αρ.Φακ.:11.02.010) στα μέλη 

της ΣΕ ενημερώνοντάς τα  για τις εξελίξεις αναφορικά με τις ∆∆ και ζήτησαν γραπτώς τις 

απόψεις των μελών για το προσχέδιο καθώς και για τη διαδικασία που αναμένεται να 

ακολουθηθεί επί του θέματος.  

Συζητήθηκε το θέμα κατά πόσο οι ∆∆ μπορούν να ενταχθούν ως κανονισμοί μέσα στο 

σχετικό νόμο για περισσότερη ισχύ και νομική δέσμευση για όλους τους επαγγελματίες 

(δημόσιους, ιδιωτικούς και ΜΚΟ). Οι ΥΚΕ έστειλαν επιστολή (Αρ.Φακ.:11.02.010 και 

ημερ.28.05.14) στη Νομική Υπηρεσία σχετικά με νομικά ερωτήματα που αφορούν τις ∆∆. 
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Η Νομική Υπηρεσία απάντησε στα εν λόγω ερωτήματα 

(Γ.Ε./Αρ.Φακ.:50(∆)/1992/Ν42/265 και ημερ.19.06.14)7.  

Η λειτουργός της ΣΕ υπέβαλε το 8ο Προσχέδιο του νέου κειμένου των ∆∆ στις ΥΚΕ στις 

03.10.2014 και 07.10.2014 (επιπλέον διορθώσεις). 

Στην πορεία το ενιαίο κείμενο των ∆∆ διαχωρίστηκε σε δύο Εγχειρίδια:  

α) ∆∆ για τις Γυναίκες και άλλα Ενήλικα Άτομα και  

β) ∆∆ για τα Παιδιά. 

Τονίστηκε ότι ο σκοπός των ∆∆ είναι η προστασία, στήριξη του θύματος βίας καθόλη τη 

διάρκεια, από τη στιγμή της αναφοράς ως την εκδίκαση. ∆όθηκε έμφαση στη 

διατμηματική συνεργασία μεταξύ του δημόσιου τομέα, ιδιωτικού και ΜΚΟ. 

Θεωρήθηκε σημαντική η εξασφάλιση της δέσμευσης των ΜΚΟ και των ιδιωτών προς τις 

∆∆. Συζητήθηκε η εισήγηση όπως υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με το ΣΠΑΒΟ για 

τις ∆∆. 

Συζητήθηκε η ανάγκη εφαρμογής των ∆ιαδικασιών Ταχείας Εκδίκασης Υποθέσεων οι 

οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόζονται.  

Τονίστηκε η ανάγκη εξειδίκευσης των επαγγελματιών καθώς και της λειτουργίας 

εξειδικευμένων Κέντρων με πολυθεματική προσέγγιση προς τα θύματα οικογενειακής 

βίας και κυρίως των γυναικών, κάτι που προβλέπει και η Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης (Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 

Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, συμπεριλαμβανομένης  της 

Βίας στην Οικογένεια). Μέχρι όμως να υλοποιηθούν τα προαναφερθέντα, πρέπει να 

ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα/ πολιτικές, αναφορικά με τις γυναίκες, που να βελτιώνουν 

την όλη κατάσταση στα πλαίσια του εφικτού και να περιληφθούν στις ∆∆.  

Το σημαντικό σημείο βελτίωσης στις νέες ∆∆ αναφορικά με το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού είναι ότι η ενημέρωση των γονέων και η αναφορά στην Αστυνομία γίνεται 

μέσω του Οικογενειακού Συμβούλου που καλείται στο σχολείο (ενώ με τις υφιστάμενες 

∆∆ αναμένεται να γίνεται από το ∆ιευθυντή του σχολείου). Αναφορικά με τη Νομική 

Υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι το σημείο 2.2 (Ομάδα Βίας) των ∆∆ δεν ισχύει πρακτικά. Η 

ανάθεση των υποθέσεων δεν γίνεται μέσω του αρμόδιου λειτουργού και ούτε αυτός 

λαμβάνει οποιαδήποτε ενημέρωση για το ποιος λειτουργός της Νομικής Υπηρεσίας 

χειρίζεται υποθέσεις οικογενειακής βίας. 

                                            
7 Οι επιστολές των ΥΚΕ και της Νομικής Υπηρεσίας επισυνάπτονται στο Παράρτημα. 
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Τονίστηκε το θέμα της πρακτικής εφαρμογής, καθώς και της ανατροφοδότησης (follow-

up) των ∆∆, διαφορετικά θα χάνονται οι υποθέσεις οικογενειακής βίας.  

Αναφορικά με την Υποχρεωτική Αναφορά προς το Γενικό Εισαγγελέα, σύμφωνα με την 

εγκύκλιο Αρ.Φακ.50 (Γ)/1992/Ν.42 και ημερ.11.06.1998 (ΥΑ) συζητήθηκαν τα πιο κάτω 

θέματα: 

o Κατά πόσο η Υποχρεωτική Αναφορά ενεργοποιείται από τον επαγγελματία σε 

περίπτωση που η γυναίκα θύμα δεν δίνει τη συγκατάθεση της. ∆ιαπιστώθηκε ότι 

στην πράξη η Υποχρεωτική Αναφορά ενεργοποιείται από τον επαγγελματία μόνο 

σε περίπτωση ανήλικου θύματος ή όταν το θύμα έχει ανήλικα εξαρτώμενα.  

o Η Αστυνομία θα πρέπει να εξετάζει αυτεπάγγελτα τις υποθέσεις οικογενειακής βίας, 

είτε από ανώνυμο τηλεφώνημα, είτε από αναφορά θύματος, με ή χωρίς την 

συγκατάθεση του θύματος. Η Αστυνομία δεν θα πρέπει να στηρίζει την απόφαση 

της για ποινική δίωξη αποκλειστικά στην επιθυμία ή όχι του θύματος. Καθώς 

επίσης, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να στηρίζουν το θύμα ώστε να είναι 

σε θέση να πάρει τις σωστές αποφάσεις. 

o Τέθηκε το ερώτημα σε τι σύστημα υποστήριξης εντάσσεται το θύμα εφόσον 

καταθέσει/ καταγγείλει; Υπάρχουν υποστηρικτικές δομές; Το σύστημα είναι σαφώς 

προβληματικό και τίθεται το ερώτημα κατά πόσο οι γυναίκες είναι έτοιμες να μπουν 

σε αυτό τον φαύλο κύκλο της επαναθυματοποίησης. Αναφέρθηκε ότι από την 

στιγμή που το θύμα καταγγέλλει, θέτει τον εαυτό του σε μεγάλο κίνδυνο διότι 

ενδεχομένως να παραμένει με τον θύτη στο ίδιο σπίτι. Ως εκ τούτου, το ενήλικο 

θύμα χρειάζεται πρώτα ψυχολογική στήριξη ώστε να μπορέσει να προβεί σε 

καταγγελία.  

5.3  Πολυθεματική Ομάδα για εξέταση υποθέσεων βίας στην οικογένεια. 

Στις 03.11.2014 η Συμβουλευτική Επιτροπή έστειλε επιστολή (Αρ.ΣΕ:1096-14 και 

ημερ.03.11.2014) στη Νομική Υπηρεσία με την εισήγηση για σύσταση Πολυθεματικής 

Ομάδας για εξέταση υποθέσεων βίας στην οικογένεια. 

Συγκεκριμένα, ο χειρισμός και η προσέγγιση των υποθέσεων βίας στην οικογένεια, 

απαιτεί τη διατμηματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών, όπως 

λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, Αστυνομίας, Υπηρεσιών Υγείας, 

Παιδείας, Νομικής Υπηρεσίας και των σχετικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Για 

αυτό το λόγο, η Συμβουλευτική Επιτροπή μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για 

προώθηση των υπηρεσιών, και κατόπιν υπουργικής απόφασης (Αρ.Απόφασης 55.646 

και ημερ.16.05.2002), ετοίμασε το Εγχειρίδιο ∆ιατμηματικών ∆ιαδικασιών για το χειρισμό 
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περιστατικών βίας στην οικογένεια (∆∆) με στόχο την διασαφήνιση του ρόλου και των 

καθηκόντων των επαγγελματιών κατά τη διαδικασία χειρισμού περιστατικών βίας στην 

οικογένεια. Το 2004, ετοιμάστηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή έκθεση Αξιολόγησης 

των ∆ιατμηματικών ∆ιαδικασιών στην οποία καταγράφηκαν τα εμπόδια και οι  αδυναμίες 

στην εφαρμογή τους. 

Στο παρόν στάδιο, η Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας ετοιμάζει την αναβάθμιση/ αναθεώρηση των ∆∆. Κατόπιν μελέτης 

του θέματος, διαπιστώθηκε η ανάγκη σύστασης Πολυθεματικής Ομάδας η οποία θα 

συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματική εφαρμογή των ∆ιατμηματικών ∆ιαδικασιών. 

Συγκεκριμένα, χρειάζεται μια Πολυθεματική Ομάδα η οποία να συγκαλείται 1 φορά το 

μήνα και να εξετάζει δύσκολες υποθέσεις βίας στην οικογένεια και πιο συγκεκριμένα, 

κακοποίησης ανηλίκων. Η Πολυθεματική Ομάδα θα αποτελείται από εκπροσώπους των 

εμπλεκόμενων υπουργείων. Η προεργασία των υποθέσεων θα γίνεται ενδοτμηματικά 

από τα εμπλεκόμενα υπουργεία, πριν υποβληθεί στην Πολυθεματική Ομάδα για εξέταση. 

Αναμένεται ότι οι εργασίες της Πολυθεματικής Ομάδας θα συμβάλουν στην λειτουργία 

εξειδικευμένων Κέντρων πολυθεματικής προσέγγισης των θυμάτων οικογενειακής βίας. 

Η Πολυθεματική Ομάδα, λόγω του σκοπού σύστασής της, αλλά και για να έχει 

περισσότερη ισχύ/ αποτελεσματικότητα θα πρέπει να υπάγεται στη Νομική Υπηρεσία. 

Η εν λόγω ανάγκη ενισχύεται από τα ακόλουθα: 

o Το άρθρο 8 (1) της σχετικής νομοθεσίας, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να 

συστήσει πολυθεματική ή πολυθεματικές ομάδες με μέλη πρόσωπα τα οποία 

κατέχουν τα αναγκαία προσόντα για την παροχή συμβουλών, απόψεων, 

γνωματεύσεων, καθώς και κάθε άλλης βοήθειας, αναφορικά με την καλύτερη 

μεταχείριση ανηλίκων ή άλλων προσώπων τα οποία είναι θύματα βίας. Μέχρι 

στιγμής, το εν λόγω άρθρο δεν έχει ενεργοποιηθεί. 

o Την εγκύκλιο του Γενικού Εισαγγελέα για την Υποχρεωτική Αναφορά (Αρ.Φακ.50 

(Γ)/1992/Ν.42 και ημερ.11.06.1998) σχετικά με παράπονα/ καταγγελίες/ υποθέσεις 

για τη βία στην οικογένεια. Η υφιστάμενη έλλειψη ανατροφοδότησης των 

υποθέσεων βίας στην οικογένεια συντελεί στην αποδυνάμωση του σκοπού της εν 

λόγω εγκυκλίου. 

o Τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το θέμα της βίας σε βάρος των γυναικών (5-6 Ιουνίου 

2014, Λουξεμβούργο) 

(http://www.gr2014.eu/sites/default/files/JHA%20VIOLENCE%20GIRLS.pdf) 
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Με βάση τα πιο πάνω, τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη σύστασης Πολυθεματικής Ομάδας 

για εξέταση υποθέσεων βίας στην οικογένεια, με το αίτημα όπως αυτή ενταχθεί υπό την 

προεδρία της Νομικής Υπηρεσίας. Αναμένεται απάντηση από τη Νομική Υπηρεσία για το 

θέμα.  

5.4  Θέματα προς συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων 

∆ικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

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

(2010-2013)» - ∆ευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 9.00 π.μ. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Σκεύης Κούτρα 

Κουκουμά). 

(20.6.2011). 

(Αρ. Φακ. 23.04.028.348-2011). 

Αναβλήθηκε. 

o «Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και 

Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2014» 

- ∆ευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 9.00 π.μ. 

(Αρ. Φακ. 23.01.055.008-2014). 

Αναβλήθηκε. 

o «Συνάντηση με την Επίτροπο Ισότητας, κ. Ιωσηφίνα Αντωνίου» - ∆ευτέρα, 7 

Ιουλίου 2014 και ώρα 9.00 π.μ. Συμμετείχε η πρόεδρος της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής. 

o «Η ανάγκη υπογραφής και κύρωσης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης» -  

∆ευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 9.00 π.μ. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Αθηνάς 

Κυριακίδου). 

(23.01.2012). 

(Αρ. Φακ. 23.04.029.031-2012). 

Συμμετείχαν η πρόεδρος και λειτουργός της Συμβουλευτικής Επιτροπής με 

υποβολή σχετικής επιστολής (Αρ.ΣΕ: 1098-14 και ημερ.24.11.2014). 
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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) 

Το θέμα εξετάζεται από Τεχνική Επιτροπή της Υπουργικής Επιτροπής για την Ισότητα 

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

∆ημόσίας Τάξεως με σκοπό την καταγραφή και κοστολόγηση των υποχρεώσεων που 

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

Στις 24.11.2014, πραγματοποιήθηκε συνεδρία από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών με θέμα «Η 

ανάγκη υπογραφής και κύρωσης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης». Στην εν λόγω 

συνεδρία συμμετείχαν η πρόεδρος και λειτουργός της Συμβουλευτικής Επιτροπής με 

υποβολή σχετικής επιστολής (Αρ.ΣΕ: 1098-14 και ημερ.24.11.2014). Συγκεκριμένα, η 

Συμβουλευτική Επιτροπή τόνισε την επιτακτική ανάγκη υπογραφής, κύρωσης και 

εφαρμογής της εν λόγω Σύμβασης, κάτι που θα συμβάλει τα μέγιστα τόσο στην πρόληψη 

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

και της ενδοοικογενειακής βίας. Η Σύμβαση αποτελεί ένα δεσμευτικό, διεθνές εργαλείο που 

μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση στη διαμόρφωση αποτελεσματικών  

πολιτικών για την πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, την προστασία, 

στήριξη και ενδυνάμωση των θυμάτων, στην προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας και 

στην παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Η Σύμβαση άνοιξε για υπογραφή στην 

Κωνσταντινούπολη τις 11 Μαΐου του 2011. Μέχρι στιγμής, 15 κράτη του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, έχουν επικυρώσει την Σύμβαση και άλλα 21 κράτη μέλη την έχουν 

υπογράψει. Η Κύπρος παραμένει μια από τις χώρες της Ευρώπης Ένωσης που δεν έχει 

ακόμη υπογράψει. Η βία κατά των γυναικών αποτελεί κατάφορη παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Πολιτεία έχει υποχρέωση να λάβει τα κατάλληλα μέτρα που 

θα συμβάλει στην προάσπιση και προστασία των δικαιωμάτων κάθε πολίτη. 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, δεδομένου ότι η βία  κατά των γυναικών και η ενδοοικογενειακή βία υποσκάπτει 

την υγεία και ψυχική ισορροπία χιλιάδων γυναικών και κοστίζει τεράστια χρηματικά ποσά 

στο σύστημα υγείας, στην απουσία από την εργασία και σε νομικά έξοδα. Η μη υπογραφή 

της Σύμβασης συμβάλλει στην καθυστέρηση λήψης μέτρων στους τομείς που αφορούν την 
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πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 

ενδοοικογενειακής βίας.  

6.2 Συμμετοχή της Συμβουλευτικής Επιτροπής 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 

Τον Μάρτιο του 2013, υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και 

του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη για συν-χρηματοδότηση της εκστρατείας Ένα στα Πέντε για 

τρία χρόνια. Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας ιδρύθηκε η Συντονιστική Επιτροπή του 

Συμβουλίου της Ευρώπης στην Κύπρο για την προώθηση της Εκστρατείας για 

Τερματισμό της Σεξουαλικής Βίας «Ένα στα Πέντε» και την υπογραφή της σχετικής 

Σύμβασης Lanzarote. Με την υποστήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης και του 

Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, η Συντονιστική Επιτροπή έχει αναλάβει το συντονισμό του 

τριετούς προγράμματος (2013-2016): «Ενίσχυση των εθνικών πολιτικών για να 

σταματήσει η σεξουαλική βία κατά των παιδιών: Ένα σχέδιο του Συμβουλίου της 

Ευρώπης που περιλαμβάνει πιλοτικές πρωτοβουλίες στην Κύπρο». Η Επιτροπή 

απαρτίζεται από την Εισηγήτρια για τα Παιδιά του Συμβουλίου της Ευρώπης, βουλευτή κα 

Στέλλα Κυριακίδου, εκπρόσωπο του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, και των επίσημων 

συνέταιρων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκστρατεία Ένα στα Πέντε, οι οποίοι 

είναι, η Επίτροπος για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού, η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή 

UNESCO, η Συμβουλευτική Επιτροπή Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας στην 

Οικογένεια, ο Οργανισμός «Hope For Children» UNCRC Policy Center, ο ∆ήμος 

Λευκωσίας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Αξίζει να τονιστεί ότι η Συντονιστική Επιτροπή Κύπρου συνέβαλε καταλυτικά ώστε το θέμα 

της κακοποίησης των παιδιών να μην ενσωματωθεί στο Νόμο «περί της Πρόληψης και 

της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας 

των Θυμάτων Νόμο του 2013», αλλά λόγω της σημαντικότητας του ζητήματος να 

αποτελέσει ξεχωριστή νομοθεσία. 

«Steering Group Workshop» στη Βουλή, 19 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 9.00-17.00  

Στο εν λόγω ολοήμερο εργαστήριο συμμετείχαν οι συνεργάτες της Συντονιστικής 

Επιτροπής Κύπρου για την προώθηση της εκστρατείας «Ένα στα Πέντε». Σε αυτό 

παρευρέθηκαν η πρόεδρος και η λειτουργός της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 
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∆ιεξαγωγή συνεδριών της Συντονιστικής Επιτροπής Κύπρου για την προώθηση της 

εκστρατείας «Ένα στα Πέντε»: 

o 03.02.2014 (παρευρέθηκαν οι πρόεδρος και λειτουργός της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής) 

o 14.05.2014 (παρευρέθηκαν οι πρόεδρος και λειτουργός της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής) 

o 09.09.2014 (παρευρέθηκε η πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής) 

o 22.09.2014 (παρευρέθηκε η λειτουργός της Συμβουλευτικής Επιτροπής) 

o 09.12.2014 (παρευρέθηκε η πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής) 

«18η Συνάντηση του ∆ικτύου Βουλευτών – Σημείων Επαφής του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για τερματισμό της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών», στο Συνεδριακό 

Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία, 13-14 Μαΐου 2014  

Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) και το 

Κοινοβουλευτικό ∆ίκτυο για την Πάταξη της Σεξουαλικής Βίας και Εκμετάλλευσης 

Ανηλίκων, γνωστό ως  «Ένα στα Πέντε», συνεδρίασαν την ∆ευτέρα και Τρίτη, 12 και 13 

Μαΐου 2014, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία, μετά από σχετική 

πρόκληση της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή 

απόψεων και η ανάδειξη καλών πρακτικών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 

φαινομένου της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών αλλά και την ευαισθητοποίηση 

των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης και της διεθνούς κοινότητας για την 

ανάγκη επικύρωσης της Σύμβασης Λανζαρότε από όλα τα κράτη μέλη του Οργανισμού. 

Στις συνεδρίες, συμμετείχαν μέλη της Κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ, σαράντα 

βουλευτές-μέλη της Συνέλευσης από είκοσι έξι χώρες μέλη του Οργανισμού, καθώς και 

εμπειρογνώμονες από άλλους διεθνείς οργανισμούς. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο 

Πρόεδρος της Βουλής, κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου. Στα πλαίσια της συνεδρίας της 

Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων, Υγείας & Αειφόρου Ανάπτυξης, ανανεώθηκε η θητεία 

της κας Κυριακίδου ως Γενικής Εισηγήτριας της ΚΣΣΕ για τα Παιδιά. Ο Υπουργός 

∆ικαιοσύνης και ∆ημόσιας Τάξης, κ. Ιωνάς Νικολάου, μίλησε για το θέμα των φιλικών 

προς το παιδί δικαστικών διαδικασιών, ενώ ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Ανδρέας Ασσιώτης παρουσίασε το 

θέμα της θέσπισης ενός νέου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Ανάμεσα στους 

ομιλητές ήταν ο κ. Valeriu Ghiletchi, Πρόεδρος της Επιτροπής για Κοινωνικά Θέματα, την 

Υγεία και την Αειφόρο Ανάπτυξη του Συμβουλίου της Ευρώπης, η κα Στέλλα Κυριακίδου, 
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Γενική Εισηγήτρια της Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Παιδιά, ο 

∆ρ Γεώργιος Νικολαΐδης, ∆ιευθυντής του Τμήματος Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής 

Πρόνοιας, Κέντρο για την μελέτη και την πρόληψη της κακοποίησης – παραμέλησης των 

παιδιών, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ειδική 

Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Σύμβαση Λανζαρότε, η κα Λήδα 

Κουρσουμπά, Επίτροπος για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού της Κύπρου, η ∆ρα Μάρθα 

Αποστολίδου, πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και 

Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, ο ∆ρ Αντώνης Στυλιανού, Ανώτατο Μέλος του 

Συμβουλίου Συμβούλων του “Hope For Children” UNCRC Policy Center, ο κ. Johan 

Vanden Hout, Θεματικός Εκπρόσωπος για τα Παιδιά του Κογκρέσου των Τοπικών και 

Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο κ. Stefan Schennach, εισηγητής 

για το θέμα «Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη: από την ρητορική στην πραγματικότητα» 

και ο Γιώργος Θεοφάνους, Πρέσβης Καλής Θέλησης για την εκστρατεία «Ένα στα Πέντε» 

του Συμβουλίου της Ευρώπης. Την Τρίτη, 13 Μαΐου 2014, το Κοινοβουλευτικό ∆ίκτυο για 

την προώθηση της εκστρατείας «Ένα στα Πέντε», ασχολήθηκε με το θέμα των 

καλύτερων πρακτικών στοιχειοθέτησης και δίωξης υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης 

ανηλίκων. Στις εργασίες συμμετείχαν, εκτός από τους βουλευτές-συνδέσμους της 

εκστρατείας στις χώρες μέλη του Οργανισμού, εκπρόσωποι της Γενικής Εισαγγελίας, της 

Αστυνομίας και του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου της ∆ημοκρατίας καθώς και εκπρόσωποι μη 

κυβερνητικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της προάσπισης των 

δικαιωμάτων των παιδιών. Συγκεκριμένα, την Τρίτη, 13 Μαΐου 2014, συμμετείχαν ως 

ομιλητές, η λειτουργός της Συμβουλευτικής Επιτροπής (αντικατέστησε την πρόεδρο), 

καθώς και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κ. Κ. Βέης εκ μέρους της Αστυνομίας 

και η κ. Λουίζα Ζαννέτου εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας. Την Τετάρτη, 14 Μαΐου 

2014, συμμετείχε ως ομιλήτρια η πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

Εκδηλώσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Κύπρου, στα πλαίσια της εκστρατείας «Ένα 

στα Πέντε»:   

o Συμμετοχή της Συντονιστικής Επιτροπής Κύπρου στο 9ο Φεστιβάλ Εθελοντών. Την 

Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014, ώρα 18:00 στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου (μπροστά 

από το Σχολείο Φανερωμένης), διοργανώθηκε από το Επαρχιακό Συντονιστικό 

Συμβούλιο Εθελοντισμού Λευκωσίας και το Πολυδύναμο ∆ημοτικό Κέντρο 

Λευκωσίας, το 9ο Φεστιβάλ Εθελοντών, με στόχο τη στήριξη των εθελοντικών 

οργανώσεων της Επαρχίας Λευκωσίας. Στα πλαίσια του φεστιβάλ 

πραγματοποιήθηκε ενημέρωση παιδιών και γονιών για την εκστρατεία του 
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Συμβουλίου της Ευρώπης – Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη «Ένα στα Πέντε», για την 

καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης των Παιδιών. 

Παρευρέθηκαν η πρόεδρος και η λειτουργός της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

o ∆ημοσιογραφική ∆ιάσκεψη από τη Συντονιστική Επιτροπή Κύπρου για την 

προώθηση της εκστρατείας «Ένα στα Πέντε», την Τετάρτη, 12.11.2014, και ώρα 

11.00 π.μ., στη Γκαλερί Τέχνης Α.Γ. Λεβέντη, στη Λευκωσία. Παρευρέθηκαν οι 

πρόεδρος και λειτουργός της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

o Επικύρωση της Σύμβασης Lanzarote από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 

13.11.2014. Παρευρέθηκε η πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

o Η Επίτροπος Προστασίας των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού διοργάνωσε εκδήλωση για 

την επέτειο της υιοθέτησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα ∆ικαιώματα 

του Παιδιού, την Πέμπτη, 20.11.2014, η ώρα 19.30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του 

∆ήμου Λευκωσίας, Πύλη Αμμοχώστου. 

o Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO σε συνεργασία με την έδρα UNESCO του 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας διοργάνωσε Επιμορφωτική Ημερίδα για εκπαιδευτικούς 

με θέμα: «Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση του 

Φαινομένου της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης και Κακοποίησης Ανηλίκων», την 

Παρασκευή, 21.11.2014 στην αίθουσα Cine Studio του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

(9:00π.μ.-1:30μ.μ.). Η Ημερίδα στόχο είχε την επιμόρφωση και εξοικείωση των 

εκπαιδευτικών με θέματα σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης ανηλίκων. Στην εν λόγω Ημερίδα 

συμμετείχαν ως εκπαιδευτές τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, Χ. Ιωάννου, 

Σ. Βύζακου, Χ. Ταπανίδου και Κ. Βέης. 

o Η Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick 

διοργάνωσε εκδήλωση ευαισθητοποίησης των φοιτητών με θέμα: «Σεξουαλική βία 

κατά των παιδιών» η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014, 

μεταξύ  10.00πμ-12.00μμ, στο Αμφιθέατρο Τάσος Παπαδόπουλος στο 

Πανεπιστήμιο Frederick. Στην εκδήλωση μίλησε η Γενική Εισηγήτρια της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Παιδιά (PACE), 

Στέλλα Κυριακίδου (Κύπρος, EPP/ CD). Οι φοιτητές ενημερώθηκαν για τη 

σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, την εκστρατεία «1 στα 5», καθώς και για την 

Σύμβαση Lanzorote. Στη συνέχεια ακολούθησαν σχετικές δραστηριότητες/ 

παρουσιάσεις από φοιτήτριες του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 

Frederick.  
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o Το “Hope For Children” διοργάνωσε σεμινάριο για την παρουσίαση του 

προγράμματος “Sweetie 1,000” (http://terredeshommesnl.org/en/sweetie) την 

Τετάρτη, 26.11.2014 η ώρα 11:00-13:00 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο 

UNESCO Amphitheatre. Ο διαδικτυακός παιδικός σεξουαλικός τουρισμός (webcam 

child sex tourism) είναι ένα σχετικά νέο φαινόμενο, το οποίο έχει τα παιδιά να 

εξαναγκάζονται σε σεξουαλική δραστηριότητα για τα χρήματα. Καθώς αυξάνεται με 

ταχείς ρυθμούς, ο οργανισμός Terre des Hommes διεκπεραίωσε μια σε βάθος 

έρευνα σχετικά με την έκταση, τη φύση και τις συνέπειες αυτής της μορφής 

εκμετάλλευσης των παιδιών. Σε μόνο δύο μήνες εντοπίστηκαν χίλιοι δράστες, με τη 

χρήση της πλασματικής, εικονικής μορφής του παιδιού "Sweetie”. Η ευκολία με την 

οποία οι δράστες είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με τους νέους και τα παιδιά 

θύματα και να μην έχουν συνέπειες διευκολύνει την ανάπτυξη του φαινομένου. Την 

έρευνα παρουσίασε ο κ. Hans Guijt, εμπνευστής της ιδέας, από την Ολλανδία. 

o Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Εργαστήριο 

Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας διοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα 

«Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση Ανηλίκων: Η Κυπριακή 

Πραγματικότητα», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 10.12.2014, και ώρα 

15.00-19.00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

6.3 Συμμετοχή της Συμβουλευτικής Επιτροπής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

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

Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων (Αρχή Ισότητας) 

(βλέπε σημείο 2.3) 

6.4 Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων και συνεισφορά σε Εκθέσεις 

Στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας, η Συμβουλευτική Επιτροπή συμπλήρωσε 

ερωτηματολόγια και έχει συνδράμει σε Εκθέσεις για διάφορα θέματα που αφορούν τη βία 

στην οικογένεια τα οποία αποστέλλονται από διεθνείς/ευρωπαϊκούς οργανισμούς. 

Συγκεκριμένα: 

 Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Annual Survey 2013 of the European Union 

Programme for Employment and Social Solidarity (PROGRESS).  

 Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Non-Discrimination and Equality in Family and 

Cultural Life. 

 Έκθεση της Κυπριακής ∆ημοκρατίας για την εφαρμογή του Προγράμματος ∆ράσης 

του Πεκίνου (Πεκίνο + 20). Η Συμβουλευτική Επιτροπή απέστειλε τη συνεισφορά 
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της (Αρ.ΣΕ:1077-14 και ημερ.24.02.2014) στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και 

∆ημόσιας Τάξεως. 

 Εφαρμογή του Ψηφίσματος 67/144 ΓΣ ΟΗΕ (Βία κατά των Γυναικών). Η 

Συμβουλευτική Επιτροπή απέστειλε τη συνεισφορά της (Αρ.ΣΕ:1082-14 και 

ημερ.16.05.2014) στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ημόσιας Τάξεως. 
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Ανακοινώσεις τύπου  

02.05.2014 

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό βιασμού δύο ανήλικων κοριτσιών (14 και 15 

χρόνων), από 59χρονο γνωστό επιχειρηματία από τη Λάρνακα και 35χρονο από την 

Ορόκλινη, στις 26-28.04.2014, στη Λάρνακα και τη Λευκωσία, η Συμβουλευτική Επιτροπή 

για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια εκφράζει την έντονη 

ανησυχία της και καταδεικνύει για πολλοστή φορά τις ανησυχητικές διαστάσεις των 

εγκλημάτων βίας κατά των γυναικών στην Κύπρο.  

Τονίζεται η ανάγκη λήψης δραστικότερων μέτρων καθώς και αποτελεσματικότερου 

συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών με στόχο την πρόληψη και καταστολή του 

προβλήματος, και ιδιαίτερα της προστασίας των θυμάτων βίας. Μετά το τραγικό συμβάν, 

καλούνται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες να στηρίξουν τα ανήλικα θύματα με τον καλύτερο 

δυνατόν τρόπο.  

Αναφορικά με το προφίλ των δραστών, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά - κάτι που 

προκύπτει και από διεθνείς έρευνες - ότι η άσκηση βίας δεν σχετίζεται ούτε με το 

κοινωνικό ούτε με το οικονομικό επίπεδο, αλλά διαχέεται σε όλα τα στρώματα της 

κοινωνίας. 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή θα συνεχίσει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της να 

διαφωτίζει και να ευαισθητοποιεί την κοινωνία για τη βία κατά των γυναικών, η οποία 

αποτελεί ποινικό αδίκημα και η καταπολέμησή της είναι ευθύνη όλων μας. Η 

Συμβουλευτική Επιτροπή ευελπιστεί ότι το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης θα 

οδηγήσει στην παραδειγματική τιμωρία των δραστών κατά τρόπο αποτρεπτικό. 

19.06.2014 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια εκφράζει τον συγκλονισμό και την αγανάκτησή της για την πρόσφατη 

τραγωδία η οποία εξελίχθηκε στο Στρόβολο. Ο 41χρονος πατέρας πυροβόλησε και 

σκότωσε με στρατιωτικό τυφέκιο τύπου G3, την εν διαστάσει 35χρονη σύζυγό του, την 

9χρονη κόρη του και, αφού τραυμάτισε κρίσιμα τον 14χρονο γιο του, έθεσε τέρμα στη 

ζωή του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι, που βρισκόταν σε διάσταση τους 

τελευταίους μήνες, αντιμετώπιζε προβλήματα, κυρίως σε σχέση με τα παιδιά. Πρόσφατα 

είχαν εκδοθεί και διατάγματα για την επιμέλειά τους. 

Η βία στην οικογένεια αποτελεί ποινικό αδίκημα, και καλούνται οι 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. Ένα 
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τηλεφώνημα, επώνυμο ή ανώνυμο, από κάποιον που άκουσε ή είδε κάτι είναι αρκετό να 

σώσει μια ζωή. 

Η έκταση και η σοβαρότητα του προβλήματος της βίας ενάντια στις γυναίκες 

επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα της πρώτης παγκύπριας έρευνας για την 

ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών στην Κύπρο, που έγινε για τη Συμβουλευτική 

Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2012). 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας, 28% των Κυπρίων γυναικών έχει 

υποστεί κάποιας μορφής κακοποίηση από το σύζυγο/ σύντροφό τους, με τις γυναίκες 

που ανήκουν στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες να υφίστανται τη μεγαλύτερη βία (36%). 

∆υστυχώς, σχεδόν 60% των γυναικών θυμάτων βίας δεν αναφέρει το περιστατικό σε 

κανένα.  

Η Συμβουλευτική Επιτροπή τονίζει την ανάγκη διερεύνησης κατά πόσο έγινε 

οποιαδήποτε αναφορά είτε από το ίδιο το θύμα, είτε από συγγενικό πρόσωπο στην 

Αστυνομία, σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Γενικού Εισαγγελέα (αρ.Φακ.50 (Γ)/1992/Ν.42 

ημερ.11.06.1998), με θέμα «Παράπονα/καταγγελίες/υποθέσεις σχετικά με βία στην 

οικογένεια» στην οποία αναφέρεται ξεκάθαρα ότι οι λειτουργοί των Υπουργείων 

Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί), Υγείας και Παιδείας και Αστυνομίας έχουν οδηγίες 

«όπως αμέσως, και όχι αργότερα των 7 ημερών μετά από παράπονο / καταγγελία σ’ 

αυτούς, να υποβάλουν έκθεση με την οποία να ενημερώνουν το Γραφείο του 

Εισαγγελέα». Είναι, συνεπώς, σαφές ότι δεν χρειάζεται γραπτή καταγγελία από το 

ενήλικο θύμα για να ενημερωθεί η Εισαγγελία και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.   

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης φέρουν τεράστια ευθύνη στο πώς μεταδίδουν τα 

περιστατικά βίας στην οικογένεια και οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεχτικά, ειδικά στις 

περιπτώσεις που υπάρχουν ανήλικα θύματα.  

Η Συμβουλευτική Επιτροπή, μετά το τραγικό συμβάν, καλεί όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες 

να στηρίξουν το ανήλικο θύμα με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. 

28.08.2014 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια εκφράζει τον συγκλονισμό και την αγανάκτησή της για την πρόσφατη 

τραγωδία η οποία εξελίχθηκε χθες το απόγευμα στον Κόρνο, ανάλογη με αυτή που 

σημειώθηκε πρόσφατα στον Στρόβολο με τον αφανισμό ολόκληρης σχεδόν οικογένειας. 

Ο 35χρονος πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε με κυνηγετικό όπλο την 31χρονη πρώην 

σύζυγό του, μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους ηλικίας 4 και 8 χρονών, ενώ 

τραυμάτισε τον 39χρονο σύντροφό της και την 90χρονη γιαγιά της, στη συνέχεια έθεσε 
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τέρμα στη ζωή του. Ο δράστης ο οποίος αντιμετώπιζε ψυχικά προβλήματα και έτυχε 

ψυχιατρικής νοσηλείας στο παρελθόν, φαίνεται να προέβη στην αποτρόπαια πράξη μετά 

από λογομαχία που είχε με την πρώην σύζυγό του, επειδή τα παιδιά αρνήθηκαν να πάνε 

μαζί του. 

Η έκταση και η σοβαρότητα του προβλήματος της βίας ενάντια στις γυναίκες 

επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα της πρώτης παγκύπριας έρευνας για την 

ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών στην Κύπρο, που έγινε για τη Συμβουλευτική 

Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2012). 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας, 28% των Κυπρίων γυναικών έχει 

υποστεί κάποιας μορφής κακοποίηση από το σύζυγο/ σύντροφό τους, με τις γυναίκες 

που ανήκουν στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες να υφίστανται τη μεγαλύτερη βία (36%). 

∆υστυχώς, σχεδόν 60% των γυναικών θυμάτων βίας δεν αναφέρει το περιστατικό σε 

κανένα.  

Η Συμβουλευτική Επιτροπή τονίζει την ανάγκη διερεύνησης, κατά πόσο έγινε 

οποιαδήποτε αναφορά είτε από το ίδιο το θύμα, είτε από συγγενικό πρόσωπο στην 

Αστυνομία ή σε άλλες υπηρεσίες. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Γενικού Εισαγγελέα 

(αρ.Φακ.50 (Γ)/1992/Ν.42 ημερ.11.06.1998), με θέμα «Παράπονα/καταγγελίες/υποθέσεις 

σχετικά με βία στην οικογένεια» στην οποία αναφέρεται ξεκάθαρα ότι οι λειτουργοί των 

Υπουργείων Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί), Υγείας, Παιδείας και Αστυνομίας έχουν 

οδηγίες «όπως αμέσως, και όχι αργότερα των 7 ημερών μετά από παράπονο / 

καταγγελία σ’ αυτούς, να υποβάλουν έκθεση με την οποία να ενημερώνουν το Γραφείο 

του Εισαγγελέα». Είναι, συνεπώς, σαφές ότι δεν χρειάζεται γραπτή καταγγελία από το 

ενήλικο θύμα για να ενημερωθεί η Εισαγγελία και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.   

Η βία στην οικογένεια αποτελεί ποινικό αδίκημα, και καλούνται οι 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. Ένα 

τηλεφώνημα, επώνυμο ή ανώνυμο, από κάποιον που άκουσε ή είδε κάτι είναι αρκετό να 

σώσει μια ζωή. 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή, μετά το τραγικό συμβάν, καλεί όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες 

να στηρίξουν τα ανήλικα θύματα με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. 

13.11.2014 

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 

Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, εκφράζουν τη θλίψη τους για τον 

θάνατο του ∆ρος Νεόφυτου Παπανεοφύτου και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην 
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οικογένεια του εκλιπόντος. Ο ∆ρ Παπανεοφύτου διατέλεσε μέλος της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής από τη δημιουργία της, το 1996 μέχρι και σήμερα, εκπροσωπώντας τον 

Παγκύπριο Σύνδεσμο Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων. Η συμβολή του 

στο έργο της Συμβουλευτικής Επιτροπής ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Ας είναι ελαφρύ το 

χώμα που θα τον σκεπάσει. 

19.11.2014 

∆ιεθνής Μέρα Ενάντια στην Κακοποίηση των Παιδιών (19 Νοεμβρίου) 

Η ΣΕ προέβηκε σε ανακοίνωση τύπου για το θέμα την οποία απέστειλε σε όλα τα ΜΜΕ, 

στα εμπλεκόμενα υπουργεία και σχετικούς ΜΚΟ, καθώς και στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων. 

25.11.2014 
∆ιεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου) 

Η ΣΕ προέβηκε σε ανακοίνωση τύπου για το θέμα την οποία απέστειλε σε όλα τα ΜΜΕ, 

στα εμπλεκόμενα υπουργεία και σχετικούς ΜΚΟ, καθώς και στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων. 
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