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Η Βία στην Οικογένεια αποτελεί ένα πολύπλοκο ψυχοκοινωνικό πρόβληµα που έχει να
αντιµετωπίσει η σύγχρονη, κυπριακή κοινωνία. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν
θεσπιστεί, από την Πολιτεία, οι Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία
Θυµάτων) Νόµοι του 2000 και 2004 στους οποίους προνοούνται και ειδικές διαδικασίες
χειρισµού περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Οι συγκεκριµένες ∆ιατµηµατικές
∆ιαδικασίες για Χειρισµό Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια που εγκρίθηκαν από το
Υπουργικό Συµβούλιο (Απόφαση 55.646, 16.05.2002) προνοούν την εµπλοκή
διάφορων κρατικών υπηρεσιών.
Με βάση τα παραπάνω, υπενθυµίζεται η υποχρεωτική, αυστηρή και πιστή
εφαρµογή όλων των οδηγιών που προνοούνται ή συστήνονται, κατά περίπτωση,
όπως αναφέρονται ακολούθως:

1. Αντιµετώπιση περιστατικού
Σε περίπτωση εντοπισµού θέµατος ενδοοικογενειακής βίας, υπάρχουν συγκεκριµένες
διαδικασίες, τις οποίες η σχολική µονάδα υποχρεούται να εφαρµόσει. Ως εκ τούτου και
για σκοπούς ενδελεχούς ενηµέρωσής σας, αποστέλλεται, επισυναπτόµενο στην
παρούσα, το µέρος εκείνο των ∆ιαδικασιών Χειρισµού που αναφέρει τις ενέργειες στις
οποίες πρέπει να προβεί το σχολείο αµέσως µόλις γίνει αντιληπτό οποιοδήποτε σχετικό
περιστατικό.
Επισηµαίνεται ότι, η τήρηση των συγκεκριµένων διαδικασιών
αντιµετώπισης, αποτελεί νοµική ευθύνη της κάθε σχολικής µονάδας και ποινικό
αδίκηµα του κάθε επαγγελµατία σε περίπτωση αδράνειας και αµέλειας του για
αναφορά του περιστατικού.
Με την εγκύκλιο αυτή αποστέλλεται, περαιτέρω, και το Έντυπο Συλλογής Στοιχείων
για Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια. Το συγκεκριµένο Έντυπο πρέπει να
συµπληρώνεται κάθε φορά που αναφέρεται περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και να

αποστέλλεται άµεσα, µέσω τηλεοµοιότυπου (στο 22 800 863), στην Υπηρεσία
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ), υπόψη κας Χριστίνας Ιωάννου, Γενικής
Συντονίστριας του Υ.Π.Π για θέµατα βίας στην οικογένεια.
Επιπλέον, µε την παρούσα επισυνάπτεται ο κατάλογος µε τα τηλέφωνα των
Επαρχιακών αλλά και των Τοπικών Γραφείων Ευηµερίας, προς διευκόλυνση σας, σε
περίπτωση που θα προβείτε σε αναφορά περιστατικού, έπειτα από εντοπισµό ή
υποψία, για άσκησης βίας στην οικογένεια.
2. Πρόληψη
Με δεδοµένη τη σύσταση της Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της
Παραβατικότητας από κάθε σχολική µονάδα (εγκύκλιοι 2922 για τη ∆ηµοτική, 5486 για
τη Μέση Γενική και 1297 για τη Μέση Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση),
προτείνεται η όποια ανάπτυξη προληπτικών δράσεων για την ενδοοικογενειακή βία να
τεθεί υπό την αιγίδα της συγκεκριµένης Επιτροπής. Η εισήγηση αυτή γίνεται για
αποφυγή της πολυδιάσπασης των οργανωτικών δοµών του σχολείου σε δράσεις που
είτε είναι παρεµφερείς είτε συχνά αλληλοκαλυπτόµενες.
Σε περίπτωση, όµως, που διαπιστωθεί οτιδήποτε µπορεί να υποδηλώνει ότι ένα παιδί
υποφέρει, ή δυνατόν να υποφέρει, από οποιασδήποτε µορφή βίας στην οικογένεια ή
στο σχολείο, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί αµέσως η Οµάδα Πρόληψης και
Αντιµετώπισης της Βίας στην Οικογένεια όπως προνοείται στο Εγχειρίδιο. Εποµένως,
στις συναντήσεις αυτές δεν θα συµµετέχουν εκπρόσωποι των γονιών και των µαθητών
όπως προνοείται στη σύσταση της Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της
Παραβατικότητας. Επιπρόσθετα, υπενθυµίζεται η απαραίτητη συνεργασία µε τον οικείο
Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο και τον Σύµβουλο του σχολείου στην περίπτωση της Μέσης
και Τεχνικής Εκπαίδευσης. Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή Αγωγής Υγείας
και Πρόληψης της Παραβατικότητας θέτει υπό την αιγίδα της οποιεσδήποτε
προληπτικές δράσεις για την ενδοοικογενειακή βία, σε περίπτωση εντοπισµού
ενδοοικογενειακής βίας, θα πρέπει να ακολουθούνται οι νόµιµες διαδικασίες που
περιγράφονται στο Εγχειρίδιο.
Σηµειώνεται ότι και η παραµέληση παιδιού αποτελεί µορφή βίας, γι΄ αυτό πρέπει να
ενεργοποιείται η Οµάδα και σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να υπάρχει παραµέληση.
3. Τηλεφωνικές γραµµές στήριξης θυµάτων βίας στην οικογένεια
Η γνωστοποίηση των ανοικτών γραµµών επικοινωνίας συµβάλει στην αποτελεσµατική
αντιµετώπιση του φαινοµένου της Βίας στην Οικογένεια.
•

•

•

Με βάση την οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 2011, σχετικά µε την καταπολέµηση της
σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών και της
παιδικής πορνογραφίας, θα πρέπει να προβληθεί στα παιδιά το σύστηµα
καταγγελίας, όπου κάθε παιδί, οποιασδήποτε ηλικίας που βρίσκεται σε ανάγκη
θα έχει τη δυνατότητα να αποταθεί στον αριθµό 116 111.
Σύνδεσµος για τη Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
(ΣΠΑΒΟ), στο 1440, για παιδιά και ενήλικες. Ώρες λειτουργίας 8.00 – 22.00,
∆ευτέρα - Παρασκευή και 10.00-22.00, Σάββατο και Κυριακή.
Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου, στο 1410, για παιδιά και ενήλικες. Ώρες
λειτουργίας 10.00 – 23.00, ∆ευτέρα – Παρασκευή και 15.00 – 23.00, Σάββατο
και Κυριακή.

4. Ενηµέρωση και πληροφόρηση
Για περαιτέρω ενηµέρωση, σχετική τόσο µε την ισχύουσα νοµοθεσία όσο και µε
ζητήµατα ενδοοικογενειακής βίας ή/και οργάνωση και ανάπτυξη δράσεων από κοινού,
προτείνεται η επικοινωνία µε τη Συµβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και
Καταπολέµηση της Βίας στην Οικογένεια (www.familyviolence.gov.cy)
στον τηλ.
αριθµό 22775888.
Για περισσότερες διευκρινίσεις από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού µπορείτε να
απευθύνεστε στη Γενική Συντονίστρια για θέµατα Βίας στην Οικογένεια, κα Χριστίνα
Ιωάννου, στον τηλ. αριθµό: 22800741 ή 22800806 (ΥΕΨ).
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