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Η παξνχζα δεκνζίεπζε δεζκεχεη κφλν ηνλ ζπληάθηε ηεο θαη ε 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ ρξήζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ. 
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ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «STEP4GBV» 

 
Τν ελεκεξσηηθφ πιηθφ παξάρζεθε ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο STEP4GBV: 
Support, Training, Exchange Practices for Gender Based Violence, ην νπνίν 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Σηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 
είλαη, κεηαμχ άιισλ, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη 
ζηα ζχκαηα κε βάζε ην θχιν, ε δηαζθάιηζε πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε απφ 
φια ηα ζχκαηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ζπκάησλ.  

  

ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΟΡΧΝ 

 
«βία» πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε ή ζπκπεξηθνξά κε ηελ 
νπνία δχλαηαη λα πξνθιεζεί βιάβε ζε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν (ζχκα), θαζψο 
θαη βιάβε ζηελ νηθνγέλεηα, ζηελ πεξηνπζία, ή/θαη ζηε θήκε απηνχ. 
 
«βιάβε» πεξηιακβάλεη ηε ζσκαηηθή ή ζεμνπαιηθή ή ςπρηθή βιάβε ή αζζέλεηα ή 
δηαηαξαρή, είηε κφληκε είηε πξνζσξηλή, ή νπνηαδήπνηε άιιε βιάβε θαηά 
ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ, θαζψο θαη βιάβε ζηελ νηθνγέλεηα, ζηελ πεξηνπζία, 
ή/θαη ζηε θήκε απηνχ. 
 
«βία κε βάζε ην θύιν» ζεκαίλεη βία πνπ ζηξέθεηαη θαηά πξνζψπνπ ιφγσ ηνπ 
θχινπ, ηεο ηαπηφηεηαο ή ηεο έθθξαζεο ηνπ θχινπ απηνχ ή ζίγεη δπζαλάινγα 
πξφζσπα ζπγθεθξηκέλνπ θχινπ θαη πεξηιακβάλεη: 
(α) βία ζην πιαίζην ζηελψλ ζρέζεσλ, 
(β) ζεμνπαιηθή βία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ βηαζκνχ, ηεο ζεμνπαιηθήο 
επίζεζεο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, 
(γ) εκπνξία αλζξψπσλ, 
(δ) δνπιεία, θαη 
(ε) δηάθνξεο κνξθέο επηβιαβψλ πξαθηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 
θαηαλαγθαζηηθνχ γάκνπ, ηνπ αθξσηεξηαζκνχ ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ γπλαηθψλ 
θαη ησλ ιεγφκελσλ «εγθιεκάησλ ηηκήο». 
 
«βία ζην πιαίζην ζηελήο ζρέζεο» ζεκαίλεη βία πνπ αζθείηαη απφ πξφζσπν, ην 
νπνίν είλαη ή ππήξμε ζχδπγνο ή ζχληξνθνο ηνπ ζχκαηνο ή είλαη άιιν κέινο ηεο 
νηθνγέλεηαο ηνπ, αλεμάξηεηα αλ ν δξάζηεο κνηξάδεηαη ή έρεη κνηξαζζεί ηελ ίδηα 
ζηέγε κε ην ζχκα, θαη πεξηιακβάλεη ζσκαηηθή, ζεμνπαιηθή, ςπρνινγηθή ή 
νηθνλνκηθή βία θαη νηηδήπνηε δχλαηαη λα πξνμελήζεη ζσκαηηθή, ςπρηθή ή 
ζπλαηζζεκαηηθή βιάβε ή νηθνλνκηθή δεκηά. 
 
«ειηθία ζπλαίλεζεο» ζεκαίλεη ηελ ειηθία θάησ ηεο νπνίαο, απαγνξεχεηαη ε 
ηέιεζε ζεμνπαιηθψλ πξάμεσλ κε παηδί θαη ε νπνία νξίδεηαη σο ε ειηθία ησλ 
δεθαεπηά (17) εηψλ. 
 
«παηδί» ζεκαίλεη πξφζσπν ειηθίαο θάησ ησλ δεθανθηψ (18) εηψλ. 

 

ΒΑΙΚΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΘΤΜΑΣΧΝ ΒΙΑ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ ΦΤΛΟ 

 
Δάλ είζαη ζχκα βίαο κε βάζε ην θχιν έρεηο δηθαίσκα:  
 

 Να γίλεζαη θαηαλνεηφο/ή θαη λα θαηαλνείο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζνπ 
παξέρνληαη,  



 

 

 

5 

 

 

 Να ζπλνδεχεζαη απφ πξφζσπν ηεο επηινγήο ζνπ θαηά ηελ επίζθεςε ζνπ 
ζηελ Αζηπλνκία, 

 Να γλσξίδεηο ηα ζηνηρεία ηνπ κέινπο ηεο Αζηπλνκίαο πνπ ρεηξίδεηαη ηελ 
ππφζεζή ζνπ, 

 Να ιακβάλεηο πιεξνθφξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο ππφζεζήο  ζνπ, 

 Να ηπγράλεηο ππεξεζηψλ δηεξκελείαο θαη κεηάθξαζεο απφ ηελ πξψηε επαθή 
ζνπ κε ηελ Αζηπλνκία, 

 Να ελεκεξσζείο ζε πεξίπησζε απνθπιάθηζεο ή ηπρφλ απφδξαζεο ηνπ 
δξάζηε θαη ζε πεξίπησζε ελδερφκελεο ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο ζνπ, 

 Να ζνπ παξαρσξεζεί κεηάθξαζε ηνπ απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ ηεο 
θαηαγγειίαο ζνπ, 

 Να ζνπ παξέρεηαη πξνζηαζία θαηά ηελ πνηληθή δηαδηθαζία, 

 Να ηπγράλεηο πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζνπ απνξξήηνπ θαη ηεο ηδησηηθήο 
ζνπ δσήο, 

 Να απνδεκησζείο γηα ηα νδνηπνξηθά έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή 
ζνπ ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία, 

 Να απνδεκησζείο γηα ηε βιάβε πνπ έρεηο ππνζηεί ζπλεπεία ηνπ αδηθήκαηνο.  

 

ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ  
ΘΤΜΑΣΧΝ ΒΙΑ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ ΦΤΛΟ  

 
Α.  ΘΤΜΑΣΑ ΒΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΚΑΙ ΘΤΜΑΣΑ  

ΤΝΣΡΟΦΙΚΗ ΒΙΑ  
 
Δίζαη ζύκα ελδννηθνγελεηαθήο ή ζπληξνθηθήο βίαο, όηαλ…. 
 
Ο/ε πξψελ ή λπλ ζχδπγνο, ν/ή ζπκβίνο/ία  ή ν/ε ζχληξνθφο ζνπ, πξνθαιεί ζ’ 
εζέλα:  

 σκαηηθή βιάβε (ηξαπκαηηζκνχο κηθξήο ή κεγάιεο έθηαζεο)  

 εμνπαιηθή βιάβε (π.ρ. άζθεζε βίαο κε ζθνπφ ηελ ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε ζνπ) 

 Φπρνινγηθή βιάβε. Γηα παξάδεηγκα:  

 Σε πβξίδεη, ζε πξνζβάιιεη, ζε απεηιεί  

 Σε θαζηζηά πιήξσο εμαξηψκελή/ν ηνπ νηθνλνκηθά  

 Σε απνκνλψλεη απφ ην θνηλσληθφ, νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ ζνπ 

πεξηβάιινλ  

 Πεξηνξίδεη ηελ ειεπζεξία ζνπ  

Δίζαη παηδί ζύκα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, όηαλ…. 
 
Έλα άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο (παηδί ή ελήιηθαο) ζνπ πξνθαιέζεη ζσκαηηθή, 
ζεμνπαιηθή ή ςπρνινγηθή βιάβε.  
 
Μέιε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ην αλδξφγπλν, νη γνλείο θαη ηα παηδηά ηνπ αλδξνγχλνπ 
(θπζηθά ή πηνζεηεκέλα) θαη θάζε πξφζσπν πνπ δηακέλεη κε νπνηνδήπνηε απφ ηα 
πην πάλσ πξφζσπα.  
 
Δπηπξόζζεηα ησλ βαζηθώλ δηθαησκάησλ  πνπ έρνπλ όια ηα ζύκαηα,  σο 
ζύκα ελδννηθνγελεηαθήο ή ζπληξνθηθήο βίαο έρεηο ηα πην θάησ δηθαηώκαηα: 
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 Καηά ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο απφ ηελ Αζηπλνκία κπνξείο λα δψζεηο 
θαηάζεζε ζε αζηπλνκηθφ ηνπ ίδηνπ θχινπ, εθηφο εάλ επηζπκείο 
δηαθνξεηηθά. Η θαηάζεζή ζνπ κπνξεί επίζεο λα είλαη νπηηθνγξαθεκέλε.  

 Μπνξείο λα πξνζηαηεπηείο απνηειεζκαηηθφηεξα απφ ηνλ/ελ ζχηε κέζσ 
ηεο εμαζθάιηζεο Γηθαζηηθνχ Γηαηάγκαηνο Απνθιεηζκνχ, κε ην νπνίν 
απαγνξεχεηαη ζε πξφζσπν πνπ είλαη χπνπην ή θαηεγνξείηαη  γηα αδίθεκα 
βίαο ζηελ νηθνγέλεηα λα εηζέξρεηαη ζηελ νηθνγελεηαθή θαηνηθία.   

 Έρεηο ηε δπλαηφηεηα θηινμελίαο ζε έλα απφ ηα Καηαθχγηα ηνπ Σπλδέζκνπ 
Πξφιεςεο θαη Αληηκεηψπηζεο ηεο Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα (ΣΠΑΒΟ), 
λννχκελνπ φηη πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο.   

Θα ήηαλ  επίζεο ρξήζηκν λα γλσξίδεηο, όηη:  
 

 Όηαλ ε βία γίλεηαη απφ έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ελαληίνλ άιινπ 
κέινπο, ζεσξείηαη απφ ην λφκν, βία απμεκέλεο ζνβαξφηεηαο γη’ απηφ 
θαη ην Γηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιεη απμεκέλεο πνηλέο.  

 Τν Γηθαζηήξην κπνξεί λα θξίλεη έλνρν ηνλ θαηεγνξνχκελν κφλν κε ηελ 

θαηάζεζε ηνπ ζχκαηνο, εάλ δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιηζηεί 

εληζρπηηθή καξηπξία.   

 Τν Γηθαζηήξην κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ πξνβνιή νπηηθνγξαθεκέλσλ 

θαηαζέζεσλ σο θχξηα καξηπξία. Μπνξεί επίζεο γηα ζθνπνχο 

πξνζηαζίαο ησλ καξηχξσλ, λα ηνπνζεηεζεί εηδηθφ δηαρσξηζηηθφ ή λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θιεηζηφ θχθισκα ηειεφξαζεο ή νπνηνδήπνηε άιιν 

κέζν, νχησο ψζηε ν κάξηπξαο λα κελ είλαη νξαηφο ζηνλ 

θαηεγνξνχκελν.     

 Όηαλ θαηαγγέιιεηαη αδίθεκα βίαο ζηελ νηθνγέλεηα, ην φλνκα θαη ε 

δηεχζπλζε ηνπ ζχκαηνο  θαη νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα 

απνθαιχςνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ, δελ επηηξέπεηαη λα απνθαιπθζνχλ ή 

λα δεκνζηεπηνχλ.  

 
 
 
 
 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείο λα απνηαζείο ζηηο πην θάησ 
ππεξεζίεο ππνζηήξημεο:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γξαθείν Φεηξηζκνχ Θεκάησλ Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα θαη Καθνπνίεζεο Αλειίθσλ 
(Αζηπλνκία), Σχλδεζκνο γηα ηελ Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε ηεο Βίαο ζηελ 
Οηθνγέλεηα (ΣΠΑΒΟ), Υπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, Υπεξεζίεο Χπρηθήο 
Υγείαο, Δπίηξνπνο Γηνίθεζεο θαη Πξνζηαζίαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 
Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή 
γηα ηε Βία ζηελ Οηθνγέλεηα, Κππξηαθφο Σχλδεζκνο Οηθνγελεηαθνχ 
Πξνγξακκαηηζκνχ (ΚΣΟΠ), Ννζνθνκείν Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο ΙΙΙ, Κππξηαθφ 
Κέληξν Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ (Cyber Ethics), Δπξσπατθή Γξακκή Σηήξημεο 
Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, Hope for Children CRC Policy Center, Μεζνγεηαθφ 
Ιλζηηηνχην Μειεηψλ Κνηλσληθνχ Φχινπ (MIGS), CARITAS  
(βιέπε θαηάινγν ππεξεζηώλ ζει.12-14) 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΚΣΑΚΣΗ 

ΑΝΑΓΚΗ 112 
Γηα θαηαγγειίεο: 
ηνλ πιεζηέζηεξν Αζηπλνκηθό ηαζκό ή ζηα 

επαξρηαθά Σκήκαηα Αληρλεύζεσο Δγθιεκάησλ 
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Β.  ΘΤΜΑΣΑ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ  
 
ΠΑΙΓΙΑ ΘΤΜΑΣΑ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ 
 
«εμνπαιηθή θαθνπνίεζε/εθκεηάιιεπζε παηδηνύ», πεξηιακβάλεη, κεηαμχ 
άιισλ, ηηο πην θάησ πξάμεηο: 
 
(α) πξφθιεζε παηδηνχ πνπ δελ έρεη θηάζεη ζε ειηθία ζπλαίλεζεο, ψζηε λα γίλεη 
κάξηπξαο ζεμνπαιηθψλ πξάμεσλ/θαθνπνηήζεσλ ή απεηθφληζε ζεμνπαιηθψλ 
πξάμεσλ/θαθνπνηήζεσλ, 
(β) ζπκκεηνρή ζε ζεμνπαιηθή πξάμε κε παηδί, ην νπνίν δελ έρεη θηάζεη ζε ειηθία 
ζπλαίλεζεο, 
(γ) εμαλαγθαζκφο παηδηνχ ή ρξήζε βίαο ή απεηιψλ πξνο παηδί, ην νπνίν δελ έρεη 
θηάζεη ζε ειηθία ζπλαίλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ηειέζεη ζεμνπαιηθή πξάμε κε ηξίην 
πξφζσπν ή λα ιάβεη κέξνο ζε πνξλνγξαθηθέο παξαζηάζεηο. 
(δ) απφθηεζε πξφζβαζεο, θαηνρή ή δηάδνζεο πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. 
 
Αλ είζαη παηδί-ζύκα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, πέξαλ ησλ βαζηθώλ 
δηθαησκάησλ  πνπ έρνπλ όια ηα ζύκαηα, έρεηο δηθαίσκα, κεηαμύ άιισλ:  
 

 Η δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο λα γίλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε, έηζη ψζηε λα 

κελ επηδεηλσζεί πεξηζζφηεξν ε ηξαπκαηηθή εκπεηξία πνπ έρεηο βηψζεη,  

 Η θαηάζεζε ζνπ λα ιεθζεί ζε ρψξν εηδηθά ζρεδηαζκέλν ή 

πξνζαξκνζκέλν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο 

επαγγεικαηίεο θαη λα  είλαη νπηηθνγξαθεκέλε,  

 Μπνξείο λα πξνζηαηεπηείο κε ηελ έθδνζε Πξνζσξηλνχ Γηαηάγκαηνο 

Απνθιεηζκνχ ππφπηνπ ή Απνκάθξπλζεο ζχκαηνο, κέρξη ηελ εθδίθαζε ηεο 

ππφζεζεο,   

 Δζχ θαη φια ηα ππνςήθηα ζχκαηα κπνξείηε λα πξνζηαηεπηείηε κε 

Γηάηαγκα, ην νπνίν λα απαγνξεχεη ζηνλ χπνπην λα εηζέξρεηαη ή λα 

πιεζηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε ή λα παξακέλεη ζην ρψξν δηακνλήο 

ηνπ ζχκαηνο ή ζε ρψξνπο πνπ ζπρλάδνπλ παηδηά,  

 Να ηχρεηο ελεκέξσζεο ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί φηη θηλδπλεχεηο απφ ηνλ 

δξάζηε, ελψ παξάιιεια ε Αζηπλνκία ζα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα 

πξνζηαζίαο,  

 Να ηχρεηο ζπλνιηθήο  ζηήξημεο (δηεξεχλεζε ππφζεζεο, ςπρνινγηθή θαη 

θνηλσληθή ζηήξημε απφ φιεο ηηο αξκφδηεο Υπεξεζίεο) κέζσ ηνπ 

ζεζκνχ/δνκήο «Σπίηη ηνπ Παηδηνχ»,  

 Να έρεηο φιεο ηηο αλαγθαίεο δηεπθνιχλζεηο πνπ πξνλνεί ν Νφκνο γηα ηελ 

Πξνζηαζία Μαξηχξσλ, κεηαμχ άιισλ, λα εκθαληζηείο ζην Γηθαζηήξην 

ρσξίο αθξναηήξην, ρσξίο νπηηθή επαθή κε ηνλ θαηεγνξνχκελν ή απφ 

μερσξηζηφ δσκάηην κέζσ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο, 

 Να πξνζηαηεχεζαη φζνλ αθνξά ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζνπ 

ζηνηρείσλ, θαηά θαη κεηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο.    

Αθόκε,  
Γελ ζα δησρζείο πνηληθά αλ ζπκκεηείρεο ζε εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο 
νπνίεο εμαλαγθάζηεθεο λα πξάμεηο σο άκεζε ζπλέπεηα ηεο ζεμνπαιηθήο 
θαθνπνίεζεο ζνπ.  
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Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείο λα απνηαζείο ζηηο πην θάησ 
ππεξεζίεο ππνζηήξημεο:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΝΗΛΙΚΔ ΘΤΜΑΣΑ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ Ή 
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ 
 
Η ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ή εθκεηάιιεπζε αθνξά  απφπεηξεο ή ζεμνπαιηθέο 
πξάμεηο ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ αηφκνπ. Σεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ή εθκεηάιεπζε 
κπνξεί λα είλαη: 

 ε άζεκλε επίζεζε 

 ν βηαζκφο 

 ε αηκνκημία 

 ε εκπνξία/δηαθίλεζε πξνζψπσλ κε ζηφρν ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε 

 ν εμαλαγθαζκφο ζε εθπφξλεπζε 

 ε παξεκπφδηζε ρξήζεο κέηξσλ αληηζχιιεςεο 

 ν εμαλαγθαζκφο ζε άκβισζε 

 ν εμαλαγθαζκφο ζε γάκν 

 ν αθξσηεξηαζκφο γπλαηθείσλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ 

 ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε αηφκσλ κε λνεηηθή ή/θαη ςπρηθή αλαπεξία 
 
Σεκεηψλεηαη φηη αξθεηέο κνξθέο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο 
κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ (sexting). 
 
Δάλ είζηε ζύκα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ή εθκεηάιιεπζεο έρεηε δηθαίσκα: 
 

 Τπνζηήξημεο θαη πξνζηαζίαο, εθφζνλ ππφ ηηο πεξηζηάζεηο θξηζεί αλαγθαίν, 
κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε ηνπ θηλδχλνπ δεπηεξνγελνχο θαη επαλαιακβαλφκελεο 
ζπκαηνπνίεζεο, εθθνβηζκνχ θαη αληεθδίθεζεο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ 
έξεπλα θαη δίσμε ηνπ δξάζηε. 

 Αηνκηθήο αμηνιόγεζεο, κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ εηδηθψλ αλαγθψλ 
πξνζηαζίαο ζαο. 

Cyprus Stop Trafficking, Hope for Children CRC Policy Center, MIGS, CARITAS, 
Cyber Ethics, Γξαθείν Φεηξηζκνχ Θεκάησλ Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα θαη 
Καθνπνίεζεο Αλειίθσλ (Αζηπλνκία), Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηε Βία ζηελ 
Οηθνγέλεηα,  Οξγαληζκφο Νενιαίαο Κχπξνπ, Υπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, 
Υπεξεζίεο Χπρηθήο Υγείαο, Δπξσπατθή Γξακκή Σηήξημεο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, 
Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, MIGS, CARITAS, ΣΠΑΒΟ, 
ΚΣΟΠ, Ννζνθνκείν Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο ΙΙΙ  
(βι. Καηάινγν ζει. 12-14) 
 

 
 
 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΚΣΑΚΣΗ 

ΑΝΑΓΚΗ 
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Γηα θαηαγγειίεο: 

 ζηνλ πιεζηέζηεξν Αζηπλνκηθό ηαζκό ή  

 ζηα επαξρηαθά Σκήκαηα Αληρλεύζεσο 
Δγθιεκάησλ ή  

 ζην Γξαθείν Υεηξηζκνύ Θεκάησλ 
Πξόιεςεο/Καηαπνιέκεζεο ηεο Βίαο ζηελ 
Οηθνγέλεηα θαη Καθνπνίεζεο Αλειίθσλ (εηδηθή 
αλαθξηηηθή νκάδα δηεξεύλεζεο ππνζέζεσλ 
ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηώλ) 
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 Παξνρήο εηδηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, εάλ αλαγλσξηζηείηε σο ζχκα κε 
εηδηθέο αλάγθεο, σο αθνινχζσο:  

 
(α) θάζε ζπλέληεπμή ζαο, δηεμάγεηαη ζε ρψξν πνπ έρεη ζρεδηαζζεί ή 
πξνζαξκνζζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ, 
(β) θάζε ζπλέληεπμε ζαο δηεμάγεηαη απφ επαγγεικαηία εθπαηδεπκέλν γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ ή κε ηε βνήζεηα ηνπ, 
(γ) θάζε ζπλέληεπμε ζαο δηεμάγεηαη απφ πξφζσπν ηνπ ίδηνπ θχινπ, εθφζνλ 
ην επηζπκείηε θαη εθφζνλ δελ ζίγεηαη ε πνξεία ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, 
(δ) Σην Γηθαζηήξην ιακβάλνληαη κέηξα πξνθεηκέλνπ: 

(η) λα απνθεχγεηαη θάζε νπηηθή επαθή κεηαμχ ζχκαηνο θαη δξάζηε,  
(ηη) λα επηηξέπεηαη ζην ζχκα λα ζπκκεηέρεη ζηελ δηθαζηηθή δηαδηθαζία 
ρσξίο λα είλαη παξφλ ζηελ αίζνπζα ηνπ δηθαζηεξίνπ 
(ηηη) λα απνθεχγνληαη νη αρξείαζηεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηδησηηθή δσή 
ηνπ ζχκαηνο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αμηφπνηλε πξάμε, θαη 
(iv) λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε δηεμαγσγή ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο 
θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ. 

 
 
 
 
 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείο λα απνηαζείο ζηηο πην θάησ  
ππεξεζίεο ππνζηήξημεο:   

 
 
 
 
 
 
 
 
Γ.  ΘΤΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΧΠΧΝ   
 
Η εκπνξία πξνζώπσλ είλαη ε ζηξαηνιφγεζε θαη δηαθίλεζε κέζσ δηαθφξσλ 
κνξθψλ εμαλαγθαζκνχ, ρξήζεο βίαο θαη εμαπάηεζεο ή παξαπιάλεζεο, 
θαηάρξεζεο εμνπζίαο ή επάισηεο ζέζεο, κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε, 
εθκεηάιιεπζε ζηελ εξγαζία, εκπνξία νξγάλσλ, επαηηεία.  
 
Δάλ είζαη ζύκα εκπνξίαο κε ζθνπό ηελ εθκεηάιιεπζε έρεηο δηθαίσκα : 
 

 Πξνζηαζίαο απφ πνηληθνπνίεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζνπ ζε εγθιεκαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο εθφζνλ ε ζπκκεηνρή ζνπ είλαη άκεζε ζπλέπεηα ηεο 
ζπκαηνπνίεζεο ζνπ,  

 Λήςεο φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκθεξφλησλ ζνπ,  

 Απνδεκηψζεσλ, κέζσ αγσγήο, θαηά παληφο ππεπζχλνπ γηα ηα 
δηαπξαρζέληα εηο βάξνο ζνπ αδηθήκαηα,  

 Πξφζβαζεο ζε λνκηθέο ζπκβνπιέο, δηθαίσκα λνκηθήο εθπξνζψπεζεο  γηα 

ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απνδεκίσζεο θαη δηθαίσκα ζε δσξεάλ 

STIGMA, MIGS, CARITAS, Cyber Ethics, Γξαθείν Φεηξηζκνχ Θεκάησλ Βίαο ζηελ 
Οηθνγέλεηα θαη Καθνπνίεζεο Αλειίθσλ (Αζηπλνκία), Δπίηξνπνο Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζηαζίαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηε Βία ζηελ 
Οηθνγέλεηα, Υπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, Υπεξεζίεο Χπρηθήο Υγείαο,  
ΣΠΑΒΟ, ΚΣΟΠ, Ννζνθνκείν Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο ΙΙΙ  
(βι. Καηάινγν ζει. 12-14) 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΚΣΑΚΣΗ 

ΑΝΑΓΚΗ 112 
Γηα θαηαγγειίεο: 
ηνλ πιεζηέζηεξν Αζηπλνκηθό ηαζκό ή ζηα 

επαξρηαθά Σκήκαηα Αληρλεύζεσο Δγθιεκάησλ 
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λνκηθή αξσγή ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεηο επαξθείο νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο.  

 Σηε ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή απνθαηάζηαζε,  πνπ κπνξεί λα 
επηηεπρζεί κέζσ ησλ αθφινπζσλ:  

o Παξαρψξεζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ δηαβίσζεο, λννπκέλνπ φηη δελ 
δηαζέηεηο επαξθείο πφξνπο, πεξηιακβαλνκέλεο θαηάιιειεο θαη 
αζθαινχο δηακνλήο, ςπρνινγηθήο, πιηθήο θαη ρξεκαηηθήο βνήζεηαο,  

o Πξφζβαζε ζε δσξεάλ επείγνπζα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 
θαη ζε δσξεάλ αλαγθαία ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, 

o Παξαρψξεζε ππεξεζηψλ δηεξκελείαο θαη κεηάθξαζεο, φπνπ απηφ 
είλαη απαξαίηεην,  

o Πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη, 
o Ιθαλνπνίεζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ 

εγθπκνζχλεο, θαηάζηαζεο πγείαο, αλαπεξίαο, δηαλνεηηθήο ή 
ςπρνινγηθήο δηαηαξαρήο, ή ζνβαξψλ κνξθψλ ςπρνινγηθήο, 
ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο βίαο,  

o Πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, φπσο νη Κχπξηνη πνιίηεο, 
o Πξφζβαζε ζε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε πνπ 

παξέρεη ε Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ 
Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ζην 
πιαίζην ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο,  

o Πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο πνπ παξέρνληαη απφ 
ην Κξάηνο ή Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο), π.ρ. καζήκαηα 
βειηίσζεο επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, πξνεηνηκαζία 
επαλαπαηξηζκνχ.    

 
 
 
 
 
 
 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείο λα απνηαζείο ζηηο πην θάησ 
ππεξεζίεο ππνζηήξημεο:   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Γξαθείν Καηαπνιέκεζεο Δκπνξίαο Πξνζψπσλ (Αζηπλνκία), Cyprus Stop 
Trafficking (CST), CARITAS, UNHCR CYPRUS, International Organization for 
Migration (IOM),  Υπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, Υπεξεζίεο Χπρηθήο Υγείαο, 
Δπξσπατθή Γξακκή Σηήξημεο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, Δπίηξνπνο Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζηαζίαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο ησλ 
Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, Ννζνθνκείν Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο ΙΙΙ, Τκήκα 
Αξρείνπ Πιεζπζκνχ θαη Μεηαλάζηεπζεο, Υπεξεζία Αζχινπ, Τκήκα 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 
 (βι. Καηάινγν ζει. 12-14) 
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Γηα θαηαγγειίεο: 

 ζηνλ πιεζηέζηεξν Αζηπλνκηθό ηαζκό ή  

 ζηα επαξρηαθά Σκήκαηα Αληρλεύζεσο 
Δγθιεκάησλ ή 

 ζην Γξαθείν Καηαπνιέκεζεο Δκπνξίαο 
Πξνζώπσλ ηνπ Αξρεγείνπ Αζηπλνκίαο 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΦΟΡΔΧΝ (αιθαβεηηθά) 

 
 
Αληηπξνζσπεία ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο ζηελ Κύπξν 
(UNHCR CYPRUS) 
 

 Γεκεηξαθνπνχινπ 2, 3
νο

 φξνθνο, 1090 Λεπθσζία (Τ.Θ. 25577, 1310 Λεπθσζία) 

 22-359057/43, 22-660164 

 cypni@unhcr.org 

 www.unhcr.org/cyprus.html 

Γξαθείν Υεηξηζκνύ Θεκάησλ Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα θαη Καθνπνίεζεο Αλειίθσλ 
(Αζηπλνκία) 
 

 Αληηζηξάηεγνπ Δπάγγεινπ Φισξάθε, 1478 Λεπθσζία 

 22-808442 

 domviol.childabuse@police.gov.cy 
 

Γξαθείν Καηαπνιέκεζεο Δκπνξίαο Πξνζώπσλ (Αζηπλνκία)  

 Αληηζηξάηεγνπ Δπάγγεινπ Φισξάθε, 1478 Λεπθσζία 

 22-808063 

 Deptc.oocthb@police.gov.cy  
 
Γηεζλήο Οξγαληζκόο Μεηαλάζηεπζεο (ΓΟΜ) Κύπξνπ 
 

 Λεσθφξνο Νεάξρνπ, πεξηνρή Παιαηνχ Ννζνθνκείνπ Λεπθσζίαο 

 80002777 

 iomnicosia@iom.int 

Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο θαη Πξνζηαζίαο  Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 
 

 Γηαγφξνπ 2, Era House, 1097 Λεπθσζία 

 22-405500/501 

 Ombudsman@ombudsman.gov.cy 

 www.ombudsman.gov.cy 

Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ 
 

 Γσλία Απειιή θαη Παχινπ Νηξβάλα, 1496 Λεπθσζία 

 22-873200 

 childcom@ccr.gov.cy 

 http://www.childcom.org.cy 

Δπξσπατθή Γξακκή γηα Δμαθαληζκέλα Παηδηά 
 

 116000 

 www.call116000.com 

Δπξσπατθή Γξακκή ηήξημεο Παηδηώλ θαη Δθήβσλ 
 

 116111 

 www.call116111.com 

Hope for Children CRC Policy Center 
 

 22-103234 

mailto:cypni@unhcr.org
http://www.unhcr.org/cyprus.html
mailto:domviol.childabuse@police.gov.cy
mailto:Deptc.oocthb@police.gov.cy
mailto:iomnicosia@iom.int
mailto:Ombudsman@ombudsman.gov.cy
http://www.ombudsman.gov.cy/
mailto:childcom@ccr.gov.cy
http://www.childcom.org.cy/
http://www.call116000.com/
http://www.call116111.com/
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 info@uncrcpc.org 

 www.uncrcpc.org 

Κππξηαθό Κέληξν Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ (Cyber Ethics) 
 

 70000116 

 helpline@cyberethics.info 

 www.cyberethics.info 

 Chat.www.cyberethics.info 

Κππξηαθόο ύλδεζκνο Οηθνγελεηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ (ΚΟΠ) 
 

 Δδεθία Παπατσάλλνπ 27, 1131 Λεπθσζία (Τ.Θ. 25706, 1311 Λεπθσζία) 

 Γξακκή Βνήζεηαο: 1455 

 22-751093 

 info@cfpa.org.cy 

 www.cyfamplan.org.cy 

Μεζνγεηαθό Ιλζηηηνύην Μειεηώλ Κνηλσληθνύ Φύινπ (MIGS) 
 

 Μαθεδνληηίζζεο 46, 2417, Τ.Θ. 24005 Λεπθσζία Κχπξνο 

 Τει. +357 22 841 528 

 info@medinstgenderstudies.org 

 www.medinstgenderstudies.org 
 

Future Worlds Center 

 Πξνκεζέσο 5, 1065 Λεπθσζία 

 22-873820 

 info@futureworldscenter.org 

 www.futureworldscenter.org 

Ννζνθνκείν Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο ΙΙΙ 

 Λεπθσζία, Κχπξνο 

 22-05000 (ηειεθσληθφ θέληξν), 22-405160/38 (Γπλαηθνινγηθή θαη Μαηεπηηθή θιηληθή) 

Οξγαληζκόο γηα ηελ Πξνζηαζία Θπκάησλ εμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο θαη 
Δθκεηάιιεπζεο (STIGMA) 

 Τ.Θ. 53687, 3317 Λεκεζφο 

 25-109139 

 www.stigma-organisation.org 

Οξγαληζκόο Νενιαίαο Κύπξνπ (ΟΝΔΚ) 

 Λεσθφξνο Αζαιάζζαο 104, 2024 Σηξφβνινο Sofocles Tower, 3
νο

 , 4
νο

 θαη 5
νο

 

φξνθνο, Λεπθσζία 

(Κεληξηθά Γξαθεία) 

 Γξακκή Βνήζεηαο: 1410 

 22-402600/2 

 www.onek.org.cy 

ύλδεζκνο γηα ηελ Πξόιεςε θαη Αληηκεηώπηζε ηεο Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα (ΠΑΒΟ) 

 Τ.Θ. 20422, 2152 Λεπθσζία 

 Γξακκή Βνήζεηαο: 1440 

 22-339001 

 info@domviolence.org.cy 

 www.domviolence.org.cy 

mailto:info@uncrcpc.org
http://www.uncrcpc.org/
mailto:helpline@cyberethics.info
http://www.cyberethics.info/
mailto:info@cfpa.org.cy
http://www.cyfamplan.org.cy/
mailto:info@medinstgenderstudies.org
http://www.medinstgenderstudies.org/
mailto:info@futureworldscenter.org
http://www.futureworldscenter.org/
http://www.stigma-organisation.org/
http://www.onek.org.cy/
mailto:info@domviolence.org.cy
http://www.domviolence.org.cy/
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πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Πξόιεςε θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο ζηελ 
Οηθνγέλεηα 

 Τ.Θ. 16045, 2085 Λεπθσζία 

 22-775888 

 familyviolence.a.c@cytanet.com.cy 

 www.familyviolence.gov.cy 

Σκήκα Αξρείνπ Πιεζπζκνύ θαη Μεηαλάζηεπζεο (Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ) 

 Φείισλνο, 1457 Λεπθσζία 

 22-804518, 22-804523, 22-804402 

 migration@crmd.moi.gov.cy 

 www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf 

Σκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ 
Αζθαιίζεσλ) 

 Απειιή 12, 1493 Λεπθσζία 

 22-405630/631 

 director@dli.mlsi.gov.cy 

 www.mlsi.gov.cy/dli 

Τπεξεζία Αζύινπ (Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ) 

 22-445245, 22-445265 

 info@asylum.moi.gov.cy 

 www.moi.gov.cy/moi/asylum/asylumservice.nsf 

Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο (Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ 
Αζθαιίζεσλ) 

 Πξνδξφκνπ 63, 1468, Λεπθσζία (Γξαθεία ζε φιεο ηηο Δπαξρίεο Παγθχπξηα) 

 22-406709 

 Central.sws@sws.mlsi.gov.cy 

 www.mlsi.gov.cy/sws 

Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο (Τπνπξγείν Τγείαο) 

 22-402100 

 director.mhs@cytanet.com.cy 

 www.moh.gov.cy/mhs 

CARITAS Cyprus 

 Αγίνπ Μάξσλα 8, Γξαθείν 4, Πχιε Πάθνπ, 1010 Λεπθσζία 

 22-662606 

 administration@caritascyprus.org 

 www.caritascyprus.com 

Cyprus Stop Trafficking (CST) 

 Τ.Θ. 24228, 1702 Λεπθσζία 

 22-771063, 99-428952 

 Cyprus.stop.trafficking@gmail.com, aachristophidou@hotmail.com 

 www.cyprusstoptrafficking.webs.com 

 

mailto:familyviolence.a.c@cytanet.com.cy
http://www.familyviolence.gov.cy/
mailto:migration@crmd.moi.gov.cy
http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf
mailto:director@dli.mlsi.gov.cy
http://www.mlsi.gov.cy/dli
mailto:info@asylum.moi.gov.cy
http://www.moi.gov.cy/moi/asylum/asylumservice.nsf
mailto:Central.sws@sws.mlsi.gov.cy
http://www.mlsi.gov.cy/sws
mailto:director.mhs@cytanet.com.cy
http://www.moh.gov.cy/mhs
mailto:administration@caritascyprus.org
http://www.caritascyprus.com/
mailto:Cyprus.stop.trafficking@gmail.com
mailto:aachristophidou@hotmail.com
http://www.cyprusstoptrafficking.webs.com/

