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    »  ΚΥΠΡΟΣ

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με το Μεσογειακό Ινστιτούτο Σπουδών Κοινωνικού Φύλου στην Κύπρο.

1. Νομοθετικό πλαίσιο

Η Κύπρος διαθέτει ένα σχετικά πλήρες νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του γυναικείου της πληθυσμού. Οι 
ισχύοντες νόμοι εκτείνονται από την απουσία διακρίσεων στον εργασιακό χώρο, την ποινικοποίηση διαφορετικών 
μορφών βίας κατά των γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας, μέχρι έναν νόμο για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων. Στην πραγματικότητα, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών περιλαμβάνεται 
στο Άρθρο 28(1) του Συντάγματος, το οποίο απαγορεύει οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις εις βάρος κάθε 
ατόμου λόγω ¬–μεταξύ άλλων– του φύλου του [Άρθρο 28(2)]. Το άρθρο αυτό του Συντάγματος δηλώνει ότι «Πάντες 
είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, της διοικήσεως και της δικαιοσύνης και δικαιούνται να τύχωσι ίσης προστασίας και 
μεταχειρίσεως»1.

Οι περισσότερες μορφές σωματικής και ψυχολογικής βίας τιμωρούνται στην Κύπρο: ο εξαναγκαστικός γάμος, ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η σεξουαλική βία και ο βιασμός είναι πράξεις ποινικοποιημένες 
σύμφωνα με διάφορες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Ο ορισμός του βιασμού σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα 
περιλαμβάνει τόσο την έλλειψη συναίνεσης όσο και τη συναίνεση μέσω χρήσης βίας, εξαναγκασμού ή απειλής. Στην 
περίπτωση του βιασμού, η ανώτατη προβλεπόμενη ποινή είναι η ισόβια κάθειρξη.

Η ενδοοικογενειακή βία ποινικοποιείται σύμφωνα με τους Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) 
Νόμους του 2000 και του 2004. Σε αυτό το πλαίσιο, αναγνωρίζεται ο βιασμός εντός του γάμου, ενώ αναγνωρίζονται ως 
θύματα και τα παιδιά που γίνονται μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας.

Η εμπορία γυναικών για το σκοπό της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ποινικοποιείται σύμφωνα με το νόμο 60(1) του 
2014 Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης προσώπων και της Προστασίας 
των θυμάτων. H Κύπρος έχει υπογράψει αρκετές διεθνείς και τοπικές συμφωνίες για την καταπολέμηση της σεξιστικής 
βίας, όπως η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης,  η οποία επικυρώθηκε πρόσφατα, η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων 
των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (ΣΕΔΚΓ) το 1985, η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών (S/RES/1325) και το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ).  Μέχρι σήμερα, από 
τη νομοθεσία συχνά απουσιάζει μια κριτική έμφυλη ματιά και σε κάποιες περιπτώσεις ορισμένες μορφές βίας κατά 

1 Country report - Gender equality – Cyprus – 2015: http://www.equalitylaw.eu/downloads/3789-cyprus-country-report-
gender-pdf-1-01-mb
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των γυναικών εξακολουθούν να μην ποινικοποιούνται και να μην καταγράφονται. Για παράδειγμα, η οικονομική βία 
ως μορφή διάκρισης εις βάρος των γυναικών και ως παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων δεν αναγνωρίζεται 
στην Κύπρο. Είναι για αυτό το λόγο και στο πλαίσιο της επικύρωσης  της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, που η 
Κυπριακή κυβέρνηση ετοιμάζει νομοσχέδιο που αφορά τη Βία κατά των Γυναικών συγκεκριμένα.

2. Πολιτικό πλαίσιο

Στην Κύπρο, συγκεντρώνονται από τις αρχές συναφή και αναλυτικά στοιχεία μόνο για ορισμένες μορφές βίας: για την 
ενδοοικογενειακή βία, τις σεξουαλικές επιθέσεις και τους βιασμούς2. Συλλέγονται συγκριτικά στοιχεία για τον αριθμό 
καταγγελιών που παρουσιάζονται για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, για τον αριθμό καταδικαστικών αποφάσεων 
και τον αριθμό των καταγγελιών που αποσύρονται, αλλά υπάρχουν πολύ περιορισμένα στοιχεία για τις καταγγελίες σε 
σχέση με τις καταδίκες σε περιπτώσεις βιασμού και σεξουαλικής παρενόχλησης, πράγμα που αποκαλύπτει το γεγονός 
ότι αυτά τα εγκλήματα συχνά δεν καταγγέλλονται. 

Επίσης, οι αρχές εστιάζουν συνήθως στην ενδοοικογενειακή βία στις μελέτες τους, αποκλείοντας άλλες μορφές ΒΚΓ. 
Δεν υπάρχει καμία έρευνα στον γενικό πληθυσμό σχετικά με τις αντιλήψεις για τις υπηρεσίες δίωξης και προστασίας 
για τη βία κατά των γυναικών στην Κύπρο. 

Η Κύπρος διαθέτει εδώ και αρκετά χρόνια στοχευμένες πολιτικές για την καταπολέμηση διαφορετικών μορφών βίας 
κατά των γυναικών: κατά την περίοδο 2012-2013 εφαρμόστηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την 
Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια και σήμερα ετοιμάζεται ένα νέο σχέδιο δράσης για την περίοδο 2017-2019, 
από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια3. Η βία κατά των 
γυναικών περιλαμβάνεται επίσης στο ισχύον Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών (2014-2017), 
συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης και της διακίνησης και εμπορίας 
γυναικών4. 

Οι ΜΚΟ καλούνται γενικά να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση των εθνικών σχεδίων δράσης, καθώς και στην καταγραφή 
και την αξιολόγηση, αλλά η συνεισφορά τους είναι περιορισμένη λόγω της απουσίας επίσημης συνεργασίας ανάμεσα 
στην κυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών. Επιπροσθέτως, γενικά τα ΕΣΔ δεν διαθέτουν ειδικούς δείκτες, ούτε 
χρονοδιαγράμματα και αποκλειστικούς προϋπολογισμούς. Συνολικά, δεν υπάρχει δημόσια πληροφόρηση σχετικά με 
το ποσοστό του εθνικού προϋπολογισμού που αναλογεί στην πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών5.

Έχουν γίνει προσπάθειες για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης και του συντονισμού διαφορετικών φορέων σχετικά με 
την ενδοοικογενειακή βία με την κατάρτιση ενός Εγχειριδίου Διατμηματικών Διαδικασιών. Το εγχειρίδιο αυτό παρέχει το 
πλαίσιο για τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ πολλών υπηρεσιών και απευθύνεται στις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας, την Αστυνομία, τις Υπηρεσίες Υγείας, τις Υπηρεσίες Παιδείας, τη Νομική Υπηρεσία και τις σχετικές ΜΚΟ. 
Αυτή τη στιγμή, το Εγχειρίδιο βρίσκεται σε διαδικασία ενημέρωσης από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη 
και την Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια.

Η κυπριακή κυβέρνηση δημοσίευσε έναν Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς για την Εμπορία Προσώπων, αλλά δεν είναι 
ακόμα επαρκείς οι πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του.

2 Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια. (2002). Έκταση, 
συχνότητα, μορφές και επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών στην Κύπρο. Λευκωσία.
3 http://www.familyviolence.gov.cy/upload/downloads/actionplan_2010-2013.pdf
4 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. (2014). Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών (2014-2017), Λευκωσία.
5  Έχει ενδιαφέρον ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, το κόστος από τη βία κατά των 
γυναικών στην Κύπρο ανέρχεται σε 385.812.700 το χρόνο: http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/MH0414745EN2.
pdf



3. Πλαίσιο προστασίας και πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Συστήματα και υπηρεσίες προστασίας 

Στην Κύπρο, ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ)6 διαθέτει Γραμμή 
Βοήθειας (1440). Αυτή η τηλεφωνική υπηρεσία παρέχεται δωρεάν και υποστηρίζει ελληνικά και αγγλικά. Αυτή τη στιγμή, 
υπάρχουν στην Κύπρο δύο καταφύγια για γυναίκες, υπό τη διεύθυνση του ΣΠΑΒΟ, με 17 διαθέσιμες κλίνες συνολικά. 
Τα καταφύγια είναι προσβάσιμα 24 ώρες το 24ωρο και είναι δωρεάν. Οι υπηρεσίες αυτές χρηματοδοτούνται εν μέρει 
από το κράτος7.

Η Κύπρος έχει ενσωματώσει την Οδηγία 2012/29/EE για τα ελάχιστα κοινά πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα και την 
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας, η οποία διασφαλίζει ότι οι γυναίκες που πέφτουν θύματα έμφυλης βίας θα 
λαμβάνουν ειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο νόμος πράγματι εφαρμόζεται.
Οι ειδικευμένες υπηρεσίες για θύματα σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών απουσιάζουν και δεν υπάρχουν κέντρα 
πρώτης γραμμής για βιασμούς ή ειδικευμένες υπηρεσίες για θύματα σεξουαλικής βίας την Κύπρο. Οι Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας παρέχουν περιορισμένη μόνο υποστήριξη και η διατμηματική συνεργασία είναι ισχνή.

Οι γυναίκες που πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας μπορούν να στηριχτούν στις νομικές προβλέψεις που 
επιτρέπουν στις αρχές να προστατεύουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας μέσω προσωρινών διαταγών προστασίας 
που απαγορεύουν στον ύποπτο να έρχεται σε επαφή με το θύμα και περιοριστικών μέτρων που απαγορεύουν στους 
δράστες να εισέρχονται ή να παραμένουν μέσα στη συζυγική οικία. Ωστόσο, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον 
αριθμό προσωρινών διαταγών που έχουν εκδοθεί για θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Προληπτικά μέτρα και εκπαίδευση επαγγελματιών

Μολονότι ζητήματα όπως η ισότητα των φύλων, η έμφυλη βία και το δικαίωμα στην ατομική ακεραιότητα περιλαμβάνονται 
σε κάποιο βαθμό στο μάθημα Αγωγή Υγείας της σχολικής ύλης του Υπουργείου Παιδείας, η συνολική σεξουαλική 
εκπαίδευση σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα παραμένει ανεπαρκής. Προγράμματα πρόληψης εφαρμόζονται από ΜΚΟ 
όπως ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 
και ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, παρόλα αυτά τα προγράμματα αυτά 
δεν εφαρμόζονται σε συστηματική βάση και δεν διαθέτουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.8

Οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής που αντιμετωπίζουν τη βία κατά των γυναικών, όπως η αστυνομία και οι Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας, δεν λαμβάνουν συστηματικά εκπαίδευση για όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών.9 Έτσι, 
οι επαγγελματίες αυτοί συχνά δεν διαθέτουν τις ικανότητες να προσφέρουν επαρκή υποστήριξη και προστασία στα 
θύματα και τους λείπει η ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου προσέγγιση.

Σχετική εκπαίδευση παρέχεται από τις ΜΚΟ, τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση 
της Βίας στην Οικογένεια και το γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ωστόσο, τα 
προγράμματα αυτά δεν εφαρμόζονται σε συστηματική βάση, εξαιτίας της έλλειψης πόρων καθώς και της απουσίας 
πολιτικής βούλησης για την επίσημη ενσωμάτωση της ΒΚΓ στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Τα τελευταία χρόνια, οι αρχές και οι ΜΚΟ στην Κύπρο καταβάλλουν ολοένα και μεγαλύτερες προσπάθειες για την 
ευαισθητοποίηση απέναντι στη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. Η Κύπρος πήρε μέρος στην 
Εκστρατεία για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της Ενδοοικογενειακής Βίας 
του Συμβουλίου της Ευρώπης (2006-2008) και η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών αποτελούσε προτεραιότητα 
της κυβέρνησης κατά την Προεδρία της Κύπρου στην ΕΕ, το 2012. Το 2015 υλοποιήθηκε μια εκστρατεία από το 
γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για 
την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια και το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, 
συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκστρατεία εστίαζε στο ρόλο των ανδρών και των αγοριών για 
την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών.10

6 www.domviolence.org.cy
7 WAVE Report 2015 on the role of specialist women’s support services in Europe. (2015). Cyprus Country Information. 
http://fileserver.wave-network.org/researchreports/WAVE_Report_2015.pdf
8 Καϊλή, Χ., & Παύλου, Σ.Ε. (2015). Intimate Partner Violence (IPV) and Sexual Violence (SV) in adolescents: preventive 
and supportive initiatives in Cyprus. Λευκωσία: Μεσογειακό  Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου
9 Μεσογειακό  Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS), 2011. REACT to Domestic Violence: Building a Support 
System for Victims of Domestic Violence.  European Commission Daphne III Programme.
10 Σελίδα Facebook: www.facebook.com/NoViolenceAgainstWomenCyprus/



 
Πρόσβαση σε ένα δικαστικό και αστυνομικό σύστημα χωρίς διακρίσεις

Σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, κάθε πολίτης είναι ελεύθερος να υποβάλλει καταγγελία σε δικαστήριο σε 
περιπτώσεις σεξουαλικής βίας. Στην πράξη, το κυπριακό κράτος ασκεί διώξεις μόνο σε περιπτώσεις βίας κατά γυναικών 
μετά από επίσημη καταγγελία στην αστυνομία. Θεωρητικά, ο δικαστής μπορεί να συνεχίσει την ακροαματική διαδικασία 
ακόμα και εάν το θύμα αποσύρει την καταγγελία. Εντούτοις, αυτό συμβαίνει σπάνια, εξαιτίας της έλλειψης ακλόνητων 
στοιχείων. 

Στην Κύπρο, οι γυναίκες με περιορισμένους οικονομικούς πόρους που πέφτουν θύματα εγκληματικότητας έχουν 
πρόσβαση σε δωρεάν νομική βοήθεια και η βοήθεια αυτή παρέχεται από αναγνωρισμένους ιδιώτες δικηγόρους. 
Εντούτοις, τα κυπριακά δικαστήρια αρνούνται την παροχή νομικής βοήθειας σε μετανάστριες χωρίς χαρτιά. Έχουν 
υπάρξει περιπτώσεις διακρίσεων εις βάρος μεταναστριών με χαρτιά, ιδίως οικιακών εργαζομένων, στις οποίες δεν 
παραχωρήθηκε δωρεάν νομική βοήθεια παρά το χαμηλό τους εισόδημα. Ορισμένες φορές, ΜΚΟ και/ή οργανώσεις 
γυναικών προσφέρουν νομική βοήθεια σε γυναίκες θύματα ΒΚΓ.

Οι Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμοι του 2000 και του 2004 δίνουν στις γυναίκες 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας τη δυνατότητα να καταθέσουν χωρίς παρουσία του δράστη. Ωστόσο, τα θύματα συχνά 
αντιμετωπίζουν επιθετικότητα και αμφισβητήσεις της κατάθεσής τους από την υπεράσπιση κατά τη διάρκεια της 
αντεξέτασης.

Η έλλειψη ειδικής εκπαίδευσης των δικαστών σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και τις ανάγκες και τα δικαιώματα 
των θυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε δευτερογενή θυματοποίηση των γυναικών που έχουν πέσει θύματα ΒΚΓ. Το 
δικαστικό σώμα δείχνει γενικά απροθυμία να συνεργαστεί με ειδικούς σε ζητήματα φύλου και να αποδεχτεί ειδικευμένη 
επαγγελματική εκπαίδευση σχετικά με τη ΒΚΓ και την ισότητα των φύλων.

Έχουν υπάρξει περιπτώσεις δευτερογενούς θυματοποίησης μεταναστριών από την αστυνομία. Κάποιες από αυτές 
έχουν δεχτεί πιέσεις και απειλές ότι θα απελαθούν όταν αναφέρουν περιστατικά βίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
αστυνομία βοηθούσε ενεργά τους δράστες.

Όταν οι δημόσιοι λειτουργοί και/ή οι υπηρεσίες δεν προστατεύουν τα θύματα βίας όπως επιβάλλει ο νόμος, μπορούν 
να γίνονται καταγγελίες στον Διαμεσολαβητή, ο οποίος θα ερευνά και θα υποδεικνύει την ανάγκη για δράση, όπου είναι 
απαραίτητο.

Ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις

Σύμφωνα με τα (έστω και περιορισμένα) στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, για παράδειγμα, από τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και από ΜΚΟ, οι γυναίκες που ανήκουν σε συγκεκριμένες 
ομάδες όπως μετανάστριες, οικιακό προσωπικό, ανάπηρες γυναίκες και κορίτσια, είναι εμφανώς πιο ευάλωτες στη βία, 
στην Κύπρο.11 Σύμφωνα με ορισμένες ΜΚΟ, η συντριπτική πλειονότητα των δολοφονημένων και βιασμένων γυναικών 
τα τελευταία χρόνια ήταν μετανάστριες. 

Οι γυναίκες αυτές ως θύματα βίας συχνά δεν λαμβάνουν επαρκή και ειδικευμένη υποστήριξη, γεγονός που τις καθιστά 
ιδιαίτερα ευάλωτες σε εκ νέου θυματοποίηση ή σε δυσμενείς διακρίσεις από το κράτος. Αιτούσες άσυλο που περνάνε 
στο κέντρο υποδοχής στην Κοφίνου και έχουν πέσει θύματα βίας μένουν χωρίς κατάλληλη υποστήριξη εξαιτίας της 
αδιαφορίας των αρχών.

Οι οικιακές εργαζόμενες, οι οποίες στην πλειονότητά τους είναι μετανάστριες, διατρέχουν επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο 
εργασιακής εκμετάλλευσης και οικονομικής βίας, καθώς ο ελάχιστος μισθός τους, που έχει οριστεί στα 309 ευρώ, είναι 
ο χαμηλότερος στην Κύπρο. Οι μετανάστριες είναι επίσης περισσότερο ευάλωτες ως θύματα εμπορίας με σκοπό την 
πορνεία.

Παρά την κατάσταση αυτή, οι αρχές εξακολουθούν να μην παρέχουν αποτελεσματική αναγνώριση, προστασία και 
υποστήριξη σε άτομα που πέφτουν θύματα εμπορίας και αναγνωρίζονται ως τέτοια, πράγμα που αποτελεί μία ακόμα 
μορφή θεσμικής βίας. 
  

11 European Union Agency for Fundamental Rights, (2014). Violence Against Women: An EU Wide Survey, Main Results. 
Publication Office of the European Union: Luxembourg



4. Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στις σχέσεις 
της Κύπρου με διεθνείς οργανισμούς

Ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος πληροί τις προϋποθέσεις για να συμμετέχει σε προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. 
Οργανώσεις της κυπριακής κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για την καταπολέμηση της ΒΚΓ μπορούν επίσης να 
λαμβάνουν οικονομική υποστήριξη κάνοντας αίτηση για επιχορηγήσεις από την ΕΕ.

5. Συστάσεις από Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών
 

•	 Ζητούμε την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας ενάντια στις Γυναίκες 
και την Ενδοοικογενειακή βία μέσω της υιοθετήσης και της υλοποιήσης στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού·

•	 να διασφαλιστεί κατάλληλη και βιώσιμη χρηματοδότηση για την εφαρμογή πολιτικών ενάντια στην έμφυλη βία και 
για τη λειτουργία των υπηρεσιών·

•	 να βελτιωθεί η συλλογή και η τακτική ενημέρωση αξιόπιστων διοικητικών και στατιστικών στοιχείων για τα θύματα και 
τους δράστες όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, χωρισμένα ανά φύλο, ηλικία και σχέση θύματος-δράστη· 
για τις διώξεις και τις ποινές που επιβάλλονται στους δράστες· για τα προστατευτικά μέτρα· και για τη συχνότητα ΒΚΓ 
σε ορισμένες κατηγορίες όπως οι μετανάστριες και οι πρόσφυγες, οι γυναίκες στην πορνεία, οι γυναίκες ΛΟΑΤ, κ.λπ.· 

•	 να παρέχεται συστηματική εκπαίδευση στους επαγγελματίες που έχουν να αντιμετωπίσουν θύματα και δράστες κάθε 
μορφής βίας κατά των γυναικών, ώστε να βελτιωθεί ο εντοπισμός βίας ιδίως στις πιο ευάλωτες ομάδες (πρόσφυγες, 
οικιακό προσωπικό, ανήλικες,.), καθώς και η προστασία τους·

•	 να υπάρχει εξασφαλισμένη πρόσβαση σε νομική βοήθεια και ανεξάρτητη υποστήριξη για τα θύματα έμφυλης βίας·

•	 να υπάρχει πλήρης πρόσβαση σε καταφύγια και σε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται σε θύματα ενδοοικογενειακής 
βίας για τις μετανάστριες και κυρίως για τις μετανάστριες χωρίς χαρτιά· 

•	 να εφαρμόζεται οπτική που λαμβάνει υπόψη την ισότητα των φύλων σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με έμφαση 
στην προστασία και την ενδυνάμωση γυναικών και κοριτσιών·

•	 να ενισχυθεί και να υποστηριχθεί η συνεργασία μεταξύ πολλών φορέων και κλάδων με στόχο τη συμμετοχή όλων 
των ενδιαφερόμενων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικείων οργανώσεων και ΜΚΟ·

•	 να δοθεί προσοχή στην πρωτογενή πρόληψη της βίας κατά των γυναικών αναγνωρίζοντας το ρόλο του εκπαιδευτικού 
συστήματος ως ενός από τους βασικούς φορείς μετάδοσης των παραδοσιακών πολιτισμικών και κοινωνικών νορμών 
που ευνοούν τη βία κατά των γυναικών·

•	 να παρέχεται προστασία και υποστήριξη σε όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση 
και αντιμετωπίζουν πολλαπλές δυσμενείς διακρίσεις, μέσω της υιοθέτησης μιας διατμηματικής προσέγγισης.


