Διαχείριση καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση
ανηλίκων από την Αστυνομία Κύπρου: Κατάσταση
πραγμάτων, προοπτικές, προκλήσεις.
Κώστας Βέης
(Αστυνόμος Β΄)

Αρχηγείο Αστυνομίας
Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων
Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων

Διερεύνηση υποθέσεων
• Από 01 Ιανουαρίου 2017 γίνεται από ειδική ανακριτική ομάδα στο
Αρχηγείο Αστυνομίας
• Μέλη ανακριτικής ομάδας ειδικά καταρτισμένα στην τεχνική
άντλησης μαρτυρίας από ευάλωτους μάρτυρες (οπτικογραφημένες
καταθέσεις) και στη διερεύνηση υποθέσεων σεξουαλικής
κακοποίησης ανηλίκων (ΣΚΑ)
• Επικοινωνία με ανακριτική ομάδα: τηλ. 22808442
• Καταγγελίες μπορούν να γίνονται και στο Αρχηγείο.
• Αν καταγγελία σε τοπικό Αστυνομικό Σταθμό ή επαρχιακό Τμήμα
Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων, έχουν δοθεί οδηγίες σε όλους τους Αστυνομικούς
για λήψη πρώτων πληροφοριών και στοιχείων και ενημέρωση Αρχηγείου με
ειδικό έντυπο.

Στοιχεία διερεύνησης
• Κατά κανόνα απαιτείται κατάθεση (οπτικογραφημένη) παιδιού
θύματος ή/και μάρτυρα.
• Ενδεχομένως να χρειάζεται και κατάθεση από εκπαιδευτικό.
• Ανάλογα με περίπτωση μπορεί να ζητηθούν ειδικές πληροφορίες από
εκπαιδευτικό/συνοδό που έχει τακτική επαφή με παιδί, πράγμα που γίνεται
ανεπίσημα (τηλεφωνικά ή προφορικά).

• Συνήθως (ανάλογα με περίπτωση) ζητείται ιατρική εξέταση παιδιού.
• Η Αστυνομία παραπέμπει τα παιδιά-θύματα στις Υπηρεσίες Ψυχικής
Υγείας για αξιολόγηση, στήριξη, παρακολούθηση, θεραπεία.
• Η Αστυνομία ενημερώνει τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για
παρακολούθηση παιδιού-θύματος και οικογένειας.

Καταγγελία στην Αστυνομία
• Ο τρόπος (μέσο) διενέργειας της δια νόμου υποχρεωτικής
καταγγελίας εκπαιδευτικών στην Αστυνομία για περίπτωση ΣΚΑ που
περιήλθε σε γνώση τους, είναι εσωτερικό ζήτημα του Υπ. Παιδείας.
• Σε περίπτωση που η Αστυνομία κατέχει μαρτυρία ότι πρόσωπο
γνώριζε περίπτωση ΣΚΑ και δεν την κατάγγειλε, διερευνάται σε
βάρος του εν λόγω προσώπου ποινική υπόθεση.
• Η Αστυνομία δεν αναμένει/απαιτεί από εκπαιδευτικούς καταγγελίες
για υποψίες αλλά για γνώση περίπτωσης ΣΚΑ.
• Ηλικία συναίνεσης για σεξουαλική πράξη: 17 έτη
• Εξαιρέσεις/επιφυλάξεις Νόμου 91/14: «Συναινετικές» σεξουαλικές πράξεις
μεταξύ παιδιών άνω των 13 ετών μέχρι 17, ή παιδιού 13-17 με πρόσωπο
μέχρι τρία χρόνια διαφορά ηλικίας (πχ. 16 με 19).
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Εικόνα πρώτης και τελευταίας διαφάνειας: «Οπτικογραφημένη Κατάθεση», Δρ. Μαριλένα Κυριακίδου,
πρωτότυπο (ακρυλική και λαδομπογιά σε καμβά).

