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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Χαιρετίζω με μεγάλη χαρά την επανέκδοση των newsletter μετά από
μια μεγάλη διακοπή. Είναι ένα ισχυρό μέσο επικοινωνίας του ΣΠΑΒΟ
με τα μέλη, τους εθελοντές και τους φίλους του.
Πρόθεση μας είναι να σας ενημερώνουμε με αυτό τον τρόπο δυο
φορές το χρόνο, παράλληλα με τις πληροφορίες που θα αναρτώνται
στην ιστοσελίδα μας και στα ΜΚΔ του Συνδέσμου.
Πολλά έχουν γίνει από την τελευταία έκδοση του ενημερωτικού
δελτίου το Μάρτιο του 2017, όπου σας πληροφορούσαμε για τα
εγκαίνια και τη λειτουργία του ιδιόκτητου χώρου φιλοξενίας και των
γραφείων του ΣΠΑΒΟ.
Συνολικά 4 λειτουργοί έχουν αποχωρήσει, τρεις το 2017 και ένας το
2018. Τους ευχόμαστε κάθε επαγγελματική και προσωπική επιτυχία.

Για μας είναι "παιδιά του ΣΠΑΒΟ" και πάντα έτσι θα τους θυμόμαστε.
Ο Σύνδεσμος μετά από προβληματισμό προχώρησε στην πρόσληψη
Διευθυντή με σπουδές στη Διοίκηση. Αυτό θεωρήθηκε απαραίτητο
λόγω και της αύξησης του προσωπικού μετά και την 24ώρη λειτουργία
του χώρου φιλοξενίας. Σήμερα ο Σύνδεσμος εργοδοτεί 18 άτομα
προσωπικό.
Έχουν γίνει πολλά στο μεσοδιάστημα και ο κος. Δήμος Ιωάννου, ο
Διευθυντής του ΣΠΑΒΟ, θα σας ενημερώσει πιο κάτω ανάλογα.
Ευχαριστώ όλους τους εθελοντές και τους φίλους του Συνδέσμου για
την πολύτιμη στήριξη που μας παρέχουν.
Πάνω απ' όλα όμως θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Διευθυντή και
τους Λειτουργούς που με τη δική τους αφοσίωση και σκληρή δουλειά,
ο Σύνδεσμος είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού
επιπέδου.
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
για την ομαδική συνεργασία που έχουμε στο να επιτυγχάνουμε τους
στόχους που θέλουμε. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι η Επίτιμη
Πρόεδρος κα. Αλίκη Χατζηγεωργίου παρακάθεται τακτικά στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. και την ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια
της.
Εύχομαι σε όλους υγεία, χαρά και ευτυχία στην καθημερινότητά σας,
όποια κι αν είναι αυτή.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μέλη, Εθελοντές και Συνεργάτες,
Επί τη ευκαιρία της ανάληψης των νέων μου καθηκόντων, ως
Διευθυντής του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της
Βίας στην Οικογένεια, θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω και δημόσια τις
θερμές μου ευχαριστίες προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου

για την ιδιαίτερη τιμή που μου έχει κάνει, προσφέροντάς μου τη
νευραλγική θέση του Διευθυντή.
Παράλληλα, θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι ως Διευθυντής του
Συνδέσμου, θα αναλώσω όλες μου τις δυνάμεις, με μοναδικό
γνώμονα και πυξίδα, το καλώς νοούμενο συμφέρον του Συνδέσμου,
στα πλαίσια του οράματος, της αποστολής και των στόχων που
διαχρονικά θέτει το εκάστοτε Δ.Σ.
Πρόθεσή μου είναι όπως εργαστούμε από κοινού με μεθοδικότητα,
συλλογικότητα
επιστημονικότητα

και

αποφασιστικότητα,

και

εξειδικευμένη

αξιοποιώντας

κατάρτιση

που

την

διέπει

το

υπαλληλικό μας προσωπικό, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε από
κοινού, το υπαρκτό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας που
ταλανίζει την ευρύτερη μας κοινωνία. Επιπλέον, οφείλουμε ως
Σύνδεσμος να αποδεικνύουμε έμπρακτα τις υψηλού και ποιοτικού
επιπέδου

υπηρεσίες

που

προσφέρουμε

σε

συνανθρώπους

μας,

στηριζόμενοι πάντοτε στον επαγγελματισμό και την αναγνωρισιμότητα
που τυγχάνει ο Σύνδεσμος, από κρατικούς φορείς, υπηρεσίες, κτλ.
Τέλος, είμαι σίγουρος ότι μέσω της επανακυκλοφορίας των newsletter,
θα σας παρέχεται η δυνατότητα να ενημερώνεστε σε τακτική πλέον
βάση για τις δραστηριότητες και συνεχείς εξελίξεις στο Σύνδεσμό μας,
θέλοντας έτσι να μεταδώσουμε προς εσάς το πολυεπίπεδο, αξιέπαινο
και συνάμα πολυσχιδές έργο που επιτελούμε.
Καλή και εποικοδομητική συνεργασία εύχομαι σε όλους.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Δήμος Ιωάννου
Διευθυντής

Α. ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
2018 - 2020

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κική Πογιατζή

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σταύρος Παπαμιχαήλ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γιάννα Ιωαννίδου

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Έλση Πραξιτέλους

ΤΑΜΙΑΣ

Στάλω Χαϊλή

ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ

Μαρία Κκούσιου

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Κούλλα Παρασκευά

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Μαρίνα Παπαδοπούλου

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Μαρίνα Βασιλείου

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ

Ζωή Μαυρογένους

ΕΠΙΤΙΜΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αλίκη Χατζηγεωργίου

Β. ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο ΣΠΑΒΟ καλωσορίζει επίσημα τα νέα μέλη του προσωπικού, που
προσλήφθηκαν το τελευταίο διάστημα:
Θέτιδα Χρίστου

Λειτουργός Χώρου Φιλοξενίας Λευκωσίας

Μαρία Παπαχριστοφόρου

Λειτουργός Χώρου Φιλοξενίας Λευκωσίας

Παναγιώτα Βασιλείου

Λειτουργός Χώρου Φιλοξενίας Λευκωσίας

Δρ. Κωνσταντίνα Ζαμπά

Λειτουργός Χώρου Φιλοξενίας Πάφου

Βαλεντίνα Ιεροθέου

Λειτουργός Χώρου Φιλοξενίας Πάφου

Φιλιώ Κυριάκου

Επικεφαλής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Ιωάννα Πετρίδου

Λειτουργός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
Στατιστικής και Έρευνας

Γ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ/ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

Τα έτη 2017 και 2018 ευόδωσαν σε νέες συνεργασίες με τη σύναψη
πρωτοκόλλων ή/και μνημονίων μεταξύ του Συνδέσμου και τους εξής
σημαντικούς φορείς:
Μάρτιος 2017

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας Κύπρου και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) συμπεριλαμβανομένου και του
Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια,
για την προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Απρίλιος 2017
Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ.: 26/04/2017, το
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, θα επιχορηγεί το ΣΠΑΒΟ με
το ποσό των €10.000 ετησίως, για επέκταση της λειτουργίας της
τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας/στήριξης των θυμάτων βίας παγκυπρίως,
σε 24ωρη βάση από το κονδύλι του ΕΜΔΓ.
Μάϊος 2017
Ο Σύνδεσμος και οι τηλεφωνικές του Γραμμές Στήριξης/Βοήθειας 1440 και
116111, έχουν συμπεριληφθεί στο "Εγχειρίδιο Διατμηματικών Διαδικασιών
για τη Διαχείριση Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια που αφορούν
Παιδιά", που έχει εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο, με ημερ.: 25/05/2017,
και εκδόθηκε από τη ΣΕΠΚΒΟ και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σεπτέμβριος 2017
Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,
ημερ.:05/09/2017, έχει εγκριθεί η παραχώρηση δωρεάν εισιτηρίων σε
άτομα που φιλοξενούνται στους Χώρους Φιλοξενίας Λευκωσίας και Πάφου,
με τα λεωφορεία των εταιρειών Ο.Σ.Ε.Λ. και Ο.ΣΥ.ΠΑ., αντίστοιχα.
Σεπτέμβριος 2017
Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στις 06/09/2017, το Υπουργείο
Υγείας θα παρέχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα άτομα που
φιλοξενούνται στους Χώρους Φιλοξενίας του ΣΠΑΒΟ, για το χρονικό
διάστημα της φιλοξενίας τους και επίσης θα τα εξαιρεί από την καταβολή
τελών συμπληρωμών.
Οκτώβριος 2017
Ο Σύνδεσμος εγκρίνεται ως Πλήρες Μέλος του Συμβουλίου Νεολαίας
Κύπρου,
στην
13η
Γενική
Συνέλευση
του
Συμβουλίου,
που
πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2017.
Δεκέμβριος 2017
Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Συνδέσμου για την
Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, για τη συνεργασία
και διαχείριση περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας.
Ιανουάριος 2018
Ο Σύνδεσμος και οι προσφερόμενες υπηρεσίες του, έχουν συμπεριληφθεί
στο "Πρωτόκολλο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας σε Περιπτώσεις Βίας
Μεταξύ Συντρόφων", που έχει υιοθετηθεί και εισαχθεί προς χρήση από την
Αστυνομία Κύπρου, ικανοποιώντας έτσι τις πρόνοιες των Νόμων
14(ΙΙΙ)/2017 και 51(Ι)/2007.
Μάρτιος 2018
Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Νεολαίας
Κύπρου και του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας
στην Οικογένεια, με σκοπό την ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων, προς
αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της κοινωνίας.
Απρίλιος 2018
Ο Σύνδεσμος συμμετέχει με εκπρόσωπο στο "Συμβούλιο Εφαρμογής της
Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης
και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας", με απόφαση

του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ.:07/03/2018.
Ιούλιος 2018
Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Τάξεως και του Συνδέσμου για την Πρόληψη και
Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, με σκοπό τη γνωστοποίηση και
διευκρίνιση δράσεων των Συμβαλλομένων μερών για περιπτώσεις βίας
στην οικογένεια και καλύτερη μεταξύ τους συνεργασία.
Σεπτέμβριος 2018
Ο ΣΠΑΒΟ έχει επιλεγεί ως μέλος της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας
κατά της Εμπορίας Προσώπων (ΠΣΟ) για περίοδο 2 ετών, όπως ορίζει ο
Νόμος.

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες στην Εταιρία Laiko-Cosmos Trading Ltd και την κα. Άννα Χατζιαντώνη,
για την ευγενή παραχώρηση τροφίμων για τις τρέχουσες ανάγκες των Χώρων Φιλοξενίας που διατηρούμε
σε Λευκωσία και Πάφο, αντίστοιχα.

Ο ΣΠΑΒΟ συμμετέχει με την Αναστασία Σάββα, Υπεύθυνη Θεραπευτικών Προγραμμάτων και Γραμμών
Βοήθειας του ΣΠΑΒΟ, σε 2ήμερη εκπαίδευση του European WAVE Network, με αντικείμενο
"Strengthening cooperation between specialist women's support services and perpetrator programmes"
στη Βιέννη, της Αυστρίας.

Πλάνο από τη 2ήμερη εκπαίδευση των Λειτουργών του ΣΠΑΒΟ με αντικείμενο "Working with Abusive
Men" από τους εκπαιδευτές Rossano Bisciglia και Alessandra Pauncz του "Centro di Ascolto Uomini
Maltrattanti-CAM" της Φλωρεντίας. Το πρόγραμμα επιχορηγήθηκε από το κονδύλι του Εθνικού
Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ), του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε στην Εταιρεία PlayTech Cyprus Ltd, δια την ευγενή δωρεά καινούργιων
υπολογιστών, για τις ανάγκες των κεντρικών μας γραφείων, στη Λευκωσία.

Φωτογραφικό υλικό από την πρόσφατη επίσκεψη της Λειτουργού, Βαλεντίνας Ιεροθέου στην Ανώγυρα,
στα πλαίσια του Μαραθωνίου για τον Αυτισμό, όπου υπήρξε ενημέρωση προς τους παρευρισκομένους,
για τις διάφορες υπηρεσίες και προγράμματα του ΣΠΑΒΟ.

Φωτογραφικό υλικό από την πρόσφατη εκδήλωση απονομής πιστοποιητικών βράβευσης, σε εθελοντές
του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια - (ΣΠΑΒΟ), στην επαρχία
Πάφου.

Η Κοινοπραξία ΣΠΑΒΟ και Hope for Children CRC Policy Center στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος 116000 Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου, πραγματοποίησαν δημοσιογραφική
διάσκεψη στις 28/08/2018 στο ξενοδοχείο "Classic".

Θα θέλαμε ως Σύνδεσμος να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες, στους Χριστόφορο Καπαρή και
Απόστολο Αριστοτέλους, εκ μέρους ομάδας εθελοντών και των Δημαρχείων Γερίου και Ύψωνα, για τα
προϊόντα πρώτης ανάγκης, με τα οποία μας έχουν εφοδιάσει για το Χώρο Φιλοξενίας που διατηρούμε στη
Λευκωσία.

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του
Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ).

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ως Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην
Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), όλους όσους παρευρέθηκαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους, στο ετήσιο
πάρτυ της επίδοσης πιστοποιητικών και βραβεύσεων στους εθελοντές μας, που διεξήχθει στο Moondog's
Bar and Grill.

Οι Λειτουργοί του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια - ΣΠΑΒΟ,
Παναγιώτα Γρηγορίου και Αναστασία Σάββα, συμμετείχαν ως ομιλήτριες στο πρόγραμμα "Πρόληψη και
Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια", που διοργανώθηκε από τον Πυρήνα Μάθησης Νοσηλευτών
Ψυχικής Υγείας, του Τομέα Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.

Στιγμές συναδελφικής χαλάρωσης και επιτακτικού διαλείμματος, από το προσωπικό του Συνδέσμου για
την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, στο Moondog's Bar & Grill.

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια - ΣΠΑΒΟ, συμμετείχε και φέτος
ως υποστηρικτής στη "Γιορτή του Παιδιού 2018" που διεξήχθει από το Δήμο Λατσιών, στο Δημοτικό
Στάδιο Λατσιών.

Οι Λειτουργοί του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια - ΣΠΑΒΟ,
Αναστασία Σάββα και Παναγιώτα Γρηγορίου, διεξήγαγαν εκπαιδευτικό σεμινάριο σε Εθελοντές του
Συνδέσμου μας, με θέμα "Δουλεύοντας με τους Θύτες".

Θα θέλαμε ως Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια να απευθύνουμε
θερμές ευχαριστίες στην ΟΠΑΠ Κύπρου, δια την ευγενή της επιχορήγηση, για σκοπούς αγοράς
αυτοκινήτου από την Dickran Ouzounian & Co. Ltd, βοηθώντας μας έτσι στα μέγιστα, όσον αφορά την
καθημερινή διεκπεραίωση των εργασιών και λειτουργικών μας υποχρεώσεων.

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) και οι Λειτουργοί του
Γιώτα Γρηγορίου και Νάσια Σάββα, συμμετείχαν σε έκθεση προγραμμάτων πρόληψης και δράσεων, που
διοργανώθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της ΠΟΕΔ, από το Συμβούλιο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της
Εγκληματικότητας και το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο.

Οι Λειτουργοί του ΣΠΑΒΟ, Αννίτα Βράχα και Άντρη Αγαθοκλέους, παρουσίασαν εκπαιδευτικό σεμινάριο
για τους εθελοντές με θέμα "Η Βία στην Οικογένεια".

Οι Λειτουργοί του Συνδέσμου, Αννίτα Βράχα και Αντρόνικα Π. Ιταλού, πραγματοποίησαν βιωματικό
εργαστήριο με θέμα "Δεξιότητες Επικοινωνίας", στο Δημοτικό Σχολείο "Πεύκιος Γεωργιάδης".

Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του "Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην
Οικογένεια", στην παρουσία της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας. Ζέτας
Αιμιλιανίδου, η οποία απεύθυνε χαιρετισμό και άλλων επισήμων, στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Οικήματος της ΠΟΕΔ. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, παρουσιάστηκε το έργο του Συνδέσμου τα
τελευταία δύο χρόνια και ακολούθησε εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επίδειξη μόδας που διοργάνωσε ο ΣΠΑΒΟ, την Κυριακή 11 Μαρτίου
2018, στην Πάφο. Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, την ομάδα
εθελοντών για την συγκινητική προσφορά της και όλο τον κόσμο που παρευρέθηκε στηρίζοντας το έργο
μας.

Ευχαριστούμε θερμά το Δήμαρχο Στροβόλου, κο. Αντρέα Παπαχαραλάμπους, για την οικονομική στήριξη
στο έργο του Συνδέσμου μας, μέσω της εισφοράς όλων των εσόδων από τη μουσική συναυλία "Jazzing
Around", που διεξήχθει στο Θέατρο Στροβόλου.

One Βillion Rising στην Πλατεία Φανερωμένης και ο ΣΠΑΒΟ ήταν εκεί, για να στηρίξει αυτή την
προσπάθεια, θέλοντας να ενώσει τη φωνή του, ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή βίας κατά των γυναικών.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ επισκέφθηκε
σήμερα το Σύνδεσμο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ).

Οι Λειτουργοί του ΣΠΑΒΟ, Παναγιώτης Κωνσταντίνου και Ηρώ Μιχαήλ, πραγματοποίησαν βιωματικό
εργαστήριο σε γονείς του Νηπιαγωγείου Λητώ Παπαχριστοφόρου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με θέμα
"Επικοινωνία γονέα - παιδιού στη διαχείριση θυμού".

Οι Λειτουργοί Παναγιώτα Γρηγορίου και Αναστασία Σάββα του "Συνδέσμου για την Πρόληψη και
Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), διοργάνωσαν ενημερωτικό σεμινάριο, με θέμα "Μύθοι
και Πραγματικότητες της Βίας στην Οικογένεια", στο προσωπικό του Οργανισμού "Voici La Mode".

Θερμές ευχαριστίες στο "Royale Dance Education Center" για την ευγενή χρηματική εισφορά προς το
"Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια" και "Hope for Children CRC
Policy Center", των εσόδων της παράστασης "Η Πεντάμορφη και το Τέρας". Ιδιαίτερες ευχαριστίες
απευθύνουμε στις μικρές μπαλαρίνες για τα συγκινητικά τους λόγια, που μας δίνουν δύναμη να
συνεχίσουμε το έργο μας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που γίνεστε συνοδοιπόροι στο ταξίδι μας.

Χαιρετίζουμε τη σημερινή υπογραφή "Πρωτοκόλλου Συνεργασίας" με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου,
από τους Προέδρους των Διοικητικών Συμβουλίων των δυο Οργανισμών, του κ. Παναγιώτη Σεντώνα και
της κας. Κικής Πογιατζή, με σκοπό την ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων, προς αμοιβαίο όφελος και
όφελος της κοινωνίας.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2018, ο MIX FM βρέθηκε στην πλατεία Φανερωμένης παρέα με το ΣΠΑΒΟ με

μήνυμα "Ελάτε να σπάσουμε τον κύκλο της βίας".

Οι Λειτουργοί του ΣΠΑΒΟ, Αντρόνικα Ιταλού, Άντρη Αγαθοκλέους, Θέτιδα Χρίστου και Παναγιώτα
Βασιλείου πραγματοποίησαν βιωματικά εργαστήρια, σε μαθητές του Γ' Δημοτικού Σχολείου Καϊμακλίου, με
θέμα "Δεξιότητες Επικοινωνίας".

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε στο "Andrey & Julia Dashin's Foundation" και συγκεκριμένα στην
Ηλεάνα Νίκολσον - (Media & Events Coordinator), για την έμπρακτη στήριξη τους στο έργο μας και που
γίνονται συνοδοιπόροι στο ταξίδι μας.

Θερμές ευχαριστίες στην Εταιρεία KPMG Ltd και συγκεκριμένα τους κο. Χρίστο Βασιλείου και κα. Αθηνά
Μεταξά, για την αξιέπαινη πρωτοβουλία τους να συγκεντρώσουν αναλώσιμα προϊόντα, καθώς και
χρηματική συνεισφορά για κάλυψη τρέχουσων αναγκών των Χώρων Φιλοξενίας του Συνδέσμου μας.

Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε στα γραφεία του Συνδέσμου μας την Stephanie SEYDOUX,
Επιθεωρήτρια της Γενικής Επιθεώρησης Κοινωνικών Θεμάτων της Γαλλικής Δημοκρατίας, με την οποία
μας δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας,
γενικότερα.

Οι Λειτουργοί του ΣΠΑΒΟ, Ηρώ Μιχαήλ και Μάρθα Καλάνα πραγματοποίησαν βιωματικά εργαστήρια σε
μαθητές του Β΄ Δημοτικού Κολοσσίου, με θέμα: "Δεξιότητες Επικοινωνίας".

Ευχαριστούμε θερμά το Δήμαρχο Λατσιών, κο. Χρίστο Πιτταρά για την εποικοδομητική συνάντηση που
είχαμε στο γραφείο του, καθώς και το προσωπικό του ενδιαφέρον που επιδεικνύει σε θέματα πρόληψης
και αντιμετώπισης της βίας στην οικογένεια.

Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Πάφου, για την οικονομική του στήριξη προς το ΣΠΑΒΟ, μέσω της ετήσιας
χορηγίας του Δήμου προς τους Φορείς Κοινωνικής Μέριμνας της πόλης, που προσφέρουν στο κοινωνικό
σύνολο.

Θερμές ευχαριστίες προς τον αξιότιμο Δήμαρχο Γερίου για την ευγενή προσφορά δώρων και τροφίμων
στο Σύνδεσμο μας, επι τη ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, 2017.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας
στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), στα πλαίσια της οποίας παραδόθηκε το Σύμβολο κατά της Βίας ενάντια στις
γυναίκες, από την κα. Σκεύη Κουκουμά τους Γυναικείου Κινήματος της ΠΟΓΟ και παράλληλα ακολούθησε
μια εποικοδομητική συζήτηση για το ζήτημα της "Συνθήκης της Κωνσταντινούπολης". Επίσης, τέθηκε η
αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησης της Συνθήκης καθώς και θέματα που αφορούν την καταπολέμηση της
ενδοοικογενειακής βίας.

Ο ΣΠΑΒΟ συμμετείχε με τη Λειτουργό κα. Μάρθα Καλάνα και ομάδα εθελοντών, στη Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση του Δήμου Πάφου Merry-thon. Σας ευχαριστούμε όλους για τη στήριξη σας.

Οι Λειτουργοί του ΣΠΑΒΟ, κα. Ηρώ Μιχαήλ και κα. Μάρθα Καλάνα, συμμετείχαν στην ετήσια Πανηγυρική
εκδήλωση του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Πάφου.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμότατες μας ευχαριστίες προς την Εταιρεία Μιτσίδης, για την οικονομική
στήριξη που παρέχει στο ΣΠΑΒΟ, συνεισφέροντας στο πολυεπίπεδο έργο που προσφέρουμε, για
πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια.

Οι Λειτουργοί του ΣΠΑΒΟ κα. Ηρώ Μιχαήλ και κα. Μάρθα Καλάνα, πραγματοποίησαν βιωματικά
εργαστήρια με θέμα τις υγιείς σχέσεις και τις γερές φιλίες, σε μαθητές του Β' Δημοτικού Σχολείου Κάτω
Πολεμιδιών, Λεμεσού.

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς
επίσης και στον ΟΣΕΛ για την ευγενή προσφορά δωρεάν εισιτηρίων, για τις ανάγκες του Χώρου
Φιλοξενίας μας στη Λευκωσία.

Με χαρά και συγκίνηση έκλεισε στις 5 Δεκεμβρίου 2017 ο πρώτος εκπαιδευτικός κύκλος εκπαίδευσης των
νέων εθελοντών Πάφου. Η πρώτη ομάδα στήριξης του ΣΠΑΒΟ στην Παφο είναι γεγονός. Και αυτή είναι
μόνο η αρχή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες για την ενεργητική τους
παρουσία, όλους τους ομιλητές που προσήλθαν αφιλοκερδώς, το Δήμο Πάφου για την παραχώρηση του
χώρου διεξαγωγής των σεμιναρίων και το Coffee House ARABICA για το δωρεάν καφέ.

Ο ΣΠΑΒΟ πραγματοποίησε στις 24 Νοεμβρίου 2017 δημοσιογραφική διάσκεψη, στο αμφιθέατρο των
κεντρικών γραφείων της CYTA, επί τη ευκαιρία της έναρξης των παγκόσμιων 16ήμερων δράσεων ενάντια
στη βία, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για εξάλειψη της έμφυλης βίας. Η εκδήλωση τέθηκε
υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, κας. Ιωσηφίνα Αντωνίου. Ευχαριστούμε το Γενικό
Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κ. Ανδρέα Μυλωνά καθώς και την κα. Άντρη
Σάββα εκ μέρους της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, που παρευρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμό στη
δημοσιογραφική διάσκεψη.

Η Λειτουργός του ΣΠΑΒΟ, κα. Μάρθα Καλάνα, παρευρέθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2017, σε ανοιχτή
συζήτηση με θέμα "Βία στην Οικογένεια: Όταν η σιωπή δεν είναι χρυσός" και η οποία διοργανώθηκε από
την Ομάδα Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ Πάφου. Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κος. Ιωνάς Νικολάου και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΣΥ, κα. Ξένια
Κωνσταντίνου. Την εκδήλωση έθεσε υπό την αιγίδα της η Πρώτη Κυρία, Άντρη Αναστασιάδη.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου και η Επιτροπή κατά της Βίας και της Εμπορίας Προσώπων του
Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, σε συνεργασία με το ΣΠΑΒΟ, πραγματοποίησαν
εργαστήρι με θέμα "¨Μαθαίνουμε, συζητάμε, προβληματιζόμαστε για τη βία στις σχέσεις". Ο ΣΠΑΒΟ
εκπροσωπήθηκε από τις Λειτουργούς Αναστασία Σάββα, Γιώτα Γρηγορίου, Έλενα Κατεΐφη, καθώς και
από τη Συντονίστρια της Επιτροπής κατά της Βίας και Εμπορίας Προσώπων, κα. Κική Πογιατζή.
Ευχαριστούμε επίσης την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων, κα. Ιωσηφίνα Αντωνίου, για το χαιρετισμό που
απηύθηνε.

Χαιρετίζουμε την εξαγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου, μέσω
χαιρετισμού που απηύθυνε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε η Επιτροπή κατά της Βίας και
Εμπορίας Προσώπων του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, σε συνεργασία με το
Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το ΣΠΑΒΟ, ως προς την ετοιμασία ξεχωριστού
νομοσχεδίου για ποινικοποίηση της βίας κατά των γυναικών, ώστε να ενσωματωθούν πλήρως οι πρόνοιες
της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στο κυπριακό δίκαιο. Ευχαριστούμε επίσης την Επίτροπο Ισότητας
των Φύλων, κα. Ιωσηφίνα Αντωνίου, για το χαιρετισμό που απηύθηνε.

Πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2017 η 13η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.
Μέρος στη Γενική Συνέλευση πήραν τόσο η Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Εθελοντών του
ΣΠΑΒΟ, κα. Χριστίνα Τσούντα καθώς και η Αντιπρόεδρος, κα. Ζήνα Σκερλετίδου, με την οποία ο ΣΠΑΒΟ
έχει εγκριθεί ως Πλήρες Μέλος.

Πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2017 το Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λεμεσού 2017,
που διοργανώνει η Green-Dot Cyprus στο Μόλο Λεμεσού, όπου συμμετέχει και ο ΣΠΑΒΟ. Σκοπός ήταν η
ενημέρωση από κοντά για το έργο μας, τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και να διασκεδάσετε παράλληλα
με την οικογένεια σας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό του ΣΠΑΒΟ ευχαριστούν θερμά την εταιρεία A. J. Vouros Ltd
για τη γενναιόδωρη προσφορά τους προς το Σύνδεσμο, για κάλυψη αναγκών των Χώρων Φιλοξενίας.

Ο ΣΠΑΒΟ το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 βρισκόταν στο Φεστιβάλ Νέων 2017 - Up to You(th) με
σκοπό την ενημέρωση των νέων σχετικά με τις υγιείς σχέσεις και τις επιλογές τους αφού εμφανιστεί η βία.
Σας ευχαριστούμε για την παρουσία και το ενδιαφέρον σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο
Φεστιβάλ Νέων!

Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. VOCIARE

Το πρόγραμμα Victims of Crime Implementation Assessment of
Rights in Europe συντονίζεται από τον οργανισμό Victim Support Europe
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (JUST/2015/ACTION
GRANTS). Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην
Οικογένεια - ΣΠΑΒΟ λειτουργεί ως εταίρος μαζί με αριθμό Οργανισμών.
Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
(ΣΠΑΒΟ) θα συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες όπως βιβλιογραφική
έρευνα με σκοπό την αναγνώριση υλικού αξιολόγησης των πρακτικών και
νομικών εφαρμογών της Οδηγίας Θυμάτων σε εθνικό επίπεδο, στη δόμηση
και διεξαγωγή σειράς συνεντεύξεων με επαγγελματίες της νομικής και
αστυνομικής υπηρεσίες, συγγραφή εθνικής αναφοράς, ανάλυσης του
τρόπου με τον οποίο η Οδηγία εφαρμόζεται στην πράξη και την παροχή
εισηγήσεων για διασφάλιση ότι το εθνικό σύστημα εναρμονίζεται με την
Οδηγία της Ε.Ε.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Το πρόγραμμα 116000: Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου αποτελεί
Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με συντονιστή φορέα το
Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια και
εταίρους το Hope for Children.
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ίδρυση και η αποτελεσματική
λειτουργία ενός κέντρου διαμεσολάβησης που ειδικεύεται στις υποθέσεις
γονικής απαγωγής και γενικότερα σε αγνοούμενα παιδιά, προκειμένου να
διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των παιδιών και η ψυχολογική τους
ευημερία. Βασιζόμενοι στο έργο που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία
3 χρόνια από την Υπηρεσία 116000 στην Κύπρο, στόχος είναι η ενίσχυση
της παροχής υπηρεσιών και κατ' επέκταση η πρόληψη του φαινομένου
μέσω υπηρεσιών διαμεσολάβησης που θα παρέχονται από τους
εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους λειτουργούς της Υπηρεσίας.

3. SYSTEMATIC APPROACHES FOR EQUALITY OF GENDER

Το διετές πρόγραμμα SAFER αποτελεί Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα με συντονιστή φορέα το Σύνδεσμο για την Πρόληψη και
Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια και άλλους εταίρους.
Περιλαμβάνει την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση κοριτσιών και αγοριών
σχετικά με τη βία λόγω φύλου ως έναν τρόπο πρόληψης σε πρώιμο
στάδιο, και την εκπαίδευση των παιδιών να δημιουργούν υγιείς σχέσεις
από νεαρή ηλικία ώστε να αποφευχθεί η βία λόγω φύλου. Το έργο
στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, των φοιτητών, των γονέων και των αρμόδιων επαγγελματιών
όσον αφορά τη βία λόγω φύλου (gender-based violence, GBV) και
παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς σχετικό υλικό για την τάξη που να τους
επιτρέπει να συζητούν για τη βία λόγω φύλου στην τάξη τους, να
προκαλούν τα υπάρχοντα στερεότυπα φύλου και τελικά να αποτρέπουν τη
βία λόγω φύλου.

4. CIRCLE OF CHANGE

Το διετές πρόγραμμα Circle of Change αποτελεί Ευρωπαϊκό
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα (Απρίλιος 2017 - Μάρτιος 2019) με
συντονιστή φορέα την Αστυνομία Κύπρου και εταίρους το Σύνδεσμο για
την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) και
άλλους οργανισμούς.
Μέσα από μια ολιστική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς και ομάδες πληθυσμού, το πρόγραμμα στοχεύει
στην αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων σχετικά με τη βία κατά των
γυναικών, πραγματοποιώντας δράσεις πρόληψης, εκπαίδευσης και
ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος
αφορούν α) τη δημιουργία ενός προγράμματος εκπαίδευσης για την
κατάρτιση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής, β) την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση εφήβων και εκπαιδευτικών και γ) την ευαισθητοποίηση
του κοινού και ιδιαίτερα των γυναικών για τα δικαιώματά τους και τις
διαθέσιμες υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων. Η αξιολόγηση της επίδρασης
του προγράμματος θα μετρήσει τις αλλαγές στις αντιλήψεις και τις στάσεις
των συμμετεχόντων.

5. STEP4GBV

Το διετές πρόγραμμα STEP4GBV αποτελεί Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα με συντονιστή φορέα το Σύνδεσμο για την Πρόληψη και
Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) και άλλους εταίρους.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των ικανοτήτων των
επαγγελματιών μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης δεξιοτήτων για την
καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των θυμάτων βίας λόγω φύλου και
για τη θεραπεία των δραστών. Ένας άλλος στόχος είναι να αναπτυχθούν
και να δοκιμαστούν νέα εργαλεία και μέθοδοι παρέμβασης μέσω της
αμοιβαίας μάθησης, αξιολογώντας τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους
υποστήριξης των θυμάτων βίας λόγω φύλου και της θεραπείας των
δραστών.
Οι δραστηριότητες του προγράμματος θα έχουν ως αποτέλεσμα: τη
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους
επαγγελματίες όταν διαχειρίζονται θύματα βίας λόγω φύλου, τη βελτίωση
των γνώσεων, την εξασφάλιση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της
πληροφόρησης που παρέχεται σε όλα τα θύματα, την ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στο πεδίο αυτό και την
ανταλλαγή καλών πρακτικών.
Τα παραπάνω θα οδηγήσουν στη γενικότερη βελτίωση των συστημάτων
υποστήριξης των θυμάτων, παράλληλα με την ενίσχυση της εργασίας των
επαγγελματιών.

ΣΤ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ
ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ
Εάν θέλετε κι εσείς να υποστηρίξετε το έργο του Συνδέσμου μπορείτε να το
πράξετε με τους πιο κάτω τρόπους:
1. Εγγραφείτε ως μέλος του Συνδέσμου μας: Μέσω της ιστοσελίδας μας στο
www.domviolence.org.cy, μπορείτε να πληρώσετε την ετήσια συνδρομή μέλους
€20 ή με ποσό μεγαλύτερης αξίας αν εσείς το επιθυμείτε (εμφανίζεται σχετικό
εικονίδιο στη δεξιά πλευρά της ιστοσελίδας).
Μέσω της Υπηρεσίας 1bank της Τράπεζας Κύπρου. Στην κατηγορία
Transfers and Payments θα δείτε την επιλογή Donations. Από τη σελίδα
αυτή μπορείτε να επιλέξετε το Σύνδεσμo μας (εμφανίζεται 2ος) και να
κάνετε την εισφορά σας εύκολα και γρήγορα.
Με απευθείας κατάθεση στο λογαριασμό του Συνδέσμου στην
Τράπεζα Kύπρου (αριθμός λογαριασμού 0125-01-017564).
Με Standing order για μηνιαία εισφορά στον πιο πάνω λογαριασμό.
2. Εγγραφείτε ως εθελοντής του Συνδέσμου μας: Μέσω της ιστοσελίδας
στο www.domviolence.org.cy μπορείτε να εγγραφείτε ως εθελοντής επιλέγοντας
τη δραστηριοποίηση σας, ανάμεσα στους εξής τομείς:
Εξεύρεση οικονομικών πόρων
Εκπροσώπηση σε σεμινάρια, εκδηλώσεις, ΜΜΕ
Ενημέρωση και βοήθεια σε νέους εθελοντές
Βοήθεια στην προετοιμασία και συμμετοχή σε εκδηλώσεις που
διοργανώνει ο Σύνδεσμος κάθε χρόνο.
Για ευκολότερη πρόσβαση στις ιστοσελίδες
υποστήριξης, πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο.

για

παροχή

οικονομικής

ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ;

Εάν επιθυμείτε να ΜΗ λαμβάνετε την τακτική ενημέρωση από το Σύνδεσμο για την Πρόληψη και
Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, μπορείτε να κάνετε κλίκ στο πλαίσιο που ακολουθεί:
unsubscribe from this list
Με βάση τη νέα νομοθεσία σας ενημερώνουμε πως με τη διατήρηση της εγγραφής σας στο ενημερωτικό
δελτίο του Συνδέσμου μας, συλλέγεται το e-mail σας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την
αποστολή ενημερώσεων. Παρακαλούμε σημειώστε ότι για την αρχειοθέτηση των στοιχείων σας (email)
τηρούμε όλα όσα προβλέπει ο νέος κανονισμός και κανείς άλλος δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.
Σας ενημερώνουμε πως σε κάθε στιγμή έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη μόνιμη διαγραφή των στοιχείων
σας από τις λίστες μας.
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