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ΜΗΝΤΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΗ ΕΙΥ 

 

 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΨ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

Η Επιτροπή Ισότητας των Υύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση, συστάθηκε και λειτουργεί βάσει των Άρθρων 21 και 22 των περί Ίσης 

Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση Νόμων του 2002-2009 της Νομοθεσίας 205(Ι)2002.  Περιληπτικά η 

Επιτροπή έχει συμβουλευτικό ρόλο και επιλαμβάνεται θεμάτων που εμπίπτουν στους 

σκοπούς και το πεδίο εφαρμογής του πιο πάνω Νόμου. Ειδικότερα, συμβουλεύει 

αναφορικά με τον καθορισμό ή την αναθεώρηση της εθνικής πολιτικής και 

νομοθεσίας στα θέματα που είναι σχετικά με το πεδίο αρμοδιότητας της, 

παρακολουθεί την εφαρμογή του σχετικού Νόμου από την αρμόδια Τπηρεσία του 

Τπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αυτεπάγγελτα υποβάλλει 

παράπονα ή δέχεται παράπονα τα οποία διαβιβάζει στον Αρχιεπιθεωρητή για 

κατάλληλο χειρισμό κ.λ.π. 

Ο περί «Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος» τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2003 και 

στη συνέχεια τροποποιήθηκε το 2004, το 2006, το 2007 και το 2009.  κοπός της εν 
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λόγω νομοθεσίας είναι η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης αντρών και 

γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση σε επαγγελματικό προσανατολισμό, σε 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στους όρους και τις συνθήκες παροχής 

τους, στην πρόσβαση στην απασχόληση, στους όρους και συνθήκες απασχόλησης 

περιλαμβανόμενης και της επαγγελματικής ανέλιξης και στους όρους και στις 

προϋποθέσεις απόλυσης. 

 

Η νομοθεσία καλύπτει μεταξύ άλλων: 

 τους όρους πρόσβασης στην απασχόληση, π.χ. ισότητα στην πρόσληψη  

 την πρόσβαση σε όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα επαγγελματικού 

προσανατολισμού, κατάρτισης, εκπαίδευσης  και επιμόρφωσης 

 τις εργασιακές συνθήκες, τις αμοιβές και τους άλλους όρους απασχόλησης 

 τους όρους τερματισμού της απασχόλησης, π.χ. τις απολύσεις 

 

Η νομοθεσία απαγορεύει την άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου: 

 Άμεση διάκριση λόγω φύλου σημαίνει δυσμενής μεταχείριση προσώπου που 

συνδέεται άμεσα με το φύλο του.   

 Έμμεση διάκριση λόγω φύλου υπάρχει όταν μια συμπεριφορά που εκ πρώτης 

όψεως φαίνεται ουδέτερη θέτει άτομα ενός φύλου σε δυσμενέστερη θέση, σε 

σύγκριση με άτομα του άλλου φύλου. 

 

Απαγορεύει επίσης την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση: 

 Παρενόχληση σημαίνει ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη της συμπεριφορά 

σχετιζόμενη με το φύλο, η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την 

προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου κατά την απασχόληση ή την 

επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση ή κατά την πρόσβαση σε 

απασχόληση ή επαγγελματική κατάρτιση 

 εξουαλική παρενόχληση σημαίνει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη τον 

αποδέκτη της συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης, που εκφράζεται με λόγια 

ή πράξεις και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της 

αξιοπρέπειας ενός προσώπου κατά την απασχόληση ή την επαγγελματική 

εκπαίδευση ή κατάρτιση ή καυτά την πρόσβαση σε απασχόληση ή 

επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση 
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Σο Άρθρο 22 της Νομοθεσίας προνοεί τη σύσταση Επιτροπής Ισότητας1 ως 

ακολούθως:  

«(1) υνίσταται Επιτροπή Ισότητας των Υύλων στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση, η οποία απαρτίζεται από: 

(α)  Πρόεδρο διοριζόμενο από τον Τπουργό 

(β)  Εκπρόσωπο του Τπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(γ)  Εκπρόσωπο του Τπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Σάξεως 

(δ)  Εκπρόσωπο του Σμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 

(ε)  Εκπρόσωπο από κάθε εργοδοτική οργάνωση που είναι μέλος του Εργατικού 

υμβουλευτικού ώματος· 

(στ) Εκπρόσωπο από κάθε εργατική οργάνωση που είναι μέλος του Εργατικού 

υμβουλευτικού ώματος. 

(2)  Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων διορίζονται 

από τον/την Τπουργό μετά από σύσταση των οργανώσεων τους: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οι οργανώσεις δεν υποδείξουν εκπροσώπους εντός 

ενός μηνός από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί από τον/την Τπουργό, η 

Επιτροπή θεωρείται ότι συγκροτήθηκε και ενεργεί νόμιμα. 

(3)  Σα μέλη της Επιτροπής διορίζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία 

χρόνια, μπορούν όμως να επαναδιορίζονται μετά τη λήξη της θητείας τους. 

(4)  Ο ρόλος της Επιτροπής είναι συμβουλευτικός. 

(5)  Η Επιτροπή ρυθμίζει η ίδια τα της λειτουργίας και τις διαδικασίες της. 

(6)  Ο Πρόεδρος και τέσσερα από τα μέλη της Επιτροπής, εκ των οποίων δύο να 

είναι κρατικοί εκπρόσωποι, αποτελούν απαρτία.  

 (7) Η γραμματειακή και άλλη υλικοτεχνική στήριξη της Επιτροπής παρέχεται από το 

Τπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.» 

 

το Άρθρο 23 της Νομοθεσίας καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ως 

ακολούθως: 

«(1) Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητες να επιλαμβάνεται θεμάτων που εμπίπτουν στους 

σκοπούς και το πεδίον εφαρμογής του παρόντος Νόμου. 

                                                
1 ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΓΙΑ ΤΝΘΕΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
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(2) Ανεξάρτητα από τη γενικότητα των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος 

άρθρου, η Επιτροπή μπορεί να: 

(α) υμβουλεύει αναφορικά με τον καθορισμό ή την αναθεώρηση της εθνικής 

πολιτικής στα θέματα που είναι σχετικά με το πεδίον αρμοδιότητας της· 

(β)συμβουλεύει ή διατυπώνει συστάσεις αναφορικά με την εισαγωγή ή αναθεώρηση 

σχετικής νομοθεσίας· 

(γ) παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος Νόμου από την αρμόδια Τπηρεσία 

του Τπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων· 

(δ) εισηγείται την εισαγωγή μέτρων και την εφαρμογή προγραμμάτων για προώθηση 

της ισότητας των φύλων στο πεδίον αρμοδιότητας της· 

(ε) προωθεί τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών, συμπεριλαμβανομένης και της 

συλλογής στατιστικών στοιχείων, σχετικών με οποιοδήποτε ζήτημα που εμπίπτει στο 

πεδίον αρμοδιότητας της· 

(στ) υποβάλλει στον Τπουργό τα πορίσματα των μελετών και ερευνών της και τις 

εισηγήσεις που στηρίζονται στα πορίσματα αυτά· 

(ζ) παρέχει σε όποιον ενδιαφερόμενο το ζητήσει και χωρίς οικονομική του 

επιβάρυνση, συμβουλές επί θεμάτων σχετικών με την ισότητα των φύλων σε θέματα 

που εμπίπτουν στο πεδίον αρμοδιότητας της· 

(η) συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Τπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων· 

(θ) συντάσσει και υποβάλλει στον Τπουργό ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της· 

(ι) αυτεπάγγελτα υποβάλλει παράπονα, ή δέχεται παράπονα τα οποία διαβιβάζει, 

στον Αρχιεπιθεωρητή για κατάλληλο χειρισμό και για τα οποία θα πρέπει να 

τυγχάνει στη συνέχεια σχετικής ενημέρωσης. 

(ια) παρέχει ανεξάρτητη συνδρομή προς τα θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν 

διακριτική μεταχείριση, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των θυμάτων και των 

ενώσεων, οργανισμών ή άλλων νομικών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 18Α.  

Νοείται ότι η φύση, το είδος, το περιεχόμενο και η διαδικασία παροχής της 

ανεξάρτητης συνδρομής καθορίζεται με τους Κανονισμούς ΚΔΠ 176/2009 που  

εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 34 και οι οποίοι εγκρίθηκαν από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων το 2009. 
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υνάντηση ΕΙΥ με Τπουργό Εργασίας στις 26/1/11 και παράδοση Έκθεσης Πεπραγμένων 2010 και 

Πρόγραμμα Δράσης 2011 

Ι. ΔΡΑΕΙ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 2012 

Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βασικό στόχο 

κάθε σύγχρονης δημοκρατικής χώρας. τη βάση αυτή η Επιτροπή Ισότητας των 

Υύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση υλοποιώντας τις 

αρμοδιότητες της, όπως αυτές απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία έθεσε στις 

προτεραιότητες της για το 2011 στόχους και δράσεις που βάζουν το δικό τους 

λιθαράκι στην προώθηση της έμφυλης ισότητας στην απασχόληση και στην 

επαγγελματική εκπαίδευση.   

 

Οι δράσεις αυτές περιγράφονται στις ενότητες που ακολουθούν. ημειώνεται ότι 

κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με οργανώσεις, φορείς και κυβερνητικά τμήματα 

συμφωνήθηκαν δράσεις που θα υλοποιηθούν από κοινού με την κάθε μια 

οργάνωση/φορέα ξεχωριστά.  

 

Η Επιτροπή Ισότητας των Υύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση έτυχε πολύ θετικής αντιμετώπισης από τις οργανώσεις/φορείς, 

Οργανισμούς και κυβερνητικά τμήματα που είχε συναντήσεις μαζί τους και 

συμφώνησαν ότι ο ρόλος της ΕΙΥ θα είναι σημαντικός για άντρες και γυναίκες 

εργαζόμενους/ες  όσο αυτοί/ες βιώνουν άνισες συνθήκες και έμφυλες διακρίσεις 

στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση.  

 

Σεκμηριωμένο μέσα από πολλές μελέτες ότι οι διακρίσεις αυτές δημιουργούνται από 

έντονους έμφυλους διαχωρισμούς στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην 
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οικογένεια, στην πολιτική και στην οικονομία, κατασκευασμένους και βασισμένους 

στην αποδοχή ισχυρών πρότυπων ρόλων που εκφράζονται απροκάλυπτα ή 

κεκαλυμμένα, συνειδητά ή υποσυνείδητα και έχουν αρνητικό αντίκτυπο κυρίως στις 

εργαζόμενες γυναίκες, η ΕΙΥ  δικτυώνεται και συνεργάζεται με φορείς που έχουν 

λόγο και ρόλο στην άρση και σταδιακή εξάλειψη των  στερεότυπων έμφυλων ρόλων, 

όπως είναι οι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, οι γυναικείες 

οργανώσεις, φορείς προώθησης της έμφυλης ισότητας και άλλοι οργανισμοί ή 

Κυβερνητικά Σμήματα.  

 

 

1.1  ΣΟΦΟΙ ΠΟΤ ΣΕΘΗΚΑΝ 
 

Κατά το 2012 η Επιτροπή συνεδρίασε 22 φορές????, και προσπάθησε να υλοποιήσει 

τροχιοδρομημένες δράσεις και να πετύχει την υλοποίηση του προγράμματος δράσης 

του 2012.  

           Οι στόχοι αυτοί ήταν:   

1. Ενημέρωση εργαζομένων με διανομή εντύπων/εκδόσεων της 

2.  Ευαισθητοποίηση εργαζομένων μέσω  ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων 

3. Εκπροσώπηση ΕΙΥ στα ΜΜΕ 

4. Προβολή ταινίας μικρού μήκους 

5. Δικτύωση ΕΙΥ με: 

- Οργανώσεις/φορείς προώθησης της ισότητας των φύλων 

- Ημικρατικούς οργανισμούς  

- Εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις 

- Σμήματα/υπηρεσίες Τπουργείων 

6. Παροχή ανεξάρτητης συνδρομής σε θύματα έμφυλων διακρίσεων  

7. Αναβάθμιση και επικαιροποίηση ιστοσελίδας  

8. Αξιοποίηση αποτελεσμάτων μικτής έρευνας 
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9. υνδιοργάνωση εκδηλώσεων με άλλες οργανώσεις/φορείς 

10. Λήψη  Καταγγελιών  

11.  Ολοκλήρωση έργου Ad hoc επιτροπής για δημιουργία Άτυπου Κώδικα 

Φειρισμού Καταγγελιών από τους/τις Επιθεωρητές/τριες του Σμήματος 

Εργασίας για καλύτερο συντονισμό και παρακολούθηση από την Επιτροπή 

των υποθέσεων. 

12. Ολοκλήρωση έργου Ad hoc επιτροπής για σφαιρική μελέτη νομοθεσίας και 

υποβολή πρότασης στην ΕΙΥ για τυχόν τροποποιήσεις ή βελτιώσεις της 

13. υμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια (εντός και εκτός Κύπρου) 

14.  Αξιοποίηση έργων από τον καλλιτεχνικό διαγωνισμό αφίσας  

15. Διοργάνωση δημοσιογραφικής διάσκεψης  

 

 

 

2. ΕΝΗΜΕΡΨΗ/ΔΙΑΥΨΣΙΗ/ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

 

Η ΕΙΥ έθεσε στις προτεραιότητες της την όσο το δυνατό μεγαλύτερη υλοποίηση του 

προγράμματος   δράσης της σε ότι αφορά την ενημέρωση/διαφώτιση και την 

ταυτόχρονη προβολή της μέσω των ακόλουθων ενεργειών:  
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2.1   ΤΝΑΝΣΗΕΙ 

 Έγιναν πέραν των 40 συναντήσεων ως ακολούθως:  

ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΕ      

ΟΡΓΑΝΨΕΙ 

ΔΡΑΕΙ ΠΟΤ ΤΜΥΨΝΗΘΗΚΑΝ Ή ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

1.  ΠΕΟ Διάλεξη και προβολή ταινίας σε γυναικεία ή γενικότερα συνδικαλιστικά 

στελέχη  14 Οκτώβρη στη Λευκωσία και 2 Νοεμβρίου στη 

Λάρνακα(υλοποιήθηκαν) 

2.  

 

ΕΚ  

 

-Παρέμβαση στα πλαίσια του υνεδρίου Γυναικών ΕΚ -προβολή 

ταινίας  Ιούνιο 2011(υλοποιήθηκε) 

-εμινάριο σε γυναικεία στελέχη  

 

3.  

ΔΕΟΚ  

 

Διοργάνωση σεμιναρίου σε γυναικεία στελέχη και προβολή ταινίας - 

επτέμβρη  2011 

 

4.  

ΕΣΤΚ -Άντληση στοιχείων για διακρίσεις και περιστατικά σεξουαλικής 

παρενόχλησης από ύνδεσμο Σραπεζών. 

-Τιοθέτηση κώδικα για τη σεξουαλική παρενόχληση από ύνδεσμο 

Σραπεζών   

5.  ΟΛΣΕΚ -Άντληση στοιχείων συμμετοχής γυναικών στην τεχνική εκπαίδευση  

-Επαφές με Τπουργείο Παιδείας  για υιοθέτηση κινήτρων ένταξης 

κοριτσιών στην τεχνική εκπαίδευση  

6.  ΠΑΤΔΤ   Προβολή σελιδοδεικτών και άλλου έντυπου διαφημιστικού υλικού ΕΙΥ 

στην εβδομαδιαία εφημερίδα τους (υλοποιείται) 

7.  

 

ΕΝΨΗ ΤΝΣΑΚΣΨΝ  

(3 συναντήσεις) 

-εμινάριο στους δημοσιογράφους μέλη τους  

-Επαφή με αρχισυντάκτες – συντάκτες  

ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΕ ΟΡΓΑΝΨΕΙ  

 

ΔΡΑΕΙ ΠΟΤ ΤΜΥΨΝΗΘΗΚΑΝ 

 

8.  

ΟΕΒ  

 

- Να τεθούν στόχοι υιοθέτησης κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης  

- Ενημέρωση για το πρόγραμμα gender labeling   

-  Να συζητηθούν άλλα προγράμματα επιμόρφωσης και στήριξης 

ανέλιξης γυναικών 

- Διερεύνηση υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος για στήριξη 

γυναικείων στελεχών επιχειρήσεων 

9.  

 

ΚΕΒΕ 

 

- Ένταξη των θεμάτων ισότητας των φύλων στα σεμινάρια που ήδη 

κάνουν και όχι ως ειδικό θέμα για να έχει συμμετοχές.  

- Δημοσίευση άρθρων ΕΙΥ δωρεάν στην Εμποροβιομηχανική.   

- Ενδεχόμενο από κοινού υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος. 
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ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΕ ΔΗΜΟΙΕ 

ΤΠΗΡΕΙΕ 

  ΔΡΑΕΙ ΠΟΤ ΤΜΥΨΝΗΘΗΚΑΝ 

10.  

 

ΕΔΤ  

 

-  Διερεύνηση, ανάλυση στοιχείων για τη θέση της γυναίκας στην 

κρατική μηχανή  

- Παρακολούθηση πειθαρχικών υποθέσεων για σεξουαλική 

παρενόχληση ως πειθαρχικό παράπτωμα. 

11.  

 

Επιτροπή 

Εκπαιδευτικής 

Τπηρεσίας  

 

- Διερεύνηση, ανάλυση στοιχείων για τη θέση της γυναίκας στην 

εκπαίδευση   

-Παρακολούθηση πειθαρχικών υποθέσεων για σεξουαλική παρενόχληση 

ως πειθαρχικό παράπτωμα. 

12.   Σμήμα Δημόσιας    

Διοίκησης και 

Προσωπικού 

(2 συναντήσεις) 

-Διερεύνηση, ανάλυση στοιχείων για τη θέση της γυναίκας στην κρατική 

μηχανή  

- Εξέταση ενδεχομένου υιοθέτησης κώδικα πρόληψης καταστολής και 

χειρισμού υποθέσεων σεξουαλικής παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία 

και έκδοση εγκυκλίου (Θα εξεταστεί μετά το πέρας του σεμιναρίου που 

προγραμματίστηκε από κοινού με την Επιτροπή το Μάρτιο). 

- Ένταξη των θεμάτων ισότητας και ειδικότερα της ίσης μεταχείρισης 

στην απασχόληση στην Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης στα πλαίσια 

ευρωπαϊκού προγράμματος και μόνιμα(Τλοποιείται ήδη για τους 

νεοεισερχόμενους). 

 

13.  Κυπριακή Ακαδημία 

Δημόσιας  

Διοίκησης  

(5 συναντήσεις) 

- συνεργασία για διοργάνωση 3ωρων ημερίδων με προβολή της ταινίας 

σε τμήματα υπουργείων. 

- υνδιοργάνωση ημερίδας για δημόσιους υπαλλήλους- πυρήνες 

μάθησης και προβολή ταινίας ΕΙΥ στις 29/3/12 

- διοργάνωση 3 διήμερων σεμιναρίων σε διευθυντικά στελέχη της 

δημόσιας υπηρεσίας για θέματα ισότητας των φύλων. Η 2η μέρα 

αφορούσε τις νομοθεσίες για την ισότητα των φύλων και το θέμα 

παρουσίαζε η επιστημονική συνεργάτιδα της Επιτροπής, Άννα 

Πηλαβάκη(24-25/4, 3-4/5 και 14-15/6/12. 

ΓΤΝΑΙΚΕΙΕ ΟΡΓΑΝΨΕΙ  

 

ΔΡΑΕΙ ΠΟΤ ΤΜΥΨΝΗΘΗΚΑΝ 

14.  ΠΟΓΟ - προβολή ταινίας ΕΙΥ και ομιλία σε εκδήλωση για την 8η του Μάρτη 

στο Πέρα Ορεινής 10/3/12  

- προβολή ταινίας ΕΙΥ και ομιλία σε εκδήλωση για την 8η του Μάρτη 

στο Πισσούρι 17/3/12 
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- Διανομή διαφωτιστικού υλικού σε επαρχιακές εκδηλώσεις και 

επαρχιακά συνέδρια της ΠΟΓΟ Λευκωσίας ,Λεμεσού, Λάρνακας 

Αμμοχώστου (υλοποιήθηκε) 

- Πραγματοποίηση εκδηλώσεων με προβολή ταινίας. Τλοποιήθηκαν 5 

εκδηλώσεις ΕΙΥ (Δάλι, Καιμακλί, Λάρνακα, Άγιο Αθανάσιο, Κολόσσι, 

Ασγάτα) 

15.  ΟΙΑΛΙΣΙΚΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ 

ΟΡΓΑΝΨΗ   

- Διοργάνωση σεμιναρίου για τα θέματα διακρίσεων στην 

απασχόληση και προβολή ταινίας, επτέμβρη-Οκτώβρη 

-  Διανομή διαφωτιστικού υλικού 

16.  ΠΡΨΣΟΠΟΡΙΑ - Διοργάνωση 3 επαρχιακών ημερίδων το 2ο εξάμηνο του 2011 με 

προβολή της ταινίας και συζήτηση 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ/ ΣΜΗΜΑΣΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΨΝ 

ΔΡΑΕΙ ΠΟΤ ΤΜΥΨΝΗΘΗΚΑΝ 

17.  ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ -υνεννόηση επαφές για αλληλοενημέρωση επί προγραμμάτων 

Τπουργείου Εργασίας για τον τομέα της απασχόλησης και 

προγραμμάτων–σεμιναρίων Επιτροπής  

- Κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη με Τπουργό Εργασίας στις 2/3/12 

για την 8η  Μάρτη και παρουσίαση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων 

μικτής έρευνας που διεξήγαγε η ΕΙΥ με την Έδρα Ουνέσκο του 

Πανεπιστημίου Κύπρου 

-υντονισμός επί προβλημάτων νομοθεσίας 

-υντονισμός επί θεμάτων κοινής αρχειοθέτησης και χειρισμού 

καταγγελιών   

- υντονισμός με Σμήμα Εργασίας- συναντήσεις με Διευθυντή Σ.. 

(έγιναν 3) 

19  ΕΘΝΙΚΟ 

ΜΗΦΑΝΙΜΟ 

1 συνάντηση 

-υνδιοργάνωση δράσεων προς υλοποίηση στόχων εθνικού σχεδίου 

δράσης, στόχος 1, για τον τομέα της απασχόλησης  

-υνδιοργάνωση ή χρηματοδότηση διεξαγωγής έρευνας για τη θέση της 

γυναίκας στην απασχόληση-διακρίσεις –μηχανισμοί προστασίας  

ημειώνεται ότι ο ΕΜΔΓ σε 2 περιπτώσεις χρηματοδότησε δράσεις της 

ΕΙΥ 

19  ΣΜΗΜΑ ΕΡΓΑΙΑΚΨΝ 

ΦΕΕΨΝ 

(2 συναντήσεις) 

-Ενημέρωση για πρόγραμμα Ίσης αμοιβής στα μέλη της ΕΙΥ από τον 

επιθεωρητή Φρίστο Φρίστου???πότε 

-υμμετοχή μελών της ΕΙΥ σε προγράμματα κατάρτισης του Σμήματος 

- Διατήρηση συνεργασίας και αλληλοενημέρωση για δράσεις μας 

- αξιοποίηση ταινίας ΕΙΥ σε δράσεις του Σμήματος 
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18.  ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΟ 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ  

21/2/12 

 

-  αποστάληκε έντυπο υλικό της ΕΙΥ για να διανέμεται στα σεμινάρια 

εκπαιδευτικών που διοργανώνουν και να προβάλλεται η ταινία της ΕΙΥ 

- αξιοποίηση της ταινίας με προβολή της στα σχολεία 

19.  Κέντρο 

Παραγωγικότητας 

Κύπρου-ΚΕΠΑ 29/2/12 

- αποστάληκε έντυπο υλικό της ΕΙΥ για να διανέμεται στους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές 

 

 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΙ ΥΟΡΕΙ ΔΡΑΕΙ ΠΟΤ  ΤΜΥΨΝΗΘΗΚΑΝ 

20.  Έδρα UNESCO 

Πανεπιστημίου Κύπρου 

- Παρουσίαση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων μικτής έρευνας για τη 

θέση της γυναίκας στην απασχόληση 2/3/12 

- Διοργάνωση ημερίδας με συμμετοχή ακαδημαϊκών – προβολή ταινίας  

επτέμβρη –Οκτώβρη 

21.  ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ 

ΠΟΤΔΨΝ ΥΤΛΟΤ 

(2 συναντήσεις) 

-Διερεύνηση δυνατότητας  διεξαγωγής έρευνας  

-Αξιοποίηση γνώσης, μελετών, ερευνών και στοιχείων σε παρουσιάσεις, 

σεμινάρια 

- Τποβολή πρότασης ευρωπαϊκού προγράμματος για την αυξημένη 

ανεργία στους νέους και ειδικότερα στις νέες γυναίκες (έχει υποβληθεί η 

πρόταση και αναμένεται η έγκριση του ή μη) 

Θες   ΘΕΜΙΚΟΙ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΟΙ   

                 ΥΟΡΕΙ 

ΔΡΑΕΙ ΠΟΤ ΤΜΥΨΝΗΘΗΚΑΝ 

   

22.  

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΙΨΝ ΕΤΚΑΙΡΙΨΝ 

ΒΟΤΛΗ 

-Ενημέρωση, εγγραφή θεμάτων, συζήτηση νομοθετικών 

προβλημάτων, επαφές κοινοβουλευτικές  

23.  ΠΙΚ υμμετοχή των στελεχών της Επιτροπής Ισότητας σε σεμινάρια 

του ΠΙΚ ως ομιλητές/τριες (υλοποιήθηκε) 

24.  ΚΙΑ υγγραφή και έκδοση τριπτύχου για ενημέρωσης των οικιακών 

βοηθών για τα δικαιώματα τους  σε ???? γλώσσες 

HMIKΡΑΣΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΔΡΑΕΙ ΠΟΤ ΤΜΥΨΝΗΘΗΚΑΝ 

25.  ΑΝΑΔ -Μελέτη ένταξης διάστασης φύλου στα προγράμματα 

κατάρτισης που επιχορηγεί η ΑνΑΔ σε διάφορες οργανώσεις και 

φορείς. 

- Θα μελετήσουν σε νέα προγραμματική περίοδο το ενδεχόμενο 

εισαγωγής περισσότερων προγραμμάτων επαγγελματικής 
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εκπαίδευσης των γυναικών και ειδικότερα σε μη 

γυναικοκρατούμενα επαγγέλματα 

26.  ΚΟΣ (2 συναντήσεις) - έγινε διάλεξη για ενημέρωση του προσωπικού τους στις???? 

-  Εισήγαγαν το θεσμό του Λειτουργού Ισότητας στον οργανισμό 

τους  

- Τιοθετήθηκε ο Κώδικας εξουαλικής Παρενόχλησης της ΕΙΥ 

27.  

 

ΦΑΚ  

(3 συναντήσεις) 

 

- Προβολή ταινίας ΕΙΥ στο προσωπικό του και συζήτηση 

10/2/12 

- υνδιοργάνωση εκδήλωσης σεμιναρίου στις εταιρείες μέλη του 

-Τιοθέτηση Κώδικα εξουαλικής Παρενόχλησης  

- Εισαγωγή  λειτουργού Ισότητας –κατάρτιση  

-Τιοθέτηση δράσης για διορισμό γυναικών στα διοικητικά 

συμβούλια των εισηγμένων –δημόσιων εταιρειών 

    28  ΑΗΚ - Φρηματοδότηση ταινίας (υλοποιήθηκε) 

- Κατάρτιση προσωπικού 

-Τιοθέτηση Κώδικα εξουαλικής Παρενόχλησης 

- Εισαγωγή  λειτουργού Ισότητας –κατάρτιση 

28.  ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΝΕΟΛΑΙΑ 

(2 συναντήσεις) 

- Έκδοση ενός κοινού εντύπου π.χ Κώδικας εξουαλικής 

Παρενόχλησης 

- υνδιοργάνωση εκδήλωσης/εων  

- Εμπλοκή ΕΙΥ σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

29.  ΑΡΦΗ ΛΙΜΕΝΨΝ 

(2 συναντήσεις) 

Βλέπουν θετικά επίσης την υιοθέτηση Κώδικα εξουαλικής 

Παρενόχλησης και την εισαγωγή του θεσμού του Λειτουργού 

Ισότητας  

ΑΛΛΟΙ ΔΗΜΟΙΟΙ ΥΟΡΕΙ  

 

ΔΡΑΕΙ ΠΟΤ ΤΜΥΨΝΗΘΗΚΑΝ 

30.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΙΟΣΗΣΑ 

ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

(2 συναντήσεις) 

-υνάντηση συντονισμός με ανώτερη αστυνόμο κα Υραντζή 

βοηθό αρχηγό– υπεύθυνη αστυνομικής ακαδημίας. 

- υζητήθηκε η εισήγηση της ΕΙΥ για ορισμό ατόμου σε κάθε 

επαρχία για διερεύνηση ποινικών υποθέσεων –στήριξη 

υποθέσεων και της διερεύνησης από Επιθεωρητές Σμήματος 

Εργασίας. 

-Ένταξη μαθημάτων ισότητας – διακρίσεων στην Ακαδημία 

-Διοργάνωση ολοήμερων σεμιναρίων  για τη σεξουαλική 

παρενόχληση( 30/4/12).   
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31.  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΙΡΕΣΨΝ 

ΓΤΝΑΙΚΨΝ 

(2 συναντήσεις) 

-Διοργάνωση παγκύπριου σεμιναρίου με τους αιρετούς 

(δημάρχους –συμβούλους)-  (προγραμματίστηκε για τις 6/7 

αλλά αναβλήθηκε λόγω μη ανταπόκρισης) 

-Διοργάνωση σεμιναρίων ανά Δήμο στους εργαζόμενους 

επτέμβρη -Οκτώβρη –Νιόβρη 

32.  ΕΠΙΣΡΟΠΟ 

ΔΙΟΙΚΗΕΨ 

(1 συνάντηση) 

Ανταλλαγή απόψεων για την αποτελεσματική εφαρμογή του 

Νόμου 

33.  Έφορος υνεργατικής 

Ανάπτυξης 

υμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

-Διοργάνωση διάλεξης με προβολή ταινίας ντοκιμαντέρ  ΕΙΥ στο 

προσωπικό 

-Ένταξη των θεμάτων ισότητας στο πρόγραμμα κατάρτισης του 

προσωπικού για τη σεξουαλική παρενόχληση 

-Θεσμοθέτηση του θεσμού του Λειτουργού Ισότητας   

-Εισαγωγή Κώδικα εξουαλικής Παρενόχλησης 

-Προώθηση  της επιστολής της ΕΙΥ σε όλα τα υνεργατικά 

Πιστωτικά Ιδρύματα, μέσω της υνομοσπονδίας υνεργατικών 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων για υιοθέτηση των προτάσεων της ΕΙΥ, 

και ειδικότερα της ένταξης των θεμάτων έμφυλης ισότητας στο 

πρόγραμμα κατάρτισης του 2012. 

 

 ΔΗΜΟΙ ΔΡΑΕΙ ΠΟΤ ΤΜΥΨΝΗΘΗΚΑΝ 

34. Λευκωσίας -Υιοθέτηση Κώδικα Πρόληψης και Αντιμετώπισης 

Σεξουαλικής Παρενόχλησης 

- Προβολή ταινίας ντοκιμαντέρ στο προσωπικό τους 

18/4/12 σε 3 δίωρα με διαφορετικές ομάδες εργαζομένων 

και συζήτηση για νομοθεσία και σεξουαλική παρενόχληση 

-Επεξήγηση του Κώδικα Πρόληψης και Αντιμετώπισης 

Σεξουαλικής Παρενόχλησης στο προσωπικό τους 

- Διοργάνωση δημόσιας συζήτησης 

-  

35. Λεμεσού (2 συναντήσεις) -Υιοθέτηση Κώδικα Πρόληψης και Αντιμετώπισης 

Σεξουαλικής Παρενόχλησης 

- Προβολή ταινίας ντοκιμαντέρ στο προσωπικό τους σε 

εργάσιμη μέρα και ώρα και να ακολουθήσει συζήτηση 

-Επεξήγηση του Κώδικα Πρόληψης και Αντιμετώπισης 
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Σεξουαλικής Παρενόχλησης στο προσωπικό τους 

- Διοργάνωση δημόσιας συζήτησης 

36. τροβόλου -Υιοθέτηση Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης 

-Προβολή ταινίας ντοκιμαντέρ στο προσωπικό τους σε 

εργάσιμη μέρα και ώρα και να ακολουθήσει συζήτηση 

-Επεξήγηση του Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης στο 

προσωπικό τους 

- Διοργάνωση δημόσιας συζήτησης 

37.  Λατσιών 23/3/12  

-Υιοθέτηση Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης 

-Προβολή ταινίας ντοκιμαντέρ στο προσωπικό τους σε 

εργάσιμη μέρα και ώρα και να ακολουθήσει συζήτηση 

-Επεξήγηση του Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης στο 

προσωπικό τους 

- Διοργάνωση δημόσιας συζήτησης 

 

38.  Έγκωμης 16/3/12 -Υιοθέτηση Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης 

-Προβολή ταινίας ντοκιμαντέρ στο προσωπικό τους σε 

εργάσιμη μέρα και ώρα και να ακολουθήσει συζήτηση 

-Επεξήγηση του Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης στο 

προσωπικό τους 

- Διοργάνωση δημόσιας συζήτησης 

 

 

 

  

2.2  Κατάθεση εισήγησης στην  παγκύπρια συνδιάσκεψη του Σμήματος Γυναικών της 

ΕΚ από την Πρόεδρο της ΕΙΥ για νομοθεσία Περί Ίσης Μεταχείρισης Αντρών 

και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση  

2.3 Παρακολούθηση εργασιών υνεδρίου Σμήματος Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων 

της ΠΕΟ   

2.4 Η Πρόεδρος της ΕΙΥ μίλησε σε εκδήλωση του ΣΙΙΜ-ΔΕΟΚ στη Λεμεσό με την 

ευκαιρία της 8ης του Μάρτη. 

2.5 Η Πρόεδρος της ΕΙΥ χαιρέτισε την έναρξη και ήταν εισηγήτρια σε κύκλο 

σεμιναρίων του ΠΙΚ 
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2.6  Η Πρόεδρος της ΕΙΥ μίλησε σε  5 εκδηλώσεις της ΠΟΓΟ στη Λευκωσία, 

Αμμόχωστο, Δάλι, Καιμακλί, Κολόσσι, Ασγάτα 

2.7  Η Πρόεδρος και η επιστημονική συνεργάτιδα της ΕΙΥ κατέθεσαν εισηγήσεις σε 2 

σεμινάρια της ΠΕΟ και 2 της ΠΟΓΟ. 

2.5 Σακτική επικαιροποίηση ιστοσελίδας. Η νέα ιστοσελίδα της Επιτροπής λειρούργησε 

το Μάρτη του 2012  και δημιουργήθηκε από το Σμήμα Τπηρεσιών Πληροφορικής του 

Τπουργείου Οικονομικών. Η νέα ιστοσελίδα της ΕΙΥ από το Μάρτη του 2012 είναι η 

ακόλουθη www.eif.gov.cy  και τα νέα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία θα είναι για μεν την ΕΙΥ  

genderequalitycommittee@mlsi.gov.cy και για την πρόεδρο 

chairgendercommittee@mlsi.gov.cy. 

2.6 Ανακοινώσεις/δελτία τύπου. Η Επιτροπή εξέδωσε δελτία τύπου με την ευκαιρία της 

παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V), για την εκστρατεία διαφώτισης της και 

για την παροχή ανεξάρτητης νομικής συνδρομής. 

 

2.7 Ραδιοτηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα. Προβλήθηκαν το μήνα Μάρτιο  δωρεάν 

από κρατικό τηλεοπτικό κανάλι ΡΙΚ στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής  του ευθύνης. τη 

συνέχεια……….. 

2.8 υμμετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές.   

Η ΕΙΥ συμμετείχε σε 2 τηλεοπτικές και 5 ραδιοφωνικές εκπομπές και συγκεκριμένα στην 

εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού Άστρα «Άνθρωποι της Ανάπτυξης», στον τηλεοπτικό 

σταθμό Capital,  στην εκπομπή του Κυριάκου Πιερίδη, Κωδικός «Ευρώπη» του ΡΙΚ1, στην 

εκπομπή του τρίτου προγράμματος του ΡΙΚ «Πρόσωπο με πρόσωπο» και στην τηλεοπτική 

εκπομπή «υν - Πλην», του ΡΙΚ1.  υμμετείχε επίσης με την Πρόεδρο και την επιστημονική 

συνεργάτιδα στην ταινία μικρού μήκους του ΡΙΚ με θέμα την ισότητα στην απασχόληση. 

 

2.9 Διαγωνισμός καλλιτεχνικής αφίσας έμφυλων διακρίσεων σε συνεργασία με το 

Σμήμα Γραφικών Σεχνών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Έγινε η έκθεση και βράβευση των 

δυο καλύτερων αφισών στις 24/2/12 στην παρουσία της Τπουργού Εργασίας και 

αξιοποιήθηκαν άλλες στην έκδοση μελέτης της ΕΙΥ και επιτραπέζιου ημερολογίου. λες οι 

αφίσες έχουν καδρωθεί και θα προβάλλονται.   

 

http://www.eif.gov.cy/
mailto:genderequalitycommittee@mlsi.gov.cy
mailto:chairgendercommittee@mlsi.gov.cy
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2.10  Σαινία μικρού μήκους: αξιοποιείται σε όλες τις εκδηλώσεις της ΕΙΥ όσο και Ε άλλες 

εκδηλώσεις που συνδιοργανώνει με άλλους φορείς και Οργανισμούς . 

 

 

Προβολή ταινίας-ντοκιμαντέρ ΕΙΥ, 2/6/11 στην αίθουσα ΆΡΣΟ 
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3. ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΨΘΗΗ ΓΝΨΕΨΝ   

 

3.1 Σακτική επικαιροποίηση ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης ιστοσελίδας 

Επιτροπής(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ).   

 

 3.2  Ετοιμασία μελέτης που περιλαμβάνει τις καλές πρακτικές άλλων χωρών στην 

προώθηση ισότητας των φύλων στην απασχόληση(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΙΙ). 

 

3.3 Προβολή ταινίας-ντοκιμαντέρ 

 

3.4 Τποβολή πρότασης ευρωπαϊκού προγράμματος Μεσογειακού Ινστιτούτου πουδών 

Υύλου με θέμα τη μετάβαση της νεολαίας από την εκπαίδευση στην  απασχόληση και την 

καταγραφή όλων των στοιχείων που συνδράμουν στην αυξημένη ανεργία της νεολαίας 

στην Ε.Ε με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες γυναίκες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

 

4.1 Πληροφόρηση εργαζομένων μέσω έντυπων εκδόσεων με τη βοήθεια των 

συνδικαλιστικών και γυναικείων οργανώσεων. 
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4.2 Καθοδήγηση  εργαζομένων και παροχή συμβουλών σε άτομα που αποτείνονται στην 

Επιτροπή. Η Επιτροπή εξυπηρέτησε πέραν των 50 ατόμων που αποτάθηκαν κοντά της 

κυρίως τηλεφωνικά. 

 

4.3 Λήψη και διαχείριση παραπόνων. Λήφθηκαν 10 παράπονα που αφορούσαν διάκριση 

λόγω μητρότητας (5), από άντρες(3) για διάκριση λόγω φύλου στην πρόσβαση και ανέλιξη 

στο εκπαιδευτικό σύστημα, για σεξουαλική παρενόχληση(2). Επίσης δεχτήκαμε ομαδική 

καταγγελία από 28 γυναίκες υπαξιωματικούς για άμεσες διακρίσεις στην ανέλιξη τους. Σα 

παράπονα προωθήθηκαν για διερεύνηση  στον Αρχιεπιθεωρητή του Σ.Ε. Για την ομαδική 

καταγγελία διαφάνηκε ότι έγινε παρόμοια από άλλες γυναίκες στην Αρχή Ισότητας 

Επιτρόπου Διοίκησης και ότι ακόμα δεν έχουν αρθούν οι έμφυλες διακρίσεις(άμεσες και 

έμμεσες)από τους κανονισμούς και τη Νομοθεσία του Τπουργείου Άμυνας, με αποτέλεσμα 

να τίθενται οι γυναίκες σε δυσμενέστερη θέση. Ήδη η ΕΙΥ απέστειλε επιστολή στον 

Τπουργό Άμυνας και θα το θέσει σε γνώση της Τπουργού Εργασίας και των αρμόδιων 

κοινοβουλευτικών επιτροπών της Βουλής.  

 

4.5  Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση παραπόνων. Από το Μάη του 2011 η ΕΙΥ διαθέτει 

ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης παραπόνων με δυνατότητα λεπτομερούς στατιστικής 

ανάλυσης όποτε χρειαστεί.  

 

4.6 Μίσθωση Νομικών Τπηρεσιών. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία με την υποβολή 

ενδιαφέροντος για την παροχή ανεξάρτητης συνδρομής και τον καταρτισμό του σχετικού 

καταλόγου 14 νομικών από όλη την Κύπρο(Παράρτημα ΙΦ). Ήδη έχει παραχωρηθεί  

νομική αρωγή σε 57 άτομα από όλες τις πόλεις της Κύπρου. 

 

   

5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

 

5.1  Ολοκλήρωση έργου Ad Ηoc Επιτροπής με τη συμμετοχή της Προέδρου και της 

επιστημονικής συνεργάτιδας της  Επιτροπής, καθώς και εκπροσώπου του Σμήματος 

Εργασίας- Επιθεωρήτριας και εκπροσώπου της ΟΕΒ για μελέτη των προβλημάτων της 

νομοθεσίας και υποβολή πρότασης στην ΕΙΥ για συζήτηση και υιοθέτηση ολοκληρωμένης 



ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΨΝ ΕΙΥ -2012 
 

ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ, ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΓΑ ΔΙΦ 22 

εισήγησης για  τροποποιήσεις ή βελτιώσεις της Νομοθεσίας. Η Επιτροπή έχει συζητήσει τις 

διαπιστώσεις τις Αd Hoc Eπιτροπής και αποφάσισε  να ολοκληρώσει το έργο της μέσα στο 

2012 με μια σφαιρική μελέτη της νομοθεσίας αφού ζητήσει και ακούσει τις απόψεις  του  

Εθνικού Μηχανισμού, του Σμήματος Εργασίας ,του Σμήματος Εργασιακών χέσεων και , 

της Αρχής Ισότητας. Θα κληθούν σε διάλογο οι προαναφερόμενοι Θεσμοί  για ολοκλήρωση 

του στόχου αυτού.  

ημειώνεται ότι οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων θα κατατεθούν, αφού συμμετέχουν 

στην ΕΙΥ. 

 

5.2 υνεργασία και διάλογος με Επιθεωρητές/τριες του Σ.Ε, καθώς και συντονισμός και 

επαφές Προέδρου Επιτροπής  με Αρχιεπιθεωρητή για συντονισμό στην έγκαιρη  διερεύνηση 

των καταγγελιών και ετοιμασία Εκθέσεων.  

 

5.3  υνεισφορά της ΕΙΥ στην ενδιάμεση αξιολόγηση  του ΕΔΙ.  

 

5.4  Ολοκλήρωση έργου  Ad hoc επιτροπής  με τη συνεργασία του Σμήματος Εργασίας  για 

δημιουργία Άτυπου Κώδικα χειρισμού καταγγελιών από τους/τις Επιθεωρητές/τριες του 

Σμήματος Εργασίας για συντονισμό και παρακολούθησης της ταχύτερης διεκπεραίωσης 

των καταγγελιών τόσο από την Επιτροπή όσο και από το Σμήμα Εργασίας, αλλά και την  

αποτελεσματικότερη εξέταση των υποθέσεων με  απώτερο στόχο τον ορθότερο και 

αμεσότερο χειρισμό των υποθέσεων και η στήριξη των υποθέσεων των θυμάτων. 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή και θα τεθεί για έγκριση στην ΕΙΥ και θα παραδοθεί 

στην αρμόδια Τπουργό. Τπήρξαν διαφωνίες με το Σμήμα Εργασίας, οι οποίες αν δεν 

γεφυρωθούν θα σημειωθούν ως τέτοιες στο τελικό κείμενο. 

   

 

 

 

 

    5.5 ΠΑΡΟΦΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΤΝΔΡΟΜΗ 

 
Η παροχή ανεξάρτητης συνδρομής σε θύματα έμφυλων διακρίσεων είναι από τον Ιούνιο 

του 2011 ένα γεγονός και ακόμα ένα πλεονέκτημα στα χέρια των εργαζομένων  αντρών και 
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γυναικών που θέλουν να προχωρήσουν δικαστικά για δικαίωση. Η δωρεάν παροχή της 

είναι ένα ζήτημα που θα χρήσει μελέτης στο εγγύς μέλλον και πιθανόν να χρειαστεί να 

τεθούν κάποια κριτήρια βασισμένα στην οικονομική δυνατότητα των παραπονούμενων. 

Ήδη η ΕΙΥ ενέκρινε το αίτημα και παραχωρήθηκε νομική αρωγή σε 53 γυναίκες 

υπαξιωματικούς για δυσμενή διάκριση στην ανέλιξη, σε 3 γυναίκες για διάκριση λόγω 

μητρότητας και σε 1 γυναίκα για σεξουαλική παρενόχληση. 

 

 

 

 

 

Φαιρετισμός Τπουργού εργασίας στην προβολή ταινίας ντοκιμαντέρ ΕΙΥ, 2/6/11 
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6. ΚΑΣΑΡΣΙΗ/ΕΠΙΜΟΡΥΨΗ 
 

 

 

 

Πανσυνδικαλιστικό σεμινάριο της ΕΙΥ στις 24/11/11, στην αίθουσα της συνδικαλιστικής σχολής ΕΚ 

Λευκωσίας 

6.1 Εκπροσώπηση και συμμετοχή της Επιτροπής από τη  Γραμματέα/διοικητική λειτουργό  της 

Επιτροπής στις 28-29/3/2011 στη Λιθουανία σε συνάντηση του EIGE και συγκεκριμένα στη 5th 

Experts’ forum meeting στη Λιθουανία. 

6.2 υμμετοχή της επιστημονικής συνεργάτιδας στο σεμινάριο του  EIGE με θέμα «Stake holders 

and journalists consultation στις 8/3/2011 στη Βουδαπέστη. 

 

6.3 υμμετοχή της επιστημονικής συνεργάτιδας στο σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα 

«Organisation of exchange of good practices on gender equality: Implementation of gender 

mainstreaming στις 17-18 Μαίου στις Βρυξέλλες(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙΙ).  

6.4 εμινάριο κατάρτισης για συνδικαλιστικά στελέχη στις 24/11/11 για ένταξη των θεμάτων 

ισότητας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις 

6.5  τις 4/10 διοργανώθηκε σεμινάριο σε συνεργασία με την ΠΕΟ Λευκωσίας  

6.6  τις 2/11 σεμινάριο διοργανώθηκε σεμινάριο σε συνεργασία με την ΠΕΟ Λάρνακας 
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6.7 Επίσης στις 12/10 έγινε η προβολή της ταινίας στο προσωπικό της ΑΛΚ,  

6.8 τις 16/10 έγινε εκδήλωση της ΠΟΓΟ στο Καϊμακλί,  

6.9 τις 19/10 έγινε εκδήλωση της ΠΟΓΟ Αμμοχώστου σε συνεργασία με την ΕΙΦ στη 

Λάρνακα,  

6.10 τις 20/10 έγινε εκδήλωση της ΠΟΓΟ Αμμοχώστου σε συνεργασία με την ΕΙΦ στο Δάλι. 

6.11  τις 10/11 με την ΠΟΓΟ στα Κάτω Πολεμίδια,  

6.12 τις 12/11/11 με την ΠΟΓΟ στην Ασγάτα και  

6.13 τις 13/11/11 με την ΠΟΓΟ στο Κολόσσι 

6.14  τις 19/11/11 με την ΠΟΓΟ στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού 

6.15 τις 14/12/11 διοργανώθηκε σεμινάριο κατάρτισης αστυνομικών στην αστυνομική ακαδημία 

για τη σεξουαλική παρενόχληση με προοπτική να γίνει ένα σε κάθε επαρχία και υιοθέτηση κώδικα 

σεξουαλικής παρενόχλησης 

Σε όλες τις εκδηλώσεις προβάλλεται η ταινία της ΕΙΦ και η Πρόεδρος της ΕΙΦ καταθέτει 

εισήγηση και ακολουθεί συζήτηση.  
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7. ΔΙΚΣΤΨΗ  ΕΝΣΟ ΚΙ ΕΚΣΟ ΚΤΠΡΟΤ 

 

7.1 υμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια (εντός και εκτός Κύπρου ως ανωτέρω)  

7.2 Επαφές και συντονισμός με δημόσιους φορείς  (Αρχή Ισότητας, Εθνικός 

Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών και 

Εργασίας της Βουλής κτλ).  

7.3 υνάντηση Επιτροπής με Τπουργό Εργασίας και Παιδείας  

7.4 υναντήσεις με κοινωνικούς εταίρους, γυναικείες οργανώσεις και πανεπιστήμια 

7.5 υμμετοχή σε συνεδρίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Παράσταση Προέδρου 

στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και γυναικών, 

όπου ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τις δράσεις της ΕΙΥ και απάντησε σε 

σχετικές ερωτήσεις. 

7.6  Δημιουργία νέας ιστοσελίδας από το Σμήμα Τπηρεσιών Πληροφορικής του 

Τπουργείου Οικονομικών 

  

7.7 υνάντηση και γεύμα με Γ.Δ και στελέχη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την 

Ισότητα των Υύλων  στις 5/7/2011 στο οίκημα της ΠΕΟ 
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8. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΕ Η ΕΙΥ ΣΟ 2012 

 

8.1 Απαρτίες συνεδριάσεων ΕΙΥ 

Πρόβλημα δημιουργήθηκε με τη δημιουργία απαρτίας των συνεδριάσεων  της ΕΙΥ με τη λήψη 

άδειας μητρότητας της εκπροσώπου του ΤΔΔΣ και τον μη ορισμό αντικαταστάτη/τριας. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα να βασίζονται οι συνεδρίες της ΕΙΥ στη θετική εκ των προτέρων απάντηση των δυο 

άλλων δημόσιων λειτουργών, οι οποίοι/ες δε δυσκόλεψαν ευτυχώς τη λειτουργία της ΕΙΥ και 

ανταποκρίθηκαν θετικά. Υαίνεται λοιπόν ότι παρά την τροποποίηση της νομοθεσίας το 2009 και 

την εισαγωγή πρόνοιας για δικαίωμα αντικατάστασης των μελών της Επιτροπής με ορισμό 

δεύτερων ατόμων από την οργάνωση/κυβερνητικό τμήμα των μελών της Επιτροπής, εν τούτοις σε 

αρκετές περιπτώσεις, όπου δεν ορίζεται 2ο άτομο δημιουργείται πρόβλημα απαρτίας.  

 

8.2 Νομικό καθεστώς –κονδύλι και δαπάνες ΕΙΥ 

Διαφάνηκε άλλη μια φορά το πρόβλημα με τη (ΜΗ)οικονομική ανεξαρτησία της ΕΙΥ, αφού με 

την εξασφάλιση χορηγιών από την ΑΗΚ, ΦΑΚ και ΕΜΔΓ οι επιταγές ή τα εμβάσματα πρέπει να 

γίνονται στο Σμήμα Εργασίας.  Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να διευθετηθεί. Επίσης εξακολουθεί 

να  δημιουργείται κάποιο πρόβλημα στον τρόπο διαχείρισης του προβλεπόμενου από τον 

προϋπολογισμό του Σ.Ε κονδυλίου της Επιτροπής. Πρέπει να ξεκαθαρίσει ώστε να υπάρχει 

σαφής διάκριση της ευθύνης και αρμοδιότητας της Επιτροπής να αποφασίζει για θέματα που της 

αναθέτει ο Νόμος και του ελέγχου της νομιμότητας των πληρωμών από πλευράς του Σμήματος 

Εργασίας. Περαιτέρω να εξεταστεί η δυνατότητα οικονομικής ανεξαρτησίας της Επιτροπής με 

στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία στη δράση  της. Επίσης ο μη σαφής καθορισμός στη νομοθεσία για 

το στάτους της Επιτροπής π.χ να φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι ανεξάρτητη Επιτροπή και να μη 

δημιουργεί η ασάφεια αυτή πρόβλημα σε ότι αφορά την υπόσταση της σε περίπτωση διεκδίκησης 

ευρωπαϊκού προγράμματος είτε ως ανάδοχος είτε ως εταίρος.  
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8.3 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΠΑΡΟΦΗ 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΕΙΥ 

τις 20 Μαίου 2011 έληξε η σύμβαση εργασίας με την εταιρεία D& G Social Lab ltd. Αν και η ΕΙΥ 

άρχισε από τον Ιανουάριο να  συζητά την προκήρυξη νέας προσφοράς με στόχο να μην υπάρξει 

κενό στην παροχή των υπηρεσιών αυτών, εν τούτοις χρειάστηκε να γίνει προσωπική συμφωνία 

με την υφιστάμενη επιστημονική συνεργάτιδα για την περίοδο 23.5.2011-30.6.2011, αφού 

υπήρχαν τροχιοδρομημένες εκδηλώσεις, όπως η πρεμιέρα της ταινίας, η κατάρτιση αιρετών σε 

συνεργασία με την επιτροπή αιρετών γυναικών κ.τ.λ. Η σύμβαση έγινε επί προσωπικού 

επιπέδου, αφού ήδη είχε τερματίσει τη συνεργασία της με την πιο πάνω εταιρεία.  τη συνέχεια 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία προκήρυξης και κατακύρωσης της προσφοράς στην υφιστάμενη 

επιστημονική συνεργάτιδα της ΕΙΥ, η οποία τη διεκδίκησε μόνη της και δεν υπήρξε ενδιαφέρον 

από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

8.4 ΠΑΡΟΦΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΤΝΔΡΟΜΗ 

 
Μετά την υιοθέτηση από την ΕΙΥ, πρότασης της Προέδρου  για αλλαγή της φιλοσοφίας  

αντί σύναψης σύμβασης με ένα νομικό σύμβουλο(που ήταν εισήγηση της Απερχόμενης 

Προέδρου)  να προσανατολιστεί η ΕΙΥ στην επιλογή περισσοτέρων νομικών από όλες τις 

όλες τις επαρχίες ώστε να δίνεται η δυνατότητα επιλογής στα θύματα έμφυλων διακρίσεων, 

η Πρόεδρος προέβηκε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε συνεννόηση με την  Αρχή 

Δημοσίων υμβάσεων για να ξεκαθαρίσει πλήρως η διαδικασία προκήρυξης προσφοράς 

για αγορά νομικών υπηρεσιών για την παροχή ανεξάρτητης νομικής συνδρομής με βάση 

κατάλογο Νομικών και υμφωνία Πλαίσιο. λα τα έγγραφα υποβλήθηκαν στην Αρχή 

Δημοσίων υμβάσεων για προέγκριση. Ως εκ τούτου χρειάστηκαν 5 μήνες ώστε να 

υιοθετηθεί η διαδικασία της υμφωνίας Πλαίσιο. Η παροχή δωρεάν νομικής αρωγής 

εφαρμόζεται πλέον από τον Ιούνιο του 2011.  

 

Η υλοποίηση της νομοθετικής υποχρέωσης της  Επιτροπής Ισότητας των Υύλων στην 

Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση για  παροχή ανεξάρτητης συνδρομής σε 
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θύματα έμφυλων διακρίσεων είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα και  πλεονέκτημα στα χέρια 

των εργαζομένων  αντρών και γυναικών που θέλουν να προχωρήσουν δικαστικά για 

δικαίωση. ημειώνεται ότι ήδη 57 θύματα διάκρισης, για τα οποία προηγήθηκε Έκθεση των 

Επιθεωρητών/τριών Ισότητας ότι διαπιστώνεται διάκριση λόγω φύλου, έχουν αιτηθεί  

παροχή νομικής αρωγής από την ΕΙΥ και ήδη εγκρίθηκαν. Σο θύμα επιλέγει το δικηγόρο 

της επιλογής του από κατάλογο νομικών συμβούλων για κάθε επαρχία ξεχωριστά, εκτός 

από την Πάφο όπου δεν υπήρξε ενδιαφέρον από νομικούς (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΦ). 

 

 

8.5 ΕΨΣΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΙΥ 

Για αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΕΙΥ δημιουργήθηκε η ανάγκη δημιουργίας 

εσωτερικών κανονισμών των συνεδριάσεων της ΕΙΥ, οι οποίοι εγκρίθηκαν ομόφωνα από 

την ΕΙΥ και ήδη τέθηκαν σε εφαρμογή(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Φ).    

 

 

9. ΔΙΑΠΙΣΨΕΙ/ΕΙΗΓΗΕΙ 
 

 

                       

Η Επιτροπή εργάστηκε με γοργούς και σκληρούς ρυθμούς για να καλύψει τους στόχους που 

έθεσε. Ήδη είναι τροχιοδρομημένες νέες δράσεις για το 2012 και φαίνεται ότι τίποτα πια δεν θα 

την εμποδίσει να δραστηριοποιείται στον τομέα της. Ιδιαίτερα,  καταγράφεται η σημαντική 

προσπάθεια και συμβολή της  Πρόεδρου της ΕΙΥ, στην υλοποίηση του προγράμματος δράσης της 

ΕΙΥ διατηρώντας σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με τα δυο στελέχη της ΕΙΥ. Η συνεργασία της 

Προέδρου με τα μέλη της ΕΙΥ είναι πολύ καλή και έχει συμβάλει στο ενδιαφέρον και στην 

αναβάθμιση του περιεχομένου των συνεδριάσεων της ΕΙΥ. 

 

Ιδιαίτερα σημαντική για την αναβάθμιση της δράσης της ΕΙΥ ήταν το πρακτικό ενδιαφέρον που 

είχε ολόχρονα η Τπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα ωτηρούλα 

Φαραλάμπους, η οποία ενθάρρυνε και στήριξε έμπρακτα όλες τις δράσεις της ΕΙΥ, διατηρώντας 

στενές σχέσεις με την Πρόεδρο και την επιστημονική συνεργάτιδα της ΕΙΥ, αλλά και η 

ενεργοποίηση και συμμετοχή όλων των μελών της ΕΙΥ στις δράσεις της. 
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Με την αναβάθμιση της δουλειάς της Επιτροπής και τις προγραμματισμένες δράσεις για το 2012 

είναι φανερό ότι η διοικητική λειτουργός της Επιτροπής θα πρέπει να αναλάβει σημαντικό μέρος 

της υλοποίησης των δράσεων που περιλαμβάνουν και το συντονισμό της Επιτροπής με άλλους 

φορείς. υνεπώς η ανάγκη ενίσχυσης της Επιτροπής με γραμματειακό προσωπικό είναι ήδη 

φανερή και ευελπιστούμε ότι θα το πετύχουμε εντός του έτους 2012 στα πλαίσια της παρεχόμενης 

υλικοτεχνικής στήριξης της Επιτροπής από το Σμήμα Εργασίας .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  ύνθεση Επιτροπής Ισότητας των Υύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική 
Εκπαίδευση 
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ΜΔΛΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΙΟΣΗΣΑ 

A/A ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΣΜΗΜΑ ΣΗΛ. ΦΑΞ. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

1 
ΑΡΓΔΝΣΟΤΛΑ 

ΙΩΑΝΝΟΤ 
ΠΡΟΔΓΡΟ 

25358090 

99679594 

22400875 

22347727 

chairgendercommittee@mlsi.gov.cy. 

argenlaw@spidernet.com.cy 

2 
ΔΛΔΝΑ 

ΙΒΙΣΑΝΙΓΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΔΡΓΑΙΑ 22400819 22400809 esivitanidou@dl.mlsi.gov.cy 

3 
ΓΩΡΑ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 
ΤΓΓΣ 22805935 22518356 dcharalambous@papd.mof.gov.cy 

4 
ΜΑΙΡΗ 

ΑΝΣΑΦΙΑΝΟΤ 
ΣΓΓΠ 

22601551 

99614994 
22602763 msantafianou@papd.mof.gov.cy 

5 
ΛΔΝΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ 
ΟΔΒ 22665102 22669459 lpanayiotou@oeb.org.cy 

6 ΑΙΜΙΛΙΟ ΜΙΥΑΗΛ ΚΔΒΔ 22889800 22665685 aimilios@ccci.org.cy 

 

7 

ΓΔΠΟΙΝΑ ΗΑΙΑ 

ΚΟΜΑ 
ΔΚ 

22849849 

99817185 
22849850 despina.isaia@sek.org.cy 

8 
ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΤΚΟΤ-

ΣΑΤΡΙΝΟΤ 
ΠΔΟ 

22866400 

99486147 
22346828 marina@peo.org.cy 

9 
ΙΩΗΦ 

ΑΝΑΣΑΙΟΤ 
ΓΔΟΚ 22872194 22670494 

anastasiou_i@deok.org.cy      

 

Γραμμαηέας Δπιηροπής 

NANTIA 

ΑΝΓΡΔΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΟ 
22400894 22400875 nandreopoulou@papd.mof.gov.cy  

 

Δπιζηημονική σνεργάηιδα 

ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ 22400895 22400875 pilavaki@mail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ Προσχέδιο Κώδικα Πρόληψης και Καταστολής σεξουαλικής παρενόχλησης στο 
χώρο εργασίας 

mailto:chairgendercommittee@mlsi.gov.cy
mailto:argenlaw@spidernet.com.cy
http://www.genderequality.com.cy/main/esivitanidou@dl.mlsi.gov.cy
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mailto:msantafianou@papd.mof.gov.cy
mailto:lpanayiotou@oeb.org.cy
mailto:aimilios@ccci.org.cy
mailto:despina.isaia@sek.org.cy
mailto:marina@peo.org.cy
mailto:anastasiou_i@deok.org.cy
mailto:nandreopoulou@papd.mof.gov.cy
mailto:pilavaki@mail.com


ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΨΝ ΕΙΥ -2012 
 

ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ, ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΓΑ ΔΙΦ 32 

 
 

ΚΨΔΙΚΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ 

ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΥΑΙΝΟΜΕΝΨΝ 

ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΦΛΗΗ ΣΟΝ ΕΡΓΑΙΑΚΟ XΨΡO  

 

 

 επτέμβρης 2011 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ, Επιστημονική υνεργάτιδα Επιτροπής Ισότητας 
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Ι.  ΚΟΠΟ 

(1) Σκοπός αυτού του κώδικα είναι η σωστή πρόληψη και αντιμετώπιση 

περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο του ΚΟΤ.  

(2) Ο κώδικας αυτός παρέχει τις απαραίτητες διαδικασίες χειρισμού του 

προβλήματος και παρεμπόδισης επανάληψης του.  

(3) Ενθαρρύνει και προωθεί την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και 

διαδικασιών που οδηγούν στη δημιουργία «καθαρών» εργασιακών χώρων από 

περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, όπου εργοδότης και εργαζόμενοι/ες 

σέβονται αμοιβαία την ακεραιότητα και αξιοπρέπεια και το δικαίωμα τους για 

ισοτιμία στον εργασιακό χώροi.  

Ο ΚΟΤ αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα του αδικήματος της σεξουαλικής 

παρενόχλησης και παρενόχλησης ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δεχτεί καμιά 

δικαιολόγηση φαινομένων σεξουαλικής παρενόχλησης από οποιονδήποτε και 

αν προέρχονται και θέτει ως στόχο: 

(α) τη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, όπου όλο το 

προσωπικό θα συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια, ευγένεια και σεβασμό ο/ή 

ένας/μια προς τον/την άλλο/η  

(β) τη δημιουργία και εφαρμογή ενός συστήματος εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης του προσωπικού σε σχέση με τη σεξουαλική παρενόχληση, τις 

ευθύνες και τις υποχρεώσεις του αναφορικά με αυτή 

(γ) τη δημιουργία και εφαρμογή μιας εσωτερικής διαδικασίας πρόληψης, 

αντιμετώπισης και διερεύνησης παραπόνων 

(δ) την αντιμετώπιση όλων των καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχλησης 

δίκαια, με ευαισθησία, εντός λογικών χρονικών πλαισίων και με πλήρη 

εχεμύθεια 
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(ε) την προστασία  από εκδικητικές ενέργειες εναντίον των παραπονούμενων και 

των προσώπων που επιθυμούν να δώσουν μαρτυρία σχετικά με καταγγελία 

(στ) την ενθάρρυνση των εργαζομένων να αναφέρουν τέτοιες συμπεριφορές που 

παραβιάζουν την πολιτική του ΚΟΤ για αντιμετώπιση της σεξουαλικής 

παρενόχλησηςii. 

2. ΣΟΦΟ 

2.1  ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΨΔΙΚΑ  

(1) Παρά το γεγονός ότι ο κώδικας αυτός σκοπεύει να καθοδηγήσει τον ΚΟΤ ως 

εργοδότη και το προσωπικό του,  οι θύτες και τα θύματα σεξουαλικής 

παρενόχλησης μπορεί να περιλαμβάνουν: 

(α) Ιδιοκτήτες/τριες 

(β) Εργοδότες 

(γ) Διευθυντές/τριες 

(δ) Προϊσταμένους/ες. 

(ε) Εργαζόμενους/ες 

(στ) Υποψήφιους/ες για εργασία. 

 (ζ) Προμηθευτές. 

(η) Εργολάβους. 

(θ) άλλα άτομα που συναλλάσσονται με τον Οργανισμό 

(2) Καμία διάταξη του 2 (1) δεν παρέχει υποχρέωση στους εργοδότες να λάβουν 

πειθαρχικές κυρώσεις σε περίπτωση μη εργαζομένωνiii. 
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 3. ΟΡΙΜΟ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΦΛΗΗ  

(1) Σεξουαλική παρενόχληση είναι κάθε ανεπιθύμητη πράξη σεξουαλικής 

φύσης. Αυτή η ανεπιθύμητη φύση είναι το όριο που διαχωρίζει από τη 

συμπεριφορά που είναι επιθυμητή και αμοιβαία. 

(2) Μια πράξη γίνεται σεξουαλική παρενόχληση αν: 

 (α) Η συμπεριφορά επιμένει, αν και ένα μόνο περιστατικό της παρενόχλησης 

μπορεί να αποτελεί κι αυτό σεξουαλική παρενόχληση και / ή  

(β) Ο/η δέκτης/τρια έχει ξεκαθαρίσει ότι θεωρεί τη συμπεριφορά  προσβλητική 

και/ή 

(γ) Ο/η θύτης έπρεπε να γνωρίζει ότι η συμπεριφορά αυτή θεωρείται 

απαράδεκτηiv  

4. ΜΟΡΥΕ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΦΛΗΗ  

(1) Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να περιλαμβάνει ανεπιθύμητη φυσική, 

λεκτική ή μη λεκτική επαφή και δεν περιορίζεται στα παραδείγματα που 

ακολουθούν: 

(α) Η φυσική επαφή περιλαμβάνει κάθε φυσική ανεπιθύμητη επαφή, η οποία 

καλύπτει από άγγιγμα μέχρι σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό, και 

περιλαμβάνει ακόμα και το σωματικό έλεγχο από ή στην παρουσία του 

αντίθετου φύλου. Ο βιασμός και η σεξουαλική κακοποίηση αποτελούν ποινικό 

αδίκημα με βάση τον ποινικό κώδικα.  

(β) Λεκτικές μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης περιλαμβάνουν εισηγήσεις και 

υποδείξεις, σεξουαλικές συμβουλές, σχόλια με σεξουαλικό περιεχόμενο, 

ανέκδοτα σεξουαλικού περιεχομένου ή προσβολές ή ανεπιθύμητα γραφικά 

σχόλια για το σώμα που γίνεται στην παρουσία ή απευθύνονται σ΄αυτούς/ες, 

ανεπιθύμητες και ακατάλληλες ερωτήσεις σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ενός 

ατόμου.  
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(γ) Μη λεκτικές μορφές της σεξουαλικής παρενόχλησης περιλαμβάνουν 

ανεπιθύμητα υπονοούμενα, ανεπιθύμητες χειρονομίες, ασέλγεια, και/ή 

ανεπιθύμητη επίδειξη σεξουαλικών εικόνων και αντικειμένων, μηνύματα στο 

κινητό ή ηλεκτρονικά μηνύματα αισχρού περιεχομένου κτλ.  

 (δ) Quid pro quo παρενόχληση υπάρχει όταν ένας ιδιοκτήτης, εργοδότης, επόπτης, 

μέλος αναλαμβάνει τη διαχείριση ή συνεργάζεται ή επιχειρεί να επηρεάσει συνθήκες 

εργασίας, προαγωγές, την κατάρτιση, την πειθαρχία, την απόλυση, αυξήσεις μισθού, 

αύξηση ή άλλο όφελος ενός/μιας υπαλλήλου ή υποψήφιου ατόμου για εργασία , με 

αντάλλαγμα τις σεξουαλικές χάρες. 

 (2) εξουαλική ευνοιοκρατία υπάρχει όταν ένα πρόσωπο που είναι σε μια θέση 

εξουσίας αμείβει μόνο εκείνους/ες οι οποίοι/ες ανταποκρίνονται στις σεξουαλικές 

προτάσεις του, ενώ άλλοι/ες εργαζόμενοι/ες που αξίζουν αλλά δεν ανταποκρίνονται 

στις σεξουαλικές του προτάσεις στερούνται προαγωγής ή μισθολογικών αυξήσεων ή 

άλλων ωφελημάτωνv. 

Η σεξουαλική παρενόχληση και παρενόχληση λόγω φύλου μπορεί να εκδηλωθεί με 

διάφορους τρόπους, όπως, για παράδειγμα: 

 

υμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως ή βασιζόμενη στο φύλο, εκφραζόμενη με 

πράξεις: 

 Ανεπιθύμητα ή και προσβλητικά αγγίγματα, χάδια ή φιλιά σε οποιοδήποτε 

μέρος του σώματος 

 Αχρείαστη οικειότητα  

 Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, εντός ή/και εκτός εργασίας 

 υμπεριφορά που μπορεί να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα με βάση τον Ποινικό 

Κώδικα, όπως, για παράδειγμα, βιασμός, κοινή επίθεση, άσεμνη επίθεση 

εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον άντρα κ.ο.κvi 

 

υμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως ή βασιζόμενη στο φύλο, εκφραζόμενη με 

λόγια: 

 Ανήθικα ή προσβλητικά σχόλια ή «αστεία» 

 Ανεπιθύμητες προσκλήσεις για ραντεβού ή για σεξουαλική επαφή 
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 Διεισδυτικές ερωτήσεις αναφορικά με την προσωπική ζωή ή το σώμα και 

σεξουαλικά υπονοούμενα 

 Προφορικά ερωτόλογα και ενοχλητικό φλερτάρισμα 

 Προσβολές ή πειράγματα σε σχέση με το φύλο ή/και το σεξουαλικό 

προσανατολισμόvii 

 

υμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως ή βασιζόμενη στο φύλο, μη εκφραζόμενη με 

λόγια: 

 Επίμονα κοιτάγματα ή πρόστυχες χειρονομίες και νοήματα με τα μάτια, 

χέρια, γλώσσα, σφυρίγματα κ.ο.κ 

 Μηνύματα μέσω κινητών τηλεφώνων με προσβλητικό περιεχόμενο 

 Προβολή ή έκθεση εικόνων, φωτογραφιών, ταινιών σεξουαλικού 

περιεχομένου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο 

 Γραπτά ερωτόλογαviii 

 

εξουαλική παρενόχληση δεν είναι η σεξουαλική επαφή, ερωτοτροπίες ή φιλίες οι 

οποίες είναι καλοδεχούμενες ή αμοιβαίεςix. 

 5. ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΑΡΦΕ  

(1) Ο Οργανισμός .... έχει θέσει στις προτεραιότητες του τη δημιουργία και 

διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος,  στο οποίο η αξιοπρέπεια όλων των 

εργαζομένων γίνεται σεβαστή. Ως εκ τούτου τα θύματα σεξουαλικής 

παρενόχλησης ενθαρρύνονται και προτρέπονται να αισθάνονται ότι τα 

παράπονά τους δεν θα αγνοούνται ή δεν θα θεωρούνται ασήμαντα και να μη 

φοβούνται αντίποινα. Αντίποινα ή οποιεσδήποτε άλλες εκδικητικές ενέργειες 

δεν θα υποστούν ούτε άλλοι/ες εργαζόμενοι/ες  που θα δώσουν μαρτυρία.  

Οι παρακάτω οδηγίες  πρέπει απαραίτητα να τηρούνται από:   

(α) Διευθυντές/ντριες, προϊστάμενους/ες και υπαλλήλους, οι οποίοι οφείλουν να 

απέχουν από τη διάπραξη πράξεων σεξουαλικής παρενόχλησης. 

(β) λοι οι διευθυντές/ντριες, προϊστάμενοι/ες και  εργαζόμενοι/ες έχουν να 

διαδραματίσουν  ρόλο, συμβάλλοντας στη δημιουργία και διατήρηση ενός 
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εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο η σεξουαλική παρενόχληση θα είναι 

απαράδεκτη. Θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα πρότυπα συμπεριφοράς τους δεν 

προκαλούν αδίκημα και θα πρέπει να αποθαρρύνουν την απαράδεκτη συμπεριφορά 

εκ μέρους των άλλων.  

(γ) Οι διευθυντές/ντριες  και οι προϊστάμενοι/ες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα 

άτομα, όπως πελάτες, προμηθευτές, οι αιτούντες εργασία και άλλοι που έχουν σχέση 

με τον Οργανισμό την επιχείρηση, δεν υπόκεινται σε σεξουαλική παρενόχληση από 

οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού τους, περιλαμβανομένων των προϊστάμενων ή 

και το αντίθετο.  

(δ) Οι διευθυντές/ντριες και οι προϊστάμενοι πρέπει  να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα 

που απαιτούνται, σύμφωνα με αυτό τον κώδικα, όταν οι περιπτώσεις σεξουαλικής 

παρενόχλησης που συμβαίνουν στο χώρο εργασίας περιέρχονται σε γνώση τους. 

 (2) Αυτός ο κώδικας αναγνωρίζει την υπεροχή των συλλογικών συμβάσεων που 

ρυθμίζουν το χειρισμό των περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης, και δεν 

θεωρείται ότι υποκαθιστά πειθαρχικούς κώδικες και τις διαδικασίες που περιέχουν 

τα εν λόγω μέτρα, εφόσον αυτά αποτελούν αντικείμενο των συλλογικών συμβάσεων, 

ή το αποτέλεσμα  κοινής απόφασης από έναν εργοδότη και ομάδα εργαζομένων στο 

χώρο εργασίας. Ωστόσο, οι συλλογικές συμφωνίες και οι  δηλώσεις πολιτικής θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος 

Κώδικαx. 

6. ΔΗΛΨΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

(1) Ο Οργανισμός........ ως πρώτο βήμα για να εκφράσει την ανησυχία 

και τη δέσμευση του για την αντιμετώπιση του προβλήματος της 

σεξουαλικής παρενόχλησης, εκδίδει αυτή τη δήλωση πολιτικής η οποία 

προβλέπει ότι:  

(α) Όλοι οι εργαζόμενοι/ες έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με την 

πολιτική του Οργανισμού στο θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης και να 

προσφέρουν στήριξη στο θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης 
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(β)  Όλοι οι εργαζόμενοι/ες έχουν υποχρέωση πλήρους εχεμύθειας προς τους 

υπόλοιπους συναδέλφους σε περίπτωση που καταθέτουν στοιχεία ως μέρος της 

διερεύνησης της καταγγελίας. Σχολιασμός εμπιστευτικών πληροφοριών ή και 

διάδοση φημών δεν πρέπει και δεν θα γίνεται ανεκτή. 

(γ) Όλοι οι εργαζόμενοι/ες, οι αιτούντες/σες εργασία και άλλα πρόσωπα που 

έχουν σχέση με την επιχείρηση, έχουν το δικαίωμα να αντιμετωπίζονται με 

αξιοπρέπεια. 

(δ) Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας δεν θα είναι επιτρεπτή ή 

ανεκτήxi και θα τιμωρείται αυστηρά (άρθρο 5). 

(ε) Τα άτομα που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας 

έχουν δικαίωμα να υποβάλουν παράπονο γι 'αυτό έχουν ληφθεί τα κατάλληλα 

μέτρα από τον Οργανισμό(άρθρο 7). 

(2) Ο Οργανισμός έχει υποχρέωση να εφαρμόσει τον κώδικα αυτό και να λάβει 

πειθαρχικά μέτρα εναντίον όσων εργαζομένων δεν συμμορφώνονται με την 

πολιτική αυτή. 

 (α) λοι/ες εργαζόμενοι/ες, υποψήφιοι/ες για εργασία και άλλα πρόσωπα που 

συνεργάζονται με τον Οργανισμό, έχουν δικαίωμα να αντιμετωπίζονται με 

αξιοπρέπεια.  

(β)  Η σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο δεν επιτρέπεται και δεν 

συγχωρείται.  

(γ) Σα άτομα που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας έχουν 

δικαίωμα να υποβάλουν παράπονο στο άτομο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον 

Οργανισμό για το σκοπό αυτό.  

(3) Η διαδικασία που θα ακολουθείται από τους υπαλλήλους που έχουν πέσει 

θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης είναι η ακόλουθη: 

(α) Οι καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης θα αντιμετωπίζονται σοβαρά, 

γρήγορα, με ευαισθησία και με εχεμύθεια. 
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(β) Οι εργαζόμενοι/ες θα προστατεύονται από θυματοποίηση, αντίποινα και από 

ψεύτικες κατηγορίες. 

(4) Ο κώδικας αυτός κοινοποιείται προς όλους/ες τους/τις εργαζομένους/ες.  

7. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

Ο Οργανισμός έχει αναπτύξει σαφείς διαδικασίες για την αντιμετώπιση της 

σεξουαλικής παρενόχλησης. Αυτές οι διαδικασίες εξασφαλίζουν την επίλυση 

των προβλημάτων με ένα ευαίσθητο, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. 

(1) υμβουλές και βοήθεια  

Επειδή η σεξουαλική παρενόχληση είναι ένα ευαίσθητο θέμα και το θύμα μπορεί να 

μην αισθάνεται άνετα να προσεγγίσει το δράστη ή να καταθέσει επίσημη 

διαμαρτυρία ή να απευθυνθεί προς συναδέλφους/σες για υποστήριξη, ο Οργανισμός 

έχει ορίσει τον/την ........ως το άτομο στο οποίο τα θύματα μπορούν να απευθυνθούν 

για εμπιστευτικές συμβουλές, αφού το άτομο αυτό έχει εξασφαλίσει την προτίμηση 

από την πλειοψηφία των εργαζομένων.  Για το σκοπό αυτό το άτομο αυτό έχει 

καταρτιστεί επαρκώς από την Επιτροπή Ισότητας των Υύλων στην Απασχόληση και 

στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και είναι σε θέση να ακούσει παράπονα και να 

παράσχεις συμβουλές και καθοδήγηση με πλήρη εχεμύθεια.  

(2) Επιλογές για την επίλυση ενός προβλήματος 

(α) Οι εργαζόμενοι/ες πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν δύο επιλογές για την 

επίλυση ενός προβλήματος που αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση. Ο 

ανεπίσημος/άτυπος τρόπος  επίλυσης του προβλήματος  ή η έναρξη μια τυπικής 

διαδικασίας.   

(β) Ο/η εργαζόμενος/η είναι ελεύθερος χωρίς  καμία απειλή να αποδεχθεί τη μία ή 

την άλλη επιλογήxii. 

(3) Άτυπη διαδικασία 
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(α) Αν ικανοποιείται το θύμα θα ενθαρρυνθεί να εξηγήσει στο άτομο που προκαλεί 

την ανεπιθύμητη συμπεριφορά ότι αυτή δεν είναι ευπρόσδεκτη, ότι τον προσβάλλει, 

ότι του δημιουργεί δυσαρέσκεια, και ότι επεμβαίνει στην εργασία του/της.  

β) Εάν η άτυπη αυτή προσέγγιση δεν δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα, ή εάν η 

υπόθεση είναι σοβαρή ή αν η συμπεριφορά συνεχίζεται, θα αρχίσει μια επίσημη 

διαδικασία. οβαρές περιπτώσεις περιλαμβάνουν: σεξουαλική κακοποίηση,  βιασμό, 

απειλή, εκβιασμό, θυματοποίηση κτλxiii. 

 (4) Επίσημη διαδικασία 

ταν επιλεγεί η επίσημη διαδικασία από το θύμα, του προσδιορίζονται οι θεσμοί 

στους οποίους μπορεί να υποβάλει παράπονο αν δεν ικανοποιηθεί από τον 

εσωτερικό χειρισμό και ενημερώνεται  για τυχόν  χρονικά πλαίσια που υπάρχουν 

για υποβολή του παραπόνου.  

(γ) Σόσο στην επιλογή της άτυπης ή της τυπικής διαδικασίας εξηγείται στο θύμα ότι 

εάν η υπόθεση δεν επιλυθεί ικανοποιητικά, το θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί με την 

υποβολή παραπόνου στους επίσημους θεσμούς του κράτους. Ενθαρρύνεται δε να 

υποβάλει το παράπονο για διερεύνηση το ταχύτερο δυνατόxiv. 

 (5) Διερεύνηση και λήψη πειθαρχικών μέτρων 

(α)  Κατά τη διάρκεια της έρευνας τόσο στην άτυπη όσο και στην τυπική διαδικασία 

διασφαλίζεται ότι το θιγόμενο πρόσωπο δεν είναι σε μειονεκτική θέση, και ότι η θέση 

του/της καταγγελλόμενου/ης δεν θίγεται εάν το παράπονο κριθεί αδικαιολόγητο. 

(β)  Οι πειθαρχικές κυρώσεις ισχύουν και για τυχόν αντίποινα σε άτομα τα οποία με 

καλή πίστη υπέβαλαν παράπονο σεξουαλικής παρενόχλησης που δεν κρίθηκαν ως 

τέτοια.  

(γ) Οι πειθαρχικές κυρώσεις δύνανται να περιλαμβάνουν: 

Επίσημες επιπλήξεις ή και προειδοποιήσεις που θα περιληφθούν στον προσωπικό 

φάκελο, υποβιβασμό, μετακίνηση, δυσμενή μετάθεση ή και απόλυσηxv. 
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(6) Ποινική και αστική διαδικασία 

Ένα θύμα σεξουαλικής κακοποίησης έχει το δικαίωμα να ασκήσει ξεχωριστές 

ποινικές και/ή αστικές κατηγορίες εναντίον ενός φερομένου ως δράστη, και τα 

νομικά δικαιώματα του θύματος σε καμία περίπτωση δεν περιορίζονται από αυτόν 

τον κώδικα. 

(7) Επίλυση διαφορών 

ε περίπτωση που μια καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης δεν μπορεί να 

επιλυθεί ικανοποιητικά από τις εσωτερικές διαδικασίες που καθορίζονται 

παραπάνω, κάθε μέρος μπορεί να υποβάλει παράπονο στους θεσμούς του 

κράτους(δες άρθρο 11).  

8. Εμπιστευτικότητα 

(1) Ο Οργανισμός και οι εργαζόμενοι/ες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα παράπονα 

σεξουαλικής παρενόχλησης διερευνώνται και αντιμετωπίζονται με τρόπο που 

εξασφαλίζει ότι η ταυτότητα των εμπλεκομένων προσώπων δεν γνωστοποιείται, 

μέχρι τη διερεύνηση της καταγγελίας. 

(2) Εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα κατά την πειθαρχική έρευνα. Μόνο τα 

αρμόδια μέλη της διοίκησης, καθώς και το θιγόμενο πρόσωπο και ο φερόμενος ως 

δράστης, οι μάρτυρες και τυχόν διερμηνέας, αν απαιτείται, πρέπει να είναι 

παρόντες/ούσες  κατά την πειθαρχική έρευνα. 

(3) Ο Οργανισμός υποχρεούται να γνωστοποιεί στα δύο μέρη ή στους εκπροσώπους 

τους, τις πληροφορίες που μπορεί να είναι λογικά αναγκαίες για να μπορέσουν τα 

ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για οποιαδήποτε διαδικασία προκύπτει 

από την εφαρμογή του κώδικα αυτούxvi. 

9. Πρόσθετη αναρρωτική άδεια 

ταν το δικαίωμα του/της εργαζομένου/ης σε αναρρωτική άδεια έχει εξαντληθεί, ο 

Οργανισμός θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τη χορήγηση πρόσθετης αναρρωτικής 
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άδειας σε περίπτωση σοβαρής μορφής σεξουαλικής παρενόχλησης, και το θύμα έχει 

πιστοποιητικό γιατρού, ότι χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξηxvii. 

10. Ενημέρωση και εκπαίδευση 

(1) Ο Οργανισμός πρέπει να διασφαλίζει ότι αντίγραφα αυτού του κώδικα είναι 

προσιτά και διαθέσιμα σε όλο το προσωπικό. 

(2) Ο Οργανισμός θα περιλάβει το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης σε 

προγράμματα προσανατολισμού, εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων 

του, καθώς και των ηγετικών στελεχών τουxviii. 

11.  ε ποιους φορείς/Σμήματα μπορούν να υποβληθούν παράπονα για 

διερεύνηση 

- την Επιτροπή Ισότητας των Υύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική 

Εκπαίδευση, Κλήμεντος 9, 6ος όροφος,  Λευκωσία, τηλ. 22400895  ή στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.genderequality.spidernet.com.cy, συμπληρώνοντας το έντυπο 

υποβολής παραπόνου ή απευθείας στο  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

genderequality@spidernet.com.cy  

 

- τους/στις Επιθεωρητές/τριες του Σμήματος Εργασίας  του Τπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κλήμεντος 9, 4ος όροφος, Λευκωσία, στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο director@dl.mlsi.gov.cy (τηλ. 22400847) 

 

- την Αρχή Ισότητας της Επιτρόπου Διοίκησης, Era House, Διαγόρου 2 1097, τηλ. 

22405500 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ombudsman@ombudsman.gov.cy 

 

Οι φορείς αυτοί προσφέρουν καθοδήγηση και θα χειριστούν και διερευνήσουν το 

παράπονο με εχεμύθεια και αντικειμενικότητα 

 

Μπορούν επίσης να υποβληθούν παράπονα:  

-Στις συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

-Σε οργανώσεις/φορείς προώθησης της έμφυλης ισότητας     

 

http://www.genderequality.spidernet.com.cy/
mailto:genderequality@spidernet.com.cy
mailto:director@dl.mlsi.gov.cy
mailto:ombudsman@ombudsman.gov.cy
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Αν επιθυμεί να προχωρήσει ένα θύμα δικαστικά, η Επιτροπή Ισότητας 

των Υύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση, μπορεί 

να  παράσχει ανεξάρτητη νομική συνδρομή.  

Για τον Οργανισμό 

……………………………… 

Λευκωσία ……..2011 

 REFERENCES (στην τελευταία σελίδα της έκθεσης) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ Μετάφραση έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Υύλων 

με τίτλο «100 χρόνια από την 8η Μάρτη 1911, 100 έμφυλες ανισότητες» 

100 χρόνια από την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Γυναίκα 

- 100 ανισότητες παραμένουν 

Η 8η  του Μάρτη του 2011 σηματοδοτεί την εκατοστή επέτειο της Παγκόσμιας 

Ημέρας για τη Γυναίκα και αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει μακρύς δρόμος 

ακόμα μέχρι την επίτευξη της έμφυλης ισότητας. 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων-EIGE ετοίμασε αυτό τον 

κατάλογο με 100 ανισότητες – μια απλή ένδειξη των σημερινών ανισοτήτων – 

που καταδεικνύει ότι παρά την πρόοδο των τελευταίων 100 χρόνων, η έμφυλη 

ανισότητα παραμένει ένα άλυτο ζήτημα. Οι γυναίκες γενικά δεν αμείβονται το 

ίδιο με τους άντρες για την ίδια  εργασία, οι γυναίκες δεν εκπροσωπούνται ίσα 

στις επιχειρήσεις, στην πολιτική και η υγεία, η εκπαίδευση και η βία ενάντια 

στις γυναίκες είναι φλέγοντα ζητήματα σήμερα.  

Η Διευθύντρια του EIGE Virginija Langbakk, ανέφερε: "η ανισότητα είναι 

έκδηλη ακόμα σε πολλούς τομείς. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το  

59% των αποφοίτων πανεπιστημίων στην Ε.Ε και μόνο ένα 3% των προέδρων 

εταιρειών είναι γυναίκες και μόνο 12% είναι μέλη των συμβουλίων τους. Κατά 

μέσο όρο, στην Ε.Ε, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών παραμένει υψηλότερο από 

αυτό των αντρών". 

Μετακινώντας τα εμπόδια για την έμφυλη ισότητα, καταπολεμώντας τη βία που 

βασίζεται στο φύλο,  αυξάνοντας τον αριθμό των γυναικών στην αγορά εργασίας, 

στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών και σε ανώτερες ιεραρχικά θέσεις, έχει 

θετική επίδραση στην οικονομία και στην ανάπτυξη της κάθε γυναίκας και του 

κάθε άντρα. 

Π.χ η τράπεζα της Ιταλίας υπολογίζει ότι αν η γυναικεία απασχόληση αυξηθεί 

στο 60%, το ακάθαρτο εγχώριο προϊόν θα αυξηθεί 7%. “σε μια χώρα όπου η 

ανάπτυξη βρίσκεται στο 1%, αυτό είναι κάτι που πρέπει να είναι στο μυαλό”   
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Εκατοστή Επέτειος Παγκόσμιας Ημέρας Γυναίκας- 100 ανισότητες σε βάρος των γυναικών 

1. Το 2009, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην Ε.Ε ήταν 
 12.1 % χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των αντρών. 

2. Το 31% των εργαζομένων γυναικών στην Ε.Ε εργαζόταν  
με μερική απασχόληση σε σύγκριση με το 7.4% των αντρών το  
2009. 

3. Το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονταν στο ρίσκο φτώχειας το 2007 ήταν 
 17% συγκρινόμενο με  15% των αντρών. Για τα ηλικιωμένα άτομα το 
 ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 22% για τις γυναίκες και στο 17% για τους άντρες (και στο 34% για τους  
μονογονιούς). 

4.Το 2008, το ποσοστό των άνεργων γυναικών ήταν 0.9%  
μεγαλύτερο από αυτό των αντρών. 

5.Το ποσοστό ανεργίας για τις μετανάστριες(14%) είναι υψηλότερο από  
τους άντρες μετανάστες (11.3 %). 
 

6.Υπάρχουν λιγότερες απασχολούμενες γυναίκες με αναπηρίες  
από τους άντρες με αναπηρίες. 

7.Με περισσότερες γυναίκες εργαζόμενες στο δημόσιο τομέα, η  
επίδραση της απώλειας της εργασίας ως αποτέλεσμα της  
οικονομικής κρίσης και των περικοπών των προϋπολογισμών  
έγινε πιο αισθητή σε αυτές παρά στους άντρες δημόσιους υπαλλήλους. 

8.Η εμπειρία από προηγούμενες κρίσεις δείχνει ότι  
 η απασχόληση γενικά των αντρών αποκαθίσταται γρηγορότερα  
από των γυναικών. 

9. Το ρίσκο να μην επανενταχθούν στην αγορά εργασίας είναι  
μεγαλύτερο για τις γυναίκες. 

10.Η απόκτηση παιδιών επηρεάζει τα ποσοστά απασχόλησης  
των γυναικών και των αντρών διαφορετικά. Η γυναικεία  

συμμετοχή μειώνεται κατά μέσο όρο 12% ενώ των αντρών  
αυξάνεται κατά 9.1% περισσότερο. 

11. Το 2008, οι γυναίκες με παιδιά κάτω των 12 χρόνων  
είχαν αξιοσημείωτα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης από αυτές  
χωρίς παιδιά, 67%  και 78.5% αντίστοιχα, μια αρνητική διαφορά του 
 11.5 %. 

12. Το 2008, οι άντρες με παιδιά κάτω των 12 χρόνων είχαν ένα 
αξιοσημείωτο υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης από αυτούς  
χωρίς παιδιά, 91.6% vs. 84.8%, μια θετική διαφορά του 6.8 %. 

13. Περίπου το 30% των σε ηλικία εν δυνάμει εργαζομένων γυναικών 
 με οικογενειακές ευθύνες φροντίδας είναι είτε οικονομικά ανενεργές 
 είτε εργαζόμενες με μερική απασχόληση λόγω της έλλειψης  
υπηρεσιών φροντίδας για παιδιά και άλλα  

14. Το έμφυλο χάσμα αμοιβών και το χάσμα μεταξύ της  
πλήρους και της μερικής απασχόλησης τείνει να μεγαλώνει  
μεταξύ των ηλικιών 25-35, καταδεικνύοντας τη μεγάλη  
επίδραση των οικογενειακών ευθυνών στη γυναικεία 
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εξαρτώμενα πρόσωπα.  απασχόληση 

15. Τα 84% των αντρών που έχουν ένα ή περισσότερα παιδιά, ή η  
γυναίκα τους ή η σύντροφος τους αναμένει παιδί-δεν λαμβάνουν γονική άδεια, ενώ δικαιούνται. Περίπου όλες 
οι δικαιούχες μητέρες κάνουν χρήση του δικαιώματος τους για γονική άδεια, κάνοντας πιο  
δυσμενές το χάσμα. 

17.Οι εργαζόμενες γυναίκες απασχολούνται 39 ώρες τη  
βδομάδα κατά μέσο όρο σε δραστηριότητες του σπιτιού   
συγκρινόμενο με 26 ώρες που απασχολούνται οι άντρες 

17. Οι ευθύνες φροντίδας για ενήλικα εξαρτώμενα άτομα  
υπολογίστηκαν το 2005 να είναι διπλάσιες για τις γυναίκες 
 (12.8 εκατ.) από τους άντρες (7.6 εκατ). 

18. Το 2008, η γυναικεία απασχόληση μεταξύ των ηλικιών  
55-64 χρόνων  ήταν 18.2 % χαμηλότερη από των αντρών,  
κυρίως λόγω των ευθυνών για ενήλικα εξαρτώμενα άτομα. 

19. Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό απασχόλησης τους στην αγορά  
εργασίας είναι κατά μέσο όρο λιγότερο από τους άντρες, εν τούτοις οι 
 γυναίκες εργάζονται περισσότερες ώρες αν υπολογιστεί και η  
απλήρωτη εργασία που κάνουν (π.χ  εργασίες σπιτιού, φροντίδα  
παιδιών ή  ηλικιωμένων ατόμων, αρρώστων και γενικά άλλων  
εξαρτωμένων ατόμων μελών της οικογένειας) μαζί με την πληρωμένη 
 εργασία. 

20. Οι γυναίκες ηλικίας 25-44  απασχολούνται πρακτικά τρεις  
φορές περισσότερο από τους άντρες στη φροντίδα παιδιών 
 καθημερινά (60 λεπτά για τις γυναίκες και 22 λεπτά για τους  
άντρες). 

21. Οι γυναίκες ηλικίας 15-24 χρόνων εργάζονται μια ώρα  
περισσότερο την ημέρα από ότι οι άντρες καθώς έχουν να  
μαγειρέψουν, να πλύνουν πιάτα, να καθαρίσουν το σπίτι, να  
σιδερώσουν κτλ και αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

22. Το 2008, οι γυναίκες κατά μέσο όρο πληρώνονταν 17.5%  
λιγότερο από τους άντρες στην Ε.Ε. 

23. Οι γυναίκες είναι υπερεκπροσώπουμενες στον τομέα της υγείας, 
 της εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης, οι οποίοι είναι γενικά 

  τομείς όπου οι μισθοί είναι χαμηλότεροι από τα τυπικά αντρικά  
επαγγέλματα. 

24. Στον ίδιο τομέα ή επιχείρηση, οι εργασίες που επιτελούνται  
από γυναίκες τείνουν να αξιολογούνται και να πληρώνονται  

λιγότερο. 

25. Οι γυναίκες επιχειρηματίες υπολογίζονται στο  33.2% των  
αυτοεργοδοτούμενων γυναικών. 

26. Περισσότεροι άντρες παρά γυναίκες αναφέρουν ότι  
προτιμούν την αυτοεργοδότηση: περίπου το 50% των αντρών 
απάντησε ναι συγκρινόμενο με το 40% των γυναικών 

27. Οι γυναίκες υπολογίζονται μόνο στο 36% των πτυχιούχων στις 
 επιστήμες, στα μαθηματικά, πληροφορική και μηχανική. 

28. Η αναλογία των γυναικών φοιτητριών (55%) και των 
 πτυχιούχων (59%) υπερέχει των αντρών, αλλά είναι μικρότερη  
ανάμεσα στους διδακτορικούς φοιτητές (48%) και διδακτορικούς φοιτητές   
αποφοίτους (45%). 

29. Οι τομείς των επιστημών, μαθηματικών, υπολογιστών και ειδικά 30. Μόνο το 19 % των ακαδημαϊκών πρώτου βαθμού στα  
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 της μηχανικής, των κατασκευών και της βιομηχανίας  
χαρακτηρίζονται από υψηλό αριθμό αντρών με διδακτορικό με τις  
γυναίκες να είναι αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 25%. 

δημόσια πανεπιστήμια είναι γυναίκες. 

31. Η αναλογία τω γυναικών προφεσόρων είναι μεγαλύτερη στις  
ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες (27% και 18.6%) και  
χαμηλότερη στη μηχανική και στη τεχνολογία (7.2%). 

33.Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 39% των ερευνητών/τριών 
στο δημόσιο τομέα και, 37% όλων των ερευνητών/τριών  στην  
ανώτερη εκπαίδευση και  απλά το 19% στον επιχειρηματικό  
τομέα. 

33. Οι γυναίκες ερευνήτριες αριθμούν μεγαλύτερη αναλογία  στις  

κοινωνικές επιστήμες, στις γεωργικές επιστήμες, στη  
φαρμακολογία και στις ανθρωπιστικές επιστήμες παρά στη μηχανική 
 και στην τεχνολογία, αυτό είναι ένα θέμα που χρήζει διερεύνησης. 

34.Κατά μέσο όρο το 32% των επιστημόνων και μηχανικών  

είναι γυναίκες στην Ε.Ε των -27. 

35.  Το 59%  των γυναικών είναι απόφοιτες πανεπιστημίων, και το  
 82% των αντρών είναι προφέσορες σε αυτά. 

36. Μόνο το 13% των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης  
διευθύνονται και μόνο το 9% των πανεπιστημίων διευθύνονται 
 από γυναίκες. 

37.  Κατά μέσο όρο στην Ε.Ε των 27 κρατών μελών, μόνο το  
22% των συμβουλίων των πανεπιστημίων  και των ινστιτούτων  
έρευνας ήταν γυναίκες. 

38. Το 2004, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,  
πέραν του 68% των δασκάλων ήταν γυναίκες. Αντίθετα, στα  
πανεπιστήμια και άλλα τριτοβάθμιας ιδρύματα εκπαίδευσης, οι  
γυναίκες αποτελούν λιγότερο από το 40% των καθηγητών. 

39. Eπί του συνόλου των 543 νομπελιστών και βραβευθέντων στις 
 οικονομικές επιστήμες από το 1901, μόνο 41 δόθηκαν σε γυναίκες. 

40. Κατά μέσο όρο οι γυναίκες έχουν χαμηλότερη σύνταξη στην  
Ε.Ε. 

41. Το 2008, το ρίσκο φτώχειας μεταξύ των ηλικιωμένων γυναικών  

 ανήλθε στο 22% συγκρινόμενο με το 16% των ηλικιωμένων αντρών. 

42. Το 2008, το 35% των μονογονιών (κυρίως μητέρες) ήταν  

εκτεθειμένες σε υψηλό ρίσκο φτώχειας. 

43. Οι γυναίκες με αναπηρίες προερχόμενες από μειονότητες ή  
διαφορετική εθνότητα βιώνουν υψηλότερα ποσοστά φτώχειας από 
 τους άντρες, έχουν δυσμενέστερη πρόσβαση στην απασχόληση,  
εκπαίδευση, υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες. 

44. Στην πλειοψηφία των κρατών μελών της Ε.Ε, οι μετανάστριες  
βρίσκονται κατά 30% πιο πίσω από τις ντόπιες γυναίκες. 

45.  Ήδη τα δυο τρίτα των μεταναστριών είναι δραστηριοποιημένες 
 σε χαμηλών δεξιοτήτων επαγγέλματα, τα οποία συνδράμουν  
στην καταστρατήγηση δικαιωμάτων και στην ανασφάλεια, καθώς  
δημιουργούνται λιγότερες ευκαιρίες κινητικότητας σε άλλους  
εργοδότες. 

46. Προσοντούχες μετανάστριες γυναίκες έχουν διπλάσια  
πιθανότητα να εργοδοτηθούν σε επαγγέλματα χαμηλών  
προσόντων όταν συγκριθούν με τις ντόπιες με τα ίδια προσόντα  
και το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης. 
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47. Σε όλο τον κόσμο, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο  
ρίσκο φτώχειας από τους άντρες. Το 17 %των γυναικών στην Ε.Ε 
 (συγκρινόμενο με το 15% των αντρών) ζουν κάτω από το όριο 
 φτώχειας. 

48. Το ρίσκο φτώχειας είναι υψηλότερο μεταξύ των ηλικιωμένων  
γυναικών πέραν των 65 χρόνων σε σχέση με τους άντρες πέραν  
των 65 χρόνων (22% γυναίκες και 17% για άντρες). 

49. Οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 35% των μελών της ευρωβουλής  
και το  33% της ευρωπαϊκής επιτροπής. 

50. Το 2010, οι γυναίκες αποτελούσαν κατά μέσο όρο το 24% 
 των Μελών των εθνικών κοινοβουλίων στην Ε.Ε. 

51. Κατά μέσο όρο σε μια εκλογική διαδικασία που χαρακτηρίζεται 
 από 50% γυναίκες υποψήφιες, το αποτέλεσμα θα είναι η εκλογή  

μόνο του 39% των γυναικών υποψηφίων. 

52. Μόνο  το 2% των υπουργών είναι γυναίκες. 

53. Στα σώματα λήψης αποφάσεων οι γυναίκες πρόσφατα κατείχαν  
μόνο το 35% των ανώτερων θέσεων στα εθνικά  υπουργεία.   
Στις πολύ ψηλές θέσεις εκπροσωπούνται με   26%. 

54.  Οι γυναίκες ηγούνται 1 στις 10 περιφερειακών συνελεύσεων 
 στην Ε.Ε (14%) και αποτελούν λιγότερο από 1/3 των μελών  
τους (30%). 

55. Οι γυναίκες με αναπηρίες είναι υποεκπροσώπουμενες στις  
δημοκρατικές διαδικασίες και στα σώματα λήψης αποφάσεων  
γενικά, καθώς και σε  ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πολιτισμό και  
αθλητισμό. 

56.Μεταξύ των μεγαλύτερων σε δημοσιότητα εταιρειών στα 
 κράτη μέλη της Ε.Ε,  το 38% δεν έχει γυναίκες στα συμβούλια  
τους και μόνο το 28% έχει περισσότερες από μια γυναίκα. 

57. Το 2010, υπήρχαν μόνο 3% των γυναικών προέδρων σε εταιρείες και 12%  
των μελών των συμβουλίων διευθυντών. 

58. Μόνο το 20% των γυναικών ήταν στα ανώτερα σώματα λήψης  
αποφάσεων των αντιπροσώπων των εργαζομένων στις  
μεγαλύτερες εταιρείες. 

59. Στον ιδιωτικό τομέα κατά μέσο όρο σε όλη την Ε.Ε, οι γυναίκες  
υπολογίζεται ότι αποτελούν λιγότερο από το 1/3 (32%) των  

επιχειρηματιών. 

60.  Οι κυβερνώντες σε όλες τις κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης 
 είναι άντρες και στα σώματα λήψης αποφάσεων τους οι  

γυναίκες αποτελούν το  83% και μόνο το 17% είναι γυναίκες.  

61.  Το 20-25 % όλων των γυναικών βίωσαν εμπειρία φυσικής  
βίας τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια της ενήλικης τους ζωής 
 και περισσότερες από το 10% υποφέρουν από σεξουαλική βία  
περιλαμβανομένης της χρήσης βίας. 

62. Η βία έχει άμεσες σοβαρές και μακροχρόνιες  επιπλοκές  
στην υγεία και ψυχολογία και στην κοινωνική ανάπτυξη των  
γυναικών και των παιδιών. Η βία προκαλεί φυσική βλάβη,  
περιλαμβανομένης της βλάβης σε ανικανότητα, αποβολές  
εμβρύου, σπασμένα μέλη του σώματος, τραύματα και μώλωπες. 

63. Τα σεξουαλικά αδικήματα οδηγούν στο ρίσκο του ιού του  
HIV, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και ανεπιθύμητες/  
 αναγκαστικές εγκυμοσύνες. 

64. Χιλιάδες γυναίκες στην Ευρώπη σκοτώνονται κάθε χρόνο 
 από το σύντροφο τους ή πρώην συντρόφους τους. 

65. Μεταξύ του 40 και 50% των γυναικών στην Ε.Ε αναφέρουν  66. 500,000 κορίτσια στην Ε.Ε υφίστανται γενετικό  
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κάποιας μορφής σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας τους. ακρωτηριασμό ή απειλήθηκαν από αυτή την πρακτική. 

67. Πολλοί ηλικιωμένες γυναίκες αντιμετωπίζουν εγκατάλειψη ή  
καταχρήσεις βίας από τους/τις φροντιστές/στριες τους; Είναι πιο 
 πιθανό να τις κακομεταχειριστούν παρά τους ηλικιωμένους άντρες. 

68. Το συνολικό ετήσιο κόστος της οικογενειακής βίας κατά των  
γυναικών στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε υπολογίστηκε ότι  
στοίχισε το ποσόν των €16.000.000.000 το 2006. 

69. Πολλές γυναίκες που επέζησαν της βίας έχουν  
περιορισμένη πρόσβαση στην υποστήριξη μέσω ειδικών υπηρεσιών ή  
καταφυγίων που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.  Οι  
υπηρεσίες που παρέχονται από το κράτος είναι συχνά  

συνδεδεμένες με το νομικό καθεστώς, επίσημα κανάλια αναφοράς  
και/ή το ποινικό σύστημα δικαιοσύνης. 

70. Η σεξουαλική βία εξακολουθεί  συγκαταλέγεται μεταξύ 
 των χαμηλότερων δικαστικών ποινών για κάθε αδίκημα αυτής 
 της μορφής και από ψηλά επίπεδα  ‘πρόκλησης φθοράς’ στη  
διαδικασία εξερεύνησης και εκτέλεσης. 

71. Μόνο το 26% των νέων θεσμών  κατέχονται από γυναίκες  σε  
αντίθεση με το 74% των αντρών. 

72.  Σε κάθε 4 άντρες μόνο μια γυναίκα παίρνει κάλυψη στις  
ειδήσεις 
 

73. Στην Ευρώπη, οι γυναίκες είναι στο επίκεντρο των ειδήσεων μόνο  
κατά το  10%   ραδιοτηλεοπτικού του χρόνου. 

74.Μόνο το 32% των κυριοτέρων ιδιοκτητών τηλεοπτικών  
καναλιών είναι γυναίκες. 

75. Οι αθλήτριες προβάλλονται μεταξύ του 2-9%του τηλεοπτικού  
χρόνου που αφιερώνεται στα αθλητικά. 

76. Μόνο το 10% των ευρωπαίων πολιτικών στις ειδήσεις είναι  
γυναίκες. 

77. Οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 16% των εμπειρογνωμόνων και  
το 14%  των ομιλητών/τριών. 

78. Οι γυναίκες εμφανίζονται σε διπλάσιο αριθμό ως υποκείμενα  
ειδήσεων σε ιστορίες ή κοινωνικά θέματα παρά σε πολιτικές ή  
κυβερνητικές εκπομπές. 

79. Το 31% των θεμάτων στις εφημερίδες, το 40% των θεμάτων  

στο ραδιόφωνο και το 42% των θεμάτων στην τηλεόραση καλύπτονται  
από γυναίκες δημοσιογράφους. 

80. Οι γυναίκες έχουν διπλάσιες πιθανότητες από τους άντρες 

 να  απεικονίζονται ως θύματα. 

81. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 27% των εργαζομένων ή  
επαγγελματιών που παρουσιάζονται σε διαφημίσεις. 

82.  Οι διαφημίσεις παρουσιάζουν τα αγόρια εκτός σπιτιού κατά  
85% του χρόνου και παρουσιάζουν τα κορίτσια σε διπλάσιο 
 χρόνο να είναι στο σπίτι.    

83. Στις διαφημίσεις, οι γυναίκες εμφανίζονται σε διπλάσιο αριθμό  
ημίγυμνες παρά οι άντρες.  

84.Η βιομηχανία μόδας αυξάνει τον ερωτισμό μέσω νεαρών  
κοριτσιών μοντέλων, και υιοθετεί οπτικές εικόνες των  
εκτεθειμένων στα πορνογραφικά ΜΜΕ. 

85.  Το 38% των γυναικείων χαρακτήρων στα βιντεοπαιχνίδια  
είναι πόρνες, 23% με μεγάλα στήθη ή με μεγάλο ντεκολτέ, το 31%  

86. Οι γυναίκες συχνότερα κρίνονται για τη 
86. οι γυναίκες συχνότερα κρίνονται από την εμφάνιση τους και είναι 
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με έκθεση μηρού, ένα άλλο 31% με έκθεση της κοιλιακής χώρα ή  
μεταξύ της κοιλιάς και του στήθους και το 15% τα οπίσθια μέρη. 

 πιο πιθανό να εμφανίζονται όταν είναι νέες;  το 79% των  
γυναικών που απεικονίζονται στα ΜΜΕ είναι μέχρι 34 χρονών. 

women portrayed in media are up to the a 

87. Το 2000, υπήρχαν 9.3% γυναίκες σε ιεραρχικά υψηλές θέσεις 
 στις τηλεπικοινωνίες της Ε.Ε και του ευρωπαϊκού οικονομικού  
χώρου και μόνο  3% των γυναικών δημοσιογράφων βρίσκονταν σε  
θέσεις λήψης αποφάσεων. 

88. Το 62% των γυναικών συγκρινόμενο με το 68% των αντρών  
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κατά μέσο όρο μια φορά τη  
βδομάδα. 

89. Μια νέα καταγραφή για τη γυναικεία συμμετοχή στους  

χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες που έγινε στο Βανκούβερ το  
2010  το 40% των αθλητών που συμμετείχαν ήταν γυναίκες. 

90. Οι αναφορές  για διακρίσεις από αστυνομικίνες στον τομέα 

 της ανέλιξης είναι 14% στην Ανατολική Ευρώπη και 26% στη  
Δυτική. 

91. Το 84% των εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης  
το 2006 ήταν γυναίκες σε σύγκριση με  16 % των αντρών. 

92. Η κατάθλιψη είναι πιο κοινή στις γυναίκες παρά στους  
άντρες (χρόνος επικράτησης: 9.4%, 12 μήνες επικράτηση: 2.8%). 

93. Υπολογίζεται ότι 6 σε 10,000 ευρωπαίες γυναίκες υποφέρουν  
από ανορεξία και 8.5 στις 10,000 από βουλιμία και αυτός ο αριθμός  
αυξάνεται. 

94. Η εξάπλωση του καπνίσματος είναι χαμηλότερη στις  
γυναίκες από τους άντρες. Ωστόσο, αυτό το χάσμα κλείνει τα  
τελευταία χρόνια εξαιτίας της μείωσης του αριθμού των αντρών 
 καπνιστών και της αύξησης του αριθμού των γυναικών καπνιστριών. 

95. Η χρήση των ηρεμιστικών και φαρμακευτικών ουσιών είναι πιο  
κοινή στις μαθήτριες από τους μαθητές. 

96. Οι γυναίκες (ειδικά των πολύ νεαρών γυναικών)  είναι  
περισσότερο ευάλωτες στις σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα 
 σε σύγκριση με τους άντρες και οι συνέπειες είναι πιο σοβαρές  
για αυτές. 

97.  Οι μέσες ωριαίες απολαβές σε 24 κράτη μέλη της Ε.Ε είναι 8, 58 ευρώ για  

τις γυναίκες και 10.43 για τους άντρες. 

98. Το έμφυλο χάσμα στις ένοπλες δυνάμεις είναι τεράστιο: Οι  

ένοπλες δυνάμεις όλων των κρατών μελών είναι εξ ολοκλήρου  
κατειλημμένες  από τους άντρες. Το 2009 το 7.9% των γυναικών  
ανήκαν στο σώμα των ενόπλων δυνάμεων, συγκρινόμενες με το  
92.1% των αντρών. 

99. Στη διπλωματική υπηρεσία σε 22 κράτη μέλη της Ε.Ε, ο μέσος  
όρος στην Ε.Ε είναι  38% για τις γυναίκες.  

100.  Ο μέσος όρος των πρέσβειρων γυναικών στην Ε.Ε είναι 13.5%. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV  Κανονισμοί εσωτερικής λειτουργίας ΕΙΥ 

 

H Επιτροπή Ισότητας των Υύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση- εκδίδει τους παρόντες κανονισμούς με στόχο την καλύτερη εκτέλεση 

των αρμοδιοτήτων της και την αποτελεσματικότερη λειτουργίας της, σύμφωνα με το 

Άρθρο 22.5 του Νόμου 205(Ι)2002, Περί Ίσης Μεταχείρισης  Αντρών και Γυναικών 

στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.   

 

1. κοπός   

Οι Κανονισµοί αυτοί ρυθµίζουν τα θέµατα που αφορούν την Ηµερήσια Διάταξη,  τη 

διεξαγωγή  των  εργασιών και τη λήψη αποφάσεων κατά  τις συνεδριάσεις, τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων καθώς και κάθε άλλο θέµα που αφορά τη λειτουργία της 

και δε ρυθμίζεται από τη Νομοθεσία.  

2. Αρμοδιότητες του/της Προέδρου της Επιτροπής 

Ο/η Πρόεδρος της ΕΙΥ εκπροσωπεί την Επιτροπή ενώπιον παντός τρίτου και έχει 

την ευθύνη της λειτουργίας της, εποπτεύοντας, συντονίζοντας και κατευθύνοντας τη 

γενικότερη λειτουργία της ΕΙΥ. υγκεκριμένα: 

α) Ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη και συγκαλεί τις συνεδρίες της ΕΙΥ 

β) Έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων και άλλων 

συναντήσεων 

γ)  Εποπτεύει, συντονίζει και παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων της ΕΙΥ  

δ) Εκπροσωπεί την Επιτροπή σε συναντήσεις, συνέδρια τόσο στην Κύπρο όσο και στο 

εξωτερικό σύμφωνα με σχετική απόφαση της Επιτροπής 

ε) Έχει την ευθύνη της διεξαγωγής της αλληλογραφίας με άλλους τοπικούς, 

ευρωπαϊκούς ή  διεθνείς οργανισμούς/φορείς μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της 

Επιτροπής 

στ) Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος 

δράσης, καθώς  και για την ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της ΕΙΥ  
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Άρθρο  3-  σνεδρίες 

α) Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα την πρώτη Σετάρτη κάθε μήνα 

σε ώρα και ημερομηνία  που καθορίζεται κατά την προηγούμενη συνεδρία. 

υνεδριάζει συχνότερα  αν η Πρόεδρος ή  τρία μέλη της Επιτροπής κρίνουν ότι  

χρήζει σύγκλισης 

β) ε εξαιρετικές και έκτακτες περιπτώσεις η πρόσκληση μπορεί να γίνει 

τηλεφωνικώς και η ημερομηνία της πραγματοποίησης της συνεδρίας να είναι 24 

ώρες μετά την τηλεφωνική πρόσκληση. 

δ) Η ψηφοφορία είναι φανερή εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Επιτροπή πριν 

από την έναρξη της ψηφοφορίας.  

 

Άρθρο 4 - Ηµερήσια ∆ιάταξη  (Η.Δ) 

α) Η ημερήσια διάταξη αποστέλλεται στα μέλη της ΕΙΥ, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν 

την προγραμματισμένη συνεδρία και η σειρά συζήτησης καθορίζεται από την/τον 

Πρόεδρο της ΕΙΥ 

β) Η Ημερήσια Διάταξη εγκρίνεται κατά την έναρξη της συνεδρίας 

γ) Μέλος το οποίο επιθυμεί την υποβολή θέματος, για συζήτηση στην Επιτροπή, 

ενημερώνει την Πρόεδρο τουλάχιστον οκτώ μέρες πριν από τη συνεδρία  

           δ) Σα μέλη της Επιτροπής μπορούν, με απόφασή τους που λαμβάνεται κατά τη 

συζήτηση για την έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης, να επιτρέψουν τη συζήτηση, προ 

Ημερησίας Διατάξεως, θέματος επείγουσας σημασίας το οποίο θέτει μέλος της 

Επιτροπής.        

ε) Προσθήκη  θεµάτων, µετά  την  έναρξη  της  συζήτησης  των  θεµάτων  της  

ηµερήσιας  διάταξης, δεν είναι δυνατή. 

 

Άρθρο 5 - ∆ιεξαγωγή Εργασιών   

α) τις υνεδριάσεις της  ΕΙΥ προεδρεύει ο/η Πρόεδρος  

β) Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης επικυρώνονται και 

υπογράφονται από την Πρόεδρο τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίας και 

οριστικοποιείται η ηµερήσια  διάταξη, καθώς και η σειρά συζήτησης των θεµάτων.   
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Άρθρο 6 - Λήψη Αποφάσεων  

α) Οι αποφάσεις  της ΕΙΥ λαµβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

Ωστόσο η Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού συνοψίσει τις προτάσεις επιχειρεί να 

πετύχει μια συναινετική/συμβιβαστική πρόταση μέσα σε λογικά χρονικά πλαίσια 

β) Καμιά απόφαση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από μέλη που πιθανόν δεν ήταν 

παρόντα στη συνεδρία που λήφθηκε η απόφαση.   

γ) Μέλη της ΕΙΥ που αδυνατούν για οποιοδήποτε λόγο να παραστούν σε συνεδρία, 

μπορούν να αποστέλλουν γραπτώς τις θέσεις τους για θέμα/τα, οι οποίες θα 

αναγιγνώσκονται για να δίνεται η ευκαιρία να λαμβάνονται υπόψη από τα 

παρόντα μέλη στη συζήτηση και λήψη απόφασης 

 

Άρθρο 7. υμμετοχή τρίτων στις υνεδρίες 

 Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί στις συνεδρίες της συμβούλους, εμπειρογνώμονες 

ή άλλα πρόσωπα που κρίνεται σκόπιμο να ληφθεί η γνώμη τους πάνω σε 

συγκεκριμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

Άρθρο 8 -Τποεπιτροπές  

Με απόφαση της Επιτροπής είναι δυνατή η συγκρότηση Τποεπιτροπών 

συμβουλευτικού χαρακτήρα, για την εξέταση ειδικών θεμάτων και την υποβολή 

εισήγησης προς την Επιτροπή 

 

Άρθρο 9 - Πρακτικά υνεδριάσεων  

α) ε  κάθε  συνεδρίαση  της  ΕΙΥ  τηρούνται  πρακτικά  µε ευθύνη του/της 

Προέδρου.  

 Σα πρακτικά περιλαµβάνουν απαραιτήτως:  

α) Σον αριθµό της συνεδρίασης, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχής για όλη τη 

διάρκεια της θητείας της ΕΙΥ και το χαρακτηρισµό της υνεδρίασης (τακτική ή 

έκτακτη),  

β) Σην ηµεροµηνία της συνεδρίασης,  
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γ) Σα παρόντα και τα απόντα µέλη της ΕΙΥ ονοµαστικά,  

δ) Σην  ηµερήσια διάταξη  

ε) Περίληψη της εισήγησης σε κάθε υπό συζήτηση θέµα, καθώς και την τελική 

απόφαση που λαµβάνεται και διατυπώνεται µε τρόπο σαφή  

στ) Σα µέλη της ΕΙΥ δικαιούνται να ζητήσουν την ονοµαστική αναφορά της ψήφου 

τους (θετικής,  αρνητικής,  λευκής ή  αποχής) στα πρακτικά,  καθώς  και σύντοµη 

καταχώρηση  των  απόψεών  τους  που  εκφράστηκαν  κατά  τη  συζήτηση,  εφόσον 

καταθέσουν  σχετική  γραπτή  περίληψη  στην Πρόεδρο της ΕΙΥ µέσα σε δύο µέρες το 

αργότερο από την ηµέρα που πραγµατοποιήθηκε η συνεδρίαση.  

ζ)  Προσχέδιο των πρακτικών αποστέλλεται στα μέλη και είναι στη διάθεση των 

µελών της ΕΙΥ µέσα σε  πέντε (5) ηµέρες ή το αργότερο μια βδομάδα πριν την ηµέρα 

της επόµενης τακτικής συνεδρίασης. Συχόν παρατηρήσεις/σχόλια των μελών 

συζητούνται στην επόμενη συνεδρία, οπότε και επικυρώνονται τα πρακτικά.  

η) τα επικυρωμένα πρακτικά αποστέλλονται στα μέλη της ΕΙΥ εντός μια εβδομάδας 

από τη συνεδρία που επικυρώθηκαν. 

 

Άρθρο 10 - Έγκριση και Σροποποίηση των κανονισμών   

α) Οι παρόντες  Κανονισµοί  εγκρίθηκαν µε  απόφαση  της  ΕΙΥ  που  πάρθηκε  στη 

συνεδρίαση της ημερομηνίας 20 Απριλίου 2011.  

 

β) Οι  παρόντες Κανονισµοί µπορούν να τροποποιηθούν µόνο µε νέα απόφαση της 

ΕΙΥ  η οποία θα ληφθεί µε αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 των µελών της.  

 

γ)  Για  οποιοδήποτε  ζήτηµα  δεν  υπάρχει  πρόβλεψη  ούτε  στη Νομοθεσία 

205(Ι)2002 ούτε και στους  παρόντες κανονισµούς θα λαµβάνεται απόφαση από την 

ΕΙΥ µε απλή πλειοψηφία.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V  ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 8
ης

 ΜΑΡΣΗ ΔΙΦ 

 

 

Με ηην εσκαιρία ηης Παγκόζμιας Ημέρας ηης Γσναίκας, η Δπιηροπή Ιζόηηηας ηων Φύλων 

ζηην Απαζτόληζη και ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεσζη απεσθύνει θερμό ταιρεηιζμό ζε όλες 

ηις γσναίκες ζηην Κύπρο.  

 

Η ισότητα για μια δημοκρατική κοινωνία δεν είναι κάτι δεδομένο, αλλά είναι το 

ζητούμενο και απαιτεί αγώνα, μεταρρυθμίσεις και αλλαγές τόσο στις πολιτικές όσο 

και στη νοοτροπία Σο ζήτημα της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων έχει αναδειχθεί 

παγκοσμίως σε θέμα πρώτης προτεραιότητας και η πρόοδος που έχει σημειωθεί τα 

τελευταία χρόνια είναι σημαντική αν και σε παγκόσμιο επίπεδο δεν εξελίχθηκε 

ομοιόμορφα. Οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων και οι διακρίσεις σε βάρος των 

γυναικών έχουν μειωθεί αισθητά, παραμένοντας ωστόσο καθώς οι θεσμικές αλλαγές, 

στις οποίες έχουμε προχωρήσει δεν αρκούν από μόνες τους. 

 

Η Επιτροπή έχει  ως προτεραιότητα της την ενημέρωση των εργαζομένων για τη 

νομοθεσία για την ισότητα των φύλων στην απασχόληση, αφού  είναι ένα σημαντικό 

νομικό εργαλείο που με την αποτελεσματική εφαρμογή του συμβάλλει στην ενίσχυση 

της θέσης των γυναικών στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή. Αυτό αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία λόγω της οικονομικής κρίσης, της συνεπαγόμενης αύξησης της 

ανεργίας και των ανισοτήτων που χαρακτηρίζουν την κοινωνικο-οικονομική κρίση 

που διέρχεται η χώρα μας τα τελευταία δυο χρόνια και που πλήττει άντρες και 

γυναίκες. 

 

τα πλαίσια αυτά έχει προχωρήσει: 

 ΄ εκστρατεία διαφώτισης εκδίδοντας έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό 

υλικό που περιλαμβάνει έντεκα σελιδοδείκτες με μηνύματα 

ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης  των εργαζομένων, τρίπτυχο σεξουαλικής 

παρενόχλησης, συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός νομοθεσίας, τα οποία ήδη 

διανέμονται σε χώρους εργασίας. 
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 τη δημιουργία  και προβολή 8 ραδιοτηλεοπτικών  

 ε συναντήσεις με Τπουργούς, κοινωνικούς εταίρους, με γυναικείες 

οργανώσεις, άλλες ΜΚΟ, αλλά και Δημόσιους Υορείς/ Σμήματα  σε μια 

προσπάθεια δικτύωσης της με ταυτόχρονη προώθηση των θεμάτων έμφυλης 

ισότητας στην απασχόληση και επαγγελματική εκπαίδευση, τόσο στον 

ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. 

 Σαυτόχρονα η Επιτροπή έχει ετοιμάσει 4 μελέτες που αφορούν την έμφυλη 

διάσταση στην αγορά εργασίας της Κύπρου, μελέτη αξιολόγησης της 

Επιτροπής και μελέτη για αντίστοιχους θεσμούς στην Ε.Ε.  

 Έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες συντομότερης και αποτελεσματικότερης 

εξέτασης των παραπόνων που υποβάλλονται από θύματα διακρίσεων, καθώς 

και αναθεώρησης της νομοθεσίας εκεί όπου χρειάζεται για να γίνει 

αποτελεσματικότερη η προστασία που παρέχει ο Νόμος, αλλά και της 

λειτουργίας της ίδιας της Επιτροπής.  

 

Η Επιτροπή συνεχίζοντας το 2011 ενισχύει τον τομέα της διαφώτισης ώστε φτάσει η 

φωνή της Επιτροπής σε όσο το δυνατό περισσότερους/ες πολίτες/ιδες και 

συγκεκριμένα έχει ήδη τροχιοδρομήσει τα ακόλουθα: 

 Βρίσκεται στο τελικό στάδιο η προκήρυξη προσφοράς για την παροχή 

ανεξάρτητης νομικής συνδρομής σε θύματα διακρίσεων και μια σημαντική 

αρμοδιότητα της Επιτροπής. θα τεθεί σε εφαρμογή. 

 Θα συνεχίσει τις επαφές της  με μαζικές οργανώσεις με στόχο πάντα τη 

διαφώτιση μέσα από συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων, 

 Διοργανώνει διαγωνισμό καλλιτεχνικής αφίσας με το Σμήμα Γραφικών 

Σεχνών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου  

 Προχωρεί η δημιουργία ποιοτικής ταινίας για τις έμφυλες διακρίσεις 

 Προβολή των ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων της στα ΜΜΕ. 

 

Σέλος στην Ιστοσελίδα της Επιτροπής έχει δημιουργηθεί Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με  

πλούσιο υλικό σε διάφορες θεματικές ενότητες που καλύπτουν όλους τους τομείς που 

υφίστανται διακρίσεις οι εργαζόμενοι/ες  

http://www.genderequality.com.cy/main/default.aspx?tabid=38    

 

http://www.genderequality.com.cy/main/default.aspx?tabid=38
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Η Επιτροπή είναι στο πλευρό και στη διάθεση των εργαζομένων αντρών και 

γυναικών να τους παράσχει ενημέρωση, συμβουλευτική και νομική υποστήριξη για 

διακρίσεις λόγω φύλου στον τομέα της απασχόλησης και τους καλεί να  

ενημερώνονται και να διεκδικούν τα δικαιώματα τους και να μην ανέχονται καμιάς 

μορφής διάκριση λόγω του φύλου τους στην απασχόληση και στην επαγγελματική 

εκπαίδευση. Καλεί δε όλους/ες τους εργαζόμενους/ες , οι οποίοι/ες πιθανό να 

υφίστανται διακρίσεις να αποτείνονται κοντά της στα τηλέφωνα 22400894-5 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ  Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ΕΙΥ 

 

 Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 
   
 
Η ΓΤΝΑΙΚΑ Ψ ΕΞΟΤΑΛΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

 
ΕΛ 
• Απο τη Barbie στον Gargantua. Μια χαρτογράφιση των αναπαραστάσεων του 
γυναικείου σώματος στην online πορνογραφία. 
 
EN 
• Prostitution: Violating the Human Rights of Poor Women 

 

 

 
ΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΤΕΛΙΚΣΕ ΜΟΡΥΕ ΑΠΑΦΟΛΗΗ 
 
 

 
ΕΛ 
• Ευέλικτες μορφές απασχόλησης και αγορά εργασίας: Μέσο αύξησης του ποσοστού 
απασχόλησης και καταπολέμισης της ανεργίας ή μηχανισμός αναπαραγωγής των 
ανισοτήτων στον κόσμο της εργασίας; 
• Ευέλικτες μορφές απασχόλησης: υμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής 
ζωής και εργασιακή ικανοποίηση. 
• Ευέλικτες μορφές εργασίας: «ιδιαιτέρως άτυπες» συμβατικές ρυθμίσεις 
 
EN 
• Are all female part-time employees discriminated? - An analysis of substantial and 
marginal part-timers across Europe 
• Comparative analysis of working time in the European Union - EUROFOUND 
2010 
• Flexible forms of work: 'very atypical’ contractual arrangements - EUROFOUND 
2010 
• Flexible working time arrangements and gender equality - A comparative review 
of 30 European countries 
• Comparative analysis of working time in the European Union - EUROFOUND 
2010 
• How good is part-time work? - OECD 2010  
• Part-time work and productivity: Trends and Initiatives - A life course approach 
• Part-Time work in EU Countries 

http://www.genderequality.com.cy/main/default.aspx?mid=140&TabID=38&ItemID=70
http://www.genderequality.com.cy/main/default.aspx?mid=140&TabID=38&ItemID=70
http://www.genderequality.com.cy/main/default.aspx?mid=140&TabID=38&ItemID=71
http://www.genderequality.com.cy/main/default.aspx?mid=140&TabID=38&ItemID=71
http://www.genderequality.com.cy/main/default.aspx?mid=140&TabID=38&ItemID=71
http://www.genderequality.com.cy/main/default.aspx?mid=140&TabID=38&ItemID=71
http://www.genderequality.com.cy/main/default.aspx?mid=140&TabID=38&ItemID=71
http://www.genderequality.com.cy/main/default.aspx?mid=140&TabID=38&ItemID=71
http://www.genderequality.com.cy/main/default.aspx?mid=140&TabID=38&ItemID=71
http://www.genderequality.com.cy/main/default.aspx?mid=140&TabID=38&ItemID=71
http://www.genderequality.com.cy/main/default.aspx?mid=140&TabID=38&ItemID=71
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• Meeting the Needs of Today's Families: The Role of Workplace Flexibility 

ΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΑΠΑΦΟΛΗΗ 
 
 

ΕΛ 
 
• υγκριτική Ανάλυση Δημόσιων Πολιτικών σε Φώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 
Εντοπισμός και Επεξεργασία Καλών Πρακτικών 
• Αγορά εργασίας μέγεθος και προβλέψεις. 
• Ανεργία των γυναικών και πολιτική απασχόλησης. 
• Καταπολέμιση του ελλειμματος Ισότητας στην απασχόληση. 
• Νομοθεσία Ισων Ευκαιριών 
• Ισότητα στην Εργασία 
• Πολιτικές και πρακτικές προώθησης των ίσων ευκαιριών 
• Σα Πρακτικά- υνέδριο Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας-
2007 
• Οδηγός Ένταξης των Γυναικών στην Αγορά Εργασίας- Α. ΕΛΑΝΗ, Έργο 
Ανοικτές Πόρτες-Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου,2007 
• Οδηγός της υμβουλευτικής στην Απασχόληση, Α. ΕΛΑΝΗ, Έργο Ανοικτές 
Πόρτες-Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου,2007 
• Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών — 2010, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
• Ενδιάμεση έκθεση για την πρόοδο που έχει συντελεσθεί σχετικά με το χάρτη 
πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2006-2010)-Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
• «Εκπαίδευση στη υμβουλευτική των Επιχειρήσεων βασισμένη στο Υύλο» - Α. 
ΕΛΑΝΗ 
• Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας της 
γυναίκας για το 2010 
• Εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
του 21ου αιώνα 
• υνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση:Η διάσταση του φύλου 
• υγκριτική Μελέτη για Τφιστάμενους Θεσμούς Έμφυλης Ισότητας στην Ε.Ε 
• Νομοθετικό Πλαίσιο Προστασίας της Ισότητας των Γυναικών στην Απασχόληση 
• Οδηγός Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 
 
EN 
• Employment In Europe 2010 
• EU Rules on Gender Equality 
• European Gender Equality Law Review 2010 
• Gender Equality Law in 30 countries 
• Gender inequality in the labour market 
• Global Gender GAP-WEF 2010 
• Women at work 
• World of Work Report 2010 
• Gender Brief - OECD March 2010 
• Gender Equality Law 
• Holding a Job - Having a Life 
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• Improve pension systems for women 
• Gender equality at the heart of decent work-ILO 2009 
• Global Employment Trends for Women - ILO 2009 
• Patterns of recent employment growth in the EU implications for gender equality-
Eurofound 2009 
• Women at work- Paths to equality- Eurofound 2008 
• Working in Europe: Gender differences- Eurofound 2008 
• Decent  Work For Decent Life-Trade Unions Take The Lead For Economic And 
Social Justice And Equality-ITUC 2009  
• Gender segregation in the labour market-Root causes, implications and policy 
responses in the EU-2009  
• Gender Equality in Journalism 
• Equality between women and men — 2010 
• Still a Man’s Labor Market: The Long-Term Earnings Gap- Institute for Women’s 
Policy Research,2004 
• REPORT ON Equality between women and men, 2009- European Commission 
• A Roadmap for equality between women and men 2006-2010, COMMISSION OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIES 
• A statistical perspective on women and men in the EU27, Eurostat Press Office 
2010 
• The Socio-Economic Impact of Pension Systems on Women  
• European Employment Observatory Review- Spring 2008 
• Working conditions in the European Union: The gender perspective - Eurofound 
2008 
• A Strengthened Commitment to Equality between Women and Men A Women's 
Charter 
• Drawing on experience – Older women workers in Europe 
• Analysis Note: Gender Equality and Recession 
• Mid-term progress report on the roadmap for equality between women and men 
(2006-2010) 
 

 

ΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 
 

ΕΛ 
• Επαγγελματικός διαχωρισμός και Εκπαίδευση 
• εξισμός και ρατσισμός εντός των σχολικών τοιχών 

 

 

ΥΤΛΟ ΚΑΙ ΥΣΨΦΕΙΑ 
 
 

ΕΝ 
• Eurobarometre survey on poverty and social exclusion 2009.    
• Gender and Poverty-Methodological Note GN II. 
• Gender, Informality and Poverty: A Global Review. 
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• Gender & Poverty In the context of Human Development, Health, Education and 
the MDG’s. 
• The Millennium Development Goals Report 2010. 
• WBG Women’s and children’s poverty: making the links. 
• Women’s poverty and social exclusion in crisis period. 
• Women in Poverty: A New Global Underclass. 
• Gender Inequality in Poverty in Affluent Nations: The Role of Single Motherhood 
and the State. 

ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΦΛΗΗ 
 
 

 
ΕΛ 
• Κώδικας πρακτικής για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και 
παρενόχλησης στην εργασία (Οδηγίες και υμβουλές) 
• Κώδικας πρακτικής για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και 
παρενόχλησης στην εργασία (Γενικές αρχές και Παραδείγματα) 
• Βία ενάντια στις γυναίκες στο χώρο εργασίας τους - Ας μιλήσουμε γι αυτό 
• Η εξουαλική Παρενόχληση στους Φώρους Εργασίας - Κ.Ε.Θ.Ι. 2004 
• εξουαλική Παρενόχληση, ένας αθέατος εφιάλτης στον εργασιακό χώρο- ΣΙΙΜ 
ΔΕΟΚ 2006-Οδηγός καθοδήγησης  
• εξουαλική Παρενόχληση, ένας αθέατος εφιάλτης στον εργασιακό χώρο- ΣΙΙΜ 
ΔΕΟΚ 2006-Σετράπτυχο 

 

 

ΤΜΥΙΛΙΨΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΙΑ 
 
 

ΕΛ 
• Καταγραφή καλών πρακτικών και πολιτικών συμφιλίωσης επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής. 
• Ο ρόλος των πατέρων στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής και οικογενειακής - 
προσωπικής ζωής. 
• Προτάσεις μέτρων και πολιτικών συμφιλίωσης. 
• υμφιλίωση εργασίας και οικογενειακής ζωής - η παράμετρος του φύλου. 
• Μεθοδολογία Διαμόρφωσης Ολοκληρωμένων Πλάνων Ισότητας για τη 
υμφιλίωση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής. Α. ΕΛΑΝΗ, Έργο Ανοικτές 
Πόρτες-Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου,2007 
• Οδηγός Επιχειρήσεων για τη υμφιλίωση- Α. ΕΛΑΝΗ, Έργο Ανοικτές Πόρτες-
Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου,2007 
• Κοινωνικός διάλογος, ρύθμιση του χρόνου εργασίας και συνδυασμός ιδιωτικής και 
επαγγελματικής ζωής στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις- Eurofound 2009 
• Καταγραφή, τεκμηρίωση και αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου και των 
πολιτικών που εφαρμόζονται στην Κύπρο και των βασικών πρακτικών που 
ακολουθούνται σε επιχειρησιακό επίπεδο σε θέματα ισότητας και συμφιλίωσης 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής- επτέμβριος 2006 
• Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου – Επίλυση του διλήμματος. 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των υνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, 2009 
• «Εκπαίδευση στη υμβουλευτική των Επιχειρήσεων βασισμένη στο Υύλο» Α. 
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ΕΛΑΝΗ, Έργο Ανοικτές Πόρτες-Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου,2007 
• Ευέλικτες μορφές εργασίας: «Iδιαιτέρως άτυπες» συμβατικές ρυθμίσεις - Eurofound 
• Δεύτερη έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη: Οικογενειακή ζωή και 
εργασία - Eurofound 
• Καταγραφή Καλών Πρακτικών & Πολιτικών υμφιλίωσης Επαγγελματικής και 
Οικογενειακής ζωής 
• Γονικές Άδειες - υμφιλίωση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής 
 
ΕΝ 
• Work and Family: Towards new forms of reconciliation with social co-
responsibility 
• The provision of childcare services -A comparative review of 30 European 
countries, European Commission’s Expert Group on Gender and Employment Issues 
(EGGE),2009 
• Reconciliation of work and private life in Cyprus, 2005- EWERC 
• Babies and Bosses: Balancing Work and Family Life 
• Balancing Work and Family Life: Helping Parents into Paid Employment 
• Conciliations Plans for the Harmonisation of the Professional and Family Life 
• Fathers and the modern family - EOC 
• Facts about dads today - EOC 
• Reconciliation of Professional, Private and Family life 
• Flexible working - Your rights as a parent or carer 
• Still a Man’s Labor Market: The Long-Term Earnings Gap 
• Reconciliation of Work and Family Life 
• The Myth of a Dual-earner Society - New Policy Discourses in European Welfare 
States 

 

 

ΦΑΜΑ ΑΜΟΙΒΨΝ 
 
 
ΕΛ 
• Έντυπο: Ίση αμοιβή για ίση εργασία-1 
• Έντυπο: Ίση αμοιβή για ίση εργασία-2 
• Αφίσες: Ιση αμοιβή 
• Αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων: δράσεις των 
κυβερνήσεων και των κοινωνικών εταίρων - EUROFOUND 2010 
• Ίση Αμοιβή μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία 
Ίσης Αξίας - ΤΕΚΑ 
• Οι μισθολογικές διαφορές στην ΕΕ στο επίκεντρο της πρώτης ευρωπαϊκής ημέρας 
ισότητας των μισθών 
• Ετεροαπασχόληση και επαγγελματικός διαχωρισμός πτυχιούχων ανδρών και 
γυναικών στην Ελλάδα ανά επιστημονικό κλάδο σπουδών 
• Φάσμα αμοιβών-ενημερωτικό φυλλάδιο Ε.Ε 
• Εκτεταμένη Περίληψη της Μελέτης «Ανάλυση Φάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών 
και Γυναικών στην Κύπρο και Πρακτικές Εισηγήσεις για τη Μείωση του»-ΣΕ 2008 
• «Ανάλυση Φάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στην Κύπρο και 
Πρακτικές Εισηγήσεις για τη Μείωση του»-ΣΕ 2008 
• Ισομισθία Διεθνώς και στην Κύπρο-ΣΙΙΜ ΔΕΟΚ 2004 
• Αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων: δράσεις των 
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κυβερνήσεων και των κοινωνικών εταίρων 
• Η εργασία μας αξίζει το ίδιο; (leaflet) 
• Η εργασία μας αξίζει το ίδιο; (leaflet) 
• Αγόρι ή κορίτσι, ίσες ευκαιρίες;(poster) 
 
 
ΕΝ 
• 100 Steps to equality 
• Equality – Equal pay for men and women in the workplace - CY Survey 2010 
• First European Equal Pay Day must be followed by concrete targets and 
multidimensional strategy, says European Women’s Lobby 
• First European Equal Pay Day highlights EU earnings gap 
• Mind the Gap Essays on Explanations of Gender Wage Inequality 
• Cyprus Gender Gap Report 2010 
• Population and social conditions 
• Close the Gender Pay Gap 
• Equal Pay: Exchange of good practices 
• Is our work valued the same 
• Pay gap leaflet 
• Pay gap poster 
• Close the Gender Pay Gap: Value Community Services-2009 
• Closing the Gender Pay Gap-TUC 2008 
• Legal Aspects of the Gender Pay Gap-2007 
• The Gender Wage Gap in Four Countries,2006 -IZA DP No. 1921 
• The gender pay gap- European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions, 2006 
• Closing the Gender Wage Gap- EP SU/PS I Equal Pay Survey, 2004 
• Pay developments – European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions,2008 
• Addressing the gender pay gap: Government and social partner actions, European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2010 
• Addressing the gender pay gap: Government and social partner actions Executive 
Summury 
• Bridging the Gender Pay Gap 
• Report on the Review of the Gender Pay Gap in Western Australia 
• The gender pay gap 
• Analysis Note: The Gender Pay Gap in the EU – What policy responses? 
• The Global Gender Pay Gap - ITUC 
ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΙΕΡΑΡΦΙΑ 
 
 

ΕΛ 
• Η Γυναίκα και οι Θέσεις Ανώτερης Διεύθυνσης στις Σράπεζες και τους 
Ημικρατικούς Οργανισμούς - Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων-ΟΕΒ 2006 
 
EN 
• Women managers and hierarchical structures in working life- Eurofound 2009 
• Female leadership for a sustainable European Management Model (EMM)- 
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN,2009 
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• Gender and career development - EIRO 
• Getting the balance right - Gender Equality in Jouranlism 
• More women in senior positions - Key to economic stability and growth 
• Women in Leadership Roles- Report of Online Discussion 
• SACO report on female leadership 
• Women managers and hierarchical structures in working life - Eurofound 
• Female Leadership for a European Model of Responsible Management - 
Eurocadres 
 

 

 

 
 
 

 

Print Item    |    Email Item     
 

ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ 

 
ΕΛ 
• Εγκυμοσύνη και Ίση Μεταχείριση στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική 
Εκπαιδευση 
• Προστασία, Προαγωγή και Τποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού στην Ευρώπη: 
χέδιο Δράσης 
 
EN 
• Maternity Protection: Making it work (ILO_Convention_Factsheet_11) 
• Report on Pregnancy, Maternity, Parental and Paternity Rights 
• Maternity Protection Essey 
• Pregnancy and Equal Treatment in Employment and Vocational Training 
• Report on Pregnancy, Maternity, Parental and Paternity Rights- European 
Commission, 2007 

 

 
  

ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 
 
 

ΕΛ 
• Καλές πρακτικές ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας 
• Οδηγός Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, Α. ΕΛΑΝΗ, Έργο Ανοικτές Πόρτες-
Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου,2007 
 
EN 
• Microcredit Helping Women out of Poverty: UNDP - Entrepreneurial Skills: 
Empowering Rural Women 
• Report on Progress on Equality between Women and Men in 2010: The gender 
balance in business leadership 

 

 

 
ΥΤΛΟ ΚΑΙ ΒΙΑ 
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ΕΛ 
• ωματική κακοποίηση γυναικών από τον σύντροφό τους και η αντιμετώπιση του 
φαινομένου από την αστυνομία. 
 
EN 
• Integrating Poverty and Gender into Health Programmes - A Sourcebook for 
Health 
• Professionals Physical and psychological violence at the workplace 

 

 

 
ΥΤΛΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΑ 
 
 
ΕΛ 
 
• Δημογραφική Έκθεση 2009 
• «Η ζωή χωρίς εμένα" Έμφυλα υποκείμενα εντός κι εκτός των κινηματικών 
"χώρων". 
• «Ενδοοικογενειακή βία: διερεύνηση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών 
στο πλαίσιο της συζυγικής και της ερωτικής σχέσης» 
• «Η γυναίκα ως δράστης και η αντιμετώπιση της από το σύστημα απονομής της 
ποινικής δικαιοσύνης» 
• «Η ενδοοικογενειακη βια και η αντιμετώπιση της» 
• Κοινωνία, οικογένεια και γυναίκα στις μουσουλμανικές μειονότητες της ελληνικής 
Θράκης. 
• Κοινωνικές αναπαραστάσεις, πρακτικές και χρήσεις του σώματος. 
• Κοινωνικές αναπαραστάσεις. 
• Υεμινισμός και χώρος: Προς μια αναστοχαστική ιδιότητα του πολίτη. 
 
ΕΝ 
• Demography Monitor 2008 
• From Beijing to Brussels an unfinished journey  
 
ΙΟΣΗΣΑ ΣΙ ΤΛΛΟΓΙΚΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΕΙ ΚΑΙ ΣΙ 
ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΕ ΟΡΓΑΝΨΕΙ 
 

 
ΕΛ 
• Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 
• Ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις-ΚΕΘΙ 2002 
• Οδηγός  Ένταξης της Διάστασης του  Υύλου στις υλλογικές Διαπραγματεύσεις. 
Α. ΕΛΑΝΗ, Έργο Ανοικτές Πόρτες-Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου,2007 
• Η ισότητα Γυναικών-Αντρών στις υλλογικές Διαπραγματεύσεις-Μηχανισμός 
Παρακολούθησης και Ελέγχου της Εφαρμογής της Νομοθεσίας για την Ισότητα μέσα 
από τις υλλογικές υμβάσεις του Γραφείου Γυναικών της ΠΕΟ 2008 
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EN 
• Gender Represantation in Trade Unions 
• Trade Unions and Women-ETUC 
• Trade unions and Women 
• Women in Trade Unions: Making the Difference-ETUC 2002 
• Strengthening the trade unions:The key role of labour education 
• Trade Unions Say no to Violence against Women and Girls 

ΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  
 
 

ΕΛ 
• "Γυναίκες Αθηναίες ο ρόλος και η νομική τους θέση στην οικογένεια κατά την 
περίοδο των κλασσικών χρόνων". 
• Μητριαρχία. 
 
EN 
• Database on Women and Men in Decisionmaking (WMID): Methodology 
• Guide to Gender impact assesement 
• Equality in Police: A survey  of Women and  Men in Parliament 2008 
• Women and men in decision-making 2007 - Analysis of the situation and trends 
• UNCSW 54: March 1 to 12, 2010 15-year review of the implementation of the 
Beijing Declaration and Platform for Action (1995) and the outcomes of the twenty-
third special session of the General Assembly (2000) 
 

 

 

 
ΓΤΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 
 
 

EN 
• Opinion on the gender perspective on the response to the economic and financial 
crisis. 
• Women’s poverty and social exclusion in crisis period. 
• World of Work Report 2010. 

 

 

ΜΕΛΕΣΕ/ΕΡΕΤΝΕ 
 
 

ΕΛ 
• Αντίστιχοι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
• Η έμφυλη διάσταση στην αγορά εργασίας της Κύπρου και στην Ευρώπη. 
• Καταγγελίες για έμφυλες διακρίσεις 2009-2010 
• Φαρτογράφηση του Έμφυλου Κοινωνικού Φάρτη της Κυπριακής Δημοκρατίας- 
Α. ΕΛΑΝΗ, Έργο Ανοικτές Πόρτες-Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου-ΠΙΚ 2007 
• Οι Mονογονεϊκές Oικογένειες στην Κύπρο-Ιntercollege 2007 
• Σο τατιστικό Πορτραίτο της Γυναίκας της Κύπρου- τατιστική Τπηρεσία Κύπρου 
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2008  
• «Γυναίκα στη ύγχρονη Κοινωνία Διεθνώς και στην Κύπρο: Προσωπικότητα και 
Παράγοντες Επιτυχίας»- Α. ΕΛΑΝΗ, Έργο Ανοικτές Πόρτες-Παρατηρητήριο 
Ισότητας Κύπρου,2007 
• Ευρωπαϊκός Φάρτης για την Ισότητα των Υύλων στις Σοπικές Κοινωνίες- Council 
of European Municipalities and Regions (CEMR),2006 
• ειρά Εκθέσεων με Εξειδικευμένα Θέματα με αποδέκτες Κέντρα Λήψης 
Αποφάσεων και Άσκησης Πολιτικής - ΚΕΘΙ 
• υγκριτική Ανάλυση δημόσιων Πολιτικών σε Φώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
• υγκριτική Κοινωνική Μελέτη υμφιλίωσης - Α. ΕΛΑΝΗ 
 
ΕΝ 
• The Global Gender Gap Report-WEF 2010 
• Breaking glass ceiling through the Women in management - ILO 2004 
• Female leadership for a sustainable European Management Model (EMM) 
• Gender (in)equality in the labour market: an overview of global trends and 
developments - ITUC 
• Mainstreaming Gender - ILO 2007 
• Second European Quality of Life Survey Family life and work - Eurofound 
• Study on non-legislative initiatives for companies to promote gender equality at 
the workplace 
• The Decent Work agenda: a gender perspective - ITUC 2009 
• Women in labour markets: Patterns of recent employment growth 
• Women’s poverty and social exclusion in the European Union at a time of 
recession 
• Working conditions in the European Union: The gender perspective - Eurofound 

 

 

ΕΞΑΛΕΙΧΗ ΣΕΡΕΟΣΤΠΨΝ 
 
 

ΕΛ 
• «Αναπαραγωγή στερεοτύπων-προκαταλήψεων στη συνέντευξη επιλογής 
προσωπικού»  
 
EN 
• Elimination of gender stereotypes: Mission (Im)Possible-2008 

 

 

 
ΥΤΛΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ 
 
 

ΕΛ 
• Βιβλιογραφική επισκόπηση: Μετανάστευση, φύλο και εργασία 
• Κοινωνικός αποκλεισμός μεταναστριών 
• Οι επιδράσεις της μετανάστευσης 
• Οι καλές πρακτικές για την ένταξη των μεταναστών 
 
EN 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙ  Προϋπολογισμός ΕΙΥ 2012 

 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΙΟΣΗΣΑ ΥΤΛΨΝ ΣΗΝ 

ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΚΑΙ  ΣΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ 
2012 

Τπηρεσίες Επιστημονικού υνεργάτη 30,000 

Ενοίκιο,  αναβάθμιση(υποχρεωτική) και επικαιροποίηση 

ιστοσελίδας  

   3,500 

Διοργάνωση εκδηλώσεων     2,000 

Εκδήλωση ισότητας  (ετήσια)-δίκτυα συνεργασίας    1,500 

Προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων 10,000 

Δημοσιογραφική Διάσκεψη        500 

υμμετοχή μελών Επιτροπής σε συνέδρια, επιμορφωτικά 

προγράμματα  

   2,000 

Τπηρεσίες ανεξάρτητης συνδρομής     5,000 

Διαφημιστικά επιτροπής     2,000 

Εκδόσεις     2,000 

Διεξαγωγή ευρωπαϊκού συνεδρίου με αντίστοιχους φορείς 

εξωτερικού ενόψει της επικείμενης προεδρίας της Ε.Ε από την 

Κυπριακή Δημοκρατία 

   3,000 

Αποζημίωση/αντιμισθία  μελών Επιτροπής    8,000 

Διάφορα        500 

ύνολο   70.000 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙΙ  ημείωμα για την εφαρμογή του gender maistreaming  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα: «Organisation of exchange of good 

practices on gender equality: Implementation of gender mainstreaming» στις 17-18 Μαίου 2011 στις 

Βρυξέλλες. 

 

Ι. ΕΙΑΓΨΓΗ 

Σο σεμινάριο επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή καλών πρακτικών για την εφαρμογή του gender 

mainstreaming σε δυο χώρες-πρότυπα, όπως το Βέλγιο και η ουηδία. τη συνέχεια κλήθηκαν οι 

υπόλοιπες χώρες να αναφέρουν τρόπους μεταφοράς αυτών των καλών πρακτικών στις χώρες τους ή 

πως μπορούν να προωθήσουν το gender mainstreaming. 

 

Η έννοια της αρχής της ενσωμάτωσης της Ισότητας(Gender Mainstreaming), εμφανίστηκε το 1985 

στο Ναϊρόμπι, στο πλαίσιο της Σρίτης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών. Η αντίληψη της 

ενσωμάτωσης επικυρώθηκε κατά την Σέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη στο Πεκίνο το 1995 και  

εγκρίθηκε ρητά από το Πρόγραμμα Δράσης , το οποίο υιοθετήθηκε στο τέλος της Διάσκεψης. Σο 

πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου αποτελεί το σημείο εκκίνησης της δέσμευσης που ανέλαβαν τα 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης που συμμετείχαν  ενεργά στη υνδιάσκεψη για την ένταξη της 

οπτικής του φύλου στο σύνολο των πολιτικών τους.   

 

Σο Gender mainstreaming GM απέκτησε σημαντικό ρόλο και θεωρείται η πιο αποτελεσματική 

στρατηγική στην προώθηση της έμφυλης ισότητας. Έχει εισαχθεί στα Η.Ε, στην Ε.Ε, στο υμβούλιο 

της Ευρώπης και άλλους διεθνείς οργανισμούς, αλλά επίσης σε εθνικά επίπεδα των βιομηχανικά 

αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Σο συμβούλιο της Ευρώπης ορίζει το Gender 

mainstreaming ως «την αναδιοργάνωση, βελτίωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση της πορείας των 

πολιτικών, με τρόπο που η έμφυλη ισότητα θα ενσωματώνεται σε όλες τις πολιτικές, σε όλα τα 

επίπεδα και σε όλα τα στάδια, από τα άτομα που είναι αναμεμειγμένα στη χάραξη πολιτικών. 

 

Σον Ιούλιο του 1997, το Οικονομικό και Κοινωνικό υμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC) 

καθόρισε την έννοια της ενσωμάτωσης του φύλου ως την "τη διαδικασία της αποτίμησης των 

επιπτώσεων για τις γυναίκες και τους άνδρες οποιασδήποτε προγραμματισμένης δράσης, 
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συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, πολιτικών μέτρων ή προγραμμάτων, σε κάθε περιοχή και σε 

κάθε επίπεδο.  

 

Είναι η στρατηγική που καθιστά τις ανησυχίες και εμπειρίες των γυναικών, όπως επίσης και των 

ανδρών, αναπόσπαστο τμήμα του σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης 

πολιτικών μέτρων και προγραμμάτων σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, έτσι ώστε οι 

γυναίκες και οι άνδρες να ωφελούνται εξίσου και να μην διαιωνίζεται η ανισότητα. Ο υπέρτατος 

στόχος της ενσωμάτωσης του φύλου είναι να επιτευχθεί ισότητα". 

 

 Σο Ευρωπαϊκό υμβούλιο όρισε το 1996 το gender mainstreaming ως «τη συστηματική ένταξη των  

αντίστοιχων πολιτικών, προτεραιοτήτων και αναγκών των γυναικών και αντρών σε όλες τις 

πολιτικές και με στόχο την προώθηση της έμφυλης ισότητας  και την κινητοποίηση όλων των 

γενικών πολιτικών και μέτρων ειδικά για το σκοπό της επίτευξης της έμφυλης ισότητας, 

λαμβάνοντας υπόψη στο στάδιο του σχεδιασμού, τις επιπτώσεις τους στην αντίστοιχη κατάσταση των 

γυναικών  και των αντρών στην εφαρμογή, παρακολούθηση  και στην αξιολόγηση» (Commission 

of the European Communities 1996: 2).  

 

Σο υμβούλιο της Ευρώπης με το δικό του ορισμό αναφέρει ότι η ένταξη της διάστασης του φύλου 

μπορεί να περιγραφεί ως «η (αναδι)οργάνωση, βελτίωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση της 

διαδικασίας άσκησης πολιτικής, έτσι ώστε η οπτική της ισότητας των φύλων να ενσωματωθεί σε 

όλες τις πολιτικές, σε όλα τα επίπεδα και τα στάδια από τους φορείς που εμπλέκονται συνήθως στην 

άσκηση των πολιτικών».  

 

Σονίστηκε ότι το gender mainstreaming δεν είναι το τέλος αλλά μια μακροπρόθεσμη πολιτική και 

το μέσο για επίτευξη του στόχου της ενδυνάμωσης της ισότητας των φύλων. Δεν είναι μια 

προσέγγιση που σκοπεύει να δώσει προτίμηση στις γυναίκες σε βάρος των αντρών, αλλά μια 

μέθοδος που σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες πολιτικές που τέθηκαν και 

εφαρμόστηκαν σε ένα κράτος λαμβάνουν υπόψη τις έμφυλες διαφορές και τις πιθανές έμφυλες 

ανισότητες που υπάρχουν για να ενδυναμώσουν την έμφυλη ισότητα.  

 

Πρέπει να λαμβάνεται  ενεργά και ανοιχτά υπόψη κατά το στάδιο του σχεδιασμού  η ενδεχόμενη 

επίδρασή τους στην αντίστοιχη κατάσταση των ανδρών και των γυναικών (οπτική του φύλου). 
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Αυτό προϋποθέτει τη συστηματική εξέταση των μέτρων και των πολιτικών και τη συνεκτίμηση των 

πιθανών επιπτώσεων κατά τον ορισμό και την εφαρμογή τους.   

 

Σο gender mainstreaming και μια πολιτική προώθησης της ισότητας δεν είναι το πράγμα. Οι δυο 

μέθοδοι είναι συμπληρωματικές και δρουν παράλληλα. Ενώ μια εξειδικευμένη πολιτική ισότητας 

παραμένει ουσιαστική για να καταπολεμήσει και να μειώσει τις υπάρχουσες έμφυλες ανισότητες σε 

ένα πεδίο και προωθεί το gender mainstreaming σε ένα πεδίο. 

 

Σο gender mainstreaming είναι μια στρατηγική  με κύριο στόχο την πρόληψη, την εφαρμογή του σε 

όλα τα πεδία που ασκείται πολιτική και είναι ενσωματωμένη η έμφυλη ισότητα σε όλες τις δράσεις 

π.χ  των υπουργείων. Σο gender mainstreaming εντάσσεται σε όλα τα στάδια από το σχεδιασμό 

μιας πολιτικής, την εφαρμογή, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της. 

 

Γενικά το gender mainstreaming σκοπεύει στην ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις 

δημόσιες πολιτικές π.χ πρωτοβουλίες κυβέρνησης για βελτίωση της λειτουργίας της κοινωνίας. 

κοπεύει να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες πολιτικές λαμβάνουν  υπόψη τις έμφυλες διαφορές  και τις 

πιθανές  έμφυλες ανισότητες του πληθυσμού. Είναι κάτι περισσότερο από μια στρατηγική 

προώθησης της έμφυλης ισότητας. Είναι μια προσέγγιση που συνδράμει στην καθιέρωση καλής 

διακυβέρνησης και που κάνει δυνατή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων 

πολιτικών μέσω μια βαθιάς γνώσης της ομάδας στόχου και ανάλυση των διάφορων περιοχών 

δράσης από την πλευρά της έμφυλης ισότητας π.χ  στατιστικούς έμφυλους στόχους, χρήση έμφυλων 

δεικτών κτλ. 

 

υχνά το gender mainstreaming φαίνεται ως μια γενική αρχή και όχι ως εξειδικευμένη που πρέπει 

να μεταφράζεται σε πολιτικές και προγράμματα. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση: 

«Η ένταξη της διάστασης του φύλου συνεπάγεται ότι οι προσπάθειες για την προώθηση της 

ισότητας δεν περιορίζονται στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων που θα βοηθήσουν τις γυναίκες, 

αλλά ότι θα κινητοποιηθούν όλες οι γενικές πολιτικές και τα μέτρα ειδικά με σκοπό την επίτευξη της ισότητας 

λαμβάνοντας ενεργά και ανοιχτά υπόψη στο στάδιο σχεδιασμού τις πιθανές επιπτώσεις τους στην 

αντίστοιχη κατάσταση ανδρών και γυναικών (οπτική του φύλου). Αυτό σημαίνει ότι εξετάζονται 

συστηματικά μέτρα και πολιτικές και λαμβάνονται υπόψη αυτές οι πιθανές επιπτώσεις κατά τον 

ορισμό και εφαρμογή τους»  
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ΙΙ. ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΒΕΛΓΙΟΤ 

Σο Βέλγιο από το 1997 έχει ψηφίσει νομοθεσία για το gender mainstreaming, η οποία υιοθετεί μια 

δομημένη και συγκροτημένη πολιτική που συστηματοποιεί και δίνει τη δυνατότητα βαθύτερης 

μελέτης, συνέχειας και κοινοβουλευτικού ελέγχου. Γίνεται ένταξη του gender mainstreaming σε 

κάθε μέτρο, δράση και προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση αποφασίζει τους στρατηγικούς στόχους και 

τα σχέδια διοίκησης. Κάθε πρόταση νόμου ελέγχεται από το συμβούλιο υπουργών για την 

επίδραση που θα έχει στην κοινωνία και μέσα από τη νομοθεσία απορρέει στρατηγική κατάρτισης 

των ανθρώπων κλειδιά.  

 

Γίνεται επίσης gender budgeting με έμφυλη ανάλυση στο γενικό προϋπολογισμό. Ανέπτυξαν 

διάφορα εργαλεία όπως οδηγό για το gender mainstreaming, οδηγό για το gender budgeting, 

οδηγό για κατάρτιση λειτουργών ισότητας υπουργείων και δημιούργησαν βάση δεδομένων. 

Θεωρούν ότι η νομοθεσία είναι μια στρατηγική για αειφόρο ανάπτυξη, με συγκεκριμένες δράσεις 

και με δέσμευση από όλα τα υπουργεία για την εφαρμογή του.  

 

Σο 2002 δημιούργησαν το Ινστιτούτο Ισότητας των Υύλων, ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό σώμα  

που καθοδηγεί την κυβέρνηση στο σχεδιασμό και εφαρμογή του gender mainstreaming. 

Προηγείται συζήτηση μεταξύ των υπουργών για την ένταξη της ισότητας στις πολιτικές τους και 

θεσμοθετείται η διαδικασία τους. Έτσι γίνεται ένας οριζόντιος συντονισμός, υπάρχει εσωτερική 

ενημέρωση και εργαλεία για υποστήριξη της εφαρμογής τους. ε κάθε υπουργείο έχουν 

καταρτισμένους λειτουργούς έμφυλης ισότητας. 

 

Προτείνεται μια μέθοδος τεσσάρων βημάτων, τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν εύκολα οι 

υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής:  

1. οργάνωση,  

2. απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις διαφορές ανά φύλο,  

3. αξιολόγηση της επίδρασης της πολιτικής και  

4. επαναζτεδιαζμό ηης πολιηικής.  

Σαυτόχρονα είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν το Gender Test, το οποίο είναι μια μέθοδος ανάλυσης 

που εντοπίζει τα πεδία των ανισοτήτων, προτείνονται μέτρα, γίνεται κατάρτιση των υπεύθυνων 

ατόμων και εργάζονται για την άρση των αρνητικών έμφυλων στερεοτύπων και αντιλήψεων. 
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Δυστυχώς δεν υπάρχει, όπως ανέφεραν, εθνική συναίνεση από ποιον θα σχεδιαστεί και που θα 

δοκιμαστεί ένα πιλοτικό Test. 

 

ΙΙΙ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΟΤΗΔΙΑ 

Οι εκπρόσωποι της ουηδικής κυβέρνησης παρουσίασαν δυο καλές πρακτικές τους που αφορούσαν 

την κατάρτιση των κρατικών λειτουργών και το πρόγραμμα SOLAR που εφαρμόζουν στην τοπική 

αυτοδιοίκηση.  Ανέφεραν ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου είναι η κύρια στρατηγική της 

ουηδίας στην υλοποίηση του ΕΔΙ σε όλες τις πολιτικές, σε όλα τα επίπεδα, στάδια, από όλους 

τους αρμόδιους λειτουργούς που περιλαμβάνονται στο ΕΔΙ για το ετήσιο πρόγραμμα.  

 

Ανέπτυξαν μια σειρά παρεμβάσεων στοχευμένων στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης από την 

ανώτατη βαθμίδα των τελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, τους Γενικούς Διευθυντές και τις Γενικές 

Διευθύντριες όλων των Τπουργείων. Σο πρόγραμμα απευθύνεται σε υψηλόβαθμα πολιτικά και 

υπηρεσιακά στελέχη Τπουργείων που σχεδιάζουν, εισηγούνται, εφαρμόζουν, παρακολουθούν και 

τέλος αξιολογούν τις επιμέρους πολιτικές και δράσεις της αρμοδιότητάς τους για την ισότητα 

μεταξύ γυναικών και ανδρών. 

 

τόχος του εν λόγω προγράμματος είναι όχι μόνο η επιμόρφωση και η ευαισθητοποίηση των 

παραπάνω στελεχών, αλλά κυρίως η συνεχής κινητοποίηση αναφορικά με την ανάγκη 

ενσωμάτωσης της ισότητας στο σύνολο των πολιτικών και δράσεων, καθώς επίσης και η ανάδειξη 

και η διάχυση των καλών πρακτικών που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς 

προτεραιότητας, των δράσεων για την ισότητα των φύλων. 

 

ε πολιτικό επίπεδο είναι υπεύθυνος ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και κάθε υπουργός έχει την ευθύνη 

στον τομέα του. Τπάρχει πολιτική βούληση προώθησης και εφαρμογής του gender mainstreaming 

και υπάρχει όραμα.  

 

Ανέφεραν ως παράδειγμα το υπουργείο συγκοινωνιών τους, το οποίο αξιολογώντας τις 

διαφορετικές ανάγκες των δυο φύλων έκριναν ότι οι γυναίκες φοβούνται το βράδυ να 

χρησιμοποιήσουν τις δημόσιες συγκοινωνίες. Έτσι εφάρμοσαν για το βράδυ διαφορετικό σύστημα 

και τα λεωφορεία δεν σταματούν μόνο στις στάσεις αλλά και όπου ζητήσει μια γυναίκα να κατέβει 

(stop on request). 
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Οι στόχοι του gender mainstreaming πρέπει να είναι SMART (specific, measurable, acceptable, 

realistic, timetabled), συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, αποδεκτοί, ρεαλιστικοί, χρονοστοχοθετημένοι 

και ο κάθε στόχος πρέπει να δικαιολογείται. Ανέφεραν ότι έχουν αυξημένο προϋπολογισμό για το 

gender mainstreaming και κάθε υπουργείο έχει το δικό του. Κάθε υπουργείο χωρίζει σε 3 

κατηγορίες τις δράσεις του. Αυτές που δεν μπορούν να έχουν καμιά σχέση με το gender 

mainstreaming γιατί δεν αφορούν το κοινωνικό σύνολο, αυτές που προωθούν την έμφυλη ισότητα 

σε ένα τομέα π.χ στο υπουργείο τους και αυτές που θα έχουν επίδραση στην κοινωνία.  

 

IV. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες εκτιμήθηκε ότι η πολιτική έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 

ισότητα των δύο φύλων ή ότι είναι ευρέως ουδέτερη ως προς τα φύλα και είναι ουσιώδες να 

προσδιοριστούν τρόποι με τους οποίους η πολιτική θα μπορούσε να ξανασχεδιαστεί ώστε να 

προάγει την ισότητα των φύλων. Η ανάγκη για εκ νέου σχεδιασμό είναι ιδιαιτέρως έντονη όποτε 

οι αρχικές διαφορές μεταξύ των φύλων είναι έντονες και έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις 

ευκαιρίες ζωής των γυναικών.  

 

Ο εκ νέου σχεδιασμός δεν υποδηλώνει υποχρεωτικά θεμελιώδεις αλλαγές. Για παράδειγμα, όσον 

αφορά τις ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας, ένα σχετικά απλό αλλά αποτελεσματικό 

μέτρο είναι να επεκταθεί η επιλεξιμότητα σε όλα τα μη ενεργά άτομα. Επίσης, η παροχή 

διευκολύνσεων για την υποστήριξη των εργαζόμενων γονέων φαίνεται ότι δεν είναι πολύ 

περίπλοκη. Άλλοι τομείς μπορεί να είναι πιο πολύπλοκοι. Για παράδειγμα, η μείωση του κάθετου 

και οριζόντιου διαχωρισμού απαιτεί πιο διεξοδικές πολιτικές. Ο εκ νέου σχεδιασμός μπορεί επίσης 

να απαιτεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση που καλύπτει περισσότερους από έναν τομείς ή τμήματα 

πολιτικής. Για παράδειγμα, η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης μπορεί να χρειαστεί να συνεργαστεί 

ενεργά με το τμήμα που είναι υπεύθυνο για την παροχή φροντίδας για τα παιδιά προκειμένου οι 

γυναίκες που αναζητούν δουλειά να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά και να 

διευκολυνθούν στην αναζήτηση εργασίας.  

 

Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου συνεπάγεται την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου σε κάθε στάδιο 

της διαδικασίας χάραξης πολιτικής —το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση— 

με σκοπό την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Η ενσωμάτωση της διάστασης του 
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φύλου δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά ένα μέσο επίτευξης της ισότητας. Ομοίως, δεν αφορά μόνο τις 

γυναίκες αλλά τη σχέση μεταξύ γυναικών και ανδρών προς όφελος και των δύο. Ίσως να 

χρειαστούν και επιπλέον ειδικές δράσεις για την εξάλειψη αυτών των ανισοτήτων που 

προσδιορίστηκαν και που υπάρχουν μεταξύ γυναικών και ανδρών. 

 

Πρέπει κανείς να έχει υπόψη του ότι το φύλο αποτελεί μια σημαντική διαφορά, η οποία αφορά το 

σύνολο του πληθυσμού. Πολιτικές αποφάσεις που εμφανίζονται να είναι ουδέτερες ως προς το 

φύλο μπορεί να έχουν διαφορετική επίδραση στις γυναίκες και τους άνδρες, ακόμη και όταν η 

επίδραση αυτή δεν είναι ηθελημένη ή αναμενόμενη. 

 

Σο πρώτο βήμα προς την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου συνίσταται στην οργάνωση, στην 

ευαισθητοποίηση, στην καλλιέργεια ενός αισθήματος κυριότητας και στη δημιουργία μιας 

διαρθρωτικής και πολιτιστικής βάσης ίσων ευκαιριών. Αυτό περιλαμβάνει τη διατύπωση των 

σκοπών και των στόχων, την εκπόνηση ενός σχεδίου, την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού και τον 

ορισμό των ευθυνών και της υπευθυνότητας των εμπλεκόμενων φορέων. Επίσης, απαιτείται και η 

διαθεσιμότητα των απαιτούμενων για υλοποίηση πόρων. 

 

Σο δεύτερο βήμα αφορά τις  γνώσεις σχετικά με τις διαφορές όσον αφορά τα δύο φύλα. 

Προκειμένου να προσδιοριστεί εάν η υπό εξέταση πολιτική είναι ουδέτερη από άποψη φύλου, 

πρέπει να είναι σαφές εάν επηρεάζει την καθημερινή ζωή του πληθυσμού και εάν υπάρχουν 

διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών στο συγκεκριμένο τομέα. Απαιτούνται 1) στατιστικά 

στοιχεία και δείκτες επιμερισμένους ανά φύλο, και 2) ανάλυση αυτών των στοιχείων με σκοπό τον 

προσδιορισμό των διαφορών μεταξύ των δύο φύλων και των τάσεων. 

 

Εφόσον αποδειχθεί ότι η πολιτική είναι ουδέτερη από άποψη φύλου, πρέπει να διενεργηθεί το τρίτο 

βήμα, δηλαδή η αξιολόγηση των επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο, προκειμένου να αποτραπούν μη 

ηθελημένες αρνητικές συνέπειες και να βελτιωθούν η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της 

πρότασης. Αυτό συνεπάγεται μια σύγκριση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και τάσης 

με την αναμενόμενη ανάπτυξη που θα προκύψει από την εισαγωγή της προτεινόμενης πολιτικής. 

 

Ο στόχος της αξιολόγησης των επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο είναι να προσδιοριστεί ο δυνητικός 

αντίκτυπος μιας πολιτικής στην αντίστοιχη κατάσταση των γυναικών και ανδρών προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι θα συμβάλει στην επίτευξη της ισότητας και στην εξάλειψη των ανισοτήτων. Η 
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χρήση ποικίλων στοχευμένων ερωτήσεων που προσβλέπουν στη διερεύνηση της κατάστασης των 

γυναικών και των ανδρών σε σχέση με μια συγκεκριμένη πολιτική είναι ένας χρήσιμος τρόπος 

αξιολόγησης του δυνητικού αντίκτυπού της στην κατάσταση των δύο φύλων2.  

 

Εάν αποδειχθεί ότι μια πολιτική έχει αρνητική επίδραση στην ισότητα  των φύλων ή είναι σε 

μεγάλο βαθμό ουδέτερη όσον αφορά τα δύο φύλα, πρέπει να αναζητηθούν τρόποι 

επανασχεδιασμού της προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα των φύλων. Αυτό είναι το τέταρτο 

βήμα της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου: ο επανασχεδιασμός της πολιτικής. ε περίπτωση 

μάλιστα που οι αρχικές διαφορές μεταξύ των φύλων είναι βασικές, τότε ο επανασχεδιασμός της 

πολιτικής καθίσταται ακόμη πιο αναγκαίος. ε ορισμένες περιπτώσεις επανασχεδιασμού δεν 

απαιτούνται θεμελιώδεις αλλαγές, ενώ σε άλλες η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί πιο σύνθετη. 

 

Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον κύκλο μιας πολιτικής και η εμφανής παρουσία της 

στις εθνικές εκθέσεις σχετικά με τις στρατηγικές για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική 

ένταξη προϋποθέτει μια δέσμευση στο ανώτατο πολιτικό και διοικητικό επίπεδο. 

 

Η ισχυρή πολιτική βούληση, οι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι , οι ειδικές πολιτικές για την 

Ισότητα, η ύπαρξη στοιχείων- μελετών και ερευνών σχετικών με τις κοινωνικές σχέσεις που 

διέπουν τα δύο φύλα, είναι μερικά από τα σημαντικά θέματα για την επιτυχή ενσωμάτωση της 

Ισότητας σε όλες τις πολιτικές και δράσεις. Σο gender mainstreaming είναι απολύτως συνδεδεμένο 

με δύο άλλα εργαλεία: 

 

-Σο gender impact assessment που βοηθά να εκτιμηθεί εάν μια πολιτική δράση ή πρόταση 

αναπαράγει και διατηρεί ή όχι μία αντίληψη διάκρισης των γυναικών σε σχέση με τους άνδρες και 

εάν αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρνητικές διακρίσεις στην καθημερινή ζωή. Tο gender impact 

assessment είναι μία μέθοδος που προσδιορίζει τις πιθανές συνέπειες μιας πολιτικής, μιας 

                                                
2Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές 

απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας Λουξεμβούργο: Τπηρεσία Επισήμων 

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων( 2008) 
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απόφασης, μιας νομικής πράξης ή ενός αναπτυξιακού προγράμματος για την ισότητα των φύλων, 

που χρησιμοποιείται συνήθως για τη λήψη μέτρων που συμβάλλουν στην εμπέδωση της ισότητας. 

 

- Σο gender budgeting, το οποίο είναι η εφαρμογή της αρχής της συνεκτίμησης της διάστασης του 

φύλου στη διαδικασία του προϋπολογισμού. 

 

Σο gender mainstreaming ουσιαστικά αποτελεί πολιτική στρατηγική αλλά και εργαλείο για την 

πραγματοποίηση της τυπικής και ουσιαστικής ισότητας ανδρών και γυναικών στην πολιτική 

οικονομική και κοινωνική ζωή. 

Ανέφεραν ότι η οπτική - διάσταση του φύλου, δηλαδή η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διάστασης του φύλου παράγονται και αναπαράγονται σε 

όλες τις εκφάνσεις των ανθρώπινων σχέσεων είναι πολύ σημαντική. 

 

Η ενσωμάτωση του φύλου περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις κάθε φορά που οι γυναίκες ή οι 

άνδρες είναι σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση. Οι συγκεκριμένες επεμβάσεις μπορούν να στοχεύσουν σε 

γυναίκες αποκλειστικά, σε άνδρες και γυναίκες μαζί, ή μόνο σε άντρες, που θα τους επιτρέψουν να 

συμμετάσχουν και να ωφεληθούν εξίσου από τις προσπάθειες ανάπτυξης. Αυτά είναι απαραίτητα 

προσωρινά μέτρα με σκοπό να καταπολεμήσουν τις άμεσες και έμμεσες συνέπειες παλαιοτέρων 

διακρίσεων.  

 

Σο Gender mainstreaming είναι μια ουσιαστική ιδέα και πρακτική. Αποτελεί μια νέα έμφυλη 

πολιτική πρακτική και μια νέα έμφυλη στρατηγική θεωρία για ανάπτυξη. Ως πρακτική είναι μια 

διαδικασία για προώθηση της ισότητας και σκοπεύει να προωθήσει την αποτελεσματικότητα των 

κύριων πολιτικών κάνοντας ορατή την έμφυλη φύση των υποθέσεων, διαδικασιών και 

αποτελεσμάτων.  

 

Η πολιτική στρατηγική για την ισότητα των φύλων επιχειρείται μέσω της ένταξης της αρχής της 

ισότητας σε όλες τις πολιτικές δράσεις, αλλά και με την ανάπτυξη και εφαρμογή θετικών δράσεων, 

όπου απαιτείται. Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη εργαλείων και δεικτών μέτρησης των 

αποτελεσμάτων  και των επιπτώσεων όλων των κρατικών πολιτικών στο φύλο (gender impact 

assessment, στατιστικά στοιχεία, δείκτες για την ισότητα των φύλων, τόσο για την καταγραφή της 

υπάρχουσας κατάστασης, όσο και για τις επιδόσεις -Δείκτες Εκροών, Αποτελεσμάτων και 

Επιπτώσεων κλπ) για την  εφαρμογή του gender mainstreaming. 
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Μια εθνική στρατηγική gender mainstreaming πρέπει να προγραμματίζεται από κάθε υπουργείο 

ξεχωριστά και να περιλαμβάνει: 

 Μέτρα βελτίωσης  της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των  πολιτικών 

Ισότητας των φύλων που διαμορφώνονται και εφαρμόζονται στη χώρα  

 Σην ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της 

δημόσιας δράσης, στο επίπεδο της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης 

μέσα από τις συμμαχίες με τον ιδιωτικό τομέα καθώς  και με την 

ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ 

 Σην ενίσχυση της θέσης και συμμετοχής των γυναικών στο δημόσιο και 

κοινωνικό τομέα και ειδικά στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

Γενικά,  τα σχέδια και  τα προγράμματα πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση της  ισότητας  μεταξύ  

ανδρών  και  γυναικών  και  να  είναι  σε  θέση  να αποδείξουν τον αντίκτυπό τους πριν, κατά και 

μετά την υλοποίησή τους». Φρειάζεται μια συστηματική ενσωμάτωση των θεμάτων ισότητας των 

φύλων μέσω όλων των κυβερνητικών θεσμών και πολιτικών.  

 

Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη καλούνται να μεριμνήσουν σε πρώιμο στάδιο του σχεδιασμού των 

πολιτικών τους για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και αυτό αποτελεί μέρος των 

καθηκόντων και ευθυνών τους. Πρόκειται για μια διαδικασία που πρέπει να αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της βασικής δομής μιας πολιτικής και όχι τροποποίηση τελευταίας στιγμής. 

Η απαρίθμηση των γενικών αρχών δεν είναι επαρκής — η στρατηγική ενσωμάτωσης της 

διάστασης του φύλου πρέπει να είναι ρητή, συγκεκριμένη και σχετική και πλήρως 

εναρμονισμένη με την πολιτική. 

 

Εισηγούμαι στην Επιτροπή να συζητήσουν το ενδεχόμενο ετοιμασίας, έκδοσης και διανομής δυο 

οδηγών που θα αφορούν τόσο το gender mainstreaming όσο και το  gender budgeting σε μια 

προσπάθεια καλύτερης κατανόησης και προώθησης των δυο αυτών σημαντικών στρατηγικών.   

 

 

Άννα Πηλαβάκη, Επιστημονική υνεργάτιδα ΕΙΥ-23/5/2011 



 

 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΦ  Πίνακας νομικών συμβούλων  

Λευκωσίας βάσει του Ν205(Ι)/2002 και των ΚΔΠ 176/2009 

 

 
Α/Α ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ 

ΓΡΑΥΕΙΟ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ 

1 Νικολέττα 
Φαραλαμπίδου 

Δικηγόροι-Νομικοί 
ύμβουλοι 

(α) Νικολέττα 
Φαραλαμπίδου 

 

(β) Νατάσα Παπαφιλίππου Μπουμπουλίνας 15 
3ος όροφος, Γραφείο 302 

1060 Λευκωσία 
Σ.Θ. 21242 

1504 ΛΕΤΚΩΙΑ 
Σηλ: 22452535 Υαξ: 22760601 

ncharalambidou.law@cytanet.com.cy 
 

2 Δήμος και Λία 
Γεωργιάδη και ία 

Δικηγορικό Γραφείο 

(α) Λία Γεωργιάδη Λεωφ. πύρου Κυπριανού 32 
4ος όροφος 
Σ.Θ. 22059 

1061 ΛΕΤΚΩΙΑ 
Σηλ: 22759870, 22570517 Υαξ: 22751060 

lia.georgiades@cytanet.com.cy 
 

3 Ζένιος Νικολάου 
ΔΕΠΕ 

(α) Ζένιος Νικολάου 
 

Λεωφ. τροβόλου 113 
Γραφείο 104, 2042 τρόβολος 

Σ.Θ. 16130  
2086 ΛΕΤΚΩΙΑ 

Σηλ: 22515461, 22450220 Υαξ: 22515587 
zenico@cytanet.com.cy 

 

mailto:ncharalambidou.law@cytanet.com.cy
mailto:lia.georgiades@cytanet.com.cy
mailto:zenico@cytanet.com.cy


ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΨΝ ΕΙΥ -2012 
 

ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ, ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΓΑ ΔΙΦ 85 

4 Μαρία Πήλικου 
 

(α) Μαρία Πήλικου 
 

ΑΝΣΙΓΟΝΗ 4Α 
2400 ΈΓΚΩΜΗ 

ΛΕΤΚΩΙΑ 
Σηλ: 99846196 

m_pilikou@hotmail.com 
 

5 Κατερίνα Αναστασίου (α) Κατερίνα Αναστασίου 
 

ΡΩΞΑΝΗ 6 
2039 ΣΡΟΒΟΛΟ ΛΕΤΚΩΙΑ 

Σηλ:99595930 
Anastasiou_kat@hotmail.com 

 
 

6 Ασπασία οφοκλέους (α) Ασπασία οφοκλέους 
 

Γωνία Διαγόρου και Κατελάρη 21 
LIBRA HOUSE 

Γραφείο 105 ΛΕΤΚΩΙΑ 
Σηλ: 22660793 φαξ: 22673650 

asp.sof@cytanet.com.cy 
 

7 Γεωργία Γεωργαλλά 
και ια Δικηγόροι- 
Νομικοί ύμβουλοι 

 

(α) Γεωργία Γεωργαλλά 
 

Παλλάδος 9 
2ος όροφος, Γρ. 203 
1095 ΛΕΤΚΩΙΑ 

Σηλ: 99301575  
Gogo.georgalla@athinamedia.com 

 

8 Λ. Παπαφιλίππου και 
ία Δικηγόροι και 

Νομικοί ύμβουλοι 

(α) Γιώργος Βαλιαντής  
 

Κωστάκη Παντελίδη 1 
1010 ΛΕΤΚΩΙΑ 

Σ.Θ. 22313 
1520 ΛΕΤΚΩΙΑ 

Σηλ: 22674141, 99785557 Υαξ: 22673388 
gv@papaphilippou.eu 

 

9 Λάκης Ν. 
Φριστοδούλου 

(α) Λάκης Φριστοδούλου 
 

Λεωφόρος Διαγόρου 4 
Μέγαρον Κέρμια Γρ. 802 

mailto:m_pilikou@hotmail.com
mailto:Anastasiou_kat@hotmail.com
mailto:asp.sof@cytanet.com.cy
mailto:Gogo.georgalla@athinamedia.com
mailto:gv@papaphilippou.eu
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1097 ΛΕΤΚΩΙΑ 
Σ.Θ. 25097 

1306 ΛΕΤΚΩΙΑ 
Σηλ: 22670600, 99682438 Υαξ: 22670601 

christodouloulakis@cytanet.com.cy 
 

 
 

 Πίνακας νομικών συμβούλων Λεμεσού 

 
Α/Α ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ 

ΓΡΑΥΕΙΟ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ 

1 Δικηγορικό Γραφείο 
Υιόνα Νικολάου και 

ία 

(α) Ζέτα Νικολάου 
Α.1. ΝΑΙ 

Α.2. ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
*Δεν επισυνάπτονται 

πιστοποιητικά 

(β) Υιόνα Νικολάου 
Α.1. ΝΑΙ 

Α.2. ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
*Δεν επισυνάπτονται 

πιστοποιητικά 
 

Λεωφόρος Μακαρίου Γ 228 
Πολυκατοικία Άγιος Παύλος, Μπλοκ Β 

1ος όροφος, Γρ. 111 
Σ.Θ. 59736  

4012 ΛΕΜΕΟ 
Σηλ: 25748148 Υαξ: 25361364 

fionanic@cytanet.com.cy 
 

2 Δικηγορικό Γραφείο 
Νικόλαου Φρ. 

Νικολαϊδη 
Δικηγόροι-Νομικοί 

ύμβουλοι 
 

(α) Νικόλαος Φρ. Νικολαίδης 
Α.1. ΝΑΙ 

Α.2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ-
ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
*Επισυνάπτονται πιστοποιητικά 

τέλιου Κυριακίδη 6 
1ος όροφος (Περιοχή Σσιρείου) 

3080 ΛΕΜΕΟ 
Σ.Θ. 53900 

3318 ΛΕΜΕΟ 
Σηλ: 25333857, 99479857 

nicosnicolaides@yahoo.com 
 

 
 

mailto:christodouloulakis@cytanet.com.cy
mailto:fionanic@cytanet.com.cy
mailto:nicosnicolaides@yahoo.com
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Πίνακας νομικών συμβούλων Λάρνακας/Αμμοχώστου 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΙΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΕΚΜΙΘΨΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΨΜΟΝΨΝ- ΝΟΜΙΚΨΝ 
ΤΜΒΟΤΛΨΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΤΝΔΡΟΜΗ Ε ΘΤΜΑΣΑ ΔΙΑΚΡΙΕΨΝ ΛΟΓΨ ΥΤΛΟΤ ΒΑΕΙ ΣΟΤ 
ΝΟΜΟΤ 205(Ι)/2002 ΚΑΙ ΚΔΠ 176/2009 

 

 
Α/Α ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ 

ΓΡΑΥΕΙΟ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ 

1 οφία Α. Κούμα (α) οφία Α. Κούμα  
 

Γράμμου 1 
6043 Λάρνακα  

Σηλ: 24631968, 99222058 Υαξ: 24631968 
Sofia.kouma@cytanet.com.cy 

 

2 Γιώργος Δ. Μιντής 
Δικηγόρος 

(α) Γιώργος Μιντής 
 
 

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 43 
Mintis Court 

3Ο ροφος, Διαμ. 304 
5281 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 

Σ.Θ. 33284 
5312 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 

Σηλ: 23811090, 99474500 Υαξ: 23826403 
g.mintis@cytanet.com.cy 

 

3 Φριστίνα Ευαγγέλου 
Λυσιώτη 

(α) Φριστίνα Ευαγγέλου Λυσιώτη 
 

Λεωφόρος Μακαρίου Γ 88 
Πολυκατοικία Ντεστάλο 

Γρ. 34 
ΛΑΡΝΑΚΑ 

Σηλ: 24669650, 99895701 φαξ: 24669660 
christinalys@live.com 

 

mailto:Sofia.kouma@cytanet.com.cy
mailto:g.mintis@cytanet.com.cy
mailto:christinalys@live.com
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Φ  Ερωτηματολόγιο Εταιρειών-μελών ΦΑΚ 

 

Ι. Δημογραφικά  

1. Ποσοστό εργαζομένων (αντρών/γυναικών)  στην εταιρεία  

2. Αριθμός εκτελεστικών διευθυντικών θέσεων (προϊσταμένων τμημάτων κτλ) 

στην εταιρεία 

3. Αριθμός γυναικών διευθυντριών ( εκτελεστικών θέσεων )   

4. Αριθμός μετόχων αντρών –γυναικών στην εταιρεία  

5. Αριθμός μελών Δ.. της εταιρείας  

6. Αριθμός γυναικών στο Δ. .της εταιρείας  

7. Ποσοστό γυναικών μελών Δ. της εταιρείας  

8. Κατά πόσο ο Πρόεδρος της εταιρείας είναι άντρας ή γυναίκα. 

9. Αν υπάρχει θέση γενικού διευθυντή και αν ναι,  αν είναι άντρας ή γυναίκα 

10. Αν υπάρχει διευθύνων σύμβουλος και αν ναι, αν είναι άντρας ή γυναίκα  

 
ΙΙ. υμφιλίωση-δομές  

11. Πόση είναι η διάρκεια της άδειας μητρότητας; 

12. Πόσο ποσοστό συμπληρώνετε στο επίδομα; 

13. Παρέχετε γονική άδεια με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή; Αν είναι με πληρωμή 

για πόσο χρονικό διάστημα πληρώνετε;  

14. Παρέχεται άδεια πατρότητας; Αν Ναι, είναι με πληρωμή και για πόσο 

χρονικό διάστημα πληρώνετε;  

15. Παρέχετε οποιαδήποτε άλλης μορφής άδεια με στόχο τη συμφιλίωση 

οικογένειας και εργασίας; Αν Ναι, ποια άδεια και αν είναι με πληρωμή και 

για πόσο χρονικό διάστημα πληρώνετε;  

16. Λειτουργεί νηπιαγωγείο στο χώρο της εταιρείας σας ή έχετε κάνει κάποιες 

άλλες διευθετήσεις για αυτό το θέμα; (π.χ Κάλυψη τροφείων νηπιαγωγείου) 

17. Εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο στην εταιρεία σας για τους/τις 

εργαζόμενους/ες σας; Αν ναι, περιγράψτε 

18. Πόσο συχνά συνεδριάζει το Δ.. ( μηνιαίως, εβδομαδιαία κτλ )  

19. Ποιες οι ώρες συνεδριάσεων του Δ.; 

 
ΙΙΙ.  Διαδικασία πρόσληψης 

20.  Τπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία/σύστημα προσλήψεων των υπαλλήλων; 

Αν ναι τι εφαρμόζετε στην εταιρεία σας; 

21. Τπάρχει επιτροπή προσλήψεων και αν όχι ποιοι/ες τις διενεργούν; 
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22.  Γίνονται προσωπικές συνεντεύξεις; Αν όχι με ποιο τρόπο; 

23.  Ποια κριτήρια εφαρμόζετε; 

 
ΙV. Διαδικασία ανέλιξης 

24. Τπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία/σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων; 

25. Τπάρχει επιτροπή αξιολόγησης και αν όχι ποιοι/ες τη διενεργούν; 

26. Γίνονται ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων; Αν ναι ποιοι/ες τη 

διενεργούν; 

27. Γίνονται προσωπικές συνεντεύξεις; Αν όχι με ποιο τρόπο; 

28. Σηρείται προσωπικός φάκελος για τον κάθε υπάλληλο;  Αν ναι ποια στοιχεία 

καταχωρούνται;  

 
V. Επαγγελματική κατάρτιση  
 
29. Η εταιρεία σας συμμετέχει/ διοργανώνει σεμινάρια κατάρτισης των 

υπαλλήλων της; 

30. ε ποιους απευθύνονται (στελέχη ή απλούς υπαλλήλους;) 

31. Πόσα έγιναν ή συμμετείχατε τα τελευταία 2 χρόνια  (και ποια θεματικά να 

αναφερθούν); 

32. Πόσοι άντρες -γυναίκες συμμετείχαν στο κάθε ένα  από αυτά; 

 
VI. Διαδικασία καθορισμού αμοιβών 

33. Έχετε υιοθετήσει κάποιο σύστημα καθορισμού μισθών; 

34. τη βάση ποιων κριτηρίων καθορίζετε τις αμοιβές; 

 
VII. Αντιλήψεις/στερεότυπα 

35. Πιστεύετε ότι άντρες και γυναίκες είναι εξίσου αποτελεσματικοί/ες; 

36. Αν όχι ποιο φύλο υπερτερεί; 

37. Πιστεύετε ότι οι οικογενειακές ευθύνες αποτελούν εμπόδιο στην πρόσβαση 

και ανέλιξη στην εργασία των εργαζομένων ή μόνο των γυναικών; 

38. Πιστεύετε ότι χρειάζονται υποστηρικτικά μέτρα για συμφιλίωση οικογένειας 

κι εργασίας; 

39. Παρέχεται εσείς οποιοδήποτε υποστηρικτικό μέσο; 

40.  Ποια μέτρα εισηγείστε; 

41. Η δική σας εταιρεία τι μέτρο συμφιλίωσης οικογένειας εργασίας θα ήταν 

διατεθειμένη να υιοθετήσει; 
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ας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα και παρακαλούμε θερμά 

όπως τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο genderequality@spidernet.com.cy  μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 

2011.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΙ Πορίσματα Πανσυνδικαλιστικού σεμιναρίου 

 

 
 

Ι ΕΙΑΓΨΓΗ 

 

Η Επιτροπή Ισότητας των Υύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση 

διοργάνωσε στις 24 Νοεμβρίου 2011 πανσυνδικαλιστικού σεμινάριο στο οίκημα της ΕΚ στη 

Λευκωσία. το σεμινάριο προσκλήθηκε να συμμετάσχει ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνημα, η 

Αρχή Ισότητας, Λειτουργοί Ισότητας των Τπουργείων και εκπρόσωποι ΜΚΟ.  ε αυτό τελικά 

συμμετείχαν εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ (6 άτομα), ΕΚ (6 άτομα) και 

ΔΕΟΚ(3 άτομα), καθώς και Λειτουργοί Ισότητας των Τπουργείων Εργασίας, Οικονομικών, 

Δικαιοσύνης, Παιδείας και υγκοινωνιών (7 άτομα).  

 

Σο σεμινάριο ήταν χωρισμένο σε 2 μέρη και σε 5 θεματικές. Σο σεμινάριο άρχισε με την προβολή 

της ταινίας-ντοκιμαντέρ «διαδρομή διεκδικήσεων», παραγωγή της ΕΙΥ και συνεχίστηκε με τα 

ακόλουθα θέματα του Α μέρους: 

- Βασικές πρόνοιες της Νομοθεσίας περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Αντιστροφή του βάρους απόδειξης, με εισηγήτρια την Πρόεδρο 

της ΕΙΥ κα Αργεντούλα Ιωάννου 

- Διαδικασία χειρισμού και διερεύνησης καταγγελιών από Επιθεωρητές/τριες 

Ισότητας του Σμήματος Εργασίας, με εισηγήτρια την κα τέλλα Κομνηνού, 

Επιθεωρήτρια Ισότητας Σμήμα Εργασίας ΤΕΚΑ 

-  εξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο, με εισηγήτρια την κα Άννα 

Πηλαβάκη, Επιστημονική υνεργάτιδα της ΕΙΥ  

Ση συζήτηση του Α μέρους συντόνιζε η Δρ. Μαίρη Κουτσελίνη, Πρόεδρος του 

Σμήματος Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου, Διευθύντρια της Έδρας 

ΟΤΝΕΚΟ για την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Υύλων του Πανεπιστημίου 

Κύπρου,  Διευθύντρια του Κέντρου πουδών Υύλου του Πανεπιστημίου Κύπρου και 

Μέλος του υμβουλευτικού Γραφείου του Παγκόσμιου Δικτύου Εδρών ΟΤΝΕΚΟ 

για την Ισότητα των Υύλων. 
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Ση συζήτηση του Β μέρους συντόνιζε η κα Άννα Πηλαβάκη, Επιστημονική υνεργάτιδα της ΕΙΥ 

και περιλάμβανε 2 θέματα: 

- Πως συμβάλλουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην προώθηση της έμφυλης 

ισότητας. την ενότητα αυτή κατέθεσαν πεντάλεπτες παρεμβάσεις οι  Δρ. Λουκάς 

Αντωνίου, Κοινωνιολόγος και Ανώτερος Ερευνητικός Λειτουργός στο Σμήμα 

Ισότητας του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου της ΠΕΟ, Αντρέας Μάτσας, 

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της  ΕΚ, Υλώρα Γιάγκου, στέλεχος της                

ΔΕΟΚ. 

-  Γυναίκες στα σώματα λήψης αποφάσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων/ο 

ρόλος των κοινωνικών εταίρων. την ενότητα αυτή κατέθεσαν πεντάλεπτες 

παρεμβάσεις οι  Δρ. Λουκάς Αντωνίου, Κοινωνιολόγος και Ανώτερος Ερευνητικός 

Λειτουργός στο Σμήμα Ισότητας του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου της ΠΕΟ, 

Αντρέας Μάτσας, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της  ΕΚ, Ασπασία  

Μιλτιάδους, στέλεχος της  ΔΕΟΚ. 
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ΙΙ.  ΠΟΡΙΜΑΣΑ 

Α. Πως συμβάλλουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην προώθηση της έμφυλης 

ισότητας 

1. Να εξεταστεί το ενδεχόμενο μαζικών προσφυγών σε δικαστήριο από άτομα 

που υφίστανται έμφυλες διακρίσεις, είτε εργάζονται στον ίδιο εργοδότη ή σε 

διαφορετικούς 

2. Η αντιστροφή του βάρους απόδειξης δεν ισχύει όταν διερευνούν καταγγελία 

οι Επιθεωρητές/τριες του Σμήματος εργασίας, αλλά μόνο στο Δικαστήριο 

Εργατικών Διαφορών και αυτό περιορίζει τη δυναμική αυτή του ίδιου το 

Νόμου 

3. Η σεξουαλική παρενόχληση είναι αστικό και ποινικό αδίκημα και μπορούν 

να κινούνται ταυτόχρονα και οι δυο διαδικασίες 

4. Περαιτέρω αξιοποίηση υφιστάμενων δομών για κοινή επίλυση προβλημάτων 

π.χ 

- Σων σωμάτων λήψης αποφάσεων, όπως το Εργατικό υμβουλευτικό ώμα –Ε, 

όπου δίνεται θεσμοθετημένα η δυνατότητα πολιτικής παρέμβασης στο 

συνδικαλιστικό κίνημα, π.χ Εθνικό χέδιο Δράσης υμφιλίωσης Οικογένειας και 

Εργασίας που εκκρεμεί στο Ε λόγω της οικονομικής κρίσης 

- Φάραξη συγκεκριμένων πολιτικών μέσα από υμφωνίες-Πλαίσιο  ευρωπαϊκού 

επιπέδου, π.χ γονική άδεια, βία και παρενόχληση κτλ 

- Πρακτική εφαρμογή νομοθεσίας 

-  Άμεσος και ουσιαστικός ο ρόλος των υνδικαλιστικών οργανώσεων στη 

συνομολόγηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας-Ε. Εδώ φαίνεται η 

απόσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης. Πως αποτυπώνεται η έμφυλη ισότητα στις 

Ε, όπως για παράδειγμα  η συμφιλίωση 

- Τπάρχει διστακτικότητα των γυναικών να διεκδικήσουν ακόμα και κεκτημένα, 

κατοχυρωμένα από τη νομοθεσία δικαιώματα τους 
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- ωστή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων π.χ ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 

διάχυση πληροφόρησης και ευαισθητοποίηση εργαζομένων και εργοδοτών 

- Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν υποχρέωση να προωθούν την έμφυλη 

ισότητα, αφού έχουν μέλη τους άντρες και γυναίκες 

- Η προώθηση της έμφυλης ισότητας θα βοηθήσει και στη μαζικότητα των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, η οποία φθίνει 

- Πρέπει να προωθηθεί ο κοινωνικός συνδικαλισμός που αφορά δράσεις πέρα κι έξω 

από την αγορά εργασίας για όλες τις ομάδες πληθυσμού, περιλαμβανομένων των 

γυναικών  

- Δημιουργία θεσμών προώθησης έμφυλης ισότητας, ισότητας ευρύτερα, διεξαγωγή 

ερευνών και ενημέρωση ανθρώπων-κλειδιά που μπορούν να επηρεάσουν 

αποφάσεις και πολιτικές 

- Προώθηση της έμφυλης ισότητας από τις συνδικαλιστικές σχολές με 

ευαισθητοποίηση των συνδικαλιστών/στριών, των τοπικών στελεχών και μελών 

τους 

- Περαιτέρω αξιοποίηση και επένδυση στα γραφεία γυναικών των συντεχνιών 

- Η ευαισθητοποίηση πρέπει να αρχίσει από τους ανθρώπους κλειδιά  

- Η χρηματοπιστωτική κρίση επηρεάζει την έμφυλη ισότητα, αφού μειώνονται 

κονδύλια που παραχωρούσε ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της 

Γυναίκας, καταργήθηκε η Επιτροπή ίσων ευκαιριών της Βουλής κτλ 

- Να εισαχθεί εθνικός κατώτατος μισθός, που θα οδηγήσει στη μείωση του ρίσκου 

φτώχειας των γυναικών. ήμερα εφαρμόζεται σε 7 μόνο επαγγέλματα 

- Κατοχύρωση εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματος για άντρες και γυναίκες 

εργαζόμενους, άνεργους κτλ 

- Προώθηση Κοινωνικού συνδικαλισμού  που οδηγεί στη διαβουλευτική δημοκρατία  

με ένταξη όλων των εμπλεκομένων φορέων και ΜΙΚΟ 

- Ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης  

- Να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών διαπραγματευτριών 

  

 

 

 

 



ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΨΝ ΕΙΥ -2012 
 

ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ, ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΓΑ ΔΙΦ 96 

 

 

Β. Γυναίκες στα σώματα λήψης αποφάσεων των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων- Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων. 

-Τπάρχουν μεγάλες ανισότητες, είναι μηδαμινό το ποσοστό των γυναικών στην 

ανώτατη ηγεσία των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

- Αυξήθηκε ο αριθμός των γυναικών συνδικαλιστριών και αυτό θεωρείται θετικό 

γεγονός.  Τπάρχει πρόοδος στην ΠΕΟ, αφού τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε  το 

ποσοστό γυναικών συνδικαλιστριών στο 12%   

-  Δημιουργία πανσυνδικαλιστικής πλατφόρμας για παρακολούθηση και 

καθοδήγηση της προόδου της έμφυλης ισότητας στο εσωτερικό των συνδικαλισιτκών 

οργανώσεων 

- Δημιουργία ομάδων παρακολούθησης και πίεσης στις ίδιες τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις 

- Προώθηση γυναικών στη βάση προσόντων και ικανοτήτων και όχι του φύλου 

- Ο ερευνητικός τομέας βοηθά στην προώθηση γυναικών, αφού παρουσιάζει την 

υφιστάμενη εικόνα/κατάσταση σε κάθε δεδομένη στιγμή με παρουσίαση 

συγκριτικών στατιστικών στοιχείων 

- Καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την υφιστάμενη κατάσταση και 

διοργάνωση κύκλων μαθημάτων 

- Τπάρχει μεγάλη απόσταση και σε αυτόν τον τομέα μεταξύ θεωρίας και πράξης 

- Η κατάσταση είναι καταθλιπτική και διαιωνίζει μια διαδικασία  και νοοτροπία που 

δε δίνει λόγο, βήμα και ρόλο στη γυναίκα 

- Έρευνα της ΕΚ κατέδειξε ότι οι γυναίκες είναι ταξιδιώτισσες σε ένα κόσμο αντρών 

- Τπάρχει γυάλινη οροφή 

- Τπάρχει ταυτόχρονα  και γυάλινος τοίχος, δηλαδή το πλαίσιο που μπορεί να 

κινηθεί επαγγελματικά μια γυναίκα στο συνδικαλιστικό κίνημα 

- την ETUC υπάρχουν 4 γυναίκες στην 7μελή Γραμματεία της και με γυναίκα 

Γενική Γραμματέα 

-  Η ποσόστωση είναι διφορούμενο θέμα, αλλά αποδείχθηκε ότι βοηθά 

- Δημιουργία ομάδων εργασίας του συνδικαλιστικού κινήματος που θα δίνει 

προτεραιότητα στην αξιοποίηση των γυναικών δίνοντας τους λόγο, βήμα και ρόλο 

- Οι ίδιες οι γυναίκες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο διεκδικώντας 
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- Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται αυτοκριτική από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, 

χωρίς να θεωρείται αυτο-μαστίγωμα, γιατί μόνο έτσι θα διορθώνονται τα αρνητικά 

-  Πρέπει να αλλάξει η κυριαρχία των αντρικών νοοτροπιών και αναγκών που 

υπάρχουν στην κουλτούρα των συνδικαλιστικών οργανώσεων και να λαμβάνει 

υπόψη της την έμφυλη διάσταση 

- Ο συνδυασμός των οικογενειακών και επαγγελματικών ευθυνών είναι το 

μεγαλύτερο εμπόδιο για τις γυναίκες, γι’ αυτό και απαιτούνται φιλικές πολιτικές 

προς τη γυναίκα για την ισόρροπη συμμετοχή τους.  

- Ενθάρρυνση των εργαζομένων γυναικών να διεκδικήσουν θέσεις με κατάρτιση και 

Mentoring  

 

Η  Πρόεδρος της ΕΙΥ κλείνοντας το σεμινάριο και συνοψίζοντας τα όσα λέχθηκαν 

ανέφερε ότι το υνδικαλιστικό Κίνημα πρέπει να στραφεί προς δυο κατευθύνσεις: 

1. Αύξηση των γυναικών στα σώματα λήψης αποφάσεων 

2. Να τεθούν σε προτεραιότητα τα θέματα έμφυλης ισότητας μέσα από 

συλλογικότητα, όπως είναι οι πολιτικές συλλογικής διαπραγμάτευσης και  

συνομολόγησης συλλογικών συμβάσεων.   

 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΙΙ Μελέτη καταγραφής καλών πρακτικών έμφυλης ισότητας στην 

Απασχόληση (ξεχωριστό παράρτημα λόγω του μεγέθους της) 



 



 

 

 
 

                                                
i
 Human Rights and Equal Opportunity Commission of Australia(2004), Sexual Harassment in the Workplace: A Code of Practice for 

Employers 
ii Αρχή Ισότητας Επιτρόπου Διοίκησης(2007). Κώδικας Πρακτικής για την αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και παρενόχλησης στην 
εργασία, Οδηγίες και συμβουλές. 

iiiLabour Relations Act 66 of 1995, Code of Good Practice on the Handling of  Sexual Harassment 
Cases,http://www.workinfo.com/free/sub_for_legres/data/cogps.html 

iv Human Rights and Equal Opportunity Commission of Australia(2004), Sexual Harassment in the Workplace: A Code of Practice for 
Employers 
 
v Ibid  
 
vi Αρχή Ισότητας Επιτρόπου Διοίκησης(2007). Κώδικας Πρακτικής για την αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και παρενόχλησης στην 
εργασία, Οδηγίες και συμβουλές. 
 
vii Πηλαβάκη. Α. Σεξουαλική Παρενόχληση στον Εργασιακό Χώρο, Ένας Αθέατος Εφιάλτης. ΤΙΣΙΜ ΔΕΟΚ 2006 
 
viii Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Πώς να καταπολεμήσετε τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις στους χώρους εργασίας», Βρυξέλλες, Επίσημες 
Εκδόσεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1993. 
 
ix Αρχή Ισότητας Επιτρόπου Διοίκησης(2007). Κώδικας Πρακτικής για την αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και παρενόχλησης στην 
εργασία, Οδηγίες και συμβουλές.  
 
x Labour Relations Act 66 of 1995, Code of Good Practice on the Handling of  Sexual Harassment 
Cases,http://www.workinfo.com/free/sub_for_legres/data/cogps.html 
 

http://www.workinfo.com/free/sub_for_legres/data/cogps.html
http://www.workinfo.com/free/sub_for_legres/data/cogps.html


ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΨΝ ΕΙΥ -2012 
 

ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ, ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΓΑ ΔΙΦ 100 

                                                                                                                                                                                                                                 
xi Αρχή Ισότητας Επιτρόπου Διοίκησης(2007). Κώδικας Πρακτικής για την αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και παρενόχλησης στην 
εργασία, Οδηγίες και συμβουλές. 

xii Notice 1367 of 1998, National Economic Development and Labour Council Labour Relations Act, 1995. Notice of Code of Good Practice on 
the  Ηandling of Sexual Harassment Cases 

xiii Ibid  

xiv Human Rights and Equal Opportunity Commission of Australia(2004), Sexual Harassment in the Workplace: A Code of Practice for 
Employers 
 
xv Αρχή Ισότητας Επιτρόπου Διοίκησης(2007). Κώδικας Πρακτικής για την αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και παρενόχλησης στην 
εργασία, Οδηγίες και συμβουλές 

xvi Notice 1367 of 1998, National Economic Development and Labour Council Labour Relations Act, 1995. Notice of Code of Good Practice on 
the  Ηandling of Sexual Harassment Cases 

 
xvii Labour Relations Act 66 of 1995, Code of Good Practice on the Handling of  Sexual Harassment 
Cases,http://www.workinfo.com/free/sub_for_legres/data/cogps.html 
 
xviii Ibid  
 

http://www.workinfo.com/free/sub_for_legres/data/cogps.html

