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Η Έκθεση αυτή ετοιμάστηκε
από τη Διοικητικό Λειτουργό της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση-ΕΙΦ,
Νάντια Ανδρεοπούλου, και συζητήθηκε και εγκρίθηκε

από την Επιτροπή στις 22 Ιανουαρίου 2021.

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
στην Απασχόληση και
στην Επαγγελµατική  Εκπαίδευση
Κλήμεντος 9, 1061 Λευκωσία
Τηλ.: 22 400 894 / 5
Φαξ: 22 400 875
Ιστοσελίδα: www.eif.gov.cy
Ηλ. Ταχυδρομείο: genderequalitycommittee@mlsi.gov.cy
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1.1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΙΦ 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση 
καλύπτει τις εργασίες της 
Επιτροπής Ισότητας Ανδρών και 
Γυναικών στην Απασχόληση και 
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση 
για το έτος 2020. Υποβάλλεται, 
σύμφωνα με το Άρθρο 23(2)
(θ) του Νόμου 205(Ι)/2002 στην 
Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
για ενημέρωση. Ο πιο πάνω 
νόμος μαζί με τους σχετικούς 
Κανονισμούς ΚΔΠ 176/2009 
αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας 
της Επιτροπής.

Το 2020 αποτέλεσε αναμφίβολα 
μια πρωτόγνωρη χρονιά σε 
παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας της πανδημίας SARS-Cov-2 και των συνεπακόλουθων 
επιπτώσεων που αυτή επέφερε. Οι προκλήσεις ήταν και συνεχίζουν να είναι πολλές, 
με βαθιές προεκτάσεις στον τρόπο διαβίωσης αλλά και εργασιακής απασχόλησης των 
ανθρώπων ανά την Ευρώπη και την υφήλιο.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια αλλά και τους περιορισμούς που επέφεραν τα μέτρα 
αναχαίτισης της πανδημίας, η Επιτροπή Ισότητας Αντρών και Γυναικών στην Απασχόληση 
και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση προσπάθησε να περιορίσει την υλοποίηση του 
Σχεδίου Δράσης της για το 2020 στις απολύτως απαραίτητες και εφικτές δράσεις σε 
ευθυγράμμιση με τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν. Αναβλήθηκαν διάφορα 
εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκδηλώσεις όπως αυτά καταγράφονταν και στο Σχέδιο 
Δράσης 2020 αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να πραγματοποιήσει δύο πολύ σημαντικές 
δεσμεύσεις της. Η πρώτη ήταν η  πραγματοποίηση παγκύπριας έρευνας για την έμφυλη 
ισότητα στην απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση που θα παρουσιαστεί 
εντός του 2021 σε δημοσιογραφική διάσκεψη που θα συνδιοργανωθεί με το Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Η δεύτερη δράση ήταν o καθιερωμένος 
πλέον διαγωνισμός μαθητών Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών σε 
συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  και η βράβευση των πρωτευσάντων μαθητών. 
Τα έργα συμμετοχής των μαθητών αξιοποιούνται σε διάφορες εκδόσεις της Επιτροπής 
και είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της. 
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Παράλληλα, κατά την περίοδο της απαγόρευσης κυκλοφορίας (Μάρτιος – Μάιος 2020), 

η Επιτροπή παρέμεινε ενεργή αφού εφαρμόστηκε η μέθοδος της τηλεργασίας και/ή  

εργασίας από το σπίτι,  και το κοινό βέβαια είχε τη δυνατότητα να υποβάλει ερωτήματα 

ή παράπονα προς διερεύνηση ηλεκτρονικά (μέσω ηλ. ταχυδρομείου και μέσω της 

ιστοσελίδας της Επιτροπής) ή και με κανονικό ταχυδρομείο. Η Επιτροπή με ανακοίνωση 

που εξέδωσε στον Τύπο την περίοδο εκείνη πληροφορούσε όλο το ενδιαφερόμενο 

κοινό και τους συνεργάτες της για αυτές τις δυνατότητες επικοινωνίας καθώς επίσης 

και για τη δυνατότητα επίσκεψης στα γραφεία της κατόπιν διευθέτησης ραντεβού αλλά 

και της τήρησης όλων των προστατευτικών μέτρων σύμφωνα και με τα διατάγματα 

του Υπουργού Υγείας που ίσχυαν κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Επιπρόσθετα, οι 

συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνταν μέσω τηλεδιάσκεψης και όλες οι 

εργασίες στις οποίες συμμετείχε η Επιτροπή (με την εκπροσώπηση της από τη Διοικητική 

Λειτουργό) συνεχίστηκαν κανονικά. Το έντυπο υλικό της ΕΙΦ αποστάλθηκε μέχρι τα 

μέσα Απριλίου 2020 σε μια λίστα παραληπτών που αριθμεί πέραν των 400, όπως έχει 

καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, και περιλαμβάνει Υπουργεία, Επιτρόπους, Ημικρατικούς 

Οργανισμούς, Εργοδοτικές και Εργατικές Οργανώσεις, Γυναικείες Οργανώσεις και Μη 

Κυβερνητικούς Οργανισμούς αλλά και εργοδότες. 

Ευελπιστούμε ότι το 2021 η Επιτροπή θα είναι σε θέση να υλοποιήσει το Σχέδιο Δράσης 

της στο έπακρον το οποίο αποτελεί έκφραση του οράματός της και να στελεχωθεί 

ξανά με Επιστημονικό Συνεργάτη προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής με γνώμονα πάντοτε την εξυπηρέτηση του 

δημοσίου συμφέροντος. 

Βασική επιδίωξη της Επιτροπής είναι να μπορέσει να συνεισφέρει στον καθορισμό ή 

την αναθεώρηση της εθνικής πολιτικής αναφορικά με τα ζητήματα έμφυλης ισότητας  

με την παροχή συμβουλών και συστάσεων προς το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την παρακολούθηση και περαιτέρω βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της νομοθεσίας από την αρμόδια αρχή του 

Υπουργείου, την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων μέσα από έρευνες και στατιστικά 

στοιχεία, την παροχή συμβουλών σε κάθε ενδιαφερόμενο για θέματα έμφυλης ισότητας 

και γενικότερα να συμβάλει στην εξάλειψη διακρίσεων και ανισοτήτων στον εργασιακό 

χώρο. Στόχος της Επιτροπής είναι, μέσα από μια διαρκή προσπάθεια να παρέχει τόσο 

στο Κράτος αλλά και στο κοινό συμβουλές οι οποίες θα βοηθήσουν να εδραιωθεί μια 

εργασιακή κουλτούρα απαλλαγμένη από άμεσες και έμμεσες διακρίσεις, και αυτό να 

αποτυπώνεται στην εθνική πολιτική αλλά και στις συλλογικές συμβάσεις κατ’ επέκταση.
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Μέσα από τα παράπονα του κοινού που δέχεται η Επιτροπή ή που αυτεπάγγελτα 
υποβάλλει στον Αρχιεπιθεωρητή Ισότητας (Διευθυντής Τμήματος Εργασίας) και την 
μετέπειτα προώθηση κάποιων εξ αυτών στη δικαιοσύνη, η Επιτροπή προσδοκεί στη 
καλλιέργεια συνείδησης εργασιακής ισότητας με πλήρη σεβασμό στις αποφάσεις και 
νομολογία του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών ή του Ανώτατου Δικαστηρίου οι οποίες 
θέτουν τα θεμέλια για αλλαγή στον τρόπο που η έμφυλη ισότητα στην απασχόληση 
εκλαμβάνεται στον κοινωνικό ιστό γενικότερα. 

Συνοπτικά, όραμα της Επιτροπής είναι να εξαλείψει κάθε έμφυλη διάκριση στην 
απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση και την κατοχύρωση της ισότητας 
ανδρών και γυναικών στον εργασιακό τομέα και την εμπέδωση της αρχής της έμφυλης 
ισότητας με την εξάλειψη στερεοτύπων, καλλιέργεια νοοτροπίας που αντιμετωπίζει 
ισότιμα τα δύο φύλα, την προώθηση θετικών δράσεων και πρακτικών που ενισχύουν 
τις γυναίκες στους πολλαπλούς τους ρόλους  καθώς επίσης και την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις δημόσιες πολιτικές.

Λουίζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου
Ιανουάριος 2021
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1 ΕΙGE (2017).  Gender Equality Index

1.2. Συνοπτική Αναφορά στο έργο της Επιτροπής για το 2020

Η Επιτροπή προχώρησε μετά από προκήρυξη Διαγωνισμού, στην κατακύρωση 
προσφοράς στον οργανισμό IMR Insight Research Market για διενέργεια παγκύπριας 
έρευνας γνώμης (opinion poll) για την έμφυλη ισότητα και τις διακρίσεις στην 
απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση. 

Η έρευνα η οποία αποτελεί δράση που απορρέει από τον Ενδιάμεσο στόχο 5.2.1: 
Ενίσχυση της δυνατότητας των Κοινωνικών Εταίρων για καλύτερη αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην απασχόληση, Στόχος 
5: Επαγγελματική ενδυνάμωση της γυναίκας - Συμφιλίωση επαγγελματικών και 
οικογενειακών υποχρεώσεων, του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και 
Γυναικών (Μονάδα Ισότητας Ανδρών και Γυναικών), ολοκληρώθηκε αρχές Οκτωβρίου 
2020 και ανέδειξε ενδιαφέροντα ευρήματα. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας θα γίνει σε εύθετο χρόνο σε δημοσιογραφική διάσκεψη στην παρουσία 
της αρμόδιας Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μέρος 
των συμπερασμάτων δημοσιοποιούνται για πρώτη φορά στην παρούσα έκδοση 
(Παράρτημα Ι). 

Η Επιτροπή περιόρισε τη διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο σε ιδιωτικούς και 
δημόσιους οργανισμούς σε σχέση με άλλες χρονιές λόγω της πανδημίας, καλύπτοντας 
παράλληλα τον στόχο της ενημέρωσης/διαφώτισης των εργαζομένων και των εργοδοτών 
με την αποστολή έντυπου υλικού (Ετήσια Έκθεση 2019, ενημερωτικά φυλλάδια κ.ά.) 
κατά την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2020 με πέραν των 350 παραληπτών ανά το 
παγκύπριο.

Παράλληλα, υπήρξε επικοινωνία με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά και το Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησης 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων 
δράσεων (εκπαιδευτικά σεμινάρια, Φόρουμ, διάχυση ενημερωτικού υλικού κ.ά.) όπως 
αυτές αναφέρονταν στο Σχέδιο Δράσης 2019 της ΕΙΦ αλλά και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, και αποφασίστηκε όπως οι δράσεις μετατεθούν 
για το 2021 εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.  Ορισμένες από τις δράσεις θα έχουν 
ως στόχο τη νέα Οδηγία (Οδηγία Ε.Ε 2019/1158), που αφορά τη συμφιλίωση οικογένειας 
και εργασίας, αλλά και τον έμφυλο επαγγελματικό διαχωρισμό ενώ άλλες θα έχουν ως 
στόχο την ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων για την ένταξη της διάστασης του 
φύλου στις δημόσιες πολιτικές, την ανισομισθία, την σεξουαλική παρενόχληση στον 
χώρο εργασίας κλπ.

Επιπρόσθετα, στις 6 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε επιτυχώς για 8η συνεχή χρονιά η 
καθιερωμένη πλέον τελετή βράβευσης παιδιών στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο Κύπρου. Έργα των παιδιών φιλοτεχνούνται στην παρούσα έκδοση και στο 
επιτραπέζιο ημερολόγιο που εκδίδει ανά διετία η Επιτροπή καθώς και στην ιστοσελίδα 
της ΕΙΦ. Στον Διαγωνισμό Ζωγραφικής για το 2020 όπως πάντα είχαν δικαίωμα 
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συμμετοχής όλοι οι μαθητές των Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και ως 
θέμα επιλέχθηκε ο έμφυλος επαγγελματικός διαχωρισμός και η διαχρονική εξέλιξη του 
τα τελευταία 100 χρόνια σε τέσσερα εικαστικά στιγμιότυπα ανά σχέδιο.

Η Επιτροπή επίσης σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων λόγω της κένωσης της θέσης του Επιστημονικού Συνεργάτη, 
παρέδωσε επικαιροποιημένο και αναθεωρημένο σχέδιο όρων για τη νέα σύμβαση 
μίσθωσης υπηρεσιών  που πρόκειται να προκηρυχθεί εντός του 2021 για κάλυψη της πιο 
πάνω θέσης. 

Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης του κοινού αλλά και 
σε μια προσπάθεια να διαδοθούν ευρύτερα οι υπηρεσίες αλλά και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων, η Επιτροπή προχώρησε στον επανασχεδιασμό και επικαιροποίηση της 
ιστοσελίδας της (www.eif.gov.cy) ώστε αυτή να καταστεί πιο φιλική στον επισκέπτη και 
να μετατραπεί σε εργαλείο επικοινωνίας με το κοινό (δυνατότητα υποβολής παραπόνου 
από την ιστοσελίδα και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω υποβολής εντύπου) και 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης γύρω από το ζήτημα της έμφυλης ισότητας αλλά και να 
προβάλει ολοκληρωμένα το έργο και τη συνεισφορά της ΕΙΦ. Επίσης, κύριος στόχος ήταν 
να εμπλουτιστεί με όλες τις δράσεις της επιτροπής διαχρονικά, με φωτογραφικό υλικό, 
παρουσιάσεις σεμιναρίων, ακόμα και διαφημιστικά σποτάκια. Στα άμεσα σχέδια της 
Επιτροπής είναι να δημιουργηθεί και κανάλι στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης 
YouTube, στο οποίο θα ανεβούν οι 2 ταινίες που έχει πραγματοποιήσει η ΕΙΦ αλλά και 
άλλες μικρού μήκους οι οποίες θα είναι προσβάσιμες μέσω συνδέσμου της ιστοσελίδας 
μας απευθείας .

Καθόλη τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή εξυπηρέτησε αριθμό ατόμων που 
επικοινώνησαν είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά (εργαζόμενοι/ες και εργοδότες), 
παρέχοντάς τους ενημέρωση για τα ερωτήματα που έθεσαν που αφορούσαν δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους. 

Λήφθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 4 παράπονα, και δόθηκε ανεξάρτητη συνδρομή 
σε 1 άτομο που υπέβαλε παράπονο. Η Επιτροπή κλήθηκε επίσης να καταβάλει ποσό που 
επιδικάστηκε από το Δικαστήριο καθώς και για κάλυψη δικηγορικών εξόδων (βλ. Κεφ. 
3.10) σε υποθέσεις που εκδικάστηκαν εναντίον των θυμάτων στα οποία παραχωρήθηκε 
νομική αρωγή.

Επίσης, η Επιτροπή, παρακολουθεί στενά και ενημερώνεται για τις θεσμικές και 
νομοθετικές εξελίξεις γύρω από ζητήματα έμφυλης ισότητας γενικά όπως ο νέος νόμος 
για την ποινικοποίηση του σεξισμού  τον Δεκέμβριο του 2020 αλλά και οι κανονισμοί που 
προωθούνται για τον μητρικό θηλασμό ώστε αυτές να προσαρμόζονται στα εργασιακά 
δεδομένα όταν και όπου αυτό είναι αναγκαίο.  Κατά τη διάρκεια του 2020, προωθήθηκαν 
από το Υπουργείο Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων οι απαραίτητες τροποποιήσεις 
κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση, των Κανονισμών 176/2009 που ρυθμίζουν την παροχή 
ανεξάρτητης συνδρομής αλλά και της νομοθεσίας 205(Ι)/2002 ώστε να συνάδουν μεταξύ 
τους. Το θέμα βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία για τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο.
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Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, 
θα συνεχίσει  και το 2021  να εργάζεται με κατεύθυνση τους τρεις βασικούς πυλώνες 
δράσης της: (i) την παρακολούθηση της εφαρμογής του Νόμου, (ii) την προώθηση 
σχετικών εισηγήσεων/θέσεων και (iii) την ενημέρωση και επικοινωνία με το κοινό.

Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια θα συνεχίσει να συνδράμει στην καλλιέργεια μιας 
κουλτούρας ισότητας στον εργασιακό χώρο με στόχο πάντοτε την ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και 
τη δημιουργία μιας έμφυλης κουλτούρας στους εργασιακούς χώρους.

 

Από την τελετή βράβευσης μαθητών στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 6 Ιουλίου 2020.
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1Eurofound (2020), Living, working and COVID-19, COVID-19 series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
2 https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-cyprus

1.3. Προκλήσεις και Προοπτικές 

To 2020 υπήρξε αναμφίβολα μια πρωτόγνωρη χρονιά που έφερε πολλές ανατροπές σε όλα 
τα επίπεδα λόγω της πανδημίας SARS-CoV-19 και των συνεπακόλουθων περιοριστικών 
μέτρων ανά το παγκόσμιο. Ανάμεσα στους τομείς που επλήγησαν και εξακολουθεί 
να βάλλεται είναι το εργασιακό, αφού αναπόφευκτα τα μέτρα και οι κλυδωνισμοί της 
οικονομίας επέφεραν μεγάλες αλλαγές στο σκηνικό απασχόλησης.

Σε έρευνα του Eurofound1 η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σε δύο γύρους, 
τον Απρίλιο και τον Ιούλιο του 2020, κατέδειξε ότι η κρίση που επέφερε η πανδημία 
εμπεριέχει τον κίνδυνο οπισθοδρόμησης δεκαετιών, όσον αφορά την πρόοδο που 
επιτεύχθηκε στην ισότητα των φύλων. Η έρευνα καταγράφει ως μια από τις ακούσιες 
συνέπειες των μέτρων που τέθηκαν από τις κυβερνήσεις την Άνοιξη του 2020 σε 
μια προσπάθεια ελέγχου της εξάπλωσης της πανδημίας, την σημαντική αύξηση του 
μεριδίου των γυναικών στην  εργασία χωρίς αμοιβή. Αναφέρει επίσης ότι η τηλεργασία 
έχει επίσης αποδειχθεί επαχθής για πολλές εργαζόμενες μητέρες καθώς προσπαθούν 
να συνδυάσουν εργασία, κατ’ οίκον εκπαίδευση και οικογενειακή φροντίδα, όλα στον 
ίδιο χρόνο. Ενώ μερικές από τις τρέχουσες ανισότητες της πανδημίας φαίνονται να είναι 
προσωρινές και αναστρέψιμες σε μελλοντικό στάδιο, κάποιες άλλες θα μπορούσαν να 
έχουν μακροχρόνιες συνέπειες. Επομένως, διαφαίνεται μέσα από τα συμπεράσματα της 
έρευνας ότι είναι επιβεβλημένο όπως η κοινωνική και οικονομική ένταξη των γυναικών 
τοποθετηθεί στον πυρήνα των μέτρων ανάκαμψης κατά της πανδημίας.

Παρά τα πιο πάνω και τον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας, το 2020 η 
Κύπρος σημείωσε πρόοδο με βαθμολογία 56,9 (με μέγιστη βαθμολογία το 100), και 
κατατάσσεται πλέον 21η στην ΕΕ στον Δείκτη Ισότητας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για 
την Ισότητα των Φύλων,  συγκριτικά με το 2019 όπου βρισκόταν στην 20ή θέση2.  

Ο Δείκτης Έμφυλης Ισότητας (Gender Equality Index) είναι ένας σύνθετος δείκτης που 
ερευνά την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει των  πολιτικών ισότητας 
που έχουν θεσμοθετηθεί, ενώ λειτουργεί ως παρατηρητής της ισότητας των φύλων 
και μετρά το πώς αυτή αυξάνεται ή μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Παρουσιάζει 
επίσης διαφορές στα αποτελέσματα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε ατομικό επίπεδο 
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Σύμφωνα με τον Δείκτη Ισότητας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των 
Φύλων (EIGE) 2020, η ΕΕ με βαθμολογία 67,9 στους 100 πόντους, έχει πολύ δρόμο να 
διανύσει για την επίτευξη του στόχου για ισότητα των φύλων. Η βαθμολογία του Δείκτη 
Ισότητας των Φύλων έχει αυξηθεί μόνο κατά 4,1 πόντους από το 2010 και 0,5 πόντους 
από το 2017. Με αυτόν τον ρυθμό προόδου - 1 βαθμός κάθε 2 χρόνια - θα χρειαστούν 
περισσότερα από 60 χρόνια για να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων στην ΕΕ. 

Η Σουηδία συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ, με 
83,8 μονάδες, ακολουθούμενη από τη Δανία με 77,4. Η Ελλάδα και η Ουγγαρία έχουν 
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3https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/country/CY

τις χειρότερες επιδόσεις με δείκτες 52,2 και 53 αντίστοιχα. Η χώρα με τη μεγαλύτερη 
βελτίωση από το 2017 είναι η Κροατία, με αύξηση 2,3 μονάδων, ακολουθούμενη από 
την Ολλανδία με 2 μονάδες. Η έρευνα επικεντρώνεται σε 7 τομείς: εργασία, βία, εξουσία, 
γνώση, χρόνος, υγεία και χρήματα. 

Αναλυτικά η Κύπρος, με την 21η θέση στην ΕΕ στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων, η 
βαθμολογία της είναι 11 μονάδες χαμηλότερη από τη μέση βαθμολογία της ΕΕ. Από 
το 2010,  η βαθμολογία της Κύπρου αυξήθηκε κατά 7,9 μονάδες (+ 0,6 μονάδες από το 
2017). Παρά το σχετικά χαμηλό ποσοστό που καταδεικνύει ότι επιδέχεται σημαντικής 
βελτίωσης, η Κύπρος είχε ταχύτερη πρόοδο στην ισότητα των φύλων σε σχέση με άλλα 
κράτη μέλη και βελτίωσε τη θέση της κατά έξη θέσεις3.

Η Κύπρος έκανε τη μικρότερη πρόοδο στον τομέα της εργασίας  (+0,3 μονάδες) 
και χρημάτων (+1 μονάδα).

Μεγαλύτερη οπισθοδρόμηση

Καλύτερες Επιδόσεις:

Οι υψηλότερες βαθμολογίες της Κύπρου βρίσκονται στους τομείς της υγείας (88 μονάδες)
και των χρημάτων (81,7 μονάδες), στους οποίους παρουσιάζει επίσης καλύτερες επιδόσεις
σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη (στην γενική κατάταξη είναι 13η και στους 2 τομείς).

Χρήζουν Βελτίωσης:

Οι ανισότητες μεταξύ των φύλων είναι πιο έντονες στον τομέα της εξουσίας (29,8 μονάδες)
όπου η Κύπρος έχει τη χειρότερη επίδοση συγκριτικά με άλλα κράτη-μέλη (24η θέση).

Μεγαλύτερη επίτευξη βελτίωσης

Από το 2010, η Κύπρος έχει σημειώσει πρόοδο σε όλους τους τομείς. Οι μεγαλύτερες
βελτιώσεις σημειώθηκαν στους τομείς της εξουσίας (+ 14.4 μονάδες)  και στον τομέα
του χρόνου (+5.4 μονάδες).
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Συγκεντρωτικά, οι δείκτες που αφορούν την Κύπρου όπως διαμορφώθηκαν το 2020 
έχουν ως ακολούθως:

ΚΥΠΡΟΣ 70,8
72,2

ΚΥΠΡΟΣ 81,7
80,6

ΚΥΠΡΟΣ 56,2

ΚΥΠΡΟΣ 51,3
65,7

ΚΥΠΡΟΣ 29,8 
53,5

ΚΥΠΡΟΣ 88,0
88,0

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΑ

ΓΝΩΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ

ΕΞΟΥΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΕΕ-28

ΕΕ-28

ΕΕ-28

ΕΕ-28

ΕΕ-28

ΕΕ-28
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Επιτροπή
Ισότητας

των Φύλων στην
Απασχόληση

και στην
Επαγγελµατική 

Εκπαίδευση
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4http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2002_1_205/full.html
5(EE L 39 της 14.2.1976, σελ. 40)
6(EEL 14 της 20.1.1998, σελ. 6)
7Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 269, 5.10.2002, σ.15.
8Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23.
9Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 204, 26.7.2006, σ. 23.

2.1. Η Επιτροπή και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει
         τις αρμοδιότητές της 

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση 
(ΕΙΦ), συστάθηκε και λειτουργεί βάσει των Άρθρων 22 και 23 των περί Ίσης Μεταχείρισης 
Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμων 
του 2002-2014 (205(Ι)20024. 

Η νομοθεσία αυτή αποτελεί ενωσιακό δίκαιο και εναρμονίζεται με τις πράξεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

(α) «Οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της εφαρμογής 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε 
απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας»5· 

(β) «Οδηγία 97/80/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με το βάρος 
απόδειξης σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου6». 

(γ) «Οδηγία 2000/73/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της αρχής της 
ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, 
στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας».

(δ)  «Οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Σεπτεμβρίου 2002 για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί 
της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την 
πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις 
συνθήκες εργασίας7».

(ε) «Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)» 8, 

(στ) «Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης9».
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Ο Νόμος τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2003 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε 
το 2004, το 2006, το 2007, το 2009 και το 2014. Σκοπός της εν λόγω νομοθεσίας είναι η 
εφαρμογή της αρχής της Ίσης Μεταχείρισης Αντρών και Γυναικών στην πρόσβαση σε 
επαγγελματικό προσανατολισμό, στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και 
στους όρους και τις συνθήκες παροχής τους, στην πρόσβαση στην απασχόληση, στους 
όρους και στις συνθήκες απασχόλησης, περιλαμβανόμενης και της επαγγελματικής 
ανέλιξης, και στους όρους και στις προϋποθέσεις απόλυσης.

Η Επιτροπή και το κράτος

Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή του Νόμου από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει συμβουλευτικό 
ρόλο αναφορικά με:

•	 Τον καθορισμό ή την αναθεώρηση της εθνικής πολιτικής στα θέματα που σχετίζονται 
με το πεδίο της αρμοδιότητάς της.

•	 Την εισαγωγή ή αναθεώρηση σχετικής νομοθεσίας.
•	 Την υιοθέτηση μέτρων και την εφαρμογή προγραμμάτων για προώθηση της 

ισότητας των φύλων στο πεδίο αρμοδιότητάς της.

Η Επιτροπή και η προώθηση σχετικών γνώσεων

•	 Προωθεί τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων 
και υποβάλλει εκθέσεις και εισηγήσεις στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η Επιτροπή και το κοινό

•	 Υποβάλλει αυτεπάγγελτα παράπονα, και δέχεται παράπονα τα οποία διαβιβάζει, 
στον Αρχιεπιθεωρητή του Τμήματος Εργασίας για εξέταση. Το Τμήμα Εργασίας 
οφείλει να ενημερώνει την Επιτροπή για την έκβαση του παραπόνου.

•	 Παρέχει σε όποιον ενδιαφερόμενο το ζητήσει και χωρίς οικονομική επιβάρυνση 
συμβουλές επί θεμάτων που αφορούν την ισότητα των φύλων στην απασχόληση 
και στην επαγγελματική εκπαίδευση.

•	 Παρέχει ανεξάρτητη συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν 
διακριτική μεταχείριση.

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.
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Η νομοθεσία απαγορεύει την άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου:

•	 Άμεση	διάκριση	λόγω	φύλου	σημαίνει	τη	δυσμενή	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,   
 συγκριτικά με άτομα του άλλου φύλου.

Απαγορεύει επίσης την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση:

•	Παρενόχληση	σημαίνει	την	ανεπιθύμητη	από	τον	αποδέκτη	της	συμπεριφορά		
που σχετίζεται με το φύλο, η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή 
της αξιοπρέπειας ενός προσώπου κατά την απασχόληση ή την επαγγελματική 
εκπαίδευση ή κατάρτισή ή κατά την πρόσβαση σε απασχόληση ή επαγγελματική 
κατάρτιση.

•	 Σεξουαλική	 παρενόχληση	 σημαίνει	 την	 οποιαδήποτε	 ανεπιθύμητη	 από	 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 κατά την πρόσβαση σε απασχόληση ή επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση.

Στο 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  Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από τη γενικότητα των διατάξεων του εδαφίου (1) , η Επιτροπή μπορεί 
να:

(α) Συμβουλεύει αναφορικά με τον καθορισμό ή την αναθεώρηση της εθνικής πολιτικής 
στα θέματα που είναι σχετικά με το πεδίον αρμοδιότητάς της.

(β) Συμβουλεύει ή διατυπώνει συστάσεις αναφορικά με την εισαγωγή ή αναθεώρηση 
σχετικής νομοθεσίας.

(γ) Παρακολουθεί την εφαρμογή του Νόμου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας 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 
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συλλογής στατιστικών στοιχείων, σχετικών με οποιοδήποτε ζήτημα που εμπίπτει στο 
πεδίον αρμοδιότητας της.

(στ) Υποβάλλει στον/στην Υπουργό τα πορίσματα των μελετών και ερευνών της και τις 
εισηγήσεις που στηρίζονται στα πορίσματα αυτά.

(ζ) Παρέχει σε όποιον/α ενδιαφερόμενο/η 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 Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.

(θ) Συντάσσει και υποβάλλει στον/στην  Υπουργό ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων 
της.

(ι) Αυτεπάγγελτα υποβάλλει παράπονα, ή δέχεται παράπονα τα οποία διαβιβάζει, στον/
στην  Αρχιεπιθεωρητή/τρια 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. 

Η παροχή ανεξάρτητης συνδρομής αποτελεί βασική και αποκλειστική αρμοδιότητα 
της Επιτροπής. Η Επιτροπή ασκεί την αρμοδιότητα αυτή με βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 23(2)(ια) του Νόμου 205(Ι)2002 και των περί Παροχής Ανεξάρτητης Συνδρομής 
σε Θύματα Διακρίσεων Κανονισμών του 2009 (Κ.Δ.Π. 176/2009). Η Επιτροπή δεν έχει 
θέσει επί του παρόντος οποιαδήποτε κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για την έγκριση 
παραχώρησης της ανεξάρτητης συνδρομής στην προσπάθειά της να ενθαρρυνθούν 
όσο το δυνατό περισσότερα θύματα διακρίσεων να κινηθούν νομικά εναντίον των 
υπευθύνων δημιουργώντας έτσι σχετική νομολογία στο Δικαστήριο Εργατικών 
Διαφορών. Μοναδική προϋπόθεση για την έγκριση της παραχώρησης της νομικής 
αρωγής προς τον/την εκάστοτε αιτητή/τρια είναι να έχει προηγηθεί διερεύνηση της 
καταγγελίας από Επιθεωρητή Ισότητας του Τμήματος Εργασίας η οποία να διαπιστώνει 
εκ πρώτης όψεως παράβαση των Νόμων.
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2.2. Σύνθεση της Επιτροπής και το προφίλ των μελών της

Το Άρθρο 22 του Νόμου  προνοεί τη σύσταση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων10 με 
διάρκεια θητείας των μελών τα τρία χρόνια, ως ακολούθως: 

«22(1) Συνίσταται Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση11 , η οποία απαρτίζεται από:

(α)  Πρόεδρο διοριζόμενο από τον Υπουργό12 

(β)  Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(γ)  Εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

(δ)  Εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

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

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

(2) Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων διορίζονται από τον/
την Υπουργό 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 Υπουργό, η Επιτροπή 
θεωρείται ότι συγκροτήθηκε και ενεργεί νόμιμα.

(3) Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια, 
μπορούν όμως να αναδιορίζονται 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. Για το σκοπό 
αυτό έχει ετοιμάσει σχετικούς κανονισμούς λειτουργίας.

(6) Ο Πρόεδρος και τέσσερα από τα μέλη της Επιτροπής, εκ των οποίων δύο πρέπει να 
είναι κρατικοί εκπρόσωποι, αποτελούν απαρτία. 

(7) Η γραμματειακή και άλλη υλικοτεχνική στήριξη της Επιτροπής παρέχεται από το 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

10 Βλέπε Παράρτημα Ι για σύνθεση Επιτροπής
1122(1Α) “Η Επιτροπή ενημερώνεται ή/και εκπαιδεύεται κατάλληλα σε σχέση με τα θέματα και τις εξελίξεις που αφορούν την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών”
1222 (α) “Πρόεδρο εγνωσμένου κύρους και με αναγνωρισμένο έργο και προσφορά στον τομέα της ισότητας ανδρών και 
γυναικών, διοριζόμενο από τον Υπουργό”
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Κατά το 2020, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση
και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση απαρτιζόταν από:

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΟΝΟΜΑ

Πρόεδρος

Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας & 
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Ομοσπονδία
Εργοδοτών

και Βιομηχάνων -
ΟΕΒ

Κυπριακό Εμπορικό
και 

Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο ΚΕΒΕ

ΣΕΚ

ΠΕΟ

∆ΕΟΚ

Λουΐζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου

Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Ίρις Νικολαΐδου Παγιάση
Τμήμα ∆ημόσιας

∆ιοίκησης
και Προσωπικού

∆ώρα Χαραλάμπους

Υπουργείο
∆ικαιοσύνης 
και ∆ημοσίας

Τάξεως 

Μαρίνα Κούκου

∆έσποινα Ησαΐα

Στέλιος Χριστοδούλου

Λένα Παναγιώτου

Αιμίλιος Μιχαήλ
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Πρόεδρος : 

Η Λουίζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου είναι η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των 
Φύλων στην Εργασία και στην Εκπαίδευσης από το 2015 (διορισμός από την Υπουργό 
Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), θέση που κατέχει και σήμερα. Κατέχει 
επίσης το αξίωμα της Επιτρόπου Νομοθεσίας από το 2019.

Πριν τον διορισμό της από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο αξίωμα της Επιτρόπου 
Νομοθεσίας, εργάστηκε στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας από το 1990,  κατείχε τη 
θέση του Εισαγγελέα της Δημοκρατίας από το 2014 και ήταν υπεύθυνη δύο τομέων της 
Υπηρεσίας, του Τομέα Διοικητικού Δικαίου και του Τομέα Αστικού Δικαίου της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Ήταν, επίσης, υπεύθυνη του Τομέα Βίας στην Οικογένεια 
και ήταν μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Βία στην Οικογένεια. Ήταν μέλος 
του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) από το 2015 και 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας 
(Κ.Ο.Π.Π.) από το 1997.

Αλέξανδρος Αλεξάνδρου:

Ο Αλέξανδρος Αλεξάνδρου είναι μέλος της Επιτροπής από το 2018. Εκπροσωπεί το 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κατέχει τη θέση του 
Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας από το 2015 και του Αρχιεπιθεωρητή Ισότητας. 

Ίρις Νικολαϊδου Παγιάση: 

Η  Ίρις Νικολαϊδου Παγιάση είναι μέλος της Επιτροπής από το 2012 (αναπληρώτρια από 
το 2007) και  εκπροσωπεί το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Κατέχει τη 
θέση του Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Α’ .

Δώρα Χαραλάμπους: 

Η Δώρα Χαραλάμπους είναι μέλος της Επιτροπής από τον Μάιο του 2010 και εκπροσωπεί 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Κατέχει τη θέση της έκτακτης 
Διοικητικής Λειτουργού.

Μαρίνα Κούκου:

Η Μαρίνα Κούκου είναι μέλος της Επιτροπής από το 2006. Εκπροσωπεί το συνδικαλιστικό 
κίνημα της ΠΕΟ. Κατέχει τη θέση της Γραμματέα του Γραφείου Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων 
της ΠΕΟ.

Δέσποινα Ησαϊα: 

Η Δέσποινα Ησαϊα είναι μέλος της Επιτροπής από το 2006. Εκπροσωπεί τη συνδικαλιστική 
οργάνωση ΣΕΚ. Κατέχει τη θέση της Γραμματέα του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών 
της ΣΕΚ.
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Στέλιος Χριστοδούλου:

Ο Στέλιος Χριστοδούλου είναι μέλος της Επιτροπής από το 2017. Εκπροσωπεί τη 
συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ. Κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου της ΔΕΟΚ.

Λένα Παναγιώτου:

Η Λένα Παναγιώτου είναι μέλος της Επιτροπής από το 2006. Εκπροσωπεί την εργοδοτική 
οργάνωση ΟΕΒ και κατέχει τη θέση της Διευθύντριας του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων 
και Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ. 

Αιμίλιος Μιχαήλ:

Ο Αιμίλιος Μιχαήλ είναι μέλος της Επιτροπής από το 2006. Εκπροσωπεί το ΚΕΒΕ και 
κατέχει τη θέση του Διυθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ.
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2.3. Οργάνωση, Στελέχωση και λειτουργία της Επιτροπής

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση 
εδρεύει και συνεδριάζει στα γραφεία του Τμήματος Εργασίας, στη Λευκωσία. Η 
διευθέτηση αυτή γίνεται από καταβολής της σύστασης της Επιτροπής ως απόρροια του 
άρθρου 22(7), όπου αναφέρεται ότι «Η γραμματειακή και άλλη υλικοτεχνική στήριξη 
της Επιτροπής παρέχεται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων». 

Τα μέλη συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και λαμβάνουν αποφάσεις οι 
οποίες υλοποιούνται κατά κύριο λόγο από τον/την Επιστημονικό/ή Συνεργάτη/τιδα  της 
Επιτροπής και τον/τη Διοικητικό/ή Λειτουργό, ο/η οποία υπάγεται στη Διοίκηση του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκτελεί καθήκοντα 
Γραμματέα της Επιτροπής.

Η καλύτερη οργάνωση και ορθή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτέλεσε 
αντικείμενο συζήτησης στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής για το έτος 2020, στις 11  
Νοεμβρίου. Η Επιτροπή, λειτουργούσε χωρίς Επιστημονικό Συνεργάτη από τον Μάρτιο 
του 2020 κατόπιν τερματισμού του σχετικού συμβολαίου. Η θέση θα επαναπροκηρυχθεί 
εντός του 2021 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων e-procure-
ment. Υπεύθυνο μέρος για την εν λόγω προκήρυξη της δημόσιας σύμβασης μίσθωσης 
υπηρεσιών είναι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφόσον 
οι δαπάνες της Επιτροπής καλύπτονται από κονδύλι του κρατικού προϋπολογισμού 
όπως ορίζει ο Νόμος. 
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2.4. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Με την πάροδο των χρόνων, το αρχείο παραπόνων της Επιτροπής, το οποίο αποτελείται 
από φακέλους χάρτου επί του παρόντος, διογκώνεται και διευρύνεται. Παρόλο που έχει 
δημιουργηθεί και ηλεκτρονικά μια μορφή αρχείου για όλους τους θεματικούς φακέλους 
της Επιτροπής και την καταχώρηση παραπόνων, αυτό αφορά τις επικεφαλιδες των 
θεμάτων και κάποια στοιχεία των φακέλων.

Για να μπορέσει να διευκολυνθεί η αρχειοθέτηση, η διαχείριση και η επεξεργασία 
του Αρχείου της Επιτροπής, θα ήταν πρακτικά ορθότερο να ενταχθεί και αυτό 
στο Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου (eoasis) το οποίο έχει εφαρμοστεί σε όλο 
το δημόσιο και έχει ως στόχο την ηλεκτρονική διαχείριση όλων των εγγράφων της 
Δημόσιας Υπηρεσίας. Αυτό θα υποβοηθήσει πολύ καθώς θα λειτουργεί με βάση τις 
διαδικασίες και κανονισμούς που διέπουν τη δημιουργία, την ορθή αρχειοθέτηση, 
ασφάλεια, διαβάθμιση εμπιστευτικότητας, τη διακίνηση των εγγράφων και την 
ενδεχόμενη τελική καταστροφή τους ή τη μακροχρόνια διατήρησή τους και διαθεσή 
τους σε εξουσιοδοτημένους λειτουργούς ή Υπηρεσίες. Παράλληλα, θα ήταν σημαντικό 
να πραγματοποιηθεί η ψηφιοποίηση όλων των φακέλων που τηρούνται στο Αρχείο της, 
ώστε όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχουν οι φάκελοι να είναι διαθέσιμα 
στα μέλη της Επιτροπής εφόσον δεν εδρεύουν στα γραφεία και ενίοτε χρειάζεται να 
λάβουν αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται πρόσβαση.

Αναφορικά με την ιστοσελίδα της Επιτροπής, η οποία λειτουργούσε από το 2012, 
αυτή έχει αναβαθμιστεί πλήρως με νέο σχεδιασμό και εμφάνιση καθώς και νέα δομή και 
κατ’επέκταση εμπλουτισμένο υλικό από τη Διοικητική Λειτουργό. Η νέα αυτή ιστοσελίδα 
η οποία δημοσιοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, είναι φιλική προς τον χρήστη 
και απευθύνεται σε διάφορες ομάδες στόχου, όπως είναι το ευρύ κοινό, εργοδότες κι 
εργαζόμενοι, φοιτητές, ακαδημαϊκό προσωπικό, άλλοι συναφείς οργανισμοί και ΜΚΟ 
κ.ά. Πλέον περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τις αρμοδιότητες και τη σύνθεση της 
Επιτροπής, τη σχετική Νομοθεσία, σημαντικά νέα και ανακοινώσεις, τις Ετήσιες Εκθέσεις, 
έρευνες και άρθρα, φωτογραφικό υλικό από εκδηλώσεις αλλά και οπτικοακουστικό 
υλικό όπως αυτό προβλήθηκε μέσω ΜΜΕ σε παλαιότερες εκστρατείες διαφώτισης. 
Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα για ηλεκτρονική υποβολή παραπόνου και φόρμα 
επικοινωνίας για οποιοδήποτε θέμα αφορά τον επισκέπτη.

Ο νέος σχεδιασμός και η ενημέρωση του δημοσιευμένου υλικού που αναρτήθηκε στην 
ιστοδελίδα έγινε από τη Διοικητική Λειτουργό της Επιτροπής σε συνεργασία με το Τμήμα 
Υπηρεσιών Πληροφορικής, του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής.
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2.5. Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση και Εξυπηρέτηση κοινού στα Γραφεία 
της Επιτροπής

Η Επιτροπή διαθέτει δύο γραφεία έτσι ώστε η λήψη παραπόνου από θύμα διάκρισης 
(κατόπιν διευθέτησης ραντεβού) να γίνεται σε προσωπική βάση και να παρέχεται η 
πλήρης εμπιστευτικότητα και ιδιωτικότητα εφόσον αφορά ευαίσθητα προσωπικά 
δεδομένα.  

Στα εν λόγω γραφεία, έχει δημιουργηθεί βιβλιοθήκη με έντυπο υλικό για θέματα 
ισότητας από διάφορους φορείς και με τις εκδόσεις της (ενημερωτικά έντυπα, αφίσες, 
διαφωτιστικό υλικό κλπ).

Στα γραφεία της Επιτροπής, λειτουργούν δύο τηλεφωνικές γραμμές καθώς και αυτόματος 
τηλεφωνητής  για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που επικοινωνούν εκτός του 
ωραρίου εργασίας. 

Πέραν της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του κοινού, παράπονα ή και πληροφορίες μπορεί 
να αποστείλει οποιοσδήποτε επιθυμεί ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
αλλά και μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή φόρμας υποβολής παραπόνου που υπάρχει 
στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. 
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2.6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στα γραφεία της Επιτροπής διατηρείται αρχείο με φακέλους που αφορούν παράπονα 
τα οποία υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από το 2010. Στους σχετικούς φακέλους έχει 
πρόσβαση η Διοικητική Λειτουργός της Επιτροπής η οποία χειρίζεται το Αρχείο και ο 
Επιστημονικός Συνεργάτης. Τα προσωπικά δεδομένα των φακέλων δεν τυγχάνουν 
οποιασδήποτε επεξεργασίας παρά μόνο χρησιμοποιούνται στη λήξη κάθε έτους για 
σκοπούς καταγραφής της συνολικής εικόνας των παραπόνων που υποβλήθηκαν στην 
Επιτροπή (όπως η φύση του παραπόνου, σε πόσα άτομα παραχωρήθηκε νομική αρωγή 

κλπ).

Έργο Μαρίας Κουνναφή, 1ο Βραβείο
στην Κατηγορία Μαθητών Γυμνασίου στον Εικαστικό Διαγωνισμό

για την προώθηση της έμφυλης ισότητας
«Άνδρες και Γυναίκες σε ώρα εργασίας τα τελευταία 100 χρόνια (4 στιγμιότυπα)», 

που συνδιοργάνωσε η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.
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∆ραστηριότητες
της Επιτροπής

κατά το 2020
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3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΦ

3.1  Συνεδριάσεις της Επιτροπής 
H Επιτροπή κατά τη διάρκεια του έτους (2020) συνεδρίασε συνολικά 5 φορές (22/1, 14/5 
(τηλεδιάσκεψη), 13/7, 30/9, 11/11).

3.2 Εκπροσωπήσεις της Επιτροπής σε Συνεδρίες 

3.2.1 Συνεδρία Ομάδας Εστίασης«FENCE- Fighting gENder bias and Contributing in 

gender Equity», Center for Social Innovation, 20/5/2020, εκπροσώπηση από Διοικητική 
Λειτουργό ΕΙΦ.

3.3 Συναντήσεις

3.3.1 Η Επιτροπή παρακάθισε σε γεύμα το οποίο παρέθεσε η Πρόεδρος  και στο οποίο 
κλήθηκε και παρέστη η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 
την κοπή της βασιλόπιττας.

3.4 Ημερίδες/σεμινάρια

Λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, η Επιτροπή δε συμμετείχε ούτε 
διοργάνωσε κάποια ημερίδα ή σεμινάριο και όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις 
ματαιώθηκαν ή αναβλήθηκαν.

3.5   Έντυπα / Εκδόσεις

3.5.1 Έκθεση Πεπραγμένων ΕΙΦ για το 2019

3.5.2 Διετές Επιτραπέζιο Ημερολόγιο ΕΙΦ (2020-21)

3.6. Έρευνες 

3.6.1. Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής το 2019, το 2020 προχώρησε σε προκήρυξη 
διαγωνισμού για την πραγματοποίηση παγκύπριας έρευνας. Η προσφορά κατακυρώθηκε 
στην εταιρεία IMR Insight Research Market/University of Nicosia.  Σκοπός της έρευνας 
είναι η αποτύπωση/εκτίμηση της θέσης της γυναίκας στον χώρο εργασίας στην Κύπρο, 
μέσα από την παρουσίαση πραγματικών δεδομένων και την ανίχνευση στερεότυπων 
αντιλήψεων. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

3.7  Διαγωνισμός έμφυλης ισότητας στην εκπαίδευση
Η Επιτροπή για το σχολικό έτος 2019-20 για 8η συνεχή χρονιά, σε συνεργασία με το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, προκήρυξε εικαστικό Διαγωνισμό για την προώθηση 
της ισότητας των Φύλων με τίτλο «Γυναίκες και Άνδρες σε ώρα εργασίας τα τελευταία 100 
χρόνια (4 στιγμιότυπα)». 
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Παρά το γεγονός ότι σχολεία της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής 
εκπαίδευσης  παρέμειναν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα το πρώτο εξάμηνο του 
2020, εντούτοις υπήρξε αρκετά ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών για το Διαγωνισμό, 
και αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί κανονικά και απονεμηθούν βραβεία. Σε μια πιο λιτή από 
τα συνηθισμένα δεδομένα τελετή λόγω πανδημίας, στις 6 Ιουλίου 2020 παρουσιάστηκε 
η έκθεση των έργων και η βράβευση των μαθητών στην παρουσία του του Υπουργού 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας  και Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην τελετή βράβευσης παρέστησαν 
διάφοροι προσκεκλημένοι, γονείς, εκπαιδευτικοί και παιδιά. Η Επιτροπή με απόφασή της 
διέθεσε το συνολικό ποσό των 2,000 ευρώ για βραβεία προς τους μαθητές.

3.8  Η ΕΙΦ και η συμμετοχή της στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 
Ανδρών και Γυναικών (2019-23), Εθνικός Μηχανισμός για την Ισότητα 

3.8.1. Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση συμμετείχε για ακόμη μια χρονιά στον καταρτισμό του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών με εισηγήσεις και προτάσεις αλλά και ως 
φορέας υλοποίησης των στόχων που τέθηκαν για το 2019-2023 σε συνεργασία με άλλους 
φορείς. Η Επιτροπή συμμετέχει συνολικά σε 15 δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης οι 
οποίοι απορρέουν από τρεις συνολικά στόχους όπως φαίνονται πιο κάτω:
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∆ράσεις Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης (2019-23) που αφορούν την ΕΙΦ

Στόχος 1: Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας/ Πλήρης Συμμόρφωση
                     με τις πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

Ενδιάμεσος στόχος 1: Εναρμόνιση με τις πρόνοιες της Σύμβασης
                                                της Κωνσταντινούπολης

1.1.2. ∆ημιουργία ενιαίου Αρχείου για στατιστικά στοιχεία για όλες τις μορφές βίας
εναντίον των γυναικών

∆ράσεις

Ενδιάμεσος στόχος 3: Πρόληψη και Καταπολέμηση της Έμφυλης
                                                και Ενδοοικογενειακής Βίας

3.2.3. Τροποποίηση του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην 
Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου

Στόχος 5: Επαγγελματική ενδυνάμωση της γυναίκας. 
                      Συμφιλίωση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων

Ενδιάμεσος στόχος 1: Καταπολέμηση της παρενόχλησης και της σεξουαλικής 
                                                παρενόχλησης στο χώρο εργασίας

5.1.1 Εκπαιδευτικά εργαστήρια για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημόσιων
λειτουργών σε σχέση με το φαινόμενο της παρενόχλησης και σεξουαλικής
παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.

5.1.2 Εκπόνηση δίγλωσσων εκδόσεων (αγγλικά – ελληνικά) σε θέματα που αφορούν
την παρενόχληση και σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας

5.1.3 ∆ιεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενημέρωσης εργοδοτών
σε Παγκύπρια βάση

5.1.5 Συνέχιση της διαφώτισης και ευαισθητοποίησης των δημόσιων λειτουργών
και άλλων εργαζομένων σε θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο
εργασίας και εφαρμογή του Κώδικα Πρόληψης και Αντιμετώπισης
Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην εργασία

Ενδιάμεσος στόχος 2: Ενίσχυση της δυνατότητας των Κοινωνικών Εταίρων
                                                για καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων
                                                που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην απασχόληση

∆ράσεις

5.2.1 Εκπόνηση Μελέτης – Έρευνας με στόχο την καταγραφή της πραγματικής εικόνας
γύρω από τα θέματα που αφορούν την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών
στην απασχόληση
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5.4.1 ∆ιαφώτιση και ευαισθητοποίηση των τοπικών αρχών (δημοτικών και κοινοτικών
συμβουλίων και εργαζομένων) σε σχέση με τη νομοθεσία που αφορά 
στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου στην εργασία

5.4.2 Παγκύπρια εκστρατεία διαφώτισης των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα για τον περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην 
Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο και τους μηχανισμούς
προστασίας

5.5.11 Συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των νομοθεσιών
και μέτρων που αφορούν την ισότητα στην εργασία (προστασία μητρότητας,
άδεια πατρότητας, γονική άδεια, ισομισθία, ισότητα ευκαιριών στην απασχόληση
και επαγγελματική κατάρτιση, σεξουαλική παρενόχληση)

∆ράσεις

∆ράσεις

Ενδιάμεσος στόχος 4: Καταπολέμηση διακρίσεων λόγω φύλου στο χώρο εργασίας

Ενδιάμεσος στόχος 5: Συμφιλίωση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων

Ενδιάμεσος στόχος 7: Εξάλειψη της  ανισομισθίας μεταξύ ανδρών και γυναικών

Εκπαιδευτικά εργαστήρια για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημόσιων
λειτουργών σε σχέση με το φαινόμενο του σεξισμού

5.7.1 Ετήσια εκδήλωση για την Ημέρα Ίσης Αμοιβής

Στόχος 6: Εξάλειψη Στερεοτύπων και Κοινωνικών Προκαταλήψεων

Ενδιάμεσος στόχος 1: Προώθηση της διάστασης του φύλου
                                                στις δημόσιες πολιτικές (gender mainstreaming)

6.1.1. ∆ιάχυση Οδηγού ένταξης διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές
και υλοποίηση σχεδίου εκπαιδευτικού προγράμματος για δημόσιους λειτουργούς
(πυρήνες μάθησης, λειτουργοί ισότητας, μέλη ομάδας στρατηγικού
προγραμματισμού, μέλη ομάδας καταρτισμού προϋπολογισμού)

Ετοιμασία Οδηγού σχετικά με τον   περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο (Ν.205(Ι)/2002)

6.1.2.

6.1.3. Ενημέρωση και διαφώτιση των δημόσιων λειτουργών για Οδηγό που θα
ετοιμαστεί σε σχέση με τον περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο

Ενδιάμεσος στόχος 2: Αντιμετώπιση του σεξισμού

6.2.1.
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3.9 Υποβολή παραπόνων

Έχουν υποβληθεί συνολικά 4 παράπονα κατά τη διάρκεια του 2020, 3 εκ των οποίων 
αφορούσαν απόλυση λόγω εγκυμοσύνης ή  μητρότητας και 1 που αφορούσε διάκριση 
λόγω φύλου στην πρόσβαση στην απασχόληση, όλα στον ιδιωτικό τομέα.

Κατωτέρω παρατίθεται Πίνακας παραπόνων που αφορά την περίοδο  2009 ΜΕΧΡΙ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΜΕΧΡΙ 2020
ΠΑΡΟΧΗ

ΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΡΩΓΗΣ

Έτος Απόλυση
λόγω
µητρότητας/
εγκυµοσύνης

Σεξουαλική
παρενόχληση

∆ιάκριση
στην
πρόσβαση 
στην
απασχόληση

∆ιάκριση
στην
ανέλιξη

∆ιάκριση
στην
πρόσβαση
στην
κατάρτιση

Σύνολο 145 από
προηγούµενα
έτη

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Σύνολο 

3

5

5

9

6

2

8

6

1

1

3

49

1

5

65

30

10

8

2

12

3

4

140

1

1

56

3

2

61

1

21

1

23

1

2

2

1

1

2

4

2

1

2

18

1

146

συνολικά
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3.10  Νομική αρωγή

Το 2020 παραχωρήθηκε  από την Επιτροπή νομική αρωγή σε ένα άτομο για απόλυση 
λόγω εγκυμοσύνης. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κλήθηκε να καταβάλει το ποσό των 2,340 
ευρώ σε υποθέσεις που οδηγήθηκαν ενώπιον Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών και 
απορρίφθηκαν.

3.11 Προϋπολογισμός ΕΙΦ

Σύμφωνα  με  το άρθρο  22(8)  του  Νόμου 205(Ι)/2002,  οι  δαπάνες  της  Επιτροπής 
καλύπτονται από κονδύλι του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος του οποίου 
καθορίζεται από τον / την  Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
προτού εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού ληφθούν προηγουμένως 
υπόψη οι εισηγήσεις της Επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός της ΕΙΦ για το 2020:

Υπηρεσίες Επιστημονικού Συνεργάτη

Εκδηλώσεις

Εκδόσεις

Νομική Αρωγή 

Αντιμισθία Μελών Επιτροπής

Έρευνα

Σύνολο

38.000 

5.000 

3.500 

11.000 

3.600 

7.300 

68.400

3.12 Δικτύωση ΕΙΦ

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση - ΕΙΦ όπως κάθε χρόνο συνεισέφερε μέσω στοιχείων που την αφορούν σε 
ευρωπαϊκές έρευνες για την ισότητα των Φύλων με καταγραφή στοιχείων της  κυπριακής 
πραγματικότητας (EIGE, Πεκίνο +25, CEDAW, Council of Europe Gender Equality Strategy 

2018-2023 κ.ά.).
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Ευχαριστίες
Η Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

στην Απασχόληση  και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες και εκτίμηση

προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
για τη στήριξη και πολύτιμη βοήθεια που προσέφερε στην Επιτροπή

όποτε χρειάστηκε
καθώς και για την ιδιαίτερη ευαισθησία

που επιδεικνύει αναφορικά με την έμφυλη ισότητα.
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Παραρτήµατα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Έρευνα που προκήρυξε η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
IMR Insight Market Research/University of Nicosia

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Φεβρουάριος – Σεπτέμβριος 2020*

ΚΑΛΥΨΗ
Παγκύπρια

ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
800 Άτομα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Άνδρες και Γυναίκες, Ηλικίας 18-65, Εργαζόμενοι

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Τυχαία Στρωματοποιημένη Δειγματοληψία

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Τηλεφωνικές Συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου Ερωτηματολογίου 

*Η έρευνα είχε παγοποιηθεί κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας του 
ιού COVID-19.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Έρευνα Insight Research Market Ltd

Μέσα από τη ανάλυση στάσεων, απόψεων και πραγματικών δεδομένων και την ανίχνευση 
στερεοτυπικών αντιλήψεων, η έρευνα φωτίζει τα πεδία που σχετίζονται με τη θέση της 
γυναίκας στο χώρο εργασίας στην Κύπρο με δεδομένη την καταγεγραμμένη ανισότητα 
που υφίσταται σε διάφορους τομείς. 

Επιχειρεί παράλληλα να ανοίξει μονοπάτια σκέψης και δράσης σκιαγραφώντας τα ανοικτά 
ζητήματα της εποχής που αποτελούν αντικείμενο δημόσιου διαλόγου, προβληματισμού 
και λήψης μέτρων τόσο  σε επίπεδο θεσμών, όσο και κοινωνίας των πολιτών. 

Απώτερος στόχος είναι η η υιοθέτηση πρακτικών για την ουσιαστική ισότητα των 
δύο φύλων μέσω της εξάλειψης των διακρίσεων, της ανατροπής των αρνητικών 
παραδοσιακών στερεότυπων φύλου, της γεφύρωσης του χάσματος της απασχόλησης 
και της ανεργίας, της μείωσης του χάσματος των αμοιβών που παραμένει στην κορυφή 
της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ και αποτελεί έναν από τους κεντρικούς στόχους της 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, της άρσης της έμφυλης ανισότητας στην 
εργασία και του έμφυλου εργασιακού διαχωρισμού κ.α.
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10 βασικά ευρήματα που αποτυπώνουν την πραγματικότητα

1.	 Εννέα στους/τις δέκα εργαζόμενους/-ες και το σύνολο των εργοδοτών αναγνωρίζουν 
την ύπαρξη έμφυλης ανισότητας στην αγορά εργασίας στην Κύπρο.

2.	 86% των πολιτών είναι πεπεισμένο πως τα περιστατικά διακρίσεων συμβαίνουν πιο 
συχνά στις γυναίκες. 

3.	 Τέσσερις στους/τις δέκα (40%) πιστεύουν στην ύπαρξη μισθολογικών ανισοτήτων 
σε βάρος των γυναικών.

4.	 Η συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει ότι έχει άνδρα προϊστάμενο με το φαινόμενο 
πιο έντονο στον ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα, το 80% δηλώνει οτι θα αποδεχόταν 
γυναίκα σε αυτή τη θέση!

5.	 Καθολική απόρριψη της «θεωρίας» πως οι θέσεις λήψης αποφάσεων είναι μόνο για 
τους άνδρες.

6.	 Οκτώ στους/στις δέκα εργαζόμενους/-ες (81%) θεωρούν πως στον εργασιακό 
τους χώρο, άνδρες και γυναίκες τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης από τους 
προϊσταμένους τους, με την αντίληψη αυτή να εκφράζεται από τη μεγάλη πλειοψηφία 
των ανδρών (83%) και των γυναικών (80%).

7.	 Τέσσερις στις δέκα εργαζόμενες κυρίως στον ιδιωτικό τομέα ήρθαν αντιμέτωπες με 
προβλήματα που σχετίζονται με το φύλο τους.

8.	 Δύο στις δέκα εργαζόμενες αισθάνονται ότι έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση 
στον εργασιακό χώρο με τη συντριπτική πλειοψηφία (78%) να δηλώνει ότι δεν έχει 
προχωρήσει σε καταγγελία του περιστατικού.

9.	 Πρόσβαση στην απασχόληση και στα κέντρα λήψης αποφάσεων και επαγγελματική 
ανέλιξη, τα πεδία με τα υψηλότερα επίπεδα έμφυλων ανισοτήτων.

10.	 Το ευέλικτο ωράριο αναδεικνύεται ως το καταλληλότερο μέτρο για τη γεφύρωση 
του χάσματος μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.
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Ο ρόλος του κράτους 

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι εργαζόμενοι/-ες εμφανίζονται απογοητευμένοι από 
το κράτος σε σχέση με τη δημιουργία δικλείδων ασφαλείας για την αποφυγή φαινομένων 
έμφυλων ανισοτήτων. Πεποίθηση που υιοθετείται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις γυναίκες, 
καθώς μόνο το 8% πιστεύει στην ύπαρξη τέτοιων δικλείδων σε σύγκριση με το 25% των 
ανδρών που κλίνει στην ίδια κατεύθυνση.  

Αυτό φαίνεται να πιστεύει και το 72% των επιχειρήσεων οι οποίες σε μεγάλο βαθμό 
αποδίδουν στο κράτος το βάρος και την ευθύνη της ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης, 
της λήψης μέτρων (όπως ποσόστωση και υποχρεωτική ενημέρωση), αλλά και της 

διασφάλισης της εφαρμογής τους μέσω μηχανισμών παρακολούθησης.
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Κύρια συμπεράσματα 

Α. Εργαζόμενοι/ες

• Ανδροκρατούμενη η οροφή…

Οι διευθυντικές θέσεις ή οι θέσεις εξουσίας στο εργασιακό περιβάλλον της χώρας 
παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανδροκρατούμενες. Για σχεδόν επτά στους/τις δέκα 
εργαζόμενους/-ες, ο προϊστάμενος είναι άντρας. 

Μόνο το 33% δηλώνει ότι έχει επικεφαλής γυναίκα. 

…με ικανοποιητικά ποσοστά γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 

- Γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις φαίνεται να υπάρχουν σε όλους τους τομείς σε 
μεγάλο ποσοστό σύμφωνα με το 54% των εργαζομένων στο δημόσιο, το 44% στον 
ημικρατικό και το 45% στον ιδιωτικό τομέα.

- Επτά στους/τις δέκα είναι πεπεισμένοι/ες πως σε μεγάλο (22%) ή αρκετό (48%) 
βαθμό, οι εργοδότες εμπιστεύονται τις γυναίκες σε θέσεις κλειδιά της εταιρικής 
δομής και του οργανογράμματος των επιχειρήσεων τους. 

…και ισότιμη αντιμετώπιση μεταξύ των εργαζομένων

- Για τη συντριπτική πλειοψηφία (81%) άνδρες και γυναίκες έχουν την ίδια 
αντιμετώπιση στο χώρο εργασίας. Χαρακτηριστική η σύμπνοια απόψεων μεταξύ των 
δύο φύλων (83% άνδρες - 80% γυναίκες) στο συγκεκριμένο ερώτημα.

• Η διάσταση του φύλου στην απασχόληση και την επαγγελματική 
εκπαίδευση 

Πεπεισμένοι εμφανίζονται οι περισσότεροι/-ες εργαζόμενοι/-ες (56%) πως στην 
Κύπρο υφίσταται σε μεγάλο ή αρκετό βαθμό έμφυλη ανισότητα στην απασχόληση 
και την επαγγελματική εκπαίδευση (το υπόλοιπο 35% να παραδέχεται την ύπαρξη 
του φαινομένου, αλλά σε μικρότερο βαθμό αθροίζοντας στο 91% το ποσοστό όσων 
διαβλέπουν το χάσμα). 

- Η συγκεκριμένη αντίληψη είναι πιο εδραιωμένη στο γυναικείο πληθυσμό όπως 
εκφράζεται από περίπου επτά στις δέκα γυναίκες (65%) 

• Πεδία ανισοτήτων 

Μεταξύ όσων συμμετείχαν στην έρευνα, είναι ευρέως διαδεδομένη η άποψη ότι η 
πρόσβαση στην απασχόληση, η επαγγελματική ανέλιξη και η πρόσβαση στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων παραμένουν ως τα πεδία με τα υψηλότερα επίπεδα έμφυλων κενών.
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 • Η διάσταση του φύλου στην επαγγελματική σταδιοδρομία 

- Στη μεγάλη πλειοψηφία τους, οι ερωτώμενοι/-ες (68%) δηλώνουν πως κατά την 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία δεν αντιμετώπισαν οποιοδήποτε πρόβλημα 
εξαιτίας του φύλου τους (79% άνδρες και 58% γυναίκες). 

- Ωστόσο, για τέσσερις στις δέκα, το φύλο υπήρξε πηγή προβλημάτων με κυρίαρχο 
τις μειωμένες πιθανότητες ανέλιξης (16%) και τη χαμηλότερη συγκριτικά με τους 
άνδρες μισθοδοσία (13%). 

- Μεγαλύτερο το μέγεθος του προβλήματος στον ιδιωτικό τομέα, όπου καταγράφεται 
και το χαμηλότερο ποσοστό 63%, όσων δηλώνουν πως δεν αντιμετώπισαν κάποιο 
πρόβλημα εξαιτίας του φύλου τους σε αντίθεση με τον δημόσιο και ημικρατικό τομέα.

• Το μισθολογικό χάσμα

Αξιοκρατικό το σύστημα σύμφωνα με το 66% των ερωτώμενων όλων των ηλικιακών 
ομάδων που θεωρεί ότι ο μισθός καθορίζεται ανάλογα με τα προσόντα και όχι το φύλο.

…με μισθολογικές ανισότητες σύμφωνα με τέσσερις στους δέκα (40%) που πιστεύουν 
στην ύπαρξη μισθολογικών ανισοτήτων σε βάρος των γυναικών

…και με το χάσμα να διαφέρει από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. σύμφωνα με  
τη μεγάλη πλειοψηφία.

• Πιο δύσκολο εγχείρημα για τις γυναίκες η προσπάθεια να ισορροπήσουν 
την επαγγελματική τους καριέρα με τη δημιουργία οικογένειας. 

Ποσοστό 55% συμφωνεί με την τοποθέτηση πως «μια γυναίκα πιο δύσκολα μπορεί να 
ισορροπήσει την επαγγελματική της καριέρα με την δημιουργία οικογένειας». Η δυσκολία 
διατυπώνεται από όλα τα μορφωτικά επίπεδα με τη διαφορά ότι όσο υψηλότερη είναι 
βαθμίδα εκπαίδευσης, τόσο μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό όσων διαφωνούν.

• Το ευέλικτο ωράριο ως βέλτιστη πρακτική εξισορρόπησης
Αυτό προκρίνει η πλειοψηφία ως το μέτρο που θα συνέβαλλε περισσότερο στη γεφύρωση 
του χάσματος μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. 

•  Περιστατικά, διαχείριση, αποτελεσματικότητα

- Ένας στους δύο εργαζόμενους/-ες δηλώνει ότι αισθάνθηκε να βιώνει εργασιακό 
εκφοβισμό από τον προϊστάμενο ή συναδέλφους του λόγω φύλου. Αυτό αναφέρουν 
δύο στις δέκα γυναίκες (17%) και το 5% των ανδρών.

- Το 13% των εργαζομένων αναφέρει πως κάποια στιγμή στον εργασιακό του χώρο 
αισθάνθηκε ότι βιώνει σεξουαλική παρενόχληση μέσω συμπεριφορών σεξουαλικής 
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φύσης. Θύματα σε διπλάσιο βαθμό οι γυναίκες (δύο στις δέκα) σε σχέση με τους 
άνδρες (7%) και κυρίως η ηλικιακή ομάδα 25-44.

- Περισσότεροι από τους μισούς (54%) οι οποίοι προχώρησαν σε καταγγελία του 
περιστατικού που τους συνέβη, δεν έμειναν καθόλου ικανοποιημένοι από τον 
χειρισμό του παραπόνου τους.

- Ποσοστό 33% δηλώνει ότι ακόμα και μετά την καταγγελία τους, το περιστατικό το 
οποίο τους συνέβη και για το οποίο προχώρησαν σε αναφορά, επαναλήφθηκε.

• Σε επίπεδο καλών προθέσεων 

- Καθολική αποδοχή της γυναίκας από τον ανδρικό πληθυσμό, με εννέα στους δέκα 
να δηλώνουν πως θα την αποδέχονταν χωρίς κανένα πρόβλημα ως προϊστάμενο και 
έναν στους δέκα να αναφέρει πως έχει ήδη γυναίκα προϊστάμενο, χωρίς να είναι κάτι 
που τον απασχολεί (!).  

- Σχεδόν καθολική η απόρριψη (96%) από τους πολίτες, της «θεωρίας» πως οι 
συγκεκριμένες θέσεις είναι μόνο για τους άνδρες.

- Η συντριπτική πλειοψηφία (89%) ανεξάρτητα από φύλο και ηλικιακή ομάδα, 
δηλώνει αντίθετη με την άποψη που θέλει τους άνδρες να έχουν καλύτερες ηγετικές 
ικανότητες από τις γυναίκες.

Β. Επιχειρήσεις

Αποδοχή της ύπαρξης έμφυλων διακρίσεων στην απασχόληση.

- Η επαγγελματική ανέλιξη αποτελεί το πεδίο με το μεγαλύτερο χάσμα, με την άνιση 
αμοιβή (μισθοδοσία) και την πρόσβαση σε διευθυντικές θέσεις να ακολουθούν. 

- Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων αναγνωρίζει το χάσμα αμοιβών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και το αποδίδει στην νοοτροπία και την παραδοσιακή κοινωνία.

• Αξία στο κοινωνικό αίτημα για την ισότητα των φύλων. 

- Το 65% δηλώνει ότι δεν θα επέλεγε συγκεκριμένα άτομα για συγκεκριμένες θέσεις 
ανάλογα με το φύλο (εκτός από θέσεις με έντονη χειρωνακτική εργασία). 

- Η συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν θα έβαζε ως κριτήριο το φύλο για την 
ανάθεση μιας διευθυντικής θέσης.

- Το 80% θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση που εκπροσωπούν αμείβονται 
ισότιμα ανεξαρτήτως φύλου.
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• Κριτήρια πρόσληψης, ανέλιξης & μισθολογικής εξέλιξης

- Η εντιμότητα, η εργατικότητα και η πρωτοβουλία αποτελούν τα βασικότερα 
κριτήρια πρόσληψης. Χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται περισσότερο με την 
αίσθηση εμπιστοσύνης που δημιουργεί ένας εργαζόμενος και λιγότερο με τυπικές 
προϋποθέσεις όπως η γνώση του αντικειμένου, τα προσόντα ή η εμπειρία, που 
βρίσκονται πολύ χαμηλότερα στην κατάταξη.

- Η εξωτερική εμφάνιση ανεξαρτήτως φύλου, δεν φαίνεται να διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο για την πρόσληψη και ανέλιξη στις επιχειρήσεις.

• Βαθμός ενημέρωσης 

- Περίπου 9 στους 10 δηλώνουν ενημερωμένοι σχετικά με το νομικό πλαίσιο για την 
ισότητα φύλων και αντίστοιχα εναρμονισμένοι με τις κοινοτικές νομοθεσίες.

- Ιδιαίτερη πρόβλεψη φαίνεται να υπάρχει σε ενδεχόμενα περιστατικά διακρίσεων 
ή σεξουαλικής παρενόχλησης καθώς περίπου 9 στις 10 επιχειρήσεις και οργανισμοί 
αναφέρονται σε καταγεγραμμένη πολιτική με διαδικασίες πρόληψης και 
αντιμετώπισης.

• Στερεοτυπικές αντιλήψεις ως προς το ρόλο της γυναίκας στην κυπριακή 
αγορά εργασίας

- Αναντιστοιχία ανδρών γυναικών σε διευθυντικές θέσεις με τους πρώτους να 
υπερτερούν σε ποσοστό 65%.

- Η οικογενειακή ζωή αποτελεί σύμφωνα με 6 στους 10 εμπόδιο για την επαγγελματική 
ανέλιξη που βαραίνει περισσότερο τη γυναίκα και έχει ως αποτελέσματα περισσότερες 
απουσίες από την εργασία.

• Η νοοτροπία και η κουλτούρα ως “ασφαλής” απάντηση

- Βασικές αιτίες σύμφωνα με το 81% που ευθύνονται για την ανισότητα και τις 
διακρίσεις σε ποικίλα πεδία της απασχόλησης όπως οι αμοιβές, η επαγγελματική  
ανέλιξη, οι προοπτικές κλπ.
  
- Την αλλαγή νοοτροπίας κατατάσσουν επίσης πρώτη στα μέτρα που θα 
μπορούσαν να λάβουν οι αρμόδιες αρχές για την εξάλειψη του προβλήματος.
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Έργο Θέας Σάββα, 2ο  Βραβείο στην Κατηγορία Μαθητών Λυκείου/Τεχνικών Σχολών
στον Εικαστικό Διαγωνισμό για την προώθηση της έμφυλης ισότητας 

«Άνδρες και Γυναίκες σε ώρα εργασίας τα τελευταία 100 χρόνια (4 στιγμιότυπα)»,
που συνδιοργάνωσε η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση

και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Έργο Άνα Τουρμπάτου, 1ο Βραβείο 
στην κατηγορία Μαθητών Λυκείου/
Τεχνικής Σχολής στον Εικαστικό 
Διαγωνισμό για την προώθηση
της έμφυλης ισότητας
“Άνδρες και Γυναίκες σε ώρα εργασίας 
τα τελευταία 100 χρόνια
(4 στιγμιότυπα)»
που συνδιοργάνωσε
η Επιτροπή Ισότητας των φύλων
στην Απασχόληση
και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.
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Διαπιστώσεις

Α. Συγκλίσεις

• Η κοινή αναγνώριση του προβλήματος από τις δύο κατηγορίες 
ερωτώμενων (εργαζόμενοι & επιχειρήσεις) αποτελεί θετικό στοιχείο. 

Δείχνει ότι υπάρχει γνώση, αντίληψη, διάθεση για διάλογο και εξεύρεση λύσεων ώστε 
να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κανονικοποίησης της ανισότητας και των διακρίσεων στο 
χώρο εργασίας.

• Στις περισσότερες επιχειρήσεις/οργανισμούς υφίσταται πλαίσιο 
συμμόρφωσης με το κοινωνικό αίτημα για την ισότητα των φύλων. 

Η θετική στάση των επιχειρήσεων σε καίρια ερωτήματα της έρευνας δημιουργούν 
αισιοδοξία ως προς τη σημασία που δίνουν στην επιτακτική ανάγκη να εξαλειφθούν 
οι διακρίσεις στην απασχόληση. Αυτό αναγνωρίζεται και από την πλειοψηφία των 
εργαζομένων όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που σχετίζονται με τις συνθήκες 
ισότιμης αντιμετώπισης στο χώρο εργασίας.

• Το ευέλικτο ωράριο ως ενδεδειγμένη και κοινά αποδεκτή προοπτική. 

Αυτή την πρακτική προτάσσει η ομάδα των εργαζομένων στην κατεύθυνση της 
διευκόλυνσης για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ απασχόλησης και προσωπικής/
οικογενειακής ζωής και αντίστοιχα οι περισσότερες επιχειρήσεις δείχνουν θετικές προς 
την υιοθέτησή της.

• Αυξημένες απαιτήσεις από το κράτος και τους αρμόδιους φορείς. 
Τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης, επιβολής μέτρων και παρακολούθησης της εφαρμογής 
τους, όσο και σε επίπεδο δημιουργίας αποτελεσματικών δικλείδων ασφαλείας για την 
προάσπιση των εργαζομένων από φαινόμενα έμφυλων ανισοτήτων και περιστατικών 
στο χώρο εργασίας.
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Β. Αποκλίσεις

• Μεταξύ των κατηγοριών 

Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των εργοδοτών δηλώνει ότι τα κριτήρια πρόσληψης 
συνδέονται με αξίες όπως η εντιμότητα και η εργατικότητα, για τους/τις περισσότερους/-
ες εργαζόμενους/-ες, ο παράγοντας φύλο φαίνεται τελικά να διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο ειδικά στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι άνδρας.

Τέσσερις στους δέκα πολίτες πιστεύουν στην ύπαρξη μισθολογικών ανισοτήτων σε 
βάρος των γυναικών ενώ το 82% των εργοδοτών ότι ο μισθός συνδέεται με τα προσόντα 
και όχι το φύλο.

• Μεταξύ των εργαζομένων

Μολονότι πεποίθηση του 50% των εργαζομένων είναι πως οι άνδρες και οι γυναίκες 
έχουν στο χώρο εργασίας τους ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης, όπως για 
παράδειγμα προαγωγή, σχεδόν οι άλλοι μισοί εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι οι άνδρες 
έχουν περισσότερες ευκαιρίες για κάτι τέτοιο. Αντιλήψεις αντιστρόφως κυρίαρχες 
ανάμεσα στον ανδρικό και γυναικείο πληθυσμό.
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Γ. Ασυμφωνίες

• Τελικά πού εφαρμόζεται η κοινά αποδεκτή «λανθασμένη» κουλτούρα;

Ενώ σε μεγάλο βαθμό οι εργοδότες αναγνωρίζουν το έμφυλο χάσμα στο χώρο εργασίας 
και το αποδίδουν στην νοοτροπία και την κουλτούρα, οι ίδιοι ταυτόχρονα θεωρούν ότι σε 
μεγάλη πλειοψηφία, οι δικές τους επιχειρήσεις είναι απρόσβλητες από τη συγκεκριμένη 
διαπίστωση.  

• Πού υπάρχει αναντιστοιχία;

Ενώ η πλειοψηφία των εργοδοτών 78% δηλώνει ότι δεν θα έβαζε ως κριτήριο το φύλο 
για την ανάθεση μιας διευθυντικής θέσης και αντίστοιχα οι εργαζόμενοι/-ες στην 
πλειοψηφία τους θεωρούν ότι οι εργοδότες δεν διστάζουν να εμπιστευθούν τις γυναίκες 
σε θέσεις κλειδιά, ταυτόχρονα εντοπίζεται σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ των δύο 
φύλων στις θέσεις αυτές που τελικά παραμένουν ανδροκρατούμενες.

• Πόσο αποτελεσματικός είναι ο τρόπος διαχείρισης περιστατικών 
σεξουαλικής παρενόχλησης;

Τις εκτεταμένες αναφορές των επιχειρήσεων σε εσωτερικές διαδικασίες και 
καταγεγραμμένες πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων, 
υποβαθμίζουν τα χαμηλά ποσοστά καταγραφής συγκεκριμένων μέτρων, εταιρικής 
πολιτικής ίσων ευκαιριών και εφαρμογής κώδικα δεοντολογίας για θέματα σεξουαλικής 
παρενόχλησης. 
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2/10 εργαζόμενες αισθάνονται ότι έχουν βιώσει
σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό
χώρο με τη συντριπτική πλειοψηφία (78%)
να δηλώνει ότι δεν έχει προχωρήσει σ
καταγγελία του περιστατικού.

9/10 86% 40%
Εργαζόμενους/ες

και το σύνολο των 
εργδοτών

αναγνωρίζουν
την ύπαρξη

έμφυλης ανισότητας
στην αγορά εργασίας

στην Κύπρο.

των πολιτών
είναι πεπεισμένοι

πως τα περιστατικά
διακρίσεων
συμβαίνουν

πιο συχνά
στις γυναίκες.

Τέσσερις
στους δέκα
πιστεύουν 

στην ύπαρξη
μισθολογικών

ανισοτήτων
σε βάρος

των γυναικών. 

Η συντριπτική πλειοψηφία …
…δηλώνει ότι έχει άνδρα προϊστάμενο με το φαινόμενο να έιναι
πιο έντονο στον ιδιωτικό τομέα. Το 80% ωστόσο θα αποδεχόταν
γυναίκα σε αυτή τη θέση!

Πρόσβαση στην Απασχόληση,

Επαγγελματική ανέλιξη και 

πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων, τα πεδία

με τα υψηλότερα επίπεδα έμφυλων ανισοτήτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
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8/10
Εργαζόμενους/ες θεωρούν πως στον εργασιακό τους χώρο, άνδρες

και γυναίκες τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης
από τους προϊσταμένους τους, με την αντίληψη αυτή να εκφράζεται

από τη μεγάλη πλειοψηφία των ανδρών (82%)
και των γυναικών (80%).

Καθολική
Απόρριψη 4/10

Της θεωρίας
πως οι θέσεις

λήψης αποφάσεων
είναι μόνο 

για τους άνδρες,
σε ποσοστό 96%.

Εργαζόμενες κυρίως
στον ιδιωτικό τομέα
ήρθαν αντιμέτωπες

με προβλήματα
που σχετίζονται
με το φύλο τους.

Το ευέλικτο ωράριο
προτάσσεται ως το καταλληλότερο μέτρο 
για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσωπικής
και επαγγελματικής ζωής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Προσχέδιο προγράμματος δράσης ΕΙΦ για το έτος 2021

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο καταρτισμός του προγράμματος δράσης της ΕΙΦ για το 2021, βασίζεται τόσο σε 
ενημερωτικές/διαφωτιστικές εκδηλώσεις και σεμινάρια, όσο και σε νέα πεδία δράσης 
τα οποία προκύπτουν και από τις Δράσεις στις οποίες συμμετέχει η ΕΙΦ ως φορέας 
υλοποίησης. Η υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό 
από την άρση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, την διατήρηση στα ίδια 
επίπεδα του ύψους του Προϋπολογισμού αλλά και την υπογραφή νέας σύμβασης για 
μίσθωση υπηρεσιών νέου Επιστημονικού Συνεργάτη.
 
Συγκεκριμένα, στοχεύει στα ακόλουθα:

1. Συνέχιση της εκστρατείας της για την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής 
παρενόχλησης σε εργασιακούς χώρους.  

Συγκεκριμένα η εκστρατεία αυτή θα περιλαμβάνει:

1.1 Διοργάνωση σεμιναρίων για επεξήγηση του Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη 
και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία σε 
συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και το Γραφείο της 
Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

1.2 Διοργάνωση ημερίδας με εργοδότες, σε συνεργασία με τις εργοδοτικές 
οργανώσεις, όπου θα τονιστεί η ανάγκη υιοθέτησης Κώδικα σεξουαλικής 
παρενόχλησης στους χώρους εργασίας. Να προβληθεί και να αξιοποιηθεί ο Κώδικας 
που ετοιμάστηκε από τους ίδιους τους κοινωνικούς εταίρους. 

1.3 Αποστολή επιστολών σε μεγάλες εταιρείες για διοργάνωση σεμιναρίων με 
στόχο την ενημέρωση των ιδίων, αλλά και των εργαζομένων τους για τη σεξουαλική 
παρενόχληση. 

1.4 Ολοκλήρωση οδηγού/ μελέτης καλών πρακτικών για τον τρόπο χειρισμού 
περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης, από εργοδότες, συντεχνίες και θύματα και 
έναρξη εκστρατείας ενημέρωσης.

1.5 Παρουσίαση σε δημοσιογραφική διάσκεψη του οδηγού για τον τρόπο χειρισμού 
περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης.

1.6 Αποστολή επιστολών σε ΜΜΕ με στόχο την προβολή του προβλήματος της 
σεξουαλικής παρενόχλησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΙΦ σε απογευματινές 
κυρίως, εκπομπές των ΜΜΕ. 
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1.7 Στοχευμένη εκστρατεία σε Ημικρατικούς Οργανισμούς, Τράπεζες και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση για υιοθέτηση Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης. 
Ημερίδα με Δικαστή του ΔΕΔ για το βάρος απόδειξης και τον σκοπό και το αποτέλεσμα 
της πράξης της καταγγελλόμενης συμπεριφοράς. 

2. Συνέχιση των σεμιναρίων για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις 
δημόσιες πολιτικές, σε συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης 
και το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα γίνει 
κατάρτιση σε όλους τους αρμόδιους λειτουργούς που διαμορφώνουν και υλοποιούν 
τον κρατικό προϋπολογισμό και τα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης σε θέματα gender 
mainstreaming και gender budgeting. Τα άτομα αυτά θα είναι υπεύθυνα και για την 
πρακτική εφαρμογή του. 

3. Συνέχιση του θεσμού προώθησης της έμφυλης ισότητας στην εκπαίδευση σε 
συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου με διαγωνισμούς ζωγραφικής, 
κατασκευών κ.α. 

4. Διοργάνωση Φόρουμ για την Οδηγία  Ε.Ε. 2019/1158 για τη συμφιλίωση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και τον επαγγελματικό διαχωρισμό σε 
συνεργασία με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων.

5. Διεξαγωγή βιβλιογραφικής μελέτης για την ισότητα των φύλων στην απασχόληση.

6. Διοργάνωση δημοσιογραφικής διάσκεψης για παρουσίαση αποτελεσμάτων 
έρευνας 

7. Ετοιμασία νέας μελέτης με θέμα την έμφυλη χαρτογράφηση της αγοράς εργασίας 
της Κύπρου, με συγκρίσεις προ και μετά οικονομικής κρίσης (θα συμπεριληφθούν 
διάφορες θεματικές που αφορούν την έμφυλη ισότητα στην απασχόληση) 

Αυτές θα είναι οι κύριες δράσεις και οι προτεραιότητες της Επιτροπής Ισότητας 
των Φύλων για το 2021, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και νέες δράσεις που θα 
αποφασιστούν από την Επιτροπή ή έκτακτες δράσεις  λόγω της πανδημίας  

Αναλυτικά το πρόγραμμα δράσης της ΕΙΦ για το 2021, περιλαμβάνει τα ακόλουθα ανά 
τομέα δράσης:
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1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

➢ Συναντήσεις με Δήμους, Τραπεζικά Ιδρύματα και Ημικρατικούς Οργανισμούς. 

➢ Έκδοση ανακοινώσεων και δελτίων τύπου.

➢ Συμμετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές.

2. ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ

➢ Διανομή εντύπων/εκδόσεων της Επιτροπής σε χώρους εργασίας με τη βοήθεια 
των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων που μετέχουν στην Επιτροπή.

➢ Διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις/φορείς, 
πανεπιστήμια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις-ΜΚΟ, Επίτροπος Διοίκησης, 
Κοινωνικούς Εταίρους κ.α. 

➢ Διεξαγωγή φόρουμ για τη συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας και τον 
επαγγελματικό διαχωρισμό.

➢ Παρουσίαση αποτελεσμάτων μικτής έρευνας για την έμφυλη ισότητα στην 
απασχόληση.

➢ Παρουσίαση οδηγού πρόληψης και αντιμετώπισης τη σεξουαλικής παρενόχλησης 
στον εργασιακό χώρο.

➢ Τελετή βράβευσης παιδιών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

3. ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

➢ Ολοκλήρωση και έκδοση οδηγού ή μελέτης καλών πρακτικών με θέμα τη 
διαδικασία χειρισμού παραπόνων σεξουαλικής παρενόχλησης από τους εργοδότες. 

➢ Έκθεση Πεπραγμένων ΕΙΦ 2021. 

➢ Έκδοση Επιτραπέζιου Ημερολογίου για τα έτη 2022-23. 

➢ Μελέτη 



53

4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

➢ Πληροφόρηση και καθοδήγηση κοινού.

➢ Παροχή συμβουλών.

➢ Λήψη παραπόνων και παραπομπή διερεύνησής τους στους/στις Επιθεωρητές/
τριες  του Τμήματος Εργασίας.

➢ Παροχή ανεξάρτητης νομικής αρωγής.

➢ Παρακολούθηση πρακτικής εφαρμογής νομοθεσίας.

➢ Συνεργασία/διάλογος με τους/τις Επιθεωρητές/τριες Τμήματος Εργασίας και 
Λειτουργούς της Αρχής Ισότητας της Επιτρόπου Διοίκησης για θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος.

5. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

Όλες οι εκδόσεις της ΕΙΦ, αλλά και έρευνες άλλων φορέων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
της Επιτροπής με την επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. 

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης/επιμόρφωσης

α.  Ημικρατικοί Οργανισμοί 

β.  Δήμοι 

γ.  Τράπεζες

δ. Μεγάλες επιχειρήσεις

Τα σεμινάρια θα έχουν ως στόχο την υιοθέτηση Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης και 
την υιοθέτηση του θεσμού Λειτουργού Ισότητας στον χώρο εργασίας τους.

7. ΔΙΚΤΥΩΣΗ  ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

7.1 Συναντήσεις με Γυναικείες οργανώσεις και ΜΚΟ. 

7.2 Συμμετοχή σε σεμινάρια/συνέδρια εντός κι εκτός Κύπρου.
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7.3 Επαφές και συντονισμός με δημόσιους φορείς: Εθνικός Μηχανισμός για τα 
Δικαιώματα της Γυναίκας- ΕΜΔΓ, Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης-ΚΑΔΔ, Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού-ΤΔΔΠ, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων,  Επίτροπος Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επίτροπος Ισότητας 
κ.ά.

7.4 Συμμετοχή σε συνεδρίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ή όπου κληθεί η ΕΙΦ.

8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

- Παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής της νομοθεσίας.

 - Εισηγήσεις για τροποποιήσεις νομοθεσίας. 
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∆ημόσιοι Λειτουργοί, ∆ήμοι, Τράπεζες, 
Ημικρατικοί Οργανισμοί, Μεγάλες Επιχειρήσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΙΦ 2021- ΧΡΟΝΟΣΤΟΧΟΘΕΤΗΜΕΝΟ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΜΗΝΑΣ ΚΟΣΤΟΣ

∆ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ / ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΦ Ολόχρονα

Ολόχρονα

Χώροι εργασίας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (με οργανώσεις, τραπεζικά ιδρύματα, ∆ήμους) Ολόχρονα

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

Φεβρουάριος

∆ΙΑΦΩΤΙΣΗ

€500,00

€500,00

---------

---------

---------

€1500,00

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

Ολόχρονα

Ολόχρονα

Ολόχρονα

Ολόχρονα

Ολόχρονα

Ολόχρονα

Ολόχρονα

Ολόχρονα

Ολόχρονα

Ολόχρονα

Μάρτιος

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

∆ΡΑΣΗ
1.

1.1.

2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Μάρτιος, Απρίλιος,
Οκτώβριος

Φόρουμ για τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
και τον επαγγελματικό διαχωρισμό

 Τελετή βράβευσης Μαθητών Μάιος

Μάιος

€2000,00

€2000,00

 Παρουσίαση οδηγού πρόληψης και αντιμετώπισης σεξουαλικής παρενόχλησης

∆ημοσιογραφική ∆ιάσκεψη για παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας IMR

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.

5.1

6.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.

8.1.

 Σχεδιασμός, έκδοση και διανομή Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής για το 2020

Έκδοση ανακοινώσεων και δελτίων τύπου Κατόπιν απόφασης ΕΙΦ.

Συμμετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές

∆ημιουργία λογαριασμού στο YouTube (προβολή ταινιών ΕΙΦ)

ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχεδιασμός και έκδοση οδηγού  πρόληψης και  αντιμετώπισης/ διερεύνησης
περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης

€2000,00

€8000,00

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ, ΜΚΟ κ.ά.

Πληροφόρηση/καθοδήγηση κοινού

Παροχή συμβουλών σε εργοδότες και θύματα έμφυλων διακρίσεων

Λήψη και διαχείριση παραπόνω

Παροχή ανεξάρτητης νομικής συνδρομής

Εποπτεία πρακτικής εφαρμογής νομοθεσίας

Συνεργασία/∆ιάλογος με Επιθεωρητές/τριες και Αρχή Ισότητας
της Επιτρόπου  ∆ιοικήσεως και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων
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ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

Ευρύ κοινό

Εργαζόμενοι/ες

Εργατικές και Εργοδοτικές Οργανώσεις

Γυναικείες Οργανώσεις

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Φορείς

Λειτουργοί Ισότητας Υπουργείων

∆ήμοι-κοινότητες

Ημικρατικοί οργανισμοί 

Μέσα μαζικής ενημέρωσης

∆ικηγορικοί σύνδεσμοι

Μεγάλοι οργανισμοί
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Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος
 
Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

∆εκέμβριος

Έγκριση προγράμματος 
δράσης για το 2021

Εκτύπωση Έκθεσης 
Πεπραγμένων ΕΙΦ 2020

Παρουσίαση οδηγού 
πρόληψης 
και αντιμετώπισης
της σεξουαλικής
παρενόχλησης
στον εργασιακό χώρο 

Συνάντηση με Υπουργό
Εργασίας,  Πρόνοιας  και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και παράδοση του 
προγράμματος δράσης 
για το 2021 και την
έκθεση πεπραγμένων 
της για το 2020

Τελετή βράβευσης 
παιδιών

 
Εκδήλωση με ∆ήμο
    
    

Συντονισμός για το 
4ο τρίμηνο 2021  

Ημερίδα με ∆ικαστή ∆Ε∆
για το βάρος της
απόδειξης και τον 
σκοπό/αποτέλεσμα
της πράξης

Εκδήλωση με ∆ήμο  

Ετοιμασία προσχεδίων
έκθεσης πεπραγμένων 
2021 και προγράμματος
δράσης 2022  

Αναλυτικά οι δράσεις καταγράφονται παρακάτω ανά μήνα του 2021:

∆ΡΑΣΗ 1 ∆ΡΑΣΗ 2 ∆ΡΑΣΗ 3Μήνας/ 2020

Έγκριση Έκθεσης 
Πεπραγμένων
ΕΙΦ 2020

Συμμετοχή σε 
ραδιοτηλεοπτικές
εκπομπές

Παρουσίαση
αποτελεσμάτων
μικτής έρευνας IMR

Συμμετοχή σε 
ραδιοτηλεοπτικές
εκπομπές 

∆ιανομή έκθεσης
πεπραγμένων ΕΙΦ
για το 2020 και άλλου
έντυπου υλικού  της ΕΙΦ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Υποθέσεις  στις  οποίες η ΕΙΦ παραχώρησε νομική αρωγή και εκδικάστηκε 
το 2020.

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ κ.α. ν. ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΜΥΝΑΣ, Συν. Υποθέσεις Αρ. 325/2016 & 326/2016, 15/12/2020

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=administrative/2020/202012-325-16etc.
html&qstring=325%20w%2F1%202016

2. ΒΕΗ κ.α. ν. ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, Συνεκδ. υποθέσεις Αρ. 1007/2012 και 1219/2012, 28/9/2018

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=administrative/2018/201809-1007-12etc.
html&qstring=1007%20w%2F1%202012

3. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ν. ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, Υποθ. Αρ. 1220/2012, 4/3/2019

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=administrative/2019/201903-1220-12.
html&qstring=1007%20w%2F1%202012
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Έργο Μαρίας Σωκράτους, 3ο Βραβείο
στην Κατηγορία Μαθητών Γυμνασίων

στον Εικαστικό Διαγωνισμό για την προώθηση της έμφυλης ισότητας
«Άνδρες και Γυναίκες σε ώρα εργασίας τα τελευταία 100 χρόνια (4 στιγμιότυπα)»,

που συνδιοργάνωσε η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων 
στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Έργο Χρύσω Μπαλτζή, 3ο Βραβείο
στην κατηγορία Μαθητών Γυμνασίου

στον Εικαστικό Διαγωνισμό για την προώθηση της έμφυλης ισότητας
«Άνδρες και Γυναίκες σε ώρα εργασίας τα τελευταία 100 χρόνια (4 στιγμιότυπα)»

που συνδιοργάνωσε η Επιτροπή Ισότητας των φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου”



60




