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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΙΦ
και εργοδοτικών οργανώσεων, γυναικείων και Μη
Κυβερνητικών Οργανισμών. Η συνεργασία θα συνεχιστεί και το 2020 και θα είναι στοχευμένη στη νέα
Οδηγία (Οδηγία Ε.Ε 2019/1158), που αφορά τη
συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας, αλλά και τον
έμφυλο επαγγελματικό διαχωρισμό.

Η Επιτροπή Ισότητας Αντρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση για
ακόμα μια χρονιά, προχώρησε στη διοργάνωση δράσεων που στόχο είχαν τον τομέα της ενημέρωσης/
διαφώτισης των εργαζομένων και των εργοδοτών σε
ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς με δίωρα ή
τρίωρα σεμινάρια κατάρτισης για την πρόληψη και
αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον
εργασιακό χώρο.
Υπήρξε συνεργασία με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και το Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησης και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη διεξαγωγή Φόρουμ
για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, στο οποίο
συμμετείχαν εκπρόσωποι Κυβερνητικών Τμημάτων
και Ανεξάρτητων Αρχών, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών

Η συνεργασία μας συνεχίστηκε και με την Κυπριακή
Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και το Γραφείο της
Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
για σημαντικά θέματα, όπως είναι η ενημέρωση των
δημόσιων υπαλλήλων για τον Κώδικα Πρακτικής για
την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης
και της Σεξουαλικής παρενόχλησης στη Δημόσια
Υπηρεσία, αλλά και την ευαισθητοποίηση των επιτροπών
και λειτουργών ισότητας των οποίων η σύσταση
προνοείται η σύσταση τους από τον Κώδικα Πρακτικής
της Δημόσιας Υπηρεσίας.
Επιπρόσθετα, σε στενή συνεργασία με την Κυπριακή
Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, το Γραφείο της
Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
και το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας διοργανώθηκαν
για πρώτη φορά δυο πενθήμερα στοχευμένα σεμινάρια
για το Gender Mainstreaming με μεγάλη επιτυχία.
Περαιτέρω, απεστάλησαν εκδόσεις της Επιτροπής σε
300 και πλέον παραλήπτες, όπως η Ετήσια Έκθεση
Πεπραγμένων της Επιτροπής για το 2018, καθώς και
επιτραπέζιο ημερολόγιο και άλλο ενημερωτικό έντυπο
υλικό της Επιτροπής.
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Διοργανώθηκε για 7η χρονιά η καθιερωμένη τελετή
βράβευσης παιδιών στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε συνεργασία με το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου στις 14/5/2019 με
μεγάλη επιτυχία, όπως πάντα. Έργα των παιδιών
διανθίζουν την παρούσα έκδοση. Σημειώνεται ότι ήδη
έγιναν επαφές και υπήρξε συνεργασία για τη διεξαγωγή
του νέου διαγωνισμού ζωγραφικής με θέμα τον έμφυλο
επαγγελματικό διαχωρισμό και τη διαχρονική εξέλιξη
του τα τελευταία 100 χρόνια.

της, αλλά και ενημερωτικό υλικό άλλων εθνικών και
ευρωπαϊκών και παγκόσμιων οργανισμών (EIGE, ILO,
European Commission κ.α).

Τέλος, αποστάληκαν επιστολές σε μεγάλες επιχειρήσεις
για διοργάνωση δωρεάν σεμιναρίων για την πρόληψη
και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον
εργασιακό τους χώρο. Ήδη ανταποκρίθηκαν μερικές
εταιρείες και θα αποστέλλονται σταδιακά επιστολές
σε νέους εργοδότες και κατά τη διάρκεια του 2020.

Πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην
Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση-ΕΙΦ

Η Επιτροπή Ισότητας θα συνεχίσει το έργο της 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.
Λουΐζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου

Καταβλήθηκε προσπάθεια όπως το πρόγραμμα δράσης
της ΕΙΦ για το 2019 υλοποιηθεί στον μεγαλύτερο
βαθμό και τροχοδρομήθηκαν δράσεις για το 2020,
όπως αναφέρονται πιο πάνω.
Η Επιτροπή εξυπηρέτησε αρκετά άτομα που επικοινώνησαν τηλεφωνικά (εργαζόμενοι/ες και εργοδότες),
παρέχοντας τους ενημέρωση για τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις τους.
Επίσης, η Επιτροπή, μέσω της ιστοσελίδας της αλλά
και στη σελίδα της στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο
Facebook, προσπαθεί να ενημερώνει τους/τις εργαζόμενους/ες και παρουσιάζει σημαντικές δραστηριότητές

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
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ΕργΑ των πΑΙδΙων πΟΥ ΣΥΜΜΕτΕΙΧΑν ΣτΟν
δΙΑγωνΙΣΜΟ ΖωγρΑΦΙΚΗΣ πΟΥ ΕγΙνΕ ΣΕ ΣΥνΕργΑΣΙΑ
ΜΕ τΟ πΑΙδΑγωγΙΚΟ ΙνΣτΙτΟΥτΟ ΚΥπρΟΥ

1ο βραβείο – Σάββας Davison

2ο βραβείο – Άντρια Ιωάννου
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3ο βραβείο - Άντρεα Δεσπότη και
Μαριτίνα Νεοφύτου

Έπαινος - Kanev Kristiyan Alexandrov

3ο βραβείο – Χρίστος Παχύς
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εξαιρετικά αργή συνεχίζει να είναι η πρόοδος σε
σχέση με την ισότητα των φύλων, στην ΕΕ, σύμφωνα
με τον Δείκτη Ισότητας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου
για την Ισότητα των Φύλων (EIGE, 2019).
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 τον τρόπο με τον οποίο αυξάνεται ή μειώνεται
η πρόοδος με την πάροδο του χρόνου. Παρουσιάζει
επίσης διαφορές στα αποτελέσματα μεταξύ γυναικών
και ανδρών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ).
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Δείκτη Ισότητας του
EIGE (2019), η μέση βαθμολογία της ΕΕ για την ισότητα των φύλων έχει αυξηθεί μόνο κατά μια μονάδα
σε 67,4 το 2018 σε σχέση με το 2017. Η Σουηδία
συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ, με 83,6 μονάδες, ακολουθούμενη
από τη Δανία με 77,5. Η Ελλάδα και η Ουγγαρία έχουν
τις χειρότερες επιδόσεις με δείκτες κάτω του 52. Η
χώρα με τη μεγαλύτερη βελτίωση είναι η Πορτογαλία,
με αύξηση 3,9 μονάδων, ακολουθούμενη από την
Εσθονία με 3,1 μονάδες. Η έρευνα επικεντρώνεται σε
7 τομείς: εργασία, βία, εξουσία, γνώση, χρόνος, υγεία
και χρήματα.
Αναλυτικά η Κύπρος, βαθμολογείται με 56,3 (με
μέγιστο το 100) και κατατάσσεται στην 20η θέση στην
ΕΕ στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων. Η βαθμολογία
της είναι 11,1 μονάδες χαμηλότερη από τη μέση βαθ-

μολογία της ΕΕ. Μεταξύ 2005 και 2017, η βαθμολογία της Κύπρου αυξήθηκε κατά 10,4 μονάδες (+ 1,2
μονάδες από το 2015). 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 οκτώ θέσεις1.
Οι υψηλότερες βαθμολογίες της Κύπρου βρίσκονται
στους τομείς της υγείας (88,4 μονάδες) και των χρημάτων (80,8 μονάδες), στους οποίους παρουσιάζει
επίσης καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με άλλα
κράτη μέλη (στην γενική κατάταξη είναι 13η και 14η
αντίστοιχα). Οι ανισότητες μεταξύ των φύλων είναι πιο
έντονες στον τομέα της εξουσίας (28,2 μονάδες και
24η θέση). Η έκθεση αναφέρει ότι από το 2005, τα
αποτελέσματα της Κύπρου έχουν βελτιωθεί σε όλους
τους τομείς. Οι μεγαλύτερες βελτιώσεις αφορούν τους
τομείς της γνώσης (+ 13,1 μονάδες) και της δύναμης
(+ 11,8 μονάδες). Η Κύπρος σημείωσε βραδύτερη
πρόοδο στους τομείς της υγείας (+ 2,6 μονάδες), του
χρόνου (+ 3,6 μονάδες) και της εργασίας (+ 4,4
μονάδες) (EIGE, 2019).

1

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019
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Συγκεντρωτικά, οι δείκτες που αφορούν την Κύπρο
όπως διαμορφώθηκαν το 2019 έχουν ως ακολούθως:
Χώρα

Κύπρος
Ε.Ε

Τομέας
Οικονομική
Υγεία
δύναμη Εργασία Γνώση Χρόνος Εξουσία
88,4
80.8
70.7 56,5
51.3
28,2
88,1
80.4
72,0 63,5
65,7
51,9

Ο χαμηλότερος τομέας βαθμολόγησης συνολικά στην
Ε.Ε, όπως αναφέρεται στην Έκθεση, είναι η οικονομική
δύναμη, η οποία εξετάζει την ισότητα στη λήψη αποφάσεων και ταυτόχρονα παρατηρείται το παράδοξο να
είναι και η περιοχή με τη μεγαλύτερη πρόοδο. Αυτό
οφείλεται κυρίως στην αύξηση των γυναικών στα
διοικητικά συμβούλια των εταιρειών, αν και σε λίγα
μόνο κράτη μέλη. Η Γαλλία είναι η μόνη χώρα που έχει
τουλάχιστον το 40% του κάθε φύλου στα διοικητικά
συμβούλια των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών (EIGE, 2019).

ΦΟΡΟΥΜ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
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2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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 20022014 (205(Ι)2002)2.
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 εργασίας3» και
(β) «Οδηγία 97/80/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με το βάρος απόδειξης σε
περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου4».
(γ) Για σκοπούς ορθής εναρμόνισης με την πράξη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «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».

2

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2002_1_205/full.html
3
(EE L 39 της 14.2.1976, σελ. 40)
4
(EEL 14 της 20.1.1998, σελ. 6)

(δ) Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «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 εργασίας5».
(ε) Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «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)»6,
(στ) Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο
19 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο«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 απασχόλησης7»,

5

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 269, 5.10.2002, σ.15.

6

Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23.
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 204, 26.7.2006, σ. 23.

7
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Συνοπτικά, ο ρόλος της Επιτροπής είναι συμβουλευτικός,
ενώ παράλληλα επιλαμβάνεται θεμάτων που εμπίπτουν
στους σκοπούς και το πεδίο εφαρμογής του πιο πάνω
Νόμου. Ειδικότερα, συμβουλεύει τον/την εκάστοτε υπουργό αναφορικά με τον καθορισμό ή την αναθεώρηση της
εθνικής πολιτικής και νομοθεσίας στα θέματα που είναι
σχετικά με το πεδίο αρμοδιότητάς της, παρακολουθεί
την εφαρμογή του σχετικού Νόμου από την αρμόδια
Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αυτεπάγγελτα υποβάλλει παράπονα ή δέχεται παράπονα τα οποία διαβιβάζει στον
Αρχιεπιθεωρητή για κατάλληλο χειρισμό κτλ.
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 νομοθεσία καλύπτει μεταξύ άλλων:
l

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

l

Την πρόσβαση σε όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα
επαγγελματικού προσανατολισμού, κατάρτισης,
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

l

Τις εργασιακές συνθήκες, τις αμοιβές και τους
άλλους όρους απασχόλησης.

l

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

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

Άμεση διάκριση λόγω φύλου σημαίνει τη δυσμενή
μεταχείριση προσώπου που συνδέεται άμεσα με το
φύλο του.

l

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:
l

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.

l

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.
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Το Άρθρο 22 της Νομοθεσίας προνοεί τη σύσταση
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων8 ως ακολούθως:

η Επιτροπή θεωρείται ότι συγκροτήθηκε και ενεργεί
νόμιμα.

(1) Συνίσταται Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην
Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση9,
η οποία απαρτίζεται από:

(3) Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται για περίοδο που
δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια, μπορούν όμως να
επαναδιορίζονται μετά τη λήξη της θητείας τους.

(α) Πρόεδρο διοριζόμενο από τον Υπουργό10
(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:

(4) Ο ρόλος της Επιτροπής είναι συμβουλευτικός.

Νοείται ότι σε περίπτωση που οι οργανώσεις δεν
υποδείξουν εκπροσώπους εντός ενός μηνός από την
ημερομηνία που θα τους ζητηθεί από τον/την Υπουργό,

8

Βλέπε Παράρτημα Ι για σύνθεση Επιτροπής
22(1Α) “Η Επιτροπή ενημερώνεται ή/και εκπαιδεύεται
κατάλληλα σε σχέση με τα θέματα και τις εξελίξεις που
αφορούν την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών”
10
22 (α) “Πρόεδρο εγνωσμένου κύρους και με αναγνωρισμένο έργο και προσφορά στον τομέα της ισότητας
ανδρών και γυναικών, διοριζόμενο από τον Υπουργό”
9

(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.
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 παρόντος Νόμου.
(2) Ανεξάρτητα από τη γενικότητα των διατάξεων του
εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, 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.
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(γ) Παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος
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 συλλογής στατιστικών στοιχείων, σχετικών με οποιοδήποτε ζήτημα που εμπίπτει στο πεδίον αρμοδιότητας της.
(στ)Υποβάλλει στον Υπουργό 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
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
(θ) Συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό 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.

ΦΟΡΟΥΜ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

14 | Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση

3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΦ
3.1 Συνεδρίες ΕΙΦ
H Επιτροπή συνεδρίασε 6 φορές το 2019 (14/2, 8/4,
2/5, 28/6, 25/9, 11/12/2019), καθώς και μια άτυπη
συνεδρία στις 6/11/2019.

3.2 Εκπροσωπήσεις της Επιτροπής σε Συνεδρίες
3.2.1 Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης για το
Gender Mainstreaming (28/1, 26/2/18, 26/3,
23/4, 1/7, 15/10, 11/11)
3.2.2 Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης για την
εκπαίδευση των Λειτουργών και των Επιτροπών
Ισότητας (7/5/2019 & 28/6/19,17/9, 12/11)
3.2.3 Με εκπροσώπους Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας
των Φύλων στο ΥΔΔΤ (26/9)
3.2.4 Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (27/9)

3.4.3 Πενθήμερα σεμινάρια για το Gender Mainstreaming
(24/9, 23/10)
3.4.4 Σεμινάρια για λειτουργούς ισότητας (19/11,
26/11, 3/12.
Σύνολο σεμιναρίων/ημερίδων: (13) και σύνολο
συμμετεχόντων ατόμων: (350)

Συναντήσεις
3.3.1 Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για παράδοση της ετήσιας έκθεσης
πεπραγμένων και συζήτηση εκκρεμούντων προβλημάτων της ΕΙΦ (27/5/19)
3.3.2 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (17/10, 20/11)
3.3.3 Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, Λεμεσός (30/9)

3.4 Ημερίδες/σεμινάρια
3.4.1 Παρουσίαση και επεξήγηση κώδικα πρόληψης
και αντιμετώπισης σεξουαλικής παρενόχλησης
στη Δημόσια Υπηρεσία-ΚΑΔΔ (24/1, 29/1, 12/2,
28/2, 2/3, 13/3, 26/3).
3.4.2 Παρουσίαση και επεξήγηση κώδικα πρόληψης
και αντιμετώπισης σεξουαλικής παρενόχλησης
στη Δημόσια Υπηρεσία ΚΥΠ (21/2).

ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

3.5 Φόρουμ ίσης αμοιβής
3.5.1 Φόρουμ με θέμα «ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και
γυναικών (7/2/2019, 60 άτομα)

3.6 Έντυπα/ Εκδόσεις
3.6.1 Έκθεση Πεπραγμένων ΕΙΦ για το 2018

3.7 Διαγωνισμός ισότητας στην εκπαίδευση
Σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου,
διεξήχθη διαγωνισμός ζωγραφικής με θέμα τη συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας στην Πρωτοβάθμια,
Δευτεροβάθμια και στην Τεχνική εκπαίδευση. Η έκθεση
των έργων και η βράβευση έγινε στις 14/5/19 σε
πανηγυρική τελετή στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ασφαλίσεων και του Υπουργού Παιδείας. Πολιτισμού,
Αθλητισμού κα Νεολαίας. Στην τελετή βράβευσης συμμετείχαν πέραν των 100 ατόμων (προσκεκλημένοι,
γονείς, εκπαιδευτικοί και παιδιά).

3.8 Gender Mainstreaming σε όλες τις δημόσιες
πολιτικές
Η ΕΙΦ, συνέχισε την ενεργό εμπλοκή της στις προσπάθειες
της για την προώθηση της ένταξης της διάστασης του
φύλου (gender mainstreaming) στις δημόσιες πολιτικές,
ώστε άνδρες και γυναίκες να ωφελούνται ισότιμα από
τις δημόσιες παρεμβάσεις/πολιτικές. Τον Οκτώβριο διεξήχθησαν δυο πενθήμερα σεμινάρια σε στελέχη της
δημόσιας υπηρεσίας. Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή που

έχει συσταθεί για την προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στις δημόσιες
πολιτικές απαρτίζεται από την Επιτροπή Ισότητας των
Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση, την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης
(ΚΑΔΔ), το Γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησης και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Εθνικό Μηχανισμό για
τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ), και το Γραφείο της
Επιτρόπου Ισότητας. Θα ακολουθήσουν κι άλλα σεμινάρια
για να καλυφθεί η ομάδα στόχος, αφού είναι στοχευμένα
σεμινάρια για δημόσιους λειτουργούς που διαμορφώνουν
και υλοποιούν τον κρατικό προϋπολογισμό και τα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης, με στόχο την πρακτική εφαρμογή
του gender mainstreaming στις δημόσιες πολιτικές.
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3.9

Εκπροσώπηση ΕΙΦ

Η Επιστημονική συνεργάτιδα της ΕΙΦ εκπροσώπησε την
ΕΙΦ στα ακόλουθα:
3.9.1 Συνδιάσκεψη Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών
ΣΕΚ (11/4/2019)
3.9.2 Προώθηση της Ισότητας, Σπίτι της Ευρώπης
(22/4/2019)
3.9.3 Προώθηση της ισότητας στην εκπαίδευση, MIGS
& Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (13/6/2019)
3.9.4 Ισότητα των Φύλων στην Κύπρο και στην Ε.Ε,
σεμινάριο που συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας και το EIGE
(25/9)
3.9.5 Συνέδριο με θέμα «φιλικές οικογενειακές πολιτικές», του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού
προγραμματισμού & του Κέντρου Ισότητας και
Ιστορίας Φύλου (7/11/19).

3.10 Προβολή ΕΙΦ στα ΜΜΕ

3.11 Υποβολή παραπόνων

Ισότητα: http://bit.ly/36xLNk4
Προστασία της Μητρότητας,: http://bit.ly/38MUPLM
Προστασία της Μητρότητας: http://bit.ly/37CemhQ
Τελετή βράβευσης: http://bit.ly/2S0fBAA

Έχει υποβληθεί 1 παράπονο για σεξουαλική παρενόχληση
(στον δημόσιο τομέα) και 2 στον ιδιωτικό για απόλυση
λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας.
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Πίνακας 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΜΕΧΡΙ 2019
ΠΑΡΟΧΗ
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΡΩΓΗΣ
Έτος

Απόλυση λόγω
μητρότητας/
εγκυμοσύνης

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

3
5
5
9
6
2
8
6
1
1

Σύνολο

47

Σεξουαλική
παρενόχληση

1
2
2
1
1
2

Διάκριση στην
πρόσβαση στην Διάκριση στην
ανέλιξη
απασχόληση

1
21

4
2
1
2
17

56
3

Διάκριση στην
πρόσβαση
στην κατάρτιση

1

Σύνολο

145 συνολικά
μαζί με ομαδικά
αιτήματα γυναικών
υπαξιωματικών

1
5
65
30
10
8
2
12
3

2
22

61

1

148

3.12 Νομική αρωγή
Παραχωρήθηκε σε ένα άτομο νομική αρωγή το 2019 για απόλυση λόγω εγκυμοσύνης.

3.13 Προϋπολογισμός ΕΙΦ
Ο προϋπολογισμός της ΕΙΦ για το 2019 ήταν 57,000

3.14 Δικτύωση ΕΙΦ
Συνεισφορά Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση -ΕΙΦ σε
ευρωπαϊκές έρευνες για την ισότητα των Φύλων με καταγραφή στοιχείων της κυπριακής πραγματικότητας (EIGE,
Πεκίνο +25, CEDAW).
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Διευθυντής Τμήματος Εργασίας
Τηλ: 22400801
Hλεκτρονική Διεύθυνση: aalexandrou@dl.mlsi.gov.cy

Υπουργείο Δικαιοσύνης &
Δημόσιας Τάξης ΥΔΔΤ

ΔΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Διοικητική Λειτουργός
Τηλ: 22805935, Φαξ: 22805987
Hλεκτρονική Διεύθυνση: dcharalambous@papd.mof.gov.cy

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού ΤΔΔΠ

ΙΡΙΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ- ΠΑΓΙΑΣΗ, Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Α’,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
Τηλ: 22601543, Φαξ: 22602763
Hλεκτρονική Διεύθυνση: inicolaidou@papd.mof.gov.cy

Ομοσπονδία Εργοδοτών και
Βιομηχάνων- ΟΕΒ

ΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Διευθύντρια Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής, ΟΕΒ
Τηλ: 22665102, Φαξ: 22669459
Hλεκτρονική Διεύθυνση: lpanayiotou@oeb.org.cy

Κυπριακό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο
ΚΕΒΕ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων
Τηλ: 22889800, Φαξ: 22849850
Hλεκτρονική Διεύθυνση: aimilios@ccci.org.cy

ΣΕΚ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΣΑΪΑ ΚΟΣΜΑ, Γραμματέας Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών, ΣΕΚ
Τηλ: 22849849, 99817185, Φαξ: 22665080
Hλεκτρονική Διεύθυνση: despina.isaia@sek.org.cy

ΠΕΟ

ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ,Γραμματέας Τμήματος Γυναικών, ΠΕΟ
Τηλ: 22866400, 99486147, Φαξ: 22346828
Hλεκτρονική Διεύθυνση: marina@peo.org.cy

ΔΕΟΚ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΕΟΚ, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΔΕΟΚ
Τηλ: 22872194, Φαξ: 22670494
Hλεκτρονική Διεύθυνση: schristodoulou@deok.org.cy

Γραμματέας Επιτροπής

ΝANTIA ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Τηλ: 22400894, Φαξ: 22400875
Hλεκτρονική Διεύθυνση: nandreopoulou@papd.mof.gov.cy

Επιστημονική
Συνεργάτιδα

ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ
Τηλ: 22400895, Φαξ: 22400875, 99615600
Hλεκτρονική Διεύθυνση: pilavaki@mail.com
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πΑρΑρτΗΜΑ ΙΙ. πρόγραμμα δράσης ΕΙΦ για το έτος 2020
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο καταρτισμός του προγράμματος δράσης της ΕΙΦ για το 2020, βασίζεται τόσο σε ενημερωτικές/διαφωτιστικές
εκδηλώσεις και σεμινάρια, όσο και σε νέα πεδία δράσης.
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 τονίζεται η
ανάγκη υιοθέτησης Κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας. Μπορεί 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. (μπορούν να βοηθήσουν και οι
εργοδοτικές οργανώσεις σε αυτή τη δράση).
1.4 Ολοκλήρωση οδηγού 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.
1.7 Στοχευμένη εκστρατεία σε Ημικρατικούς Οργανισμούς, Τράπεζες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για
υιοθέτηση Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης.
1.8 Ημερίδα με τη 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.
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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 μικτής έρευνας 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 2020.
Αναλυτικά το πρόγραμμα δράσης της ΕΙΦ για το 2020, περιλαμβάνει τα ακόλουθα ανά τομέα δράσης:

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Συναντήσεις με Δήμους, Τραπεζικά Ιδρύματα και Ημικρατικούς Οργανισμούς.
l
Έκδοση ανακοινώσεων και δελτίων τύπου.
l
Συμμετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές.
l

2. ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ
Διανομή εντύπων/εκδόσεων της Επιτροπής σε χώρους εργασίας με τη βοήθεια των συνδικαλιστικών και
εργοδοτικών οργανώσεων που μετέχουν στην Επιτροπή.
l
Διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις/φορείς, πανεπιστήμια, Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις-ΜΚΟ, Επίτροπος Διοίκησης, Κοινωνικούς Εταίρους κ.α.
l
Διεξαγωγή φόρουμ για τη συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας και τον επαγγελματικό διαχωρισμό.
l
Παρουσίαση αποτελεσμάτων μικτής έρευνας για την έμφυλη ισότητα στην απασχόληση
l
Παρουσίαση οδηγού πρόληψης και αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο.
l
Τελετή βράβευσης παιδιών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.
l

3. ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ολοκλήρωση και έκδοση οδηγού με θέμα τη διαδικασία χειρισμού παραπόνων σεξουαλικής παρενόχλησης
από τους εργοδότες.
l
Έκθεση Πεπραγμένων ΕΙΦ 2019.
l
Έκδοση Επιτραπέζιου Ημερολογίου για τα έτη 2020-21.
l
Μελέτη «Έμφυλη χαρτογράφηση της Αγοράς Εργασίας της Κύπρου»
l
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4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφόρηση και καθοδήγηση κοινού.
l
Παροχή συμβουλών.
l
Λήψη παραπόνων και παραπομπή διερεύνησής τους στους/στις Επιθεωρητές/τριες του ΥΕΠΚΑ.
l
Παροχή ανεξάρτητης νομικής αρωγής.
l
Παρακολούθηση πρακτικής εφαρμογής νομοθεσίας.
l
Συνεργασία/διάλογος με τους/τις Επιθεωρητές/τριες Τμήματος Εργασίας και Λειτουργούς της Αρχής Ισότητας
της Επιτρόπου Διοίκησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
l

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, αλλά και στη σελίδα της Επιτροπής στο Facebook.
6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης/επιμόρφωσης
α. Ημικρατικοί Οργανισμοί
β. Δήμοι
γ. Τράπεζες
δ. Μεγάλες επιχειρήσεις
Τα σεμινάρια θα έχουν ως στόχο την ενημέρωση εργοδοτών και για τη σεξουαλική παρενόχληση και την υιοθέτηση
Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης και την υιοθέτηση του θεσμού Λειτουργού Ισότητας στον χώρο εργασίας
τους.
7.
7.1
7.2
7.3

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Συναντήσεις με Γυναικείες οργανώσεις και ΜΚΟ.
Συμμετοχή σε σεμινάρια/συνέδρια εντός κι εκτός Κύπρου.
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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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΦ 2020- ΧΡΟΝΟΣΤΟΧΟΘΕΤΗΜΕΝΟ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΟ
Α/Α ΔΡΑΣΗ
Ενημέρωση/ δημοσιότητα
1.1 Διανομή έντυπων εκδόσεων ΕΙΦ (Χώροι εργασίας)
2. Συναντήσεις (με οργανώσεις, τραπεζικά ιδρύματα, Δήμους)
3. Διοργάνωση εκδηλώσεων

ΜΗΝΑΣ
Ολόχρονα
Ολόχρονα
Ολόχρονα
Φεβρουάριος, Μάρτιος,
Απρίλιος Οκτώβριος
Φεβρουάριος

ΚΟΣΤΟΣ
---------------------------------1500,00

3.2 Τελετή βράβευσης παιδιών
3.3 Παρουσίαση οδηγού πρόληψης και αντιμετώπισης
σεξουαλικής παρενόχλησης

Απρίλιος
Μάη

2000,00
------------

3.4
3.5
4.
4.1

Διεξαγωγή έρευνας για την ισότητα των φύλων
Δημοσιογραφική διάσκεψη για παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας
Διαφώτιση
Σχεδιασμός, έκδοση και διανομή Έκθεσης Πεπραγμένων
της Επιτροπής για το 2019

Μάη
Μάιος
Ολόχρονα

8500,00
500,00
-----------2000

4.3
4.4
5.
5.1

Έκδοση ανακοινώσεων και δελτίων τύπου
Συμμετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές
Μελέτες/εκδόσεις επιτροπής
Σχεδιασμός και έκδοση οδηγού πρόληψης και αντιμετώπισης/
διερεύνησης περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης

Όποτε αποφασίζεται από την ΕΙΦ.
Ολόχρονα

-----------------------

6.

Συναντήσεις με Γυναικείες Οργανώσεις, Παγκύπριους
Επαγγελματικούς Συνδέσμους, ΜΚΟ κ.ά.

Ολόχρονα

------------

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Παροχή υπηρεσιών
Πληροφόρηση/καθοδήγηση κοινού
Παροχή συμβουλών σε εργοδότες και θύματα έμφυλων διακρίσεων
Λήψη και διαχείριση παραπόνων
Παροχή ανεξάρτητης νομικής συνδρομής
Εποπτεία πρακτικής εφαρμογής νομοθεσίας
Συνεργασία/διάλογος με Επιθεωρητές/τριες και Αρχή Ισότητας
της Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ολόχρονα
Ολόχρονα
Ολόχρονα
Ολόχρονα
Ολόχρονα
Ολόχρονα
Ολόχρονα

--------------------------------------------€7708,00
-----------------------

7.7 Συντονισμός δράσης του ΥΕΠΚΑ για τη διεκπεραίωση καταγγελιών
Ολόχρονα
8. Κατάρτιση/επιμόρφωση
8.1 Δημόσιοι λειτουργοί, Δήμοι, Τράπεζες, ημικρατικοί οργανισμοί,
μεγάλες επιχειρήσεις.
9. Συμμετοχή σε σεμινάρια κι συνέρια εκτός και εντός Κύπρου
Ολόχρονα
10 Επαφές και συντονισμός με δημόσιους φορείς
(Αρχή Ισότητας, Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας,
Επίτροπος Ισότητας, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας κ.ά.) Ολόχρονα

------------

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

11. Συμμετοχή σε συνεδρίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
12. Άλλα έξοδα
12.1 Παροχή επιστημονικής στήριξης ΕΙΦ
12.2 Επίδομα παράστασης μελών ΕΙΦ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

Μάιος

------------

€2000,00

-----------------------

------------

Ολόχρονα

------------

Ολόχρονα
Ολόχρονα

€36592,00
€4000,00
65000,00
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ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ
Ευρύ κοινό
Eργοδότες
Εργαζόμενοι/ες
Εργατικές και Εργοδοτικές Οργανώσεις
Γυναικείες Οργανώσεις
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Φορείς
Λειτουργοί Ισότητας Υπουργείων
Δήμοι-κοινότητες
Ημικρατικοί οργανισμοί
Μέσα μαζικής ενημέρωσης
Δικηγορικοί σύνδεσμοι
Μεγάλοι οργανισμοί

Αναλυτικά οι δράσεις καταγράφονται παρακάτω ανά μήνα του 2020:
Μήνας/ 2020

ΔΡΑΣΗ 1

ΔΡΑΣΗ 2

Ιανουάριος

Έγκριση προγράμματος δράσης για
το 2020

Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων
ΕΙΦ 2019

Φεβρουάριος

Εκτύπωση Έκθεσης Πεπραγμένων
ΕΙΦ 2019

Φόρουμ

Μάρτιος

Παρουσίαση οδηγού πρόληψης και
αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο

Συμμετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές
εκπομπές

Συνάντηση με Υπουργό Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και παράδοση του προγράμματος δράσης για το 2020 και την
έκθεση πεπραγμένων της για το 2019

Παρουσίαση αποτελεσμάτων
μικτής έρευνας

Μάιος

Τελετή βράβευσης παιδιών
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πΑρΑρτΗΜΑ ΙΙΙ- διακήρυξη 8ης Μάρτη
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική ΕκπαίδευσηΔελτίο τύπου 8ης ΜΑΡΤΗ 2018 - 8η Μάρτη… 161 χρόνια μετά
Η διεκδίκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων υπήρξε μια μακρά και
επίπονη διαδικασία στην Ευρώπη, αλλά και στην Κύπρο. Η ισότητα των φύλων συμβάλλει στη γενική ευημερία και
σε μια κοινωνία πιο δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες.
Παρόλο που, 161 χρόνια μετά, έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στη βελτίωση της ισότητας των φύλων, δυστυχώς
πρέπει ακόμα να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια, αφού τα έμφυλα κενά εξακολουθούν να υφίστανται σχεδόν
σε όλους τους τομείς.
Οι Δείκτες Ισότητας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας για το 2017 καταδεικνύουν ότι η πρόοδος προς την
ισότητα των φύλων στην ΕΕ 28 είναι πολύ αργή, αλλά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και αντιμετώπισης των
εμποδίων προς την επίτευξή της.
Εξακολουθεί να υφίσταται έμφυλο χάσμα στην απασχόληση καθώς και εμπόδια στην
πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η περιορισμένη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής επηρεάζει
αρνητικά τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό τις μητέρες, αφού το βάρος της οικιακής
εργασίας, και της μη αμειβόμενης φροντίδας και περίθαλψης είναι ιδιαίτερα υψηλό μεταξύ των γυναικών.
Το χάσμα αμοιβών δημιουργεί έμφυλες ανισότητες που οδηγούν τις ηλικιωμένες γυναίκες σε αυξημένη έκθεση
στη φτώχεια και σε έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς και αυξημένο κίνδυνο φτώχειας.
Προβλήματα, όπως η μη προστασία της μητρότητας, η παρενόχληση και η σεξουαλική παρενόχληση, η μη
συμφιλίωση οικογενειακής, επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, η άνιση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, η γυάλινη
οροφή και ο γυάλινος τοίχος, το κολλώδες δάπεδο καθώς και ο έμφυλος επαγγελματικός διαχωρισμός εξακολουθούν
να υφίστανται.
Παρά το πλούσιο κοινοτικό κεκτημένο και των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
ισότητα των φύλων στην απασχόληση δεν έχουν εξαλειφθεί οι διακρίσεις και οι ανισότητες στην απασχόληση και
στην επαγγελματική εκπαίδευση.
Οι αριθμοί καταδεικνύουν, δυστυχώς, ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης:
- Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις λήψης αποφάσεων τόσο στην πολιτική όσο
και στην απασχόληση.
- Οι καλύτερα αμειβόμενες διοικητικές θέσεις καταλαμβάνονται κυρίως από άνδρες, οι οποίοι προάγονται
συχνότερα. Αυτή η τάση κορυφώνεται στις υψηλές θέσεις, όπου οι γυναίκες αποτελούν ποσοστό μικρότερο
του 6% των Διευθυνόντων Συμβούλων.
- Οι γυναίκες αναλαμβάνουν την άμισθη οικιακή εργασία και φροντίδα των παιδιών ή συγγενικών προσώπων
σε μεγαλύτερη κλίμακα απ' ότι οι άνδρες. Οι εργαζόμενοι άνδρες ασχολούνται κατά μέσο όρο 9 ώρες την
εβδομάδα σε άμισθες δραστηριότητες φροντίδας και νοικοκυριού, ενώ οι γυναίκες ασχολούνται 22 ώρες.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία στις 3 γυναίκες να μειώνουν τις ώρες απασχόλησής τους.
- Οι γυναίκες διακόπτουν συχνότερα τη σταδιοδρομία τους για τη φροντίδα των παιδιών ή συγγενικών
προσώπων. Αυτές οι διακοπές δεν επηρεάζουν μόνο τις αποδοχές τους, αλλά έχουν επίσης αντίκτυπο στις
μελλοντικές αποδοχές και συντάξεις.
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- Οι γυναίκες υπερ-εκπροσωπούνται σε τομείς όπως η διδασκαλία, η υγεία ή οι πωλήσεις που προσφέρουν
χαμηλότερους μισθούς.
- Οι μισθολογικές διακρίσεις, αν και παράνομες, συνεχίζουν να ενισχύουν την έμφυλη μισθολογική διαφορά.
Τα στοιχεία σε δελτίο τύπου της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου του 2017 καταδεικνύουν ότι στην Κύπρο:
- Το 38% των γυναικών ηλικίας 25 ετών και άνω έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το 32%
είναι απόφοιτες λυκείου.
- Οι γυναίκες αποτελούν το 48% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Κύπρου.
- Μία στις δύο γυναίκες εργάζεται και από αυτές που εργάζονται το 85% έχει πλήρη απασχόληση και το 15%
έχει μερική απασχόληση.
- Το 8% των γυναικών ηλικίας 15 ετών και άνω είναι άνεργες.
- Εννέα στις δέκα εργαζόμενες γυναίκες (90%) είναι υπάλληλοι. Από αυτές το 78% έχει μόνιμη εργασία και
το 22% έχει προσωρινή εργασία.
- Οι γυναίκες υπερτερούν ως “υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλήτριας” με ποσοστό 24%.
- Το χάσμα αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι 14%.
- Σχεδόν μια στις τρεις γυναίκες (30%) βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.
- Περισσότερες από μία στις έξι γυναίκες έχουν εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας, περίπου μία στις δέκα ζει
σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας και το 15% υποφέρει από σοβαρή υλική στέρηση.
Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία, εστιάζει τις δράσεις της στην ενημέρωση
εργοδοτών και εργοδοτουμένων σε ότι αφορά τις νομοθεσίες ισότητας των φύλων στην απασχόληση και ιδιαίτερα
στην προστασία της μητρότητας και στην παρενόχληση και σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο.
Η Επιτροπή είναι στη διάθεση των εργαζομένων και των εργοδοτών για δωρεάν παροχή συμβουλών και κατάρτισης
στις νομοθεσίες ισότητας των φύλων στην απασχόληση και για δωρεάν παροχή νομικής συνδρομής σε θύματα
έμφυλων διακρίσεων, υπό όρους και προϋποθέσεις.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
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πΑρΑρτΗΜΑ IV. Επίκαιρα στοιχεία για την Ισότητα των φύλων

Χάσμα αμοιβών
Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να κερδίζουν κατά μέσο όρο 16% λιγότερα από τους άνδρες,
ενώ στην Κύπρο το τελευταίο καταγεγραμμένο (2017) χάσμα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίσης
αξίας εργασία ανέρχεται στο 13,7%.

Δημόσια και Πολιτική ζωή
Από τις 20 χώρες με το υψηλότερο ποσοστό γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια, οι έξι είναι χώρες της ΕΕ. Ωστόσο,
το 2016, μόνο το 17% των αρχηγών κρατών των 28 χωρών της ΕΕ ήταν γυναίκες και αυτό αντανακλά το γεγονός
ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αποκλείονται, σε μεγάλο βαθμό, από την εκτελεστική εξουσία και από τις
ανώτερες θέσεις στη δημόσια διοίκηση και στον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα, το 37% των βουλευτών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου είναι γυναίκες. Η Κύπρος δεν αντιπροσωπεύεται στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ στη Βουλή των
Αντιπροσώπων από τα 56 μέλη οι 10 είναι γυναίκες, με ποσοστό 17.8%11 (EIGE, 2019).
Η συμμετοχή των Κυπρίων γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων που αφορούν την Οικονομία φθάνει το 9,2%
ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε είναι το 21,7%. Το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής των ανδρών, είναι για την Κύπρο
90,8% και για την ΕΕ 78,3%. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των Κυπρίων γυναικών στο συμβούλιο της Κεντρικής
Τράπεζας καταγράφεται ποσοστό 14,3% σε σχέση με 19,4% που είναι το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών
κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η βαθμολογία της Κύπρου σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στα οικονομικά δρώμενα του τόπου είναι
22,6 μονάδες. Ακόμα και στον τομέα του αθλητισμού η συμμετοχή των Κυπρίων γυναικών παρουσιάζεται
μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη των ανδρών. Στην Εθνικές Ολυμπιακές ομοσπονδίες οι γυναίκες στην Κύπρο
παρουσιάζουν ποσοστό συμμετοχής 4,0% ενώ οι άνδρες 96,0%. Τα ποσοστά για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
13,6% για τις γυναίκες και 86,4% για τους άνδρες. (EIGE Gender Equality Index, 2019).
Παράθυρο ελπίδας αφήνει ο διορισμός έξι γυναικών στις θέσεις Επιτρόπων (Νομοθεσίας, Διοικήσεως, Περιβάλλοντος,
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ισότητας και Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού), αλλά και η
ενισχυμένη συμμετοχή τους στα νέα Διοικητικά Συμβούλια των Ημικρατικών Οργανισμών, καθώς οι γυναίκες
αντιπροσωπεύονται σε ποσοστό 36% συγκρινόμενο με ποσοστό 30% στις επιλογές που είχαν γίνει το 2016.
Όσον αφορά στις προεδρίες των Ημικρατικών Οργανισμών οι γυναίκες εκπροσωπούνται σε ποσοστό 33% σε
σύγκριση με 24% στους προηγούμενους διορισμούς.

11

Με τον ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2019, με τις νέες βουλεύτριες που αντικατέστησαν
υπουργούς, ανήλθαν από 10 στις 12, ποσοστό 21,43%
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Βία
Μια στις τρεις γυναίκες έζησε τη βία. Από τις βαθμολογίες όλων των χωρών της ΕΕ προκύπτει ότι μία στις τρεις
γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία απο την ηλικία των 15 ετων. Η
βαθμολογία της Κύπρου σε ό,τι αφορά τη βία κατά των γυναικών φθάνει τις 24,7 μονάδες με το σκορ σε ό,τι αφορά
το ποσοστό των γυναικών που έχουν υποστεί έστω και μια φορά στη ζωή τους μετά την ηλικία των 15 κάποια
μορφή βίας να φθάνει τις 21,6 μονάδες σε σύγκριση με 33,0 που ήταν ο μέσος όρος της ΕΕ. Η βαθμολογία της
Κύπρου για τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία αλλά δεν το έχει αναφέρει σε κανέναν φθάνει το 14,3 με τον μέσο
όρο βαθμολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι το 13,4. Διαπιστώνεται επίσης ότι πολλοί άνθρωποι, περίπου
15%, στην ΕΕ θεωρούν τη βία ως «οικογενειακή ή προσωπική υπόθεση». Ωστόσο, φαίνεται ότι πλέον παρατηρείται
μια αύξηση στα ποσοστά των ατόμων που προχωρούν σε σχετικές αναφορές στις αρμόδιες Αρχές του Κράτους
τους (EIGE, 2019).

Φτώχεια
Σε ό,τι αφορά τη βία στην Έκθεση του EIGE (2019), σημειώνεται ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας στην ΕΕ ήταν το
27,5 κάτι που καταδεικνύει ότι το φαινόμενο εξακολουθεί να είναι σοβαρό και δεν αναφέρεται. Οι εθνικές
βαθμολογίες αρχίζουν με την Πολωνία 22,1 και φθάνουν στην Βουλγαρία, 44,2. Σχεδον ενα στα τεσσερα ατομα
στην Ευρωπαική Ένωση ζει υπο την απειλη της φτωχειας ή του κοινωνικου αποκλεισμου και σε ποσοστό άνω του
50% τα άτομα αυτά είναι γυναίκες.
Σύμφωνα με την έκδοση «Οικονομικές εξελίξεις 2019 και προοπτικές 2020 -2022» του Υπουργείου Οικονομικών,
το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για το σύνολο του πληθυσμού παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις κατά την περίοδο
2008-2019. Για τις γυναίκες, όμως, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας μειώθηκε σημαντικά από 18,1% το 2008 σε
15,9% το 201812.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την Έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το 2018, η Κύπρος
κατατάσσεται στην 27η θέση από τις 28 χώρες της ΕΕ και στην 92η από τις 149 χώρες του κόσμου,. Η έκθεση
αξιολογεί 149 χώρες για την πρόοδό τους στα θέματα της ισότητας των φύλων σε σχέση με τέσσερις θεματικές
διαστάσεις: Συμμετοχή στην οικονομία, συμμετοχή στην πολιτική ζωή, εκπαιδευτικό επίπεδο και υγεία και
προσδόκιμο ζωής.

Συμμετοχή στην οικονομία
Σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (2019), το 69,6% του γυναικείου πληθυσμού της
Κύπρου συμμετείχε στο εργατικό δυναμικό το 2018, έναντι 77,4% του ανδρικού πληθυσμού. Τα εισοδήματα των
Κυπρίων ανδρών ανέρχονταν σε 36.295 ευρώ ετησίως, ενώ τα αντίστοιχα των γυναικών ανέρχονταν σε 24.140
ευρώ ετησίως. Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να βρεθούν στην ανεργία στην Κύπρο, καθώς το 2018 το 13,5% των
γυναικών ήταν άνεργες, έναντι ποσοστού 12,6% των ανδρών. Επίσης, σε ποσοστό 23,8%, οι γυναίκες είναι πιο
πιθανό να απασχολούνται σε μερική απασχόληση έναντι του 17,9% των ανδρών (Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ,
2019).

12

«Οικονομικές εξελίξεις 2019 και προοπτικές 2020 -2022», http://mof.gov.cy/gr/1-εκδόσεις/οικονομικές-εξελίξεις-καιπροοπτικές/οικονομικές-εξελίξεις-του-2019-και-προοπτικές-2020-22
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Συμμετοχή στην πολιτική ζωή
Η Κύπρος κατέλαβε την 111η θέση παγκοσμίως για το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν θέση στη νομοθετική
εξουσία ή είναι ανώτερα και διευθυντικά στελέχη στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αφού οι γυναίκες στις θέσεις
αυτές αποτελούν μόνο το 20,7% του συνόλου. Το ποσοστό των γυναικών στο Κοινοβούλιο της Κύπρου ανέρχεται
μόλις στο 17,9% με 10 γυναίκες βουλεύτριες13. Με μόλις δύο από έντεκα υπουργούς να ήταν γυναίκες14 (τώρα
μόνο 1 Υπουργός είναι γυναίκα), η Κύπρος κατέχει την 119η θέση στον κόσμο για τις γυναίκες που μετέχουν στην
κυβέρνηση (Δείκτης Ισότητας Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, 2019).

Μορφωτικό επίπεδο
Τα πράγματα φαίνονται πολύ καλύτερα για την Κύπρο κατά την εξέταση των στατιστικών για την εκπαίδευση, καθώς
η χώρα μας κατατάσσεται στην πρώτη θέση στον κόσμο σε τρεις κατηγορίες σχετικά με την ισότητα των φύλων
στην εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα, η Κύπρος κατέχει την πρώτη θέση στον κόσμο για το ποσοστό των γυναικών στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση (γυναίκες = 97,7%, άνδρες = 97,1%), στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυναίκες = 95,1%, άνδρες =
94,2%) και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (γυναίκες = 69,4%, άνδρες = 51,1%).
Παρά τον υψηλό αριθμό γυναικών στην εκπαίδευση, το χάσμα αυξάνεται ξανά όταν εξετάζονται τα ποσοστά των
πτυχιούχων διδακτορικών και των ατόμων που απασχολούνται στην έρευνα και την ανάπτυξη. Σύμφωνα με την
έκθεση, το 0,4% των γυναικών στην Κύπρο κατέχουν διδακτορικά, ενώ το ποσοστό των ανδρών κατόχων
διδακτορικών διατριβών είναι 1%. Επίσης, μεταξύ του προσωπικού που απασχολείται στην έρευνα και την
ανάπτυξη, το 42,6% είναι γυναίκες.
Το κενό στην εκπαίδευση διευρύνεται επίσης στις ηλικίες 65+, καθώς πολλές γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας στην
Κύπρο αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σχολείο σε νεαρή ηλικία για να φροντίσουν την οικογένειά τους.
Συγκεκριμένα, μεταξύ των ατόμων ηλικίας 65+, το 37,1% των γυναικών ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, ενώ το ποσοστό για τους άνδρες ανέρχεται σε 57,2%. Επίσης, το 5,4% των Κυπρίων γυναικών
ηλικίας 65 ετών έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε σύγκριση με το 15,1% των ανδρών (Δείκτης
Ισότητας Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, 2019).

Υγεία και προσδόκιμο ζωής
Οι γυναίκες στην Κύπρο αναμένεται να ζήσουν περισσότερα υγιή χρόνια από τους άνδρες σύμφωνα με την πιο
πάνω έκθεση, καθώς το προσδόκιμο υγιούς ζωής των γυναικών στην Κύπρο το 2018 υπολογίζεται σε 74,8
χρόνια. Το προσδόκιμο υγιούς ζωής για τους Κύπριους άνδρες είναι 71,9 χρόνια.
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Με τον ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2019, με τις νέες βουλεύτριες που αντικατέστησαν
υπουργούς, ανήλθαν από 10 στις 12, ποσοστό 21,43%
Με τον ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2019 μια Υπουργός παρέμεινε στο Υπουργικό
Συμβούλιο
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Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να παντρευτούν σε μικρότερη ηλικία σε σχέση με τους άνδρες, καθώς ο μέσος όρος
της εργένικης ζωής των Κυπρίων γυναικών το 2018 μετρήθηκε στα 26,4 έτη, ενώ η μέση διάρκεια για τους
άνδρες ήταν τα 29,3 έτη. Επίσης, το 25,1% των Κυπρίων γυναικών παντρεύτηκαν από την ηλικία των 25 ετών το
2018, έναντι 11% για τους άνδρες (Δείκτης Ισότητας Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, 2019).

Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
Στις 20 Ιουνίου του 2019, μια νέα σημαντική οδηγία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Οδηγία Ε.Ε
2019/1158) σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους/τις
φροντιστές/στριες. Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα για
πολλούς γονείς, καθώς και για εργαζόμενους/ες που έχουν ευθύνες φροντίδας. Αναγνωρίζεται δε, ως σημαντικός
παράγοντας της υποεκπροσώπησης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με έρευνες, οι γυναίκες, όταν
έχουν παιδιά, τείνουν να εργάζονται λιγότερες ώρες σε αμειβόμενη δραστηριότητα και να αφιερώνουν περισσότερο
χρόνο σε μη αμειβόμενες ευθύνες φροντίδας. Η παροχή φροντίδας σε άρρωστο ή εξαρτώμενο συγγενή έχει
επίσης αποδειχθεί ότι επηρεάζει αρνητικά την απασχόληση των γυναικών, και έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες
γυναίκες να αποχωρούν εντελώς από την αγορά εργασίας15.
Επειδή, υπάρχει ένας ανισομερής έμφυλος σχεδιασμός των πολιτικών που στοχεύουν στην ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ο οποίος εντείνει τα έμφυλα στερεότυπα και τις διαφορές μεταξύ εργασίας και
φροντίδας, η νέα οδηγία έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του ζητήματος των στερεοτύπων στα επαγγέλματα και
τους έμφυλους ρόλους και την ενθάρρυνση των κοινωνικών εταίρων να εργάζονται για την αντιμετώπιση των
έμφυλων διακρίσεων.
Περιληπτικά, η Οδηγία αυτή προβλέπει τη θέσπιση άδειας πατρότητας διάρκειας 10 ημερών και αποζημίωση στο
ύψος του επιδόματος ασθενείας. Αντίστοιχα, θεσμοθετεί «άδεια φροντίδας» με διάρκεια 5 μέρες τον χρόνο για
εργαζόμενους/ες οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι/ες με την ευθύνη της φροντίδας μελών της οικογένειας με
προβλήματα υγείας. Όσον αφορά τη γονική άδεια, η ισχύουσα με βάση τη σημερινή οδηγία (2010/18/ΕΕ) διάρκεια
των τεσσάρων μηνών δεν αλλάζει, με τη διαφορά ότι επεκτείνεται από έναν σε δύο μήνες το χρονικό διάστημα που
δεν μπορεί να μεταβιβαστεί από τον έναν γονέα στον άλλο. Ωστόσο, ένας εργοδότης μπορεί να «αναβάλει» τη
χορήγηση της άδειας, εφόσον διαταράσσεται η «εύρυθμη λειτουργία» της επιχείρησης, ενώ δεν ρυθμίζεται το
ζήτημα της αμοιβής των εργαζόμενων γονιών που θα κάνουν χρήση της και αφήνεται να αποφασιστεί από το κάθε
κράτος - μέλος. Καθιερώνεται μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις μορφές, με τις οποίες μπορεί να λαμβάνεται η
γονική άδεια. Έτσι, οι εργαζόμενοι/ες έχουν το «δικαίωμα» να ζητήσουν και να λάβουν «γονική άδεια με ευέλικτους
τρόπους» και «ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας», μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας των οκτώ χρονών του παιδιού
τους, ενώ οι εργοδότες «εξετάζουν και διεκπεραιώνουν τα εν λόγω αιτήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τόσο
των ίδιων όσο και των εργαζομένων».
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN

30 | Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Γενικότερα, τόσο σε επίπεδο Ε.Ε, όσο και διεθνώς, θεσπίζονται πρότυπα και θέτουν μετρήσιμους στόχους για την
επίτευξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και την εκτίμηση της προόδου. Η Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (Convention of the Elimination of all
forms of Discrimination Against Women, (CEDAW) , η Διακήρυξη και η πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και η
Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη , στοχεύουν στην προώθηση της έμφυλης ισότητας .
Σημειώνεται τέλος ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως προχώρησε στην ετοιμασία του νέου
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2023, το οποίο έχει εγκριθεί από το
Υπουργικό Συμβούλιο16, στο οποίο περιλαμβάνονται συγκεκριμένα και στοχευμένα μέτρα, όπως είναι η συνεργασία
μεταξύ των διαφόρων φορέων με σκοπό τον σχεδιασμό και την προώθηση σειράς δραστηριοτήτων και
προγραμμάτων με στόχο την ευαισθητοποίηση και την υλοποίηση δράσεων για οκτώ τομείς ενδιαφέροντος.
Πρόκειται για ένα πενταετές σχέδιο που αφορά την περίοδο 2019 – 2023 και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο
για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών. Βασική επιδίωξη του είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση
των έμφυλων ανισοτήτων με απώτερο σκοπό την ανατροπή των πατριαρχικών και ανδροκρατούμενων κοινωνικών,
οικονομικών και πολιτικών δομών και μηχανισμών.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων για το 2018, το χαμηλό έμφυλο χάσμα
των αμοιβών δεν σημαίνει απαραίτητα περισσότερη έμφυλη ισότητα. Αντίθετα, ένα μικρότερο χάσμα μπορεί να
είναι συνέπεια της χαμηλότερης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Το 68,2% των γυναικών στην
ΕΕ δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας σε σύγκριση με το 79,2% των ανδρών. Ωστόσο, τα χαμηλότερα κενά
αμοιβών φαίνεται ότι συνδέονται με τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στα κράτη μέλη
με μικρό έμφυλο χάσμα στις αμοιβές, οι γυναίκες ηλικίας 20-64 ετών έχουν χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης
από ό, τι οι άνδρες. Στην Ιταλία, όπου το χάσμα είναι 5,0%, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι 53,1%
έναντι 72,9% για τους άνδρες. Στη Ρουμανία, όπου το χάσμα είναι 3,5%, το 60,6% των γυναικών απασχολείται
σε σύγκριση με το 78,9% των ανδρών. Στα κράτη μέλη με μεγαλύτερο χάσμα στις αμοιβές, τα ποσοστά
απασχόλησης των γυναικών είναι υψηλότερα, όπως στη Γερμανία και την Εσθονία, όπου το ποσοστό απασχόλησης
των γυναικών είναι 75,8% και 75,6% αντίστοιχα, έναντι 83,9% και 83,4% αντίστοιχα για τους άνδρες17.
Τα τελευταία στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 2019 στην Κύπρο καταδεικνύουν ότι η συμμετοχή
των γυναικών στην απασχόληση, ως ποσοστό στο σύνολο του γυναικείου πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας,
εξακολουθεί να είναι μικρότερη από τη συμμετοχή των ανδρών, ενώ η συμμετοχή τους στις επισφαλείς θέσεις
εργασίας μερικής και προσωρινής εργασίας, αν και έχει καθοδική τάση είναι ωστόσο μεγαλύτερη από αυτή των
ανδρών18.
Σε ορισμένες χώρες, το μικρό έμφυλο χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων μπορεί να εξηγηθεί από το επίπεδο
εκπαίδευσης των γυναικών που απασχολούνται. Το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο συνδέεται με υψηλότερους
μισθούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στη Ρουμανία, όπου το ποσοστό των γυναικών με υψηλή μόρφωση στην
απασχόληση είναι 86,4%. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο από το ποσοστό απασχόλησης 32,0% για
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http://www.mjpo.gov.cy/mjpo/MJPO.nsf/All/11340ABB3A967547C22579B4003A08E3?OpenDocument
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/data-talks/what-lies-behind-gender-pay-gap
http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/labour_31main_gr/labour_31main_gr?OpenForm&sub=1&sel=1
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γυναίκες με χαμηλότερη εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, η μέση αμοιβή των γυναικών είναι συνδεδεμένη με την αμοιβή
των γυναικών με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι ένα σχετικά μικρό ποσοστό γυναικών με
υψηλό μορφωτικό επίπεδο καθιστά τον μέσο μισθό για όλες τις γυναίκες υψηλό και στην πραγματικότητα κοντά στο
επίπεδο των μισθών των ανδρών. Το χαμηλό έμφυλο μισθολογικό χάσμα κρύβει επίσης το γεγονός ότι οι γυναίκες
με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο αποκλείονται συχνά από την αγορά εργασίας19.
Ένας άλλος λόγος πίσω από το έμφυλο χάσμα αμοιβών είναι ότι, κατά μέσο όρο, οι γυναίκες δαπανούν λιγότερες
ώρες στην αμειβόμενη εργασία από τους άνδρες. Αυτή είναι η κατάσταση σε όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση τη
Βουλγαρία, την Τσεχία, την Ελλάδα, την Κροατία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Στην ΕΕ, ο μέσος
όρος των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας για τους άνδρες είναι 40 ώρες, σε σύγκριση με 34 ώρες για τις γυναίκες.
Το 2015, οι γυναίκες σε όλα τα κράτη μέλη, εκτός της Βουλγαρίας και της Τσεχίας, δαπάνησαν περισσότερο χρόνο
από τους άνδρες στη μαγειρική και στις οικιακές εργασίες. Οι γυναίκες στην Ιταλία, την Κύπρο, τη Μάλτα και την
Πολωνία σπατάλησαν περισσότερο χρόνο: έως 3,2 ώρες την ημέρα. Οι γυναίκες στη Γαλλία, τη Φινλανδία και τη
Σουηδία πέρασαν το λιγότερο χρόνο: 1,9 ώρες την ημέρα20.
Επιπλέον, οι γυναίκες είναι κύριες φροντίστριες, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης για τις
μητέρες από ό, τι για τους πατέρες με μικρά παιδιά σε όλα τα κράτη μέλη. Το μέσο ποσοστό απασχόλησης των
μητέρων ηλικίας 20-49 ετών με ένα μικρό παιδί (ηλικίας κάτω των 6 ετών) είναι 65,4% σε σύγκριση με το 91,5%
των πατέρων.
Το 15,0% των ανενεργών γυναικών ηλικίας 15 έως 64 ετών είναι ανενεργές για λόγους φροντίδας, δηλαδή
φροντίζοντας εξαρτώμενα άτομα (παιδιά ή εξαρτώμενους ενήλικες), σε σύγκριση με μόνο το 1,4% των ανδρών.
Οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν μη τυποποιημένες συμβάσεις εργασίας, οι οποίες συνδέονται
με χαμηλότερες αμοιβές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι σε 22 από τα 28 κράτη μέλη, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό από
τους άνδρες να εργάζονται σε προσωρινές συμβάσεις. Κατά μέσο όρο, το 12,7% των γυναικών εργάζονται σε
συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης στην ΕΕ, έναντι 10,7% των ανδρών21.
Περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες εργάζονται επίσης με μερική απασχόληση: το 31,3% των γυναικών στην
ΕΕ εργάζονται με μερική απασχόληση, σε σύγκριση με 8,7% των ανδρών. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ
των κρατών μελών. Το ποσοστό στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης - Βουλγαρία,
Κροατία, Λιθουανία, Λετονία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία - δεν υπερβαίνει το 10,0%, ενώ πάνω
από το 39,0% των γυναικών σε ορισμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, την Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο,
εργασία με μερική απασχόληση22.
Το χαμηλό ποσοστό γυναικών εργαζομένων σε διευθυντικές θέσεις συμβάλλει επίσης στη διαφορά στις αμοιβές
μεταξύ των φύλων. Σε όλα τα κράτη μέλη το ποσοστό των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις είναι χαμηλότερο από
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https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/data-talks/what-lies-behind-gender-pay-gap
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/data-talks/what-lies-behind-gender-pay-gap
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/data-talks/what-lies-behind-gender-pay-gap
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αυτό των ανδρών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται συστηματικά στις θέσεις λήψης
αποφάσεων: κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο μόνο το 6,9% των
διευθυντικών στελεχών, το 17,6% των εκτελεστικών στελεχών και το 30,4% των μη εκτελεστικών στελεχών.
Επιπλέον, οι γυναίκες διευθύντριες που εργάζονται σε επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους πληρώνονται
λιγότερο από τους άνδρες σε όλα τα κράτη μέλη. Οι γυναίκες διευθύντριες στην ΕΕ κερδίζουν 10 ευρώ λιγότερο
από τους άνδρες ανά ώρα23.
Αυτές οι οικονομικές ανισότητες καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής τους συμβάλλουν σε ένα ακόμη μεγαλύτερο χάσμα
συνταξιοδότησης μεταξύ των δύο φύλων. Τα στοιχεία δείχνουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας για τις γυναίκες
συνταξιούχους στα περισσότερα κράτη μέλη. Ο κίνδυνος φτώχειας είναι υψηλότερος στη Βουλγαρία και τις χώρες
της Βαλτικής, κυμαινόμενο από 59,0% στην Εσθονία έως 34,1% στη Βουλγαρία, σε σύγκριση με 43,1% έως
20,0% για τους άνδρες στις ίδιες χώρες24 .
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https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/data-talks/what-lies-behind-gender-pay-gap
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/data-talks/what-lies-behind-gender-pay-gap
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Μετάφραση Έκθεσης UNICEF: Φιλικές Πολιτικές προς την Οικογένεια25
Are the world's richest countries family friendly? Policy in the OECD and EU
Η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Εσθονία και η Πορτογαλία προσφέρουν τις καλύτερες φιλικές πολιτικές προς
την οικογένεια μεταξύ των 31 πλούσιων χωρών με διαθέσιμα στοιχεία, σύμφωνα με νέα έκθεση της UNICEF.
Η Ελβετία, η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία κατέχουν τη χαμηλότερη θέση.
Η Υπηρεσία Έρευνας της UNICEF με την έκθεση αυτή κατατάσσει τις χώρες σε ολόκληρο τον Οργανισμό Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), στη βάση των εθνικών φιλικών πολιτικών
προς την οικογένεια. Αυτές οι πολιτικές περιλαμβάνουν τη διάρκεια της πληρωμένης γονικής άδειας και τις
υπηρεσίες φύλαξης παιδιών ηλικίας 0-6 ετών.
Οι φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές ενισχύουν τον δεσμό μεταξύ γονέων και των παιδιών τους, ο οποίος είναι
καθοριστικός για την ανάπτυξη των οικογενειών και των κοινωνικά συνεκτικών κοινωνιών. Η UNICEF υποστηρίζει
την άδεια γονέων τουλάχιστον έξι μηνών και την καθολική πρόσβαση σε ποιοτική και προσιτή παιδική μέριμνα από
τη γέννηση μέχρι την είσοδο των παιδιών στην πρώτη τάξη του σχολείου. Σύμφωνα με την καμπάνια των Early
Moments Matter, η UNICEF συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών, τους ακαδημαϊκούς και τον
ιδιωτικό τομέα - ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην άσκηση επιρροής στις πολιτικές - για να ενθαρρύνει
μεγαλύτερες επενδύσεις στις οικογένειες. Μεγαλύτερη προσοχή στη γονική άδεια με ισοδύναμο πλήρους αμοιβής
σε 41 χώρες, Είναι οι πιο πλούσιες χώρες του κόσμου με φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές. Η έρευνα,
επισημαίνει ότι μόνο οι μισές χώρες προσφέρουν άδεια τουλάχιστον έξι μηνών με πλήρη αμοιβή για τις μητέρες.
Η Εσθονία προσφέρει στις μητέρες τη μεγαλύτερη διάρκεια άδειας με πλήρη αμοιβή για (85 εβδομάδες),
ακολουθούμενη από την Ουγγαρία (72 εβδομάδες) και τη Βουλγαρία (65 εβδομάδες). Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι
η μόνη χώρα που περιλαμβάνεται στην ανάλυση, χωρίς εθνική πολιτική αδειών μετ 'αποδοχών για μητέρες ή
πατέρες. Η έκθεση διαπιστώνει επίσης ότι ακόμη και όταν προσφέρεται στους πατέρες η άδεια μετ' αποδοχών,
πολλοί δεν την αξιοποιούν. Στην Ιαπωνία, η μόνη χώρα που προσφέρει τουλάχιστον έξι μήνες με πλήρεις απολαβές
για τους πατέρες, μόνο 1 στους 20 έλαβε άδεια μετ' αποδοχών το 2017. Η Δημοκρατία της Κορέας έχει τη
δεύτερη μεγαλύτερη, όμως οι πατέρες αποτελούν μόνο 1 στους 6 από όλους τους γονείς που παίρνουν γονική
άδεια.
Η άδεια πατρότητας βοηθά τους πατέρες να δεσμεύονται με τα μωρά τους, συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξη γονέων
και παιδιών, μειώνει την κατάθλιψη της μητέρας και συμβάλλει στην ισότητα των φύλων, αναφέρει η έκθεση. Καλεί
τα κράτη, μέσα από τις εθνικές πολιτικές τους να εξασφαλίζουν άδεια πατρότητας και να ενθαρρύνουν τους
πατέρες να την αξιοποιούν. Για ορισμένους γονείς που αναζητούν επιλογές παιδικής μέριμνας η οικονομική
προσιτότητα είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο όταν είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στην εργασία. Σύμφωνα με στοιχεία
από 29 χώρες, οι γονείς μικρών παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν το κόστος ως τον
λόγο για τον οποίο δεν χρησιμοποιούν περισσότερα κέντρα παιδικής φροντίδας. Ωστόσο, στην Τσεχία, τη Δανία και
τη Σουηδία, το κόστος ήταν ζήτημα για λιγότερους από 1 στους 100 γονείς που δήλωσαν ότι δεν είχαν ικανοποιήσει
τις υπηρεσίες παιδικής μέριμνας.
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Η έκθεση παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες μπορούν να βελτιώσουν τις φιλικές
προς την οικογένεια πολιτικές τους:
l
l
l
l
l

l

Παροχή υποχρεωτικής γονικής άδειας τουλάχιστον έξι μηνών για γονείς.
Να επιτρέπεται σε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας,
κατάλληλα για την ηλικία, προσιτά και προσβάσιμα κέντρα παιδικής μέριμνας, ανεξάρτητα από τις οικογενειακές
συνθήκες.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κενό μεταξύ της λήξης της γονικής άδειας και της έναρξης προσιτής παιδικής
μέριμνας ώστε τα παιδιά να μπορούν να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους χωρίς διακοπή.
Βεβαιωθείτε ότι οι μητέρες μπορούν να θηλάσουν τόσο πριν όσο και μετά την επιστροφή τους στην εργασία,
παρέχοντας γονική άδεια με μεγάλη διάρκεια, εγγυημένα διαλείμματα κατά την εργασία και ασφαλείς και
κατάλληλες θέσεις για να θηλάσουν και να αντλήσουν.
Συλλέξτε περισσότερα και καλύτερα δεδομένα σχετικά με όλες τις πτυχές φιλικών προς την οικογένεια
πολιτικών, έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθούνται τα προγράμματα και οι πολιτικές και να συγκρίνονται οι
χώρες.

Η έκθεση χρησιμοποιεί δεδομένα του 2016 από τον ΟΟΣΑ και την Eurostat για να επισημάνει τη διαθεσιμότητα
άδειας μετ' αποδοχών για μητέρες και πατέρες και την εγγραφή παιδικής μέριμνας για παιδιά κάτω των 3 ετών και
ηλικίας μεταξύ 3 και σχολικής ηλικίας.
Τα πρώτα χρόνια της ζωής έχουν μια βαθιά επίδραση στο μέλλον ενός παιδιού - στην ανάπτυξη του εγκεφάλου,
στην υγεία, στην ευτυχία, στην ικανότητά του να μαθαίνει στο σχολείο, στην ευημερία του και ακόμη και στο
χρηματικό ποσό που μπορεί να κερδίσει ως ενήλικας. Σε αυτό το διαμορφωτικό στάδιο της ζωής, ο εγκέφαλος ενός
μωρού μπορεί να σχηματίσει περισσότερες από 1 εκατομμύριο νέες συνδέσεις εγκεφάλου κάθε δευτερόλεπτο ένας ρυθμός που δεν επαναλαμβάνεται ποτέ ξανά. Οι πρώτες στιγμές έχουν σημασία. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο η σωστή τροφή, η διέγερση και η φροντίδα - ή το φαγητό, το παιχνίδι, η αγάπη - είναι απαραίτητα για την
ανάπτυξη του εγκεφάλου ενός μωρού τις πρώτες 1.000 ημέρες της ζωής.
Η εκστρατεία της πρώτης ύλης της UNICEF έχει ως στόχο να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία
της υγιούς ανάπτυξης του εγκεφάλου στα πρώτα χρόνια της ζωής, να αυξήσει τις επενδύσεις των κυβερνήσεων και
των επιχειρήσεων σε προγράμματα ανάπτυξης παιδιών, πολιτικές και υπηρεσίες και να υποστηρίξει τους γονείς και
τους φροντιστές να δώσουν στα παιδιά τους ξεκινήστε τη ζωή.
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Σχετικά με τον Χρόνο: Πολιτικές φιλικές προς την οικογένεια
Το να είσαι γονέας είναι η πιο σημαντική δουλειά στον κόσμο. Αλλά πολλοί γονείς δεν έχουν το χρόνο και την
υποστήριξη που χρειάζονται για να είναι με τα παιδιά τους. Οι φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές - όπως η
αμειβόμενη γονική άδεια, τα διαλείμματα για το θηλασμό και η φροντίδα των παιδιών - δεν είναι πραγματικότητα για
τους περισσότερους νέους γονείς σε όλο τον κόσμο.
Γι 'αυτό η UNICEF καλεί τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες να επενδύσουν σε φιλικές προς την οικογένεια
πολιτικές, έτσι ώστε οι γονείς και οι φροντιστές/στριες να έχουν το χρόνο και την υποστήριξη που χρειάζονται
για να φέρουν ευτυχισμένα και υγιή παιδιά.

Τι ζητά η UNICEF:
1.
2.
3.
4.

Τουλάχιστον 6 μήνες αμειβόμενης γονικής άδειας που διατίθεται και για τους δύο γονείς
Εγκαταστάσεις θηλασμού και αποζημιώσεις για θηλάζουσες γυναίκες που επιστρέφουν στην εργασία
Προσιτές, προσβάσιμες και ποιοτικές υπηρεσίες φύλαξης παιδιών
Επιδόματα παιδιών που υποστηρίζουν όλες τις οικογένειες με παιδιά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές έχουν σημασία επειδή βοηθούν τα παιδιά να πάρουν ένα καλύτερο
ξεκίνημα στη ζωή και να βοηθήσουν τους γονείς να βρουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ των δεσμεύσεών τους στην
εργασία και στο σπίτι. Ωστόσο, ακόμη και ορισμένες από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου δεν παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις σε όλες τις οικογένειες. Η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται σε δύο βασικές πολιτικές: την
άδεια παιδικής μέριμνας για τους γονείς και την παιδική εκπαίδευση και τη φροντίδα των παιδιών προσχολικής
ηλικίας. Εξετάζει τις πολιτικές αυτές στις 41 χώρες υψηλού και μεσαίου εισοδήματος που ανήκουν στον Οργανισμό
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), χρησιμοποιώντας τα πλέον
πρόσφατα συγκρίσιμα στοιχεία. Η ανάλυση περιλαμβάνει τους εθνικούς ρυθμούς και τις πολιτικές θηλασμού,
καθώς και την ποιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης, όπου υπάρχουν συγκρίσιμοι δείκτες. Αποκλείει άλλα
στοιχεία της οικογενειακής πολιτικής, όπως τα επιδόματα για παιδιά ή τα επιδόματα γέννησης, να περιορίζουν το
εύρος της έκθεσης σε θέματα που αφορούν την ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογενειακής ζωής.
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ΣΧΗΜΑ 1: Δείκτες εθνικών πολιτικών φιλικών προς την οικογένεια, 2016
Χώρα

Διαθέσιμη
αμειβόμενη
άδεια για μητέρες
(εβδομάδες)

Αμειβόμενη άδεια
για πατρότητας
(εβδομάδες)

γραφή παιδιών για
φροντίδα (κάτω των
3 ετών)

Εγγραφή παιδιών για
φροντίδα (3-σχολική
ηλικία)

Σουηδία

35

10

51

97

Νορβηγία

45

9

52

90

Ισλανδία

16

7

65

99

Εσθονία

85

2

30

93

Πορτογαλία

20

12

50

92

Γερμανία

43

5

33

92

Δανία

27

1

70

96

Σλοβενία

48

2

40

90

Λουξεμβούργο

26

10

51

87

Γαλλία

19

5

49

94

Αυστρία

51

6

21

89

Φιλανδία

41

5

33

84

Βέλγιο

13

5

44

99

Ισπανία

16

2

39

95

Ολλανδία

16

0

53

94

Λιθουανία

62

4

15

78

Ουγγαρία

72

1

16

87

Λετονία

53

1

28

82

Ιταλία

25

0

34

93

Βουλγαρία

65

1

13

75

Ρουμανία

48

4

17

61
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ΣΧΗΜΑ 2: Δείκτες εθνικών πολιτικών φιλικών προς την οικογένεια, 2016
Χώρα

Διαθέσιμη
αμειβόμενη
άδεια για μητέρες
(εβδομάδες)

Αμειβόμενη άδεια
για πατρότητας
(εβδομάδες)

γραφή παιδιών για
φροντίδα (κάτω των
3 ετών)

Εγγραφή παιδιών για
φροντίδα (3-σχολική
ηλικία)

Κροατία

39

2

16

51

Πολωνία

42

2

8

61

Τσεχία

53

0

5

81

Μάλτα

16

0

31

88

Σλοβακία

54

0

1

77

Ιρλανδία

9

0

29

93

Αγγλία

12

0

29

73

Κύπρος

14

0

25

79

Ελλάδα

23

0

9

56

Ελβετία

8

0

30

66

Ιαπωνία

36

30

0

0

Κορέα

25

17

0

0

Χιλή

30

1

0

0

Καναδάς

27

0

0

0

Μεξικό

12

1

0

0

Τουρκία

11

1

0

0

Ισραήλ

14

0

0

0

Αυστραλία

8

0

0

0

Νέα Ζηλανδία

8

0

0

0

ΗΠΑ

0

0

0

0
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ
l

l

l

l

l

l

l

l

Δεν υπάρχει χρόνος πιο κρίσιμος για την ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών - και ως εκ τούτου το μέλλον
τους - από τα πρώτα χρόνια της ζωής. Οι γονείς κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στη δημιουργία του
περιβάλλοντος που χρειάζονται τα παιδιά τους και οι κυβερνήσεις πρέπει να τους δώσουν τους πόρους για να
το κάνουν.
Πολιτικές φιλικές προς την οικογένεια - συμπεριλαμβανομένης της αμειβόμενης γονικής άδειας, καθολικής
ποιοτικής και προσιτής παιδικής μέριμνας από τη γέννηση έως την πρώτη τάξη στο σχολείο και τον θηλασμό ενισχύουν τον δεσμό μεταξύ γονέων και των παιδιών τους, ο οποίος είναι κρίσιμος για την ανάπτυξη
οικογενειών και κοινωνικών συνεκτικών κοινωνιών.
Η έκθεση επισημαίνει ότι η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Εσθονία και η Πορτογαλία προσφέρουν τις
καλύτερες φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές μεταξύ 31 πλούσιων χωρών με διαθέσιμα στοιχεία. Αντίθετα,
η Ελβετία, η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία κατέχουν τη χαμηλότερη θέση.
Η έκθεση επισημαίνει ότι σε πολλές χώρες υπάρχει έλλειψη γονικής άδειας, ενώ μόνο οι μισές χώρες
προσφέρουν άδεια τουλάχιστον έξι μηνών με ισόποσο πλήρους αμοιβής για τις μητέρες. Οι Ηνωμένες
Πολιτείες είναι η μόνη χώρα που περιλαμβάνεται στην ανάλυση, χωρίς εθνική πολιτική αδειών μετ' αποδοχών
για μητέρες ή πατέρες.
Η έκθεση διαπιστώνει επίσης ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη άδειας πατρότητας που παρέχεται στους πατέρες.
Ωστόσο, ακόμη και όταν προσφέρεται στους πατέρες άδεια μετ 'αποδοχών, πολλοί δεν την χρησιμοποιούν.
Στην Ιαπωνία, η μόνη χώρα που προσφέρει τουλάχιστον έξι μήνες με πλήρη αμοιβή για τους πατέρες, μόνο 1
στους 20 πατέρες έλαβε άδεια μετ 'αποδοχών το 2017.
Η καθολική πρόσβαση σε ποιοτική και οικονομικά προσιτή φροντίδα των παιδιών από τη γέννηση έως την
ένταξη των παιδιών στο σχολείο είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη των παιδιών και για τη δυνατότητα των γονέων
να πάνε στη δουλειά - και έτσι να τους βοηθήσουν να γίνουν πιο οικονομικά σταθεροί.
Ωστόσο, για ορισμένους γονείς που αναζητούν επιλογές παιδικής μέριμνας, η οικονομική προσιτότητα είναι το
μεγαλύτερο εμπόδιο. Δεδομένα από 29 χώρες υπογραμμίζουν ότι γονείς μικρών παιδιών στο Ηνωμένο
Βασίλειο ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν το κόστος ως λόγο για τον οποίο δεν χρησιμοποιούν περισσότερα
κέντρα παιδικής φροντίδας.
Η έκθεση επισημαίνει την έντονη ανομοιογένεια μεταξύ άδειας μητρότητας και πατρότητας. Η άδεια που
προορίζεται για τους πατέρες αποτελεί τουλάχιστον το ένα τρίτο της συνολικής διαθέσιμης άδειας σε τέσσερις
μόνο χώρες - την Ισλανδία, την Ιαπωνία, τη Δημοκρατία της Κορέας και την Πορτογαλία. Στην Αυστρία, το
Βέλγιο, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, τη Νορβηγία, την Ισπανία και τη Σουηδία το
μερίδιο του πατέρα είναι περισσότερο από το ένα δέκατο του συνολικού χρόνου. Στις υπόλοιπες 19 χώρες με
κάποια πατρική άδεια, το μερίδιο του πατέρα είναι μικρότερο από το 10% του συνολικού χρόνου.
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Η UNICEF υποστηρίζει την παροχή άδειας τουλάχιστον έξι μηνών για όλους τους γονείς. ασφαλείς και άνετους
δημόσιους χώρους και θέσεις εργασίας για γυναίκες που θηλάζουν και την καθολική πρόσβαση σε ποιοτική και
οικονομικά προσιτή παιδική μέριμνα από τη γέννηση έως την είσοδο των παιδιών στην πρώτη τάξη του σχολείου.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Άδεια παιδικής μέριμνας διαθέσιμη στις μητέρες
Το ποσό της άδειας μετ' αποδοχών για τις μητέρες ποικίλλει ευρέως μεταξύ των πλουσιότερων χωρών του
κόσμου. Η Εσθονία προσφέρει στις μητέρες αμειβόμενη μητρότητα και γονική άδεια 85 εβδομάδων. (Η πραγματική
άδεια που προστατεύεται από την εργασία είναι μεγαλύτερη, αλλά ορισμένες από αυτές πληρώνονται πολύ
χαμηλότερα). Η Ουγγαρία προσφέρει το αντίστοιχο ποσό των 72 εβδομάδων. Στο άλλο άκρο της κλίμακας, η
Αυστραλία, η Ιρλανδία, η Νέα Ζηλανδία και η Ελβετία προσέφεραν λιγότερο από 10 εβδομάδες το 2016.
Η άδεια μητρότητας, η οποία αρχίζει συνήθως πριν από τον τοκετό, τείνει να είναι σύντομη, με μέσο όρο 18
εβδομάδες σε χώρες μέλη του ΟΟΣΑ και 22 εβδομάδες σε κράτη μέλη της ΕΕ το 2016. Σε 14 από τις 41 χώρες
πληρώνεται πλήρως, αν και ο υπολογισμός αποζημίωσης διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ορισμένες χώρες
πληρώνουν το 100% των προηγούμενων αποδοχών της μητέρας μέχρι το ανώτατο όριο, ορισμένες δεν έχουν
όριο και άλλες έχουν ένα κατ' αποκοπή ποσοστό.
Η γονική άδεια, η οποία συνήθως ακολουθεί την άδεια μητρότητας, τείνει να είναι μεγαλύτερη αλλά χαμηλότερα
αμειβόμενη. Ακόμη και οι χώρες με τις πιο προστατευμένες άδειες δεν προσφέρουν στις γυναίκες πλήρη
αντικατάσταση των μισθών για τη συνολική διάρκεια της άδειας.
Άδεια παιδικής μέριμνας που προορίζεται για τους πατέρες
Η άδεια πατρότητας, η οποία αρχίζει κατά τον τοκετό ή αμέσως μετά, δεν είναι τόσο ευρέως διαθέσιμη όσο η άδεια
μητρότητας. Από τις 41 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 26 προσφέρουν άδεια πατρότητας σε σύγκριση με
40 που προσφέρουν αμειβόμενη άδεια μητρότητας. Η άδεια πατρότητας που καταβάλλεται συνήθως είναι μικρότερη
από την άδεια μητρότητας (συνήθως 1-2 εβδομάδες), αλλά συχνά καταβάλλεται με υψηλότερο ποσοστό. Δεκαέξι
από τις 26 χώρες εγγυώνται την αποζημίωση 100% του μισθού για μισθωτούς με μέσο όρο εισοδημάτων. Ο
αριθμός των χωρών που προσφέρουν άδεια για τους πατέρες αυξάνεται όταν περιλαμβάνεται η γονική άδεια, η
οποία ακολουθεί την άδεια πατρότητας. Από τις 41 χώρες, 32 έχουν αμειβόμενη γονική άδεια για τους πατέρες
είτε με άδεια πατρότητας είτε με γονική άδεια (βλ. Σχήμα 1). Ωστόσο, σε 14 από αυτές τις χώρες, οι πατέρες
δικαιούνται δύο εβδομάδες άδειας μετ 'αποδοχών ή λιγότερο.
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ΘΗΛΑΣΜΟΣ
Ο θηλασμός έχει σημαντικά άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία των παιδιών). Ωστόσο, είναι δύσκολο
να βρεθούν εκτιμήσεις που είναι ενημερωμένες και ακριβείς για όλες τις οι πλούσιες χώρες. Τα διαθέσιμα στοιχεία
δείχνουν ότι οι πλούσιες χώρες έχουν συγκριτικά χαμηλά ποσοστά θηλασμού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
αναφέρει ότι μεταξύ του 2006 και του 2012, μόνο το 25% των βρεφών στην ευρωπαϊκή περιφέρεια μεγάλωναν
μόνο με μητρικό γάλα τους πρώτους έξι μήνες. Αυτός είναι ο χαμηλότερος ρυθμός σε παγκόσμιο επίπεδο και
συγκρίνεται δυσμενώς με το 43% στη Νοτιοανατολική Ασία. Σύμφωνα με πιο πρόσφατες εκτιμήσεις της UNICEF,
το ποσοστό αποκλειστικού θηλασμού υπερβαίνει το 50% στη Νότια Ασία και στην Ανατολική και Νότια Αφρική.
Τα ποσοστά θηλασμού για έξι και 12 μήνες το 2016 δείχνουν το ποσοστό των των βρεφών που θηλάζουν (όχι
απαραίτητα αποκλειστικά) στους έξι και 12 μήνες για 20 χώρες στον ΟΟΣΑ ή στην ΕΕ) . Οι ανοικτές μπλε ράβδοι
δείχνουν το ποσοστό των βρεφών που θηλάζουν για έξι μήνες και οι σκούρες μπλε ράβδοι υποδηλώνουν το
ποσοστό που θηλάζουν ακόμα για 12 μήνες. Η Νορβηγία είχε το υψηλότερο ποσοστό στους έξι μήνες, αλλά η
Ιαπωνία είχε το υψηλότερο για τους 12 μήνες. Τα χαμηλότερα ποσοστά ήταν 13% στη Δανία για έξι μήνες και
0,5% στο Ηνωμένο Βασίλειο για 12 μήνες. Μερικά από αυτά τα στοιχεία χρονολογούνται από το 2003. Τα
στοιχεία από τις ΗΠΑ δείχνουν ότι οι μητέρες τείνουν να σταματήσουν τον θηλασμό κατά το πρώτο έτος της ζωής
του παιδιού, επειδή πιστεύουν ότι το μητρικό γάλα δεν ικανοποιεί πλέον τα βρέφη τους. Υπάρχουν σημαντικές
διαφορές μεταξύ των πλούσιων χωρών, με τις καλύτερα μορφωμένες μητέρες να είναι πιθανότερο να θηλάσουν
τα παιδιά τους.
Οι κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (2017) για το θηλασμό παρέχουν 12 συστάσεις
βάσει τεκμηρίων σχετικά με την προστασία, την προώθηση και την υποστήριξη του θηλασμού σε εγκαταστάσεις
που παρέχουν υπηρεσίες μητρότητας και νεογέννητων. Ωστόσο, οι κατευθυντήριες γραμμές δεν συζητούν πώς να
υποστηριχθεί τον θηλασμό στην κοινότητα ή στον χώρο εργασίας. Η εργασία δεν είναι απαραιτήτως ασυμβίβαστη
με τον θηλασμό. Ωστόσο, οι νέες μητέρες χρειάζονται διακοπή του για τον θηλασμό, θέσεις για την άντληση και
αποθήκευση γάλακτος ή ποιοτικής φροντίδας των παιδιών κοντά στους χώρους εργασίας τους. Όλοι εκτός από
επτά από τις 41 χώρες της ΕΕ / ΟΟΣΑ - Αυστραλία, Καναδά, Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Μάλτα και Ηνωμένο
Βασίλειο - εγγυώνται τα διαλείμματα κατά την εργασία έως ότου το παιδί είναι τουλάχιστον έξι μηνών, σύμφωνα με
το Παγκόσμιο Κέντρο Ανάλυσης Πολιτικής.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Η πλειοψηφία των παιδιών προσχολικής ηλικίας 3 ετών και άνω παρακολουθούν κέντρα εκπαίδευσης και
φροντίδας σε 31 ευρωπαϊκές χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία. Αυτό
κυμαίνεται από 51% στην Κροατία έως 99% στο Βέλγιο και την Ισλανδία. Σε κάθε χώρα, τα παιδιά ηλικίας κάτω
των τριών ετών είναι πολύ λιγότερο πιθανό να παρακολουθήσουν τέτοια κέντρα απ 'ό, τι οι ηλικιωμένοι. Λιγότερο
από ένα στα 10 παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών το κάνουν στην Τσεχία, την Ελλάδα, την Πολωνία και τη
Σλοβακία. Τα ποσοστά εγγραφής σε παιδιά μικρότερα των τριών υπερβαίνουν το 50% σε έξι μόνο χώρες: το
Λουξεμβούργο και τη Σουηδία (51%), τη Νορβηγία (52%), την Ισλανδία (65%) και τη Δανία (70%).
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Εμπόδια στην πρόσβαση στην παιδική εκπαίδευση και φροντίδα
Οι γονικές προτιμήσεις, τα πολιτιστικά πρότυπα και η διαθεσιμότητα των μελών της οικογένειας για την παροχή
άτυπης φροντίδας αντιπροσωπεύουν ορισμένες από τις διαφορές μεταξύ των χωρών σε ποσοστά εγγραφής για
παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών. Η διαθεσιμότητα και η οικονομική προσιτότητα των επίσημων υπηρεσιών
είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες. Σε πολλές χώρες, οι γονείς των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών
δηλώνουν ότι το κόστος της φροντίδας των παιδιών είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν γίνεται μεγαλύτερη
χρήση των κέντρων παιδικής μέριμνας. Η οικονομική προσιτότητα αποτελεί βασικό εμπόδιο για το 22% των
γονέων στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι λένε ότι έχουν «άγνωστη ανάγκη» για τη φροντίδα των παιδιών. Σχεδόν
το 18% των γονέων με ανεκπλήρωτη ανάγκη στην Ισπανία συμφωνούν, όπως και το 10% των γονέων σε πέντε
άλλες χώρες. Στην Τσεχία, τη Δανία και τη Σουηδία, λιγότερο από το 1% των γονέων λένε ότι η οικονομική
προσιτότητα είναι ένα ζήτημα.
Ποιότητα στις δομές φροντίδας παιδιών
Η μέτρηση της ποιότητας της φροντίδας των παιδιών είναι προκλητική, ιδίως στις συγκρίσεις μεταξύ χωρών. Το
ποσοστό προσωπικού σε παιδιά είναι ένας από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται συχνότερα για τη σύγκριση της
επίσημης ποιότητας παιδικής μέριμνας.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Οι φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς με τις ευθύνες φροντίδας τους,
ανεξάρτητα από την κατάσταση εργασίας τους. Ωστόσο, ακόμη και οι πλουσιότερες χώρες του κόσμου δεν
μπορούν να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις σε όλες τις οικογένειες. Ορισμένες χώρες κάνουν καλύτερες
από άλλες για να εξασφαλίσουν την αμειβόμενη άδεια εργασίας που προστατεύεται από τις μητέρες και τους
πατέρες και εξασφαλίζοντας ότι τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε προσιτή φροντίδα και προσχολική εκπαίδευση και
άλλες υστερούν πολύ.
Αυτή η έκθεση εξέτασε τις φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές σε 41 χώρες που ανήκουν στον ΟΟΣΑ ή στην ΕΕ
χρησιμοποιώντας τέσσερις δείκτες σε επίπεδο χωρών: τη διάρκεια της άδειας μετ 'αποδοχών που παρέχεται στις
μητέρες, τη διάρκεια της άδειας μετ 'αποδοχών που προορίζεται ειδικά για τους πατέρες, το μερίδιο των παιδιών
ηλικίας κάτω των τριών ετών στα κέντρα παιδικής μέριμνας και το μερίδιο των παιδιών ηλικίας μεταξύ τριών ετών
και της ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης στα κέντρα προσχολικής ή παιδικής μέριμνας.

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση | 43

l

Η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία καταλαμβάνουν τα τρία κορυφαία σημεία στον πίνακα των φιλικών προς
την οικογένεια πολιτικών. Η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ελβετία καταλαμβάνουν τις τρεις χαμηλότερες θέσεις
μεταξύ των 31 χωρών με στοιχεία και για τους τέσσερις δείκτες. Καμία χώρα δεν κατατάσσεται σταθερά
υψηλή ή χαμηλή σε όλους τους τέσσερις δείκτες. Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ακόμη
και μεταξύ των χωρών που είναι περισσότερο φιλικές προς την οικογένεια.

Οι χώρες θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις πολιτικές τους ως εξής:
l
l
l

l

l

l
l
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Παροχή υποχρεωτικής, εθνικής άδειας μετ 'αποδοχών τόσο στις μητέρες όσο και στους πατέρες, όπου δεν
υπάρχει.
Εξάλειψη των εμποδίων για την ανάληψη της άδειας παιδικής μέριμνας, ειδικά εκείνων που αντιμετωπίζουν οι
πατέρες.
Να επιτρέπεται σε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε κέντρα παιδικής φροντίδας υψηλής ποιότητας,
κατάλληλα για την ηλικία, προσιτά και προσβάσιμα, ανεξάρτητα από την προσωπική ή οικογενειακή τους κατάσταση.
Να συμπληρωθεί το κενό, όπου υπάρχει, μεταξύ της λήξης της γονικής άδειας και της έναρξης οικονομικά
προσιτής και προσιτής παιδικής μέριμνας σε κέντρα ώστε τα παιδιά να μπορούν να συνεχίσουν την ανάπτυξή
τους χωρίς διακοπή.
Να διασφαλισθεί ότι οι μητέρες μπορούν να θηλάζουν τόσο πριν όσο και μετά την επιστροφή στην εργασία
παρέχοντας τέτοια βοήθεια που θα εγγυάται διαλείμματα για τον θηλασμό, κοντινό μέρος για την άντληση και
αποθήκευση γάλακτος και την ποιότητα της παιδικής φροντίδας.
Δημιουργία της ικανότητας των επαγγελματιών υγείας να παρέχουν υποστήριξη για τον θηλασμό σε νοσοκομεία
και κοινότητες.
Ενίσχυση περισσότερων και καλύτερων δεδομένων σχετικά με όλες τις πτυχές των φιλικών προς την
οικογένεια πολιτικών, ώστε τα προγράμματα να μπορούν να παρακολουθούνται, να συγκρίνονται οι πολιτικές
και να λογοδοτούν οι χώρες26.

FAMILY-FRIENDLY POLICIES REPORT-Are the world's richest countries family friendly? Policy in the OECD and EU,
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Family-Friendly-Policies-Research_UNICEF_%202019.pdf
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πΑρΑρτΗΜΑ V1. πόρισματα φόρουμ ισης αμοιβής
1. Εισαγωγή
Το Φόρουμ διεξάχθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2019, σε αίθουσες που παραχωρήθηκαν από την Κυπριακή
Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών.
Το Φόρουμ συνδιοργανώθηκε από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική
Εκπαίδευση, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΥΕΠΚΑ) και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Για σκοπούς συντονισμού των προ-εργασιών και εργασιών του Φόρουμ συστήθηκε επιτροπή αποτελούμενη
από την επιστημονική συνεργάτιδα της ΕΙΦ, κ. Άννα Πηλαβάκη, τη Λειτουργό του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, κ. Νιόβη Γεωργιάδη και τις λειτουργούς του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, κ. Γιώτα Καμπουρίδου και
κ. Παναγιώτα Άρτου. Η Επιτροπή συνήλθε δυο φορές και ακολούθως ο συντονισμός γινόταν ηλεκτρονικά και
τηλεφωνικά. Όλα τα έξοδα του Φόρουμ καλύφθηκαν από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του ΥΕΠΚΑ.
Δήλωσαν συμμετοχή 75 άτομα (24 άτομα για το 1ο εργαστήρι, 22 για το 2ο και 21 για το 3ο) και τελικά συμμετείχαν 63 άτομα- εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, γυναικείων οργανώσεων και λειτουργοί της δημόσιας
υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα, συμμετείχαν εκπρόσωποι από: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού-ΤΔΔΠ, Υπουργείο
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης- ΥΔΔΤ, Υπουργείο Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων, Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Τμήμα
Εργασιακών Σχέσεων και Τμήμα Εργασίας του ΥΕΠΚΑ, ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΟΕΒ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΑΣ, Σοσιαλιστική
Γυναικεία Κίνηση, Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλων-ΕΚΙΦ, η Οργάνωση AIPFE Κύπρου, η Οργάνωση
Προστασίας Θυμάτων Σεξουαλικής Βίας και Εκμετάλλευσης ΣΤΙΓΜΑ.
Συμμετείχαν επίσης εταιρείες οι οποίες πιστοποιήθηκαν από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης για την Εφαρμογή
Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον ως εργοδότες ισότητας ή καλών
πρακτικών, όπως τα Τσιμεντοποιεία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, η METLIFE EUROPE D.A.C, η I.A.CO
Environmental & Water Consultants Ltd, η Price waterhouse Coopers Cyprus Ltd, Photos Photiades Breweries
Ltd και η Χ.Α Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ (Alphamega).
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H ΕΙΦ είχε επίσης προσκαλέσει τις οργανώσεις ΚΕΒΕ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΠΟΕΔ και ΕΤΥΚ, καθώς και την
Επίτροπο Ισότητας, και όλες τις γυναικείες οργανώσεις, οι οποίες δεν συμμετείχαν, λόγω άλλης προγραμματισμένης συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Οι συμμετέχουσες/οντες (55 γυναίκες και 8 άνδρες), συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες του Φόρουμ. Δυστυχώς,
οι άνδρες ήταν κατά πολύ λιγότεροι των γυναικών, αφού αποτελούσαν περίπου το 12,69% των συνέδρων,
καταδεικνύοντας άλλη μια φορά ότι για θέματα/προβλήματα που θεωρούνται ως γυναικεία δεν υπάρχει μεγάλη
ανταπόκριση των ανδρών.
Τα μέλη της Επιτροπής, ως εκπρόσωποι εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων, αλλά και Υπουργείων
επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιτυχή διοργάνωση του φόρουμ και απέστειλαν εκπροσώπους τους,
εκτός από το ΚΕΒΕ.
Έγινε εκτενής προβολή του φόρουμ στον ηλεκτρονικό τύπο.
Οι εργασίες του φόρουμ ξεκίνησαν με παρουσίαση σύντομου οπτικοακουστικού υλικού για την ίση αμοιβή (το
κόστος για την προσθήκη υπότιτλων καλύφθηκε από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του ΥΕΠΚΑ). Ακόμα ένα
φιλμάκι προβλήθηκε πριν την έναρξη των εργαστηρίων.
Τις εργασίες του φόρουμ άρχισε η Πρόεδρος της ΕΙΦ, Λουΐζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου. Ακολούθησε ο Γενικός
Διευθυντής του ΥΕΠΚΑ, κ. Χρίστος Μαληκκίδης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους της Υπουργού
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το φόρουμ χαιρέτισε επίσης η Επίτροπος Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Τους χαιρετισμούς διαδέχθηκε η παρουσίαση της νομοθεσίας περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας, από την κ. Γιώτα Καμπουρίδου, Λειτουργό Εργασιακών Σχέσεων
Α’ και ακολούθησε συζήτηση.
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες/ουσες συμμετείχαν σε τρία εργαστήρια, όπου συζητήθηκαν αποφάσεις του ΔΕΚ
για την ίση αμοιβή.
Οι τρείς συντονίστριες των εργαστηρίων κ. Παναγιώτα Άρνου, κ. Ανδριαλένα Παυλίδου και κ. Τζοζεφίνα Φτανού
παρουσίασαν τις υποθέσεις στα εργαστήρια και ακολούθησε συζήτηση. Στο τέλος, παρουσίασαν στην ολομέλεια
τα κυριότερα σημεία των υποθέσεων που συζητήθηκαν και απέστειλαν τα πορίσματα τους.
H αξιοποίηση των πορισμάτων του φόρουμ σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και το Υπουργείο
Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πρέπει να απασχολήσει την Επιτροπή.
Με το φόρουμ για την Ίση Αμοιβή, η ΕΙΦ κάλυψε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θέματα που αφορούν τις έμφυλες
διακρίσεις στην απασχόληση (είχαν προηγηθεί τα φόρουμ για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης
και για την προστασία της μητρότητας).
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2. Συζήτηση στα εργαστήρια και στην ολομέλεια του Φόρουμ
Τονίστηκαν τα ακόλουθα:
Η σημασία της ύπαρξης συστημάτων μισθοδοσίας που να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, ούτως
ώστε να διασφαλίζεται η απουσία διάκρισης λόγω φύλου.

l

l

Το βάρος της απόδειξης, το οποίο αντιστρέφεται όταν υπάρχει διάκριση λόγω φύλου ως προς τις αμοιβές,
νοουμένου ότι το άτομο που θεωρεί ότι υπόκειται σε διάκριση στοιχειοθετήσει πραγματικά περιστατικά από
τα οποία εκ πρώτης όψεως πιθανολογείται η διάκριση»

l

Η σημασία της διαφάνειας στον τρόπο που καθορίζονται οι μισθοί, αφού σε περίπτωση που η διαφάνεια
δεν διασφαλίζεται, ο εργοδότης φέρει το βάρος της απόδειξης για την αιτιολόγηση διαφορετικής αμοιβής.

l

Η σημασία, ως προς τον καθορισμό του μισθού, παραγόντων όπως η απόδοση και ποιότητα της εργασίας.
Ωστόσο, αναγνωρίστηκε ότι κατά την πρόσληψη ενός εργαζόμενου, τέτοιοι παράγοντες δεν μπορούν εκ
των προτέρων να εκτιμηθούν και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κριτήρια από τους εργοδότες για
τον καθορισμό του μισθού πρόσληψης.

l

«Η αδυναμία επίκλησης του γεγονότος ότι οι αμοιβές δύο θέσεων εργασίας ίσης αξίας, καθορίζονται με ξεχωριστές διαδικασίες συλλογικών διαπραγματεύσεων, ως αντικειμενικό λόγο για τη διαφορά των αμοιβών
που καταβάλλονται. Αυτό ισχύει ειδικότερα αν η μια από τις δύο θέσεις καταλαμβάνεται σχεδόν αποκλειστικά
από γυναίκες και η άλλη κυρίως από άνδρες».

l

Στο Δικαστήριο εναπόκειται να προσδιορίσει, εφαρμόζοντας την αρχή της αναλογικότητας, αν και σε ποιο
βαθμό η σπανιότητα των υποψηφίων για μια θέση εργασίας και η ανάγκη προσέλκυσης τους με την
προσφορά υψηλότερων μισθών, αποτελούν οικονομικής φύσεως λόγο που δικαιολογεί αντικειμενικά τη
διαφορά αμοιβών για τις εν λόγω θέσεις.

l

Ακόμη και αν υπάρχει Συλλογική Σύμβαση στην οποία να καθορίζονται επαγγελματικές κατηγορίες, αυτό
από μόνο του δεν σημαίνει ότι δύο εργαζόμενοι της ίδιας κατηγορίας ασκούν όμοια εργασία ή εργασία
στην οποία αποδίδεται ίση αξία. Δεν αρκεί αυτό καθεαυτό για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι δύο ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι ασκούν όμοια εργασία ή εργασία στην οποία αποδίδεται ίση αξία.

l

Το ζήτημα του βάρους της απόδειξης, και ειδικά: (α) το ότι το βάρος απόδειξης όταν υπάρχει διάκριση λόγω
φύλου ως προς τις αμοιβές φέρει κατ' αρχήν ο εργαζόμενος ο οποίος θεωρεί ότι υφίσταται τέτοια διάκριση.

l

Με βάση την Οδηγία 758/117/ΕΟΚ υπάρχει υποχρέωση τήρησης της αρχής της ισότητας των αμοιβών και
στις Συλλογικές Συμβάσεις. Αναφορά και σε περιπτώσεις στην Κύπρο όπου ορολογίες οι οποίες
εμπεριέχονταν σε Συλλογικές Συμβάσεις έπρεπε να αλλάξουν.
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Συζητήθηκαν:
η νομολογία σε ότι αφορά το βάρος της απόδειξης και την αντιστροφή του βάρους αυτού, υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις.

l

l

η δυσκολία που προκύπτει στον εργαζόμενο να αποδείξει εκ πρώτης όψεως ότι υπόκειται σε δυσμενή μεταχείριση/διάκριση λόγω φύλου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση.

l

πόσο σημαντική είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε ότι αφορά τις πρόνοιες της Νομοθεσίας και
συγκεκριμένα της αντιστροφής του βάρους απόδειξης, ως προς την υποκίνηση των εργαζομένων να
υποβάλλουν καταγγελίες και να προσφεύγουν στο Δικαστήριο, αν χρειαστεί.

l

η σημασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης και των συλλογικών συμβάσεων.

l

εκφράστηκαν κάποιοι ενδοιασμοί ως προς το περιεχόμενο της απάντησης του ΔΕΕ κυρίως σε ότι αφορά
την ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων και ιδιαίτερα στην Κύπρο και το υφιστάμενο σύστημα
εργασιακών σχέσεων. Παράλληλα όμως, υπήρχε συζήτηση για την ειδοποιό διαφορά της συγκεκριμένης
περίπτωσης, η οποία αφορούσε τον ίδιο εργοδότη και το γεγονός πως παρουσιάστηκε ως δικαιολογία η
ύπαρξη 2 ξεχωριστών συλλογικών συμβάσεων.

l

η ευθύνη των κοινωνικών εταίρων για τη δημιουργία ισότιμης μισθολογικής δομής για τα δύο φύλα και η
περαιτέρω εκπαίδευση για τις διαπραγματευτικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των μισθολογικών
διαπραγματεύσεων με γνώμονα την αρχή της ίσης αμοιβής.

l

η σημαντικότητα του γεγονότος ότι η κατάσταση της αγοράς εργασίας μετά από την απόφαση αυτή, δεν θα
μπορούσε να αποτελεί ένα αόριστο αντικειμενικό λόγο για τη διαφορά στις αμοιβές αφού θα πρέπει να καθορίζεται με στοιχεία ακριβώς ποιό και πόσο μέρος της διαφοράς οφείλεται σε αυτό.

l

η σημασία της αρχής της αναλογικότητας και η υποχρέωση να λαμβάνεται υπόψη από τα εθνικά δικαστήρια.
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Καλωσόρισμα Πρόεδρου ΕΙΦ
Έντιμη κυρία Υπουργέ, αξιότιμη κυρία Επίτροπε Διοίκησης και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
αγαπητά μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, εκλεκτοί προσκεκλημένοι/ες, συνεργάτες/τιδες εκπρόσωποι
των κοινωνικών εταίρων και των γυναικείων οργανώσεων,
Με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στο σημερινό φόρουμ για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και σας
ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ.
Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων μετά τη διοργάνωση άλλων δυο φόρουμ που αφορούσαν τη σεξουαλική
παρενόχληση το 2017 και την προστασία της μητρότητας το 2018, συνδιοργανώνει σήμερα το φόρουμ αυτό
σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησης και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Τμήμα
Εργασιακών Σχέσεων του ΥΕΠΚΑ.
Προσδοκία μας είναι, μέσα από τα πορίσματα, να αναδειχθούν και να καταγραφούν τα προβλήματα στην πρακτική
εφαρμογή της νομοθεσίας και να προωθηθούν για περαιτέρω συζήτηση και επίλυση τους. Στόχος μας η
προώθηση της ισότητας στον εργασιακό χώρο με την πιστή τήρηση και πρακτική εφαρμογή των νομοθεσιών
ισότητας των φύλων, ο εντοπισμός πιθανών κενών τους και η προώθηση προτάσεων προς τους αρμόδιους για
βελτίωση της υφισταμένης κατάστασης.
Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων καταδεικνύεται σημαντικός στην προώθηση της έμφυλης ισότητας στην
απασχόληση και η συνεργασία μας μέσα από τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή είναι δεδομένη και επιβεβλημένη
για να προωθήσουμε προτάσεις βελτίωσης όπου εντοπίζονται αδυναμίες στον τομέα αυτό.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρά τις πολυάριθμες προσπάθειες δεν παρατηρείται μεγάλη πρόοδος στην ισότητα
των αμοιβών τα τελευταία 10 χρόνια, αφού δεν έχει ακόμη γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Οι γυναίκες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να αμείβονται κατά μέσο όρο κατά 16,2% λιγότερο από τους άνδρες, ενώ
στην Κύπρο το ποσοστό ανέρχεται στο 13,9%. Γενικά, οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών είναι μεγάλες,
από 5% έως 25%.
Οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν λιγότερες πιθανότητες να καταλάβουν ανώτερες θέσεις. Αντιπροσωπεύουν,
κατά μέσο όρο, το 17,8% των μελών των διοικητικών συμβουλίων στις μεγαλύτερες εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, το 2,8% των γενικών διευθυντών/ντριών, το 27% των υπουργών και το 27% των μελών
των εθνικών κοινοβουλίων.
Οι γυναίκες αναλαμβάνουν σημαντικά καθήκοντα, όπως το νοικοκυριό και η φροντίδα των παιδιών ή συγγενικών
προσώπων, σε μεγαλύτερη κλίμακα απ' ό,τι οι άνδρες. Αυτές οι άμισθες δραστηριότητες επηρεάζουν αφενός
τις ωριαίες αποδοχές, και αφετέρου τις μελλοντικές αποδοχές και τις συντάξεις των γυναικών. Συγκεκριμένα,
οι εργαζόμενοι άνδρες δαπανούν κατά μέσο όρο 9 ώρες την εβδομάδα σε άμισθες δραστηριότητες φροντίδας
και νοικοκυριού, ενώ οι γυναίκες δαπανούν 26 ώρες που σημαίνει ότι ασχολούνται τουλάχιστον 4 ώρες
ημερησίως. Το γεγονός αυτό αντανακλάται στην αγορά εργασίας με περισσότερες από 1 στις 3 γυναίκες να
μειώνουν τις ώρες απασχόλησης τους και να επιλέγουν καθεστώς μερικής απασχόλησης, σε σχέση με μόνο 1
στους 10 άνδρες.
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Επίσης, πολύ περισσότερες γυναίκες από τους άνδρες επιλέγουν να πάρουν γονική άδεια. Αυτό σημαίνει ότι οι
γυναίκες συχνά αναγκάζονται να διακόψουν προσωρινά ή να εγκαταλείψουν την αγορά εργασίας. Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο το 65,8% των γυναικών με μικρά παιδιά εργάζονται, σε σύγκριση με 89,1% των
ανδρών.
Σε όλη την Ευρώπη περίπου το 32% των γυναικών εργάζονται με μερική απασχόληση, σε σύγκριση με μόνο το
8% περίπου των ανδρών. Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες εργάζονται 37 ώρες την εβδομάδα, σε σύγκριση με 41
ώρες για τους άνδρες.
Οκτώ φορές περισσότεροι άνδρες (25%) από τις γυναίκες (3%) εργάζονται στα επαγγέλματα επιστήμης,
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM). Συνεπώς, λιγότερες γυναίκες εργάζονται σε επιστημονικές
και τεχνικές θέσεις εργασίας. Σε μερικές χώρες, τα επαγγέλματα που αναλαμβάνουν κυρίως γυναίκες, όπως
σε τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, των υπηρεσιών κτλ, προσφέρουν χαμηλότερα ωρομίσθια απ’ ό,τι
επαγγέλματα που αναλαμβάνουν κυρίως οι άνδρες, ακόμα και όταν χρειάζεται το ίδιο επίπεδο εμπειρίας και
εκπαίδευσης.
Οι γυναίκες εργάζονται, χωρίς καμιά αμοιβή για δύο μήνες το χρόνο σε σύγκριση με τους άνδρες συναδέλφους
τους και αυτό οφείλεται στο έμφυλο χάσμα αμοιβών. Πρόκειται για μια σκανδαλώδη και απαράδεκτη αδικία στην
Ευρώπη του 21ου αιώνα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Ισλανδία, είναι πρώτη στη λίστα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για την έμφυλη ισότητα για εννέα
συναπτά έτη. Νόμος που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018 προβλέπει ότι όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 25 υπαλλήλους θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι προσφέρουν τις ίδιες αμοιβές και στα
δύο φύλα για ίδιο αντικείμενο εργασίας, διαφορετικά θα επιβάλλεται πρόστιμο. Εφόσον το αποδεικνύουν, οι
εταιρείες προμηθεύονται το ανάλογο πιστοποιητικό από τις αρχές της χώρας. Στόχος του νόμου αυτού είναι
μέχρι το 2022 να έχει εξαλειφθεί το έμφυλο χάσμα αμοιβών και η νέα νομοθεσία, θεωρείται ένας μηχανισμός
υποστήριξης της εφαρμογής της νομοθεσίας.
H ισότητα των φύλων είναι μια από τις θεμελιώδεις Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1957 και δεν νοείται
ισότητα χωρίς ίση αμοιβή για άνδρες και γυναίκες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι καμιά χώρα σε
ολόκληρο τον κόσμο δεν κατάφερε ακόμα να το εφαρμόσει στην πράξη.
Σημαντικό είναι επίσης να τονίσουμε, ότι το ΔΕΕ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας
μεταξύ ανδρών και γυναικών, περιλαμβανομένης της ίσης αμοιβής, τρεις αποφάσεις του οποίου θα απασχολήσουν σήμερα τη συζήτηση στα εργαστήρια.
Κλείνοντας, σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά για τη συμμετοχή σας στο φόρουμ και εύχομαι καλή επιτυχία στις
εργασίες των εργαστηρίων και σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά για τη συμμετοχή σας σήμερα.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Επίτροπο Διοίκησης και στο Γραφείο της και στη Διευθύντρια και το Τμήμα
Εργασιακών Σχέσεων του ΥΕΠΚΑ για την άψογη συνεργασίας μας στη διοργάνωση του σημερινού φόρουμ και
ειδικότερα στις λειτουργούς που εργάστηκαν για τον σκοπό αυτό, περιλαμβανομένων και των λειτουργών της
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.
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Χαιρετισμός Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι,
Το σημερινό φόρουμ διοργανώνεται από τρεις φορείς που στα πλαίσια των δικών τους αρμοδιοτήτων συμβάλουν
στην καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων και όχι μόνο, στο τομέα της απασχόλησης και της εκπαίδευσης.
Για σκοπούς εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο τέθηκε σε ισχύ το 2002,
ο Νόμος για την Ίση Αμοιβή μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή και για Εργασία Ίσης Αξίας.
Σκοπός του εν λόγω νόμου είναι η διασφάλιση της απουσίας κάθε άμεσης ή έμμεσης διάκρισης λόγω φύλου,
όσον αφορά την αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας.
Αφετηρία της προστασίας του δικαιώματος για ίση αμοιβή αποτέλεσε η κυρωθείσα και από την Κυπριακή
Δημοκρατία Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 1951 για την Ίση Αμοιβή μεταξύ Ανδρών και
Γυναικών για εργασία ίσης Αξίας, την οποία ακολούθησε η Συνθήκη της Ρώμης του 1957 (το άρθρο 119 μετέπειτα άρθρο 157 της Συνθήκης της ΕΕ), καθώς επίσης και οι ευρωπαϊκές Οδηγίες του 1975 και του 2006,
καθιερώνοντας την αρχή ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών και την αρχή των ίσων ευκαιριών
και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης.
Με το εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο αντιμετωπίστηκε πλέον η οποιαδήποτε διάκριση, και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ
ανδρών και γυναικών μέσα από την θέσπιση δεσμευτικών νομοθετικών κειμένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η έννοια βεβαίως της αμοιβής δεν περιορίζεται μόνο στον βασικό μισθό αλλά επεκτείνεται και περιλαμβάνει τις
αποδοχές και όλα τα άλλα οφέλη που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή μια εργαζόμενη, από τον εργοδότη, στη
βάση μιας σχέσης εργασίας.
Η ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών συνιστά ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την ευρύτερη ισότητα στην εργασία και την απασχόληση αλλά κυρίως στην οικονομική ανεξαρτησία των φύλων. Για να καταστεί
αυτό εφικτό προς πάσα κατεύθυνση, θα πρέπει οι προσπάθειες να οδηγούν επίσης στην αλλαγή της κρατούσας
αντίληψης σε σχέση με τις γυναικείες και αντρικές δεξιότητες.
Ο κοινωνικός ρόλος που προσδίδεται στο κάθε φύλο, αναπόφευκτα συνδέεται με την μελλοντική επιλογή
εκπαίδευσης και απασχόλησης, διαιωνίζοντας με αυτό τον τρόπο τη διατήρηση και των ανδροκρατούμενων και
γυναικοκρατούμενων επαγγελμάτων. Ο επαγγελματικός διαχωρισμός εξακολουθεί να υφίσταται τόσο σε
ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό.
Παρά το γεγονός ότι πλέον τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών είναι αυξημένα, είναι ορατός ακόμα ο επαγγελματικός διαχωρισμός, με αποτέλεσμα, στην Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα, να
υπάρχει χάσμα 13,9% μεταξύ της αμοιβής ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας.
Όσο οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της πιο παραγωγικής περιόδου της ζωής τους, αμείβονται με χαμηλά εισοδήματα, το ίδιο χαμηλά θα αμείβονται και κατά την τρίτη ηλικία, κατά τρόπο αλυσιδωτό καθιστώντας την ανισότητα
αμοιβών σε ανισότητα συντάξεων, συνεχίζοντας έτσι τη διατήρηση σχέσεων πλήρους οικονομικής εξάρτησης
της γυναίκας από τους συζύγους και τους συντρόφους τους.
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Η οικιακή εργασία, οι ευθύνες φροντίδας εξαρτώμενων παιδιών ή και άλλων προσώπων, ο επαγγελματικός
διαχωρισμός και η έλλειψη άλλων εναλλακτικών μορφών απασχόλησης για στήριξη και προώθηση της επαγγελματικής και οικογενειακής συμφιλίωσης, συμβάλουν στη διατήρηση του χάσματος αμοιβής και των έμφυλων
διακρίσεων.
Παρά την απουσία καταγγελιών σε σχέση με το εν λόγω θέμα, δεν μπορεί να οδηγηθούμε στο εύκολο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ανισότητα αμοιβής.
Ο δρόμος για επίτευξη την έμφυλης ισότητας ουδέποτε ήταν εύκολος και ομαλός. Απαιτούνται διαρθρωτικές
αλλαγές κι αλλαγές στην νοοτροπία και στις αντιλήψεις ως προς τις ικανότητες των δυο φύλων και τι είναι αναμενόμενο από μια γυναίκα και έναν άντρα να πράξει .
Ο εκάστοτε Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων από το 2004 είναι ο επίσημος εθνικός φορέας
ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων, με αρμοδιότητα την προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης
και την καταπολέμηση των διακρίσεων, μεταξύ άλλων, στο τομέα της απασχόλησης, της εργασίας και της
επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, τα κράτη μέλη όφειλαν να ορίσουν φορείς
αρμόδιους, μεταξύ άλλων, για την προώθηση, την ανάλυση, την παρακολούθηση και την υποστήριξη της ίσης
μεταχείρισης όλων των προσώπων, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου. Τέτοιοι φορείς πρέπει να είναι ανεξάρτητοι,
να διενεργούν ανεξάρτητες έρευνες για τις διακρίσεις, να υποβάλλουν συστάσεις και να προάγουν γενικότερα
τις αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης.
Ο/Η Επίτροπος Διοικήσεως, ως ο εθνικός φορέας ισότητας, αποτελεί τον κατ’ εξοχήν ανεξάρτητο εξωδικαστικό
μηχανισμό διερεύνησης παραπόνων, μεταξύ άλλων, για διακρίσεις λόγω φύλου στην απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση. Οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες, ο τρόπος εξέτασης των θεμάτων ως φορέας ισότητας και
καταπολέμησης των διακρίσεων, προβλέπονται στον περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων
Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμο – βάσει του οποίου μπορεί να εξετάζει και τυχόν παραβιάσεις του Νόμου
για την Ίση Αμοιβή μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή και για Εργασία Ίσης Αξίας, έτσι ώστε
κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από την παραβίαση του συγκεκριμένου Νόμου και νομίζει ότι είναι θύμα
διάκρισης, να μπορεί να υποβάλει σχετικό παράπονο.
Θα ήθελα, κλείνοντας, να χαιρετίσω τη διοργάνωση του σημερινού φόρουμ, να συγχαρώ του διοργανωτές και
να ευχηθώ καλή συνέχεια στις εργασίες του.
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Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ευχαριστώ για την πρόσκληση να χαιρετίσω τη σημερινή εκδήλωση, η οποία αποτελεί μια προσπάθεια κοινής
δράσης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην
Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Η δράση αυτή, στοχεύει στην ανταλλαγή δημιουργικών απόψεων για το θέμα της ισότητας των αμοιβών μεταξύ
ανδρών και γυναικών. Το φόρουμ συνάδει χρονικά και με τη δημόσια διαβούλευση που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11/1/2019, με σκοπό τη συνεισφορά των δημόσιων Αρχών, των κοινωνικών εταίρων,
της κοινωνίας των πολιτών, και των ερευνητών, στην προσπάθεια εξεύρεσης τρόπων για την καλύτερη εφαρμογή
της αρχής της ισότητας των αμοιβών, όπως αυτή κατοχυρώνεται από το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Το σημερινό φόρουμ αποτελεί μια ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε την προσήλωσή μας στην αρχή της ισότητας
αμοιβών και στον πάγιο στόχο εξάλειψης του φαινομένου του «χάσματος αμοιβών» μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι απ’ όλους αποδεκτό πως το φαινόμενο αυτό, έχει αρνητικές συνέπειες στην πλήρη αξιοποίηση του
γυναικείου εργατικού δυναμικού, με αλυσιδωτές επιπτώσεις και κοινωνικές προεκτάσεις. Δεν πρέπει να
ξεχνούμε ότι η σημερινή συνεχιζόμενη διαφορά στις αμοιβές μεταφράζεται σε χαμηλότερες συντάξεις για το
γυναικείο πληθυσμό στο μέλλον και διευρύνει τον κίνδυνο φτώχειας.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ανάληψης ουσιαστικής δράσης για το θέμα, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχεδίασε και υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο
πακέτο μέτρων, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ύψους 2 εκ. ευρώ, που αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση των αιτιών που δημιουργούν και συντηρούν το χάσμα αμοιβών. Η επιτυχής εφαρμογή
του Έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών» συνέβαλε, μεταξύ
άλλων, στη σημαντική μείωση του χάσματος στις αμοιβές των δύο φύλων.
Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που αφορούν το 2017, το ποσοστό του χάσματος
είναι 13,7%, σε σχέση με 14,9% που καταγράφηκε το 2013. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2010, η
χώρα μας είχε ποσοστό χάσματος υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το 2016
βρισκόταν στην 9η θέση και ανάμεσα στις χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό, επιτυγχάνοντας να βρίσκεται
αρκετά πιο κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (16,2%). Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η
Κύπρος κατείχε το 2016, την 9η θέση μεταξύ των κρατών που πέτυχαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση του
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων κατά την περίοδο 2013-2016, παρά την οικονομική κρίση και παρά
την εφαρμογή αυστηρού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής κατά την περίοδο 2013-2016.
Επιπρόσθετα, και δεδομένου ότι κάποια μέτρα του συγχρηματοδοτούμενου Έργου συνεχίζουν να είναι σε ισχύ,
αναμένεται να υπάρξουν και μακροπρόθεσμα οφέλη με τη σταδιακή και συνεχή πρόοδο της θέσης των γυναικών
στην αγορά εργασίας και, παράλληλα, τη συνέχιση της πτωτικής τάσης του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των
δύο φύλων στην Κύπρο.
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Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, κάτω από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
λειτουργεί ο «Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων», σκοπός του οποίου είναι η πιστοποίηση επιχειρήσεων, οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές που διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες ισότητας των φύλων
και ,ειδικότερα, την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δημοσιεύεται ετησίως πρόσκληση για
πιστοποίηση, και οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για δύο είδη πιστοποίησης. Είτε συγκεκριμένης
καλής πρακτικής και να λάβουν την πιστοποίηση «Καλή Πρακτική», είτε ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης
της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο, και να λάβουν την πιστοποίηση «Εργοδότης Ισότητας». Ο Εθνικός
Φορέας Πιστοποίησης έχει πιστοποιήσει μέχρι σήμερα 52 εταιρείες/οργανισμούς, περιλαμβανομένων μεγάλων
και μικρομεσαίων εταιρειών, Δήμων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και πανεπιστημίων, και συνεχίζει με
επιτυχία τη λειτουργία του.
Με την ευκαιρία της Ημέρας Ίσης Αμοιβής που στην Κύπρο είναι η 19η Φεβρουαρίου, θα ήθελα να μεταφέρω
το μήνυμα πως η επιδίωξη πλήρους και ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών θεωρείται εκ των
ων ουκ άνευ και βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών μας, αναγνωρίζοντας ότι η επένδυση στην ισότητα θα
αποτελεί πάντα μέσο αύξησης της απασχόλησης, ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, ανάπτυξης της οικονομίας
και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Η εμπέδωση της αρχής της ισότητας αμοιβών ειδικότερα, αποτελεί,
ομολογουμένως, ένα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο απαιτεί πολλαπλές παρεμβάσεις σε διάφορα επίπεδα και
προπαντός τη συμμετοχή όλων, αρμόδιων φορέων, κοινωνικών εταίρων και κοινωνίας των πολιτών.
Κλείνοντας, χαιρετίζω την πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί από τους τρεις συναρμόδιους φορείς και εύχομαι
κάθε επιτυχία στις εργασίες του σημερινού φόρουμ, προσδοκώντας παράλληλα σε παρόμοιες μελλοντικές κοινές
πρωτοβουλίες1.

1

Σημ.: Τον χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους της κας Υπουργού ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Χρίστος Μαληκκίδης.
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Παρουσίαση Νομοθεσίας από τη Λειτουργό Εργασιακών Σχέσεων Α κ. Γιώτα Καμπουρίδου
Εναρμόνιση
- Οδηγία 75/117/ΕΟΚ για την αρχή της ισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών
- Οδηγία 97/80/ΕΚ σχετικά με το βάρος της απόδειξης
- Οδηγία 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης
ανδρώνκαι γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης
Σκοπός: Η διασφάλιση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών για
ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας
Πεδίο εφαρμογής: καλύπτει όλους τους εργοδοτούμενους, αναφορικά με όλες τις δραστηριότητες που έχουν
σχέση με την απασχόληση

Ορισμοί
l

Αρμόδια Αρχή: Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

l

Απασχόληση: η παροχή εργασίας ή υπηρεσιών με αμοιβή, βάσει ατομικής ή συλλογικής σύμβασης
εργασίας, ή άλλης σχέσης εργασίας. Μπορεί να είναι πλήρης ή μερική, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σε
συνεχή ή μη συνεχή βάση και περιλαμβάνει την κατ’ οίκον εργασία και τη μαθητεία

l

Αμοιβή: οποιεσδήποτε παροχές που καταβάλλονται, άμεσα ή έμμεσα, από τον εργοδότη προς τον
εργοδοτούμενο σε αντάλλαγμα για την προσφορά εργασίας του, σε χρήμα ή είδος

l

Αρχή της ισότητας στην αμοιβή: η απουσία κάθε άμεσης/έμμεσης διάκρισης λόγω φύλου όσο αφορά την
αμοιβή για ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας

l

Εργασία ίσης αξίας: η εργασία που γίνεται από άνδρες και γυναίκες και η οποία είναι όμοιας ή ουσιαστικά
όμοιας φύσης ή στην οποία αποδίδεται ίση αξία, με βάση αντικειμενικά κριτήρια*

l

Άμεση διάκριση λόγω φύλου: δυσμενής μεταχείριση ευθέως και εμφανώς συνδεόμενη με το φύλο

l

Έμμεση διάκριση λόγω φύλου: όταν μια διάταξη, πρακτική, όρος ή κριτήριο, ενώ φαίνεται ουδέτερη, στην
πραγματικότητα θίγει ένα σημαντικά ψηλότερο ποσοστό ατόμων του ενός φύλου, εκτός κι αν μπορεί να
δικαιολογηθεί από αντικειμενικούς παράγοντες, άσχετους προς το φύλο.

Υποχρέωση για παροχή ίσης αμοιβής
Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου όσον αφορά όλα τα στοιχεία και τους όρους αμοιβής για
ίδια εργασία ή για εργασία στην οποία αποδίδεται η ίδια αξία

l

l

Σε περίπτωση συστήματος επαγγελματικής κατάταξης για τον καθορισμό των αμοιβών, το σύστημα θα
πρέπει να βασίζεται σε κοινά κριτήρια για άνδρες και γυναίκες, αποκλείοντας διακρίσεις ως προς το φύλο

l

Η σύγκριση μεταξύ των εργοδοτουμένων γίνεται με αναφορά σε εργοδοτούμενους που απασχολούνται/
απασχολούνταν στον ίδιο εργοδότη ή σε άλλη συνδεδεμένη επιχείρηση του ίδιου ομίλου επιχειρήσεων,
κατά τα δύο προηγούμενα ή επόμενα χρόνια
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Ενημέρωση εργοδοτουμένων και εργοδοτών
Αρμόδια αρχή: υποχρέωση για ενημέρωση των εργοδοτουμένων και εργοδοτών, καθώς και των
οργανώσεων τους, σχετικά με τις διατάξεις του Νόμου

l

l

Οργανώσεις εργοδοτουμένων: υποχρέωση για ενημέρωση των εργοδοτουμένων για το περιεχόμενο του
Νόμου

l

Εργοδότες: υποχρέωση να διευκολύνουν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά την ενημέρωση των εργοδοτουμένων

Κοινωνικός διάλογος και προαγωγή της αρχής της ισότητας αμοιβών
Οι εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις οφείλουν να προβαίνουν σε κοινωνικό διάλογο με σκοπό
την προαγωγή της ισότητας αμοιβών

l

l

l

- πρακτικές στους τόπους εργασίας
- συλλογικές συμβάσεις
- κώδικες δεοντολογίας
- έρευνα/ανταλλαγή εμπειριών
- κανόνες κατά των διακρίσεων στις σ.σ.
Οι εργοδότες οφείλουν να προωθούν την αρχή της ισότητας αμοιβών με τρόπο οργανωμένο και συστηματικό,
για αυτό ενθαρρύνονται να παρέχουν εφόσον τους ζητηθεί από εργαζόμενους ή τους εκπροσώπους αυτών,
τουλάχιστον σε ετήσια βάση, πληροφορίες π.χ. αναλογία ανδρών και γυναικών στις διάφορες βαθμίδες,
αμοιβές και διαφορές τους, μέτρα βελτίωσης της κατάστασης
Κώδικας που συμφωνείται από τους κοινωνικούς εταίρους καθορίζει τις λεπτομέρειες για τον στόχο
προαγωγής της ισότητας αμοιβών

Διάλογος με μη κυβερνητικές οργανώσεις
Η αρμόδια αρχή διεξάγει διάλογο με ΜΚΟ οι οποίες έχουν νόμιμο συμφέρον να συμβάλλουν στην
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, με σκοπό την προαγωγή της αρχής της ίσης αμοιβής.

l

Κατάργηση αντίθετων ρυθμίσεων
Υφιστάμενες συμβάσεις: τυχόν πρόνοιες σε συλλογικές/ατομικές συμβάσεις που είναι αντίθετες με τις
διατάξεις του Νόμου, καταργούνται κατά το μέρος που περιέχουν άμεση/έμμεση διάκριση εις βάρος του
ενός φύλου.

l

l

Νέες συμβάσεις: τυχόν νέες ρυθμίσεις σε συλλογικές/ατομικές συμβάσεις θα είναι άκυρες κατά το μέρος
που περιέχουν άμεση/έμμεση διάκριση.

l

Και στις δύο περιπτώσεις αν η διάκριση αφορά την παραχώρηση ωφελήματος ή πλεονεκτήματος στο ένα
φύλο, αυτό επεκτείνεται και στα άτομα του άλλου φύλου.

l

Οι εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις κλήθηκαν από το Υπουργείο να εξετάσουν και να
απαλείψουν υφιστάμενες διατάξεις συλλογικών συμβάσεων που αντίκεινται στις πρόνοιες του Νόμου
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l

Τα αρμόδια δικαστήρια (Επαρχιακά, Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών) αποφασίζουν για την κατάργηση
νόμου, ακύρωση όρου ή επέκταση δικαιώματος, τηρουμένης πάντοτε της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του
Ανώτατου Δικαστηρίου, του οποίου οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες.

l

Όσες τέτοιες αποφάσεις αφορούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κοινοποιούνται προς τις αρμόδιες
εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις, οι οποίες οφείλουν να προσαρμόσουν ανάλογα το κείμενο της
σύμβασης.

Προστασία εργοδοτουμένων από απολύσεις
Κανένας εργοδοτούμενος δεν απολύεται ή υποβάλλεται σε δυσμενή μεταχείριση από τον εργοδότη του
επειδή υπέβαλε παράπονο ή συνέβαλε στη δίωξη παραβάτη. Σε περίπτωση καταδίκης του εργοδότη
προνοείται ποινή μέχρι €1.708

l

Διορισμός Επιθεωρητών
Για σκοπούς εφαρμογής του Νόμου ο Υπουργός διορίζει επιθεωρητές με κατάλληλα προσόντα και επαρκή
εκπαίδευση
l
Αυτεπάγγελτη έρευνα/εξέταση παραπόνων
l
Παροχή συμβουλών, πληροφοριών και υποδείξεων προς εργοδότες και εργοδοτούμενους
Αναφορά προβλημάτων και εισηγήσεων προς Υπουργό
l

0Εξουσίες Επιθεωρητών
Να εισέρχονται με την επίδειξη ταυτότητας σε οποιοδήποτε χώρο απασχόλησης, εκτός από οικιακά
υποστατικά
l
Να εισέρχονται σε οικιακά υποστατικά μετά τη συγκατάθεση του κατόχου τους.
l
Να συνοδεύονται από αστυνομικό αν πιστεύουν πως θα παρεμποδιστούν στην εκτέλεση των
καθηκόντων τους
l
Να προβαίνουν σε έρευνα και διεξαγωγή ανακρίσεων, στη συλλογή πληροφοριών, διευκρινίσεων,
στοιχείων, να απαιτούν την παρουσίαση αρχείων, άλλων εγγράφων, πιστοποιητικών και διευκολύνσεων
για την άσκηση των εξουσιών τους
l
Να ζητούν τη συνδρομή οποιασδήποτε δημόσιας αρχής
l

Διερεύνηση καταγγελίας
Σε περίπτωση καταγγελίας από πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται, ή από οργανώσεις εργαζομένων ή κυβερνητικές οργανώσεις (που προωθούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ή γενικότερα την
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) για λογαριασμό τέτοιου προσώπου, και δεδομένου ότι η
υπόθεση δεν έχει εισαχθεί σε Δικαστήριο, ο Επιθεωρητής προβαίνει αμέσως σε διερεύνηση της καταγγελίας
και επιχειρεί να διευθετήσει τη διαφορά μεσολαβητικά.

l

l

Σε περίπτωση μη διευθέτησης της διαφοράς από τον Επιθεωρητή, η διαφορά παραπέμπεται στην Επιτροπή
Έρευνας και Αξιολόγησης Εργασίας.
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Επιτροπή Έρευνας και Αξιολόγησης Εργασίας
Όταν διαφορά παραπεμφθεί στην Επιτροπή, ο Υπουργός διορίζει τα μέλη της (3) από κατάλογο που
καταρτίζεται σε συνεννόηση με τις εργατικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις

l

l

Η Επιτροπή προχωρεί σε διερεύνηση της υπόθεσης και εντός τριών μηνών από την ανάθεσή της, υποβάλλει
σχετική έκθεση στον Επιθεωρητή

l

Στη βάση της έκθεσης της Επιτροπής, ο Επιθεωρητής επιχειρεί και πάλι διευθέτηση της διαφοράς και αν
επιτευχθεί, συντάσσει πρακτικό συμβιβασμού

l

Σε περίπτωση μη διευθέτησης συντάσσει πρακτικό με όσα έπραξε και διαπίστωσε, το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στο Δικαστήριο

l

Η προθεσμία προσφυγής στο Δικαστήριο διακόπτεται από τη μέρα της υποβολής παραπόνου μέχρι και τη
μέρα σύνταξης του πρακτικού

Κριτήρια σύγκρισης και αξιολόγησης
Τόσο οι Επιθεωρητές όσο και η Επιτροπή Έρευνας και Αξιολόγησης, χρησιμοποιούν για σκοπούς σύγκρισης
της αξίας της εργασίας, κριτήρια που αφορούν τη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία ή τομέα οικονομικής
δραστηριότητας, τα οποία είναι μεταξύ άλλων:
l
l
l
l
l

Τα προσόντα, δεξιότητες και αρχαιότητα
Οι απαιτήσεις σχετικά με φυσικά ή πνευματικά προσόντα
Υπευθυνότητα/βαθμός ευθύνης
Οι συνθήκες διεξαγωγής της εργασίας
Προσπάθεια/φύση των καθηκόντων

Φιλικότερα προς το ανδρικό φύλο
Φιλικότερα προς το γυναικείο φύλο
Ουδέτερα
Ανάλυση των κριτηρίων σύγκρισης και αξιολόγησης

ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Εκπαίδευση/εμπειρία
l
Τυπική εκπαίδευση και επίπεδο (ακαδημαική./επαγγελματική)
l
Επαγγελματική εμπειρία, διάρκεια και εξειδίκευση της
l
Άτυπη κατάρτιση και έκταση της
l
Εμπειρία από εθελοντική εργασία, εξειδίκευση και έκταση της
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Φυσικές δεξιότητες
Επιδεξιότητα στη χρήση χεριών
l
Συντονισμός ματιών-χεριών
l
Συντονισμός άκρων
l
Συντονισμός αισθήσεων (αντανακλαστικά)
l

*Έχει σημασία η ταχύτητα και ακρίβεια που απαιτούνται

Κοινωνικές δεξιότητες
Κατανόηση
l
Ενσυναίσθηση
l
Υπομονή
l
Κοινωνικότητα
l
Ικανότητα συνεργασίας
l
Διαπολιτισμική κατανόηση
l
Πειθώ
l
Ικανότητα ενθάρρυνσης άλλων
l
Ικανότητα εξυπηρέτησης
l
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάληψης πρωτοβουλίας, διαχείρισης της αλλαγής, διαχείρισης κρίσεων,
ευρηματικότητας, ευελιξίας
l

Επικοινωνιακές δεξιότητες
Ικανότητα επικοινωνίας (τεχνικές)
l
Μεταδοτικότητα
l
Αναλυτική ικανότητα
l

*Έχει σημασία το είδος, η πολυπλοκότητα και η σπουδαιότητα της πληροφόρησης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Ευθύνη διοίκησης έργων
Σχεδιασμό, παρακολούθηση και έλεγχος αποτελεσμάτων έργου
l
Βαθμός ευθύνης για τη συμμετοχή στη διοίκηση, την ευχέρεια λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών και τη
σοβαρότητα συνεπειών
l

Ευθύνη για πληροφορίες
Εμπιστευτικότητα
l
Βαθμός ευθύνης για πρόσβαση και διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών και σοβαρότητα συνεπειών
l
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Ευθύνη για υλικούς πόρους
Χρήση, συντήρηση, επιδιόρθωση υποδομών, εξοπλισμού και υλικών
l
Βαθμός ευθύνης σε σχέση με την αξία των πόρων, τη λήψη αποφάσεων και σοβαρότητα συνεπειών
l

Ευθύνη διαχείρισης χρημάτων/περιουσιακών στοιχείων
Βαθμός ευθύνης σε σχέση με το ύψος των ποσών ή την αξία των περιουσιακών, τη λήψη αποφάσεων και
σοβαρότητα συνεπειών

l

Ευθύνη για ανθρώπινους πόρους ή ανθρώπους
Καθοδήγηση, συντονισμό, φροντίδα
l
Βαθμός ευθύνης σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων (υφιστάμενων ή εξυπηρετούμενων) τη λήψη
αποφάσεων και σοβαρότητα συνεπειών
l

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Φυσικό περιβάλλον
l
Δυσάρεστο/βλαβερό
l
Δυσκολία ή κίνδυνος που συνεπάγεται η παραμονή στο περιβάλλον αυτό σε σχέση με τη συχνότητα και την
ένταση της έκθεσης στα δυσάρεστα ή βλαβερά στοιχεία και τη σοβαρότητα ενδεχόμενης βλάβης
Ψυχολογικές συνθήκες
Δυσάρεστες
l
Δυσκολία που συνεπάγεται η παραμονή στο περιβάλλον αυτό σε σχέση με τη συχνότητα και την ένταση της
έκθεσης στις δυσάρεστες καταστάσεις
l

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
Σωματική
l
Επίπονη στάση, κίνηση, αισθητηριακή κίνηση
l
Δυσκολία που συνεπάγεται η εργασία όσον αφορά τη διάρκεια, την ένταση και συχνότητα της προσπάθειας
Πνευματική
Συγκέντρωση
l
Ταυτόχρονη εκτέλεση δραστηριοτήτων
l
Διαθεσιμότητα/εγρήγορση
l
Υπολογισμοί και επαλήθευση δεδομένων
l
Συναισθηματική προσπάθεια
l
Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε άλλους
l
Διαπραγμάτευση για την επίλυση προβλημάτων
l
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Αρμόδιο Δικαστήριο και αποζημίωση
Αρμοδιότητα για την εκδίκαση διαφορών που αναφύονται από την εφαρμογή του Νόμου έχει το Δικαστήριο
Εργατικών Διαφορών, με την επιφύλαξη θεμάτων που εμπίπτουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ανωτάτου.
Το ΔΕΔ μπορεί να χρησιμοποιήσει την έκθεση της Επιτροπής Έρευνας και Αξιολόγησης Εργασίας ή να διορίσει
Τεχνική Επιτροπή. Σε περίπτωση παράβασης του Νόμου:
l
Το βάρος της απόδειξης αντιστρέφεται*
l
Η αποζημίωση περιλαμβάνει και χρηματική ικανοποίηση για τυχόν ηθική βλάβη
l
Δεν έχουν εφαρμογή διατάξεις που θέτουν ως προϋπόθεση της ευθύνης του παραβάτη ή του δικαιώματος
για αποζημίωση, ένα ελάχιστο διάστημα απασχόλησης ή ελάχιστο αριθμό ωρών εργασίας
l
Δεν έχουν εφαρμογή διατάξεις που θέτουν ανώτατο όριο αποζημίωσης
l
Συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου με την οποία τίθενται τέτοιες προϋποθέσεις, είναι άκυρη
Δικαστική προστασία και βάρος απόδειξης
Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του παρόντος Νόμου, δικαιούται να διεκδικεί τα
δικαιώματα του ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου, ακόμα και αν η σχέση εργασίας έχει λήξει.
l
Αν ο διάδικος στοιχειοθετεί πραγματικά περιστατικά από τα οποία πιθανολογείται η παράβαση, το Δικαστήριο
υποχρεώνει τον αντίδικο του (εργοδότη) να αποδείξει ότι δεν υπήρξε καμία παραβίαση του παρόντος
Νόμου.
l

Αδικήματα και ποινές
Σε περίπτωση παράβασης της αρχής της ίσης αμοιβής: πρόστιμο μέχρι €6.834 ή φυλάκιση μέχρι 6 μήνες,
ή και στις δύο ποινές.
l
Σε περίπτωση παρεμπόδισης του Επιθεωρητή, της Επιτροπής Έρευνας και Αξιολόγησης, ή της Τεχνικής
Επιτροπής, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους: πρόστιμο μέχρι €5.125 ή φυλάκιση μέχρι 3 μήνες, ή
και στις δύο ποινές μαζί.
l
Σε περίπτωση που τα αδικήματα διαπράττονται από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, προβλέπονται ποινές
εναντίον των διευθυντών ή άλλων αξιωματούχων, εφόσον αποδειχθεί ότι το αδίκημα διαπράχθηκε με τη
συγκατάθεση, σύμπραξη ή ανοχή τους. Ποινές προβλέπονται και στην περίπτωση που τα αδικήματα
διαπράττονται από βαρεία αμέλεια.
l

Εξωδικαστική προστασία και βάρος απόδειξης
Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του παρόντος Νόμου, δικαιούται να υποβάλει
παράπονο είτε στους Επιθεωρητές είτε στον Επίτροπο Διοικήσεως
l
Στην περίπτωση υποβολής παραπόνου τον Επίτροπο Διοικήσεως, αν ο παραπονούμενος στοιχειοθετεί
πραγματικά περιστατικά από τα οποία πιθανολογείται η παράβαση, ο Επίτροπος υποχρεώνει τον καταγγέλλων
να αποδείξει ότι δεν υπήρξε καμία παραβίαση του παρόντος Νόμου.
l

Παροχή ανεξάρτητης συνδρομής στα θύματα
Παρέχεται ανεξάρτητη συνδρομή προς τα θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση, από
την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση.

