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Η παρούσα Ετήσια Έκθεση καλύπτει 

τις δραστηριότητες της Επιτροπής 

Ισότητας των Φύλων στην 

Απασχόληση και στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση για τα έτη 2021-2022 και  

υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 

23(2)(8) του περί Ίσης Μεταχείρισης 

Ανδρών και Γυναικών στην 

Απασχόληση και στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση Νόμου του 2002 

(205(I)/2002), στον/στην έντιμο/η 

Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 

ενημέρωση. 

Η ισότητα των φύλων, η παροχή ίσων 

ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών στην 

απασχόληση και στην επαγγελματική 

εκπαίδευση αποτελεί ανθρώπινο 

δικαίωμα και θεμελιώδη αξία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ζωτικής 

σημασίας για την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη τόσο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των 

κρατών μελών της.  

Δυστυχώς, τα έτη 2021 και 2022 ήταν 

δύσκολα έτη για την ισότητα των 

φύλων, αφού σύμφωνα και με τον 

Δείκτη Ισότητας του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων 

(EIGE 2021), η πανδημία επέφερε 

σοβαρές επιπτώσεις στα δικαιώματα 

των γυναικών και στην ισότητα των 

φύλων.Παρά τις δυσκολίες που 

κλήθηκε να αντιμετωπίσει λόγω της 

πανδημίας SARS-Cov-2, η Επιτροπή 

Ισότητας των Φύλων στην 

Απασχόληση και στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση προσπάθησε να 

υλοποιήσει το Σχέδιο Δράσης της.  

Η Επιτροπή έλαβε μέρος σε 

διαδικτυακά συνέδρια που είχαν ως 

στόχο την ενημέρωση των 

εργαζομένων και εργοδοτών για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση της 

σεξουαλικής παρενόχλησης και των 

διακρίσεων λόγω φύλου στον χώρο 

εργασίας. Παράλληλα, με την πολύτιμη 

βοήθεια και στήριξη της αείμνηστης 

Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας. Ζέτας 

Αιμιλιανίδου, η Επιτροπή 

πραγματοποίησε δημοσιογραφική 

διάσκεψη για την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων έρευνας που ανέθεσε 

η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην 

Απασχόληση και Επαγγελματική 

Εκπαίδευση,  στην εταιρεία IMR του 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με θέμα τη 

θέση της γυναίκας στην αγορά 

εργασίας στην Κύπρο, τις έμφυλες 

ανισότητες, αλλά και τις  αντιλήψεις και 

στερεότυπα που αναπαράγονται και τα 

οποία διαιωνίζουν τις διακρίσεις. 

 

 
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΙΦ 
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Επιπρόσθετα, διοργανώθηκε η 

καθιερωμένη τελετή βράβευσης 

παιδιών, σε συνεργασία με το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου για 

τον διαγωνισμό συγγραφής μικρής 

ιστορίας με θέμα: Έμφυλη Ισότητα και 

Ψυχική Ενδυνάμωση εν καιρώ 

Πανδημίας. Τα έργα των παιδιών 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV 

της παρούσας Ετήσιας Έκθεσης.  

Περαιτέρω, η Επιτροπή διεξήγαγε 

διαγωνισμό αφίσας, με τα Τμήματα 

Γραφικού Σχεδιασμού των 

Πανεπιστήμιων Φρέντερικ και 

Ευρωπαϊκού  Πανεπιστημίου  Κύπρου. 

Τα έργα είχαν σκοπό να αναδείξουν το 

πρόβλημα της σεξουαλικής 

παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο 

αλλά και να ενθαρρυνθούν τα άτομα τα 

οποία υφίστανται σεξουαλική 

παρενόχληση και βία να μιλήσουν και 

να καταγγείλουν αυτά τα φαινόμενα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω 

υλικό, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε 

μελλοντικές εκστρατείες ενημέρωσης 

του κοινού από την Επιτροπή.  

Μία σημαντική εξέλιξη που έγινε το 

2021 ήταν η τροποποίηση του Νόμου 

περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και  

 

 

 

 

 

Γυναικών στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου του 

2002 (205(I)/2002) που διεύρυνε τις 

αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η 

Επιτροπή έχει πλέον αρμοδιότητα 

(επιπρόσθετα με αυτές που είχε) να 

υποβοηθά τους εργοδότες στη 

διαδικασία εκπόνησης και υιοθέτησης 

κώδικα συμπεριφορά και να διερευνά 

κατά πόσο έχει υιοθετηθεί και 

εφαρμοστεί ο σχετικός κώδικας από 

τους εργοδότες και κατά πόσο υπήρξε 

ενημέρωση των εργαζομένων. 

Παράλληλα, η Επιτροπή παρέχει 

εκπαίδευση σε εργοδότες και 

εργαζομένους σε θέματα των 

αρμοδιοτήτων της. 

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην 

Απασχόληση και στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση, 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. 

 

Λουίζα Χριστοδουλίδου- Ζαννέτου 

Πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας των 

Φύλων στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση- ΕΙΦ 

 

 

 



 

 

 

 

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση |7 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τον Δείκτη Ισότητας του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την 

Ισότητα των Φύλων (EIGE 2021), η 

κρίση που επέφερε η πανδημία του 

Covid-19 ανέστρεψε χρόνια προόδου 

για τα δικαιώματα των γυναικών και την 

ισότητα των φύλων και έφερε στην 

επιφάνεια σοβαρές προκλήσεις. Η 

επαγγελματική απασχόληση καθώς και 

οι συνθήκες εργασίας έχουν υποστεί 

τεράστιες αλλαγές, με διαφορετικές 

επιπτώσεις σε γυναίκες και άντρες. Το 

EIGE τονίζει ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι 

οι γυναίκες φέρουν το κύριο βάρος 

αυτής της αναταραχής, υποφέροντας 

από σοβαρότερες 

κοινωνικοοικονομικές συνέπειες.1 

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.  

Για το έτος 2021, σύμφωνα με τον 

Δείκτη Ισότητας του EIGE (2021), η 

μέση βαθμολογία της ΕΕ για την 

ισότητα των φύλων ήταν 68,0 μονάδες 

από τις 100. Η Κύπρος βαθμολογήθηκε 

με 57,0 μονάδες και βρισκόταν στην 

                                                                 

1 EIGE-2021 Gender Equality Index 2021 Report.  

21η θέση στην ΕΕ στον Δείκτη Ισότητας 

των Φύλων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

βαθμολογία της ήταν 11 μονάδες 

χαμηλότερη από τη μέση βαθμολογία 

της ΕΕ.  

Η καλύτερη επίδοση της Κύπρου ήταν 

στον τομέα της υγείας στον οποίο 

συγκεντρώνει 87,9 βαθμούς και 

καταλαμβάνει τη 12η θέση μεταξύ όλων 

των κρατών μελών, ενώ η δεύτερη 

υψηλότερη βαθμολογία σημειώθηκε 

στον τομέα των χρημάτων (82.6 

μονάδες).  

Για το 2022, ο μέσος όρος ισότητας των 

φύλων στην ΕΕ ανέβηκε στο 68,6% 

από το 68% που ήταν το 2021. Όσον 

αφορά στην Κύπρο  ο δείκτης ισότητας 

των φύλων ανέβηκε από το 57% που 

ήταν το 2021 στο 57,3%. Η Κύπρος 

πέφτοντας μία θέση στην τελική 

κατάταξη  των 27 κρατών μελών της ΕΕ 

κατατάσσεται 22η στον Δείκτη Ισότητας 

των Φύλων. Η βαθμολογία της είναι 

11,3 πόντους χαμηλότερη από αυτή 

της ΕΕ.  

Η Κύπρος κατατάσσεται 13η μεταξύ 

των κρατών μελών στον τομέα του 

χρήματος, με βαθμολογία 83,1 

μονάδες. Στο πλαίσιο του τομέα αυτού, 

η χώρα έχει τις καλύτερες επιδόσεις 

στον υποτομέα της οικονομικής 

κατάστασης, όπου κατατάσσεται 12η 

με βαθμολογία 91,7 μονάδες.  

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η 

πρόοδος στον υποτομέα της   

οικονομικής κατάστασης (+ 1,9 

μονάδες) αντισταθμίστηκε από την 

υποχώρηση στον υποτομέα των 

χρηματοοικονομικών πόρων (- 0,8 

μονάδες). 

Οι ανισότητες μεταξύ των φύλων είναι 

εντονότερες στον τομέα της εξουσίας 

(30,1 μονάδες), όπου η Κύπρος 

καταλαμβάνει την 24η θέση. Με 

βαθμολογία 22,8 μονάδες, το 

μεγαλύτερο περιθώριο βελτίωσης 

υπάρχει στον υποτομέα της λήψης 

οικονομικών αποφάσεων, όπου η 

Κύπρος έχει βαθμολογία 22,8 μονάδες 

και κατατάσσεται 24η. Ωστόσο, παρά 

την υψηλότερη βαθμολογία (34,6 

μονάδες), στον υποτομέα της λήψης 

πολιτικών αποφάσεων η χώρα 

καταλαμβάνει τη χαμηλότερη θέση 

(26η).  

Η γενική στασιμότητα της Κύπρου τα 

τελευταία χρόνια (+ 0,1 μονάδες από το  

 

 

 

2019) οφείλεται κυρίως στην 

οπισθοδρόμηση στον υποτομέα της 

λήψης κοινωνικών αποφάσεων (- 2,0 

μονάδες), η οποία έχει ακυρώσει τις 

βελτιώσεις στον υποτομέα της λήψης 

πολιτικών αποφάσεων (+ 2,3 μονάδες). 

Από το 2019, η βαθμολογία της 

Κύπρου έχει βελτιωθεί περισσότερο 

στον τομέα της γνώσης (+1,8 μονάδες), 

σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση 

μεταξύ του συνόλου των κρατών μελών 

και ανέβηκε έξι θέσεις στην κατάταξη, 

καταλαμβάνοντας αυτήν τη στιγμή τη 

15η θέση. Αυτή η βελτίωση οφείλεται 

κυρίως στη μείωση του διαχωρισμού 

στην εκπαίδευση, η οποία είχε ως 

αποτέλεσμα να αυξηθεί η βαθμολογία 

στον εν λόγω υποτομέα (+ 2,6 

μονάδες) και να βελτιωθεί η κατάταξη 

της Κύπρου από την 26η στην 20ή 

θέση. 

Συγκεντρωτικά, οι δείκτες που αφορούν 

την Κύπρος όπως διαμορφώθηκαν το 

2022, έχουν ως ακολούθως: 
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Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην 

Απασχόληση και στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση (ΕΙΦ), συστάθηκε και 

λειτουργεί βάσει των άρθρων 22 και 23 

του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών 

και Γυναικών στην Απασχόληση και 

στην Επαγγελματική Εκπαίδευση 

Νόμου του 2002 (Ν.205(Ι)/2002). 

Η εν λόγω νομοθεσία αποτελεί 

ενωσιακό δίκαιο και εναρμονίζεται με 

τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

(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 εργασίας2» · και 

(β) «Οδηγία 97/80/ΕΚ του Συμβουλίου 

της 15ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με 

το βάρος απόδειξης σε περιπτώσεις 

διακριτικής μεταχείρισης λόγω 

φύλου3», 

(γ) «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 

                                                                 
2 (EE L 39 της 14.2.1976, σελ. 40) 

3 (EEL 14 της 20.1.1998, σελ. 6) 

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

εκπαίδευση και προώθηση και τις 

συνθήκες εργασίας4», 

(δ) «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)»5, 

(ε) «Οδηγία  2006/54/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για 

την εφαρμογή της αρχής των ίσων 

ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών σε θέματα 

εργασίας και απασχόλησης6». 

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 και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

αυτεπάγγελτα υποβάλλει  

 

5 Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 

23. 

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 204, 26.7.2006, σ. 23. 

 

1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
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παράπονα ή δέχεται παράπονα τα 

οποία διαβιβάζει στον Αρχιεπιθεωρητή 

για κατάλληλο χειρισμό, εγκρίνει 

αιτήματα για νομική αρωγή των 

θυμάτων κτλ.  

Σκοπός της εν λόγω νομοθεσίας είναι η 

εφαρμογή της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 

όσον αφορά την πρόσβαση σε 

επαγγελματικό προσανατολισμό, σε 

επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση και τους όρους και συνθήκες 

παροχής τους, την πρόσβαση σε 

απασχόληση και σε ελεύθερα 

επαγγέλματα, τους όρους και συνθήκες 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της επαγγελματικής ανέλιξης, τους 

όρους και προϋποθέσεις απόλυσης 

καθώς και την ιδιότητα μέλους  και τη 

συμμετοχή  σε οργανώσεις 

εργαζομένων ή εργοδοτών. 

 

 

 

Ο νόμος καλύπτει μεταξύ άλλων: 

 τους όρους πρόσβασης στην 

απασχόληση, π.χ. ισότητα στην 

πρόσληψη  

 την πρόσβαση σε όλα τα είδη 

και όλα τα επίπεδα 

επαγγελματικού 

προσανατολισμού, κατάρτισης, 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 

 τις εργασιακές συνθήκες, τις 

αμοιβές και τους άλλους όρους 

απασχόλησης 

 τους όρους τερματισμού της 

απασχόλησης, π.χ. τις 

απολύσεις  

 

 

 

 

 

 

Τελευταία Συνεδρία 
(σύνθεση 2018-2021) ΕΙΦ, 

Οκτώβρης 2021 
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Ο νόμος απαγορεύει την άμεση και 

έμμεση διάκριση λόγω φύλου, 

όπου: 

«Άμεση διάκριση λόγω φύλου» 

υπάρχει όταν ένα πρόσωπο υφίσταται 

λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση λόγω 

φύλου από ό,τι ένα άλλο υφίσταται, έχει 

υποστεί ή θα υφίστατο σε ανάλογη 

κατάσταση. 

«Έμμεση διάκριση λόγω φύλου» 

υπάρχει όταν μια διάταξη, ένα κριτήριο, 

ή μια πρακτική εκ πρώτης όψεως 

ουδέτερη/ο θέτει άτομα ενός φύλου σε 

ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, σε σύγκριση 

με άτομα του άλλου φύλου, εκτός εάν 

αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή η 

πρακτική μπορεί να δικαιολογηθεί 

αντικειμενικά από ένα νόμιμο σκοπό 

και τα μέσα για την επίτευξη του 

σκοπού αυτού είναι κατάλληλα και 

αναγκαία.  

 

 

 

 

 

Ο νόμος απαγορεύει επίσης την 

παρενόχληση και τη σεξουαλική 

παρενόχληση: 

«Παρενόχληση» σημαίνει την 

ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη της 

συμπεριφορά σχετιζόμενη με το φύλο 

ενός προσώπου, η οποία έχει ως 

σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή 

της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, 

ιδίως όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, 

εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή 

επιθετικό περιβάλλον·. 

«Σεξουαλική παρενόχληση» 

σημαίνει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη 

από τον αποδέκτη της συμπεριφορά 

σεξουαλικής φύσεως, που εκφράζεται 

λόγω ή έργω και έχει ως σκοπό ή  

αποτέλεσμα την προσβολή της 

αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως 

όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, 

εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή 

επιθετικό περιβάλλον, κατά την 

απασχόληση ή την επαγγελματική 

εκπαίδευση ή κατάρτιση ή κατά την 

πρόσβαση σε απασχόληση ή 

επαγγελματική εκπαίδευση ή 

κατάρτιση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ισότητα των φύλων: Η 
συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνικοπολιτική ζωή 

της Κύπρου- Οκτώβριος 2021 
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Σύσταση της Επιτροπής 

Το άρθρο 22 του νόμου  προνοεί τη 

σύσταση Επιτροπής Ισότητας των 

Φύλων στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση η οποία 

απαρτίζεται από:  

 

(α) Πρόεδρο διοριζόμενο από τον 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

(β) Εκπρόσωπο του Υπουργείου 

Εργασίας 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 

Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών και 

εργατικών οργανώσεων διορίζονται 

από τον/την Υπουργό μετά από 

σύσταση των οργανώσεων τους: 

Νοείται ότι σε περίπτωση που οι 

οργανώσεις δεν υποδείξουν 

εκπροσώπους εντός ενός μηνός από 

την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί 

από τον/την Υπουργό, η Επιτροπή 

θεωρείται ότι συγκροτήθηκε και ενεργεί 

νόμιμα. 

Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται για 

περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία 

χρόνια, μπορούν όμως να 

επαναδιορίζονται μετά τη λήξη της 

θητείας τους. 

Ο ρόλος της Επιτροπής είναι 

συμβουλευτικός. 

Η γραμματειακή και άλλη υλικοτεχνική 

στήριξη της Επιτροπής παρέχεται από 

το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Αρμοδιότητες της ΕΙΦ 

Στο άρθρο 23 της εν λόγω νομοθεσίας 

καθορίζονται οι αρμοδιότητες της 

Επιτροπής ως ακολούθως: 

 Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητες να 

επιλαμβάνεται θεμάτων που εμπίπτουν 

στους σκοπούς και το πεδίο εφαρμογής 

του Νόμου. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή μπορεί να: 

(α) Συμβουλεύει αναφορικά με τον 

καθορισμό ή την αναθεώρηση της 

εθνικής πολιτικής στα θέματα που 

είναι σχετικά με το πεδίον 

αρμοδιότητάς της· 
 

(β) συμβουλεύει ή διατυπώνει 

συστάσεις αναφορικά με την 

εισαγωγή ή αναθεώρηση σχετικής 

νομοθεσίας· 
 

(γ) παρακολουθεί την εφαρμογή του 

παρόντος Νόμου από την 

αρμόδια Υπηρεσία του  
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Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων· 
 

(δ) εισηγείται την εισαγωγή μέτρων 

και την εφαρμογή προγραμμάτων 

για προώθηση της ισότητας των 

φύλων στο πεδίον αρμοδιότητάς 

της· 
 

(ε) προωθεί τη διεξαγωγή μελετών 

και ερευνών, 

συμπεριλαμβανομένης και της 

συλλογής στατιστικών στοιχείων, 

σχετικών με οποιοδήποτε ζήτημα 

που εμπίπτει στο πεδίον 

αρμοδιότητάς 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 

αρμοδιότητάς της· 
 

(η) συνεργάζεται με τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες του Υπουργείου 

Εργασίας 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: 
 

Νοείται ότι, η πιο πάνω 

υποχρέωση για διαβίβαση 

καταγγελίας που υποβάλλεται 

στην Επιτροπή, στον 

Αρχιεπιθεωρητή για κατάλληλο 

χειρισμό, δεν τυγχάνει 

εφαρμογής σε περίπτωση που 

η Επιτροπή παραχωρεί 

ανεξάρτητη συνδρομή προς 

θύματα διακρίσεων σύμφωνα 

με τις διατάξεις της 

παραγράφου (ια) του παρόντος 

εδαφίου· 
 

(ια) παρέχει ανεξάρτητη συνδρομή 

προς τα θύματα διακρίσεων όταν 

καταγγέλλουν διακριτική 

μεταχείριση, με την επιφύλαξη του 

δικαιώματος των θυμάτων και των 

ενώσεων, οργανισμών ή άλλων 

νομικών προσώπων που 

αναφέρονται στο άρθρο 18Α: 
 

Νοείται ότι η φύση, το είδος, το 

περιεχόμενο και η διαδικασία 

παροχής της ανεξάρτητης 

συνδρομής καθορίζεται με 

Κανονισμούς που εκδίδονται με 

βάση το άρθρο 34 και οι οποίοι 

κατατίθενται στην Βουλή των 

Αντιπροσώπων για έγκριση. 
 

(ιβ) υποβοηθάει τους εργοδότες στη 

διαδικασία εκπόνησης και 

υιοθέτησης κώδικα 

συμπεριφοράς και διερευνά κατά 

πόσο έχει υιοθετηθεί και 

εφαρμοσθεί τοιούτος κώδικας 

από τους εργοδότες και κατά  
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πόσο υπήρξε ενημέρωση των  

εργαζομένων· 

 

(ιγ) παρέχει εκπαίδευση σε εργοδότες 

και εργαζομένους σε θέματα των 

αρμοδιοτήτων της. 

 

 

 

Οι δαπάνες της Επιτροπής 

καλύπτονται από κονδύλι του κρατικού 

προϋπολογισμού, το ύψος του οποίου 

καθορίζεται από τον Υπουργό, αφού 

ληφθούν προηγουμένως υπόψη οι 

εισηγήσεις της Επιτροπής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, διεξήχθη διαγωνισμός συγγραφής μικρής 
ιστορίας με θέμα: Έμφυλη Ισότητα και Ψυχική Ενδυνάμωση εν καιρώ Πανδημίας. (2021) 
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Μέχρι και τον Οκτώβριο του 2021, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση 

και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση απαρτιζόταν από: 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2018-2021) 

 

Λουΐζα Χριστοδουλίδου - Ζαννέτου, 

 

Πρόεδρος Επίτροπος Νομοθεσίας 

Αλέξανδρος Αλεξάνδρου 

 

Μέλος Υπουργείο Εργασίας 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

Ίριδα Νικολαΐδου – Παγιάση 

 

Μέλος Τμήμα Δημόσιας 
Διοίκησης και 
Προσωπικού 

Δώρα Χαραλάμπους 

 

Μέλος Υπουργείο Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξεως 

Μαρίνα Κούκου Σταυρινού 

 

Μέλος ΠΕΟ 

Δέσποινα Ησαΐα Κοσμά 

 

Μέλος ΣΕΚ 

Στέλιος Χριστοδούλου 

 

Μέλος ΔΕΟΚ 

Λένα Παναγιώτου 

 

Μέλος Ομοσπονδία Εργοδοτών 
και Βιομηχάνων- ΟΕΒ 

Αιμίλιος Μιχαήλ Μέλος Κυπριακό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο ΚΕΒΕ 

 

 

 

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΦ 
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Από την 1η Νοεμβρίου 2021, διορίστηκαν τα νέα μέλη της Επιτροπής από την Υπουργό 

Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ήτοι: 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2021-2024) 

 

Λουΐζα Χριστοδουλίδου - Ζαννέτου, 

 

Πρόεδρος Επίτροπος Νομοθεσίας 

Αλέξανδρος Αλεξάνδρου 

 

Μέλος Υπουργείο Εργασίας 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Νιόβη Γεωργιάδη  

 

Μέλος Τμήμα Δημόσιας 
Διοίκησης και 
Προσωπικού 

Δώρα Χαραλάμπους  

 

Μέλος Υπουργείο Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξεως 

Μαρίνα Κούκου Σταυρινού 

 

Μέλος ΠΕΟ 

Δέσποινα Ησαΐα Κοσμά 

 

Μέλος ΣΕΚ 

Κωνσταντίνος Ελευθερίου 

 

Μέλος ΔΕΟΚ 

Γιώργος Χατζηκαλλής  

 

Μέλος Ομοσπονδία Εργοδοτών 
και Βιομηχάνων- ΟΕΒ 

Αιμίλιος Μιχαήλ 

 

Μέλος Κυπριακό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο ΚΕΒΕ 
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Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση των μελών που συγκροτούν την Επιτροπή από τον 

Νοέμβριο του 2021:  

Πρόεδρος :  

Η Λουΐζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου είναι η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των 

Φύλων στην Εργασία και στην Εκπαίδευσης από το 2015 (διορισμός από την Υπουργό 

Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), θέση που κατέχει και σήμερα. 

Κατέχει επίσης το αξίωμα της Επιτρόπου Νομοθεσίας από το 2019. 

Πριν τον διορισμό της από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο αξίωμα της Επιτρόπου 

Νομοθεσίας, εργάστηκε στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας από το 1990,  κατείχε 

τη θέση του Εισαγγελέα της Δημοκρατίας από το 2014 και ήταν υπεύθυνη δύο τομέων 

της Υπηρεσίας, του Τομέα Διοικητικού Δικαίου και του Τομέα Αστικού Δικαίου της 

Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Ήταν, επίσης, υπεύθυνη του Τομέα Βίας στην 

Οικογένεια και ήταν μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Βία στην Οικογένεια. 

Ήταν μέλος του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) 

από το 2015 και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού 

Προώθησης Ποιότητας (Κ.Ο.Π.Π.) από το 1997. 

Αλέξανδρος Αλεξάνδρου: 

Ο Αλέξανδρος Αλεξάνδρου είναι μέλος της Επιτροπής από το 2018 και εκπροσωπεί 

το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κατέχει τη θέση του 

Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας από το 2015 και του Αρχιεπιθεωρητή Ισότητας. 

Νιόβη Γεωργιάδη: 

Η Νιόβη Γεωργιάδη είναι μέλος της Επιτροπής από το 2021 και εκπροσωπεί το Τμήμα 

Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Κατέχει τη θέση Λειτουργού Δημόσιας 

Διοίκησης και Προσωπικού. 

Δώρα Χαραλάμπους: 

Η Δώρα Χαραλάμπους είναι μέλος της Επιτροπής από το Μάιο του 2010 και 

εκπροσωπεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Κατέχει τη θέση της 

έκτακτης Διοικητικής Λειτουργού. 
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Μαρίνα Κούκου Σταυρινού: 

Η Μαρίνα Κούκου είναι μέλος της Επιτροπής από το 2006 και εκπροσωπεί το 

συνδικαλιστικό κίνημα της ΠΕΟ. Κατέχει τη θέση της Γραμματέα του Γραφείου 

Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων της ΠΕΟ. 

Δέσποινα Ησαΐα Κοσμά 

Η Δέσποινα Ησαΐα είναι μέλος της Επιτροπής από το 2006 και εκπροσωπεί τη 

συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ. Κατέχει τη θέση της Γραμματέα του Τμήματος 

Εργαζομένων Γυναικών της ΣΕΚ. 

Κωνσταντίνος Ελευθερίου 

Ο Κωνσταντίνος Ελευθερίου είναι μέλος της Επιτροπής από το 2021. Εκπροσωπεί τη 

συνδικαλιστική οργάνωση της ΔΕΟΚ. Κατέχει τη θέση του Γραμματέα Ανθρώπινου 

Δυναμικού και Διοίκησης της ΔΕΟΚ.  

Γιώργος Χατζηκαλλής: 

Ο Γιώργος Χατζηκαλλής διορίστηκε μέλος της Επιτροπής το 2021. Εκπροσωπεί την 

Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και κατέχει τη θέση του Λειτουργού 

Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ. 

Αιμίλιος Μιχαήλ: 

Ο Αιμίλιος Μιχαήλ είναι μέλος της Επιτροπής από το 2006.Εκπροσωπεί το Κυπριακό 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ).Κατέχει την θέση του Διευθυντή 

Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Κοινωνικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού. 
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Μια από τις σημαντικότερες 

αρμοδιότητες της Επιτροπής Ισότητας 

των Φύλων στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι η 

παροχή ανεξάρτητης συνδρομής 

(δωρεάν νομική αρωγή) σε θύματα 

διάκρισης βασισμένης στο φύλο. 

Στο πλαίσιο παροχής της ανεξάρτητης 

συνδρομής η Επιτροπή έχει την 

αρμοδιότητα να: 

-Παρέχει συμβουλές σε θέματα που 

αφορούν στις διακρίσεις μεταξύ 

ανδρών και γυναικών στην 

απασχόληση και στην επαγγελματική 

εκπαίδευση. 

-Παρέχει γενικότερη ενημέρωση σε 

θύματα σχετικά με το περιεχόμενο του 

Νόμου, τα δικαιώματά τους σε 

περίπτωση υποβολής καταγγελίας για 

λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση, τα 

αρμόδια όργανα που μπορούν να 

εξετάζουν τέτοιες καταγγελίες και στα 

οποία μπορεί να απευθυνθεί το θύμα 

και τις διαδικασίες και αρμοδιότητες 

των οργάνων αυτών. 

-Παρέχει νομική βοήθεια, που 

περιλαμβάνει νομική συμβουλή ή/και 

εκπροσώπηση θυμάτων σε δικαστική 

διαδικασία ή/και σε διαδικασία ενώπιον 

διοικητικών οργάνων ή/και 

ανεξάρτητων αρχών. 

-Τροχοδρομεί εκ μέρους του θύματος, 

αφού αξιολογήσει η  ίδια τις 

πιθανότητες επιτυχίας της καταγγελίας 

και εφόσον εξουσιοδοτηθεί από αυτό, 

την κατάλληλη διαδικασία είτε ενώπιον  

 

του αρμόδιου Δικαστηρίου, είτε 

ενώπιον διοικητικών οργάνων ή 

ανεξάρτητων αρχών με αρμοδιότητα να 

διερευνούν τέτοιου είδους καταγγελίες. 

Διαδικασία παραχώρησης νομικής 

αρωγής και ανεξάρτητης συνδρομής 

Όσον αφορά την παροχή ανεξάρτητης 

συνδρομής, σχετικοί είναι οι περί 

Παροχής Ανεξάρτητης Συνδρομής σε 

Θύματα Διακρίσεων Κανονισμοί του 

2009), σύμφωνα με τους οποίους:  

«ανεξάρτητη συνδρομή» σημαίνει την 

παροχή συμβουλής σε σχέση με 

θέματα που αφορούν σε διακρίσεις 

μεταξύ ανδρών και γυναικών στον 

τομέα της απασχόλησης και εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου, ή/και 

την παροχή νομικής αρωγής, 

περιλαμβανομένης νομικής 

συμβουλής, ή/και και εκπροσώπησης 

θυμάτων σε δικαστική διαδικασία, ή/και 

σε διαδικασία ενώπιον διοικητικών 

οργάνων ή/και ανεξάρτητων αρχών, σε 

πρόσωπα που υποβάλλουν καταγγελία 

αναφορικά με ενδεχόμενη παράβαση 

των διατάξεων του Νόμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Κ.Δ.Π. 

176/2009, η παροχή ανεξάρτητης 

συνδρομής σε θύματα διακρίσεων από 

την Επιτροπή, μπορεί να περιλαμβάνει 

μία ή και τις δύο πιο κάτω υπηρεσίες: 

(α) την παροχή συμβουλής σε σχέση 

με θέματα που αφορούν τις 

διακρίσεις μεταξύ ανδρών και 

γυναικών στην απασχόληση και 

την επαγγελματική εκπαίδευση,  

 

3. ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

(ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗ ΑΡΩΓΗ) 
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περιλαμβανομένης γενικής 

ενημέρωσης των θυμάτων 

αναφορικά με τις διατάξεις του 

Νόμου, τα δικαιώματα τους σε 

περίπτωση υποβολής 

καταγγελίας για διάκριση λόγω 

φύλου, τα αρμόδια όργανα για 

εξέταση τέτοιων καταγγελιών και 

τις διαδικασίες και αρμοδιότητες 

αυτών 

 

(β) την παροχή νομικής αρωγής σε 

θύματα διακρίσεων, 

περιλαμβανομένης νομικής 

συμβουλής και εκπροσώπησης 

των θυμάτων σε δικαστική 

διαδικασία ή/και ενώπιον 

διοικητικών οργάνων ή 

ανεξάρτητων αρχών με 

αρμοδιότητα να διερευνούν 

τέτοιες καταγγελίες.. 

Η Επιτροπή διατηρεί αρχείο για τις 

καταγγελίες που της υποβάλλονται και 

την ανεξάρτητη συνδρομή την οποία 

παρέχει, στο οποίο καταγράφονται οι 

εν λόγω καταγγελίες και η παρεχόμενη 

ανεξάρτητη συνδρομή για σκοπούς 

στατιστικών με κριτήρια, μεταξύ άλλων, 

το φύλο και την ηλικία του 

καταγγέλλοντος, το είδος της 

καταγγελίας, το είδος της διάκρισης, 

τον τομέα όπου καταγγέλθηκε η 

διάκριση, τη μέθοδο διεκπεραίωσης της 

καταγγελίας και την κατάληξη της. 

Η Επιτροπή εξετάζει σε συνεδρία, 

αιτήματα που υποβάλλονται για 

παροχή ανεξάρτητης συνδρομής.  

 

 

 

Εφόσον κάποιο θύμα διάκρισης 

επιθυμεί να κινηθεί νομικά εναντίον 

ατόμου/οργανισμού για παράπονο που 

αφορά έμφυλη διάκριση στην 

απασχόληση ή στην επαγγελματική 

εκπαίδευση , υποβάλλει γραπτό αίτημα 

προς την Επιτροπή για έγκριση.  

Ο/Η παραπονούμενος/η θα πρέπει να 

έχει προβεί σε επώνυμη καταγγελία. Το 

παράπονο διαβιβάζεται στον 

Αρχιεπιθεωρητή Ισότητας του 

Τμήματος Εργασίας για 

πραγματοποίηση της έρευνας και 

ετοιμασίας σχετικής έκθεσης.  

Η Επιτροπή, αφού μελετήσει τη σχετική 

Έκθεση του Επιθεωρητή Ισότητας και 

τα συμπεράσματα/πορίσματα που 

περιλαμβάνονται στην Έκθεση, 

αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη 

της ανεξάρτητης συνδρομής προς 

τον/την αιτητή/τρια και ενημερώνεται 

αναλόγως.  

Σε περίπτωση έγκρισης, ο αιτητής 

δικαιούται να επιλέξει τον δικηγόρο που 

επιθυμεί, ο/η οποίος/α πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένος/η στον Παγκύπριο 

Δικηγορικό Σύλλογο, με τον οποίο 

έρχεται σε επαφή για την καταχώρηση 

της αγωγής στο Δικαστήριο.  

Ο/η επιλεγμένος/η Δικηγόρος 

υποχρεούται να ενημερώνει σε τακτά 

χρονικά διαστήματα την Επιτροπή για 

την πορεία της υπόθεσης του πελάτη 

του. 

Το 2021, η Επιτροπή ενέκρινε Νομική 

Αρωγή σε δύο θύματα, ενώ το 2022 σε 

ένα θύμα.

 



 

 

 

 

 

 

4.1 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιτροπή κατά τη διάρκεια του έτους 

2021 συνεδρίασε συνολικά 5 φορές 

(22/1, 18/3, 7/5, 22/10, 2/12). Οι 

συνεδρίες ημερομηνίας 22/1, 18/3 και 

7/5 έγιναν διαδικτυακά, λόγω της 

πανδημίας. 

Για το έτος 2022, η Επιτροπή 

συνεδρίασε συνολικά 4 φορές (22/6, 

14/9. 27/10 και 20/11).  

 

4.2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ/ΕΠΑΦΕΣ 

4.2.1. Στις 19/3/2021 η Επιτροπή 

συναντήθηκε με την Υπουργό 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων για την παράδοση της 

Ετήσιας Έκθεσης της ΕΙΦ για το 2020. 

4.2.2. Παράλληλα, στις 3/08/2022 η 

Επιτροπή συναντήθηκε με τον  

 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και παρέδωσε την Ετήσια 

Έκθεσή της για το 2021. 

4.2.3. Συνάντηση Προέδρου ΕΙΦ με την 

Επίτροπο Ισότητας των Φύλων και 

συζήτηση για θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος 

 

4.2.4. Συνάντηση με Διευθύντρια του 

Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης για 

συζήτηση του νομοθετικού πλαισίου 

που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω 

φύλου σε αγγελίες εργασίας. 

4.3 ΗΜΕΡΙΔΕΣ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

4.3.1. Ομιλία της Προέδρου της ΕΙΦ 

στο webinar με θέμα: Gender gap and 

under representation of women in 

social and political life in Cyprus 

(21/10/2021) 

4.3.2. Η Πρόεδρος της ΕΙΦ, έλαβε 

μέρος σε podcast στο APLA.cy, στο 

οποίο συζητήθηκαν τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον 

χώρο εργασίας καθώς και λύσεις 

αντιμετώπισής τους. 

 

4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΦ  
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4.3.3. Συμμετοχή της ΕΙΦ στην 

διαδικτυακή εκδήλωση της Επιτροπής 

Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων του Δικηγορικού 

Συλλόγου Λευκωσίας σε συνεργασία 

με την Επιτροπή Νέων Δικηγόρων του 

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με 

θέμα: Σεξουαλική Παρενόχληση στον 

χώρο εργασίας – Νομική πτυχή, 

πρόληψη και αντιμετώπιση του 

φαινομένου (14/4/2021).  

4.3.4. Η ΕΙΦ οργάνωσε 

δημοσιογραφική διάσκεψη για την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας «Έμφυλες διακρίσεις στην 

Απασχόληση στην Κύπρο» 

(16/2/2021) 

4.3.5. Συνέντευξη Προέδρου ΕΙΦ από 

την BPW για την διεθνή ημέρα ίσης 

αμοιβής 

4.3.6. Συμμετοχή της ΕΙΦ στην 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 

ερευνητικού προγράμματος ASTRAPI 

για την πρόληψη και αντιμετώπιση της 

σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο 

εργασίας. Η Επιτροπή συμμετείχε ως 

associated partner στο πρόγραμμα και 

στην εκδήλωση η Πρόεδρος απηύθυνε 

χαιρετισμό. 

 

 

 

4.3.7. Συμμετοχή στο Συνέδριο της 

Βουλής και του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου «Φύλο και Εκπαίδευση: 

Θεωρία, Πολιτική, Πρακτικές» 

4.3.8. Η Επιτροπή συμμετείχε στις 26 

Οκτωβρίου 2022, στην πρώτη 

συνεδρία της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος 

Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-

2027». Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε 

από κοινού με τη συνεδρία της 

Επιτροπής Παρακολούθησης των 

Προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής 

2014-2020 και στόχο είχε την 

ενημέρωση των Μελών των 

Επιτροπών για την πρόοδο 

υλοποίησης των Προγραμμάτων. 

4.3.9. Συμμετοχή στην Τελετή 

Βράβευσης Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο 

του Κυπριακού Μοντέλου 

Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την 

Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την 

Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό  
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Περιβάλλον. Στην εν λόγω τελετή 

βραβεύονται οι επιχειρήσεις που 

πιστοποιήθηκαν το 2022, από τον 

Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης. 

(15/12/2022) 

4.4 ΈΝΤΥΠΑ/ ΕΚΔΟΣΕΙΣ  

4.4.1. Έκθεση Πεπραγμένων ΕΙΦ για 

το 2020 

4.4.2. Οδηγός Πρόληψης και 

Καταπολέμησης της Παρενόχλησης και 

της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον 

χώρο εργασίας 

4.4.3. Ημερολόγιο για το 2023 

4.4.4. Κατευθυντήριες Γραμμές για την 

εξέταση παραπόνων από το Τμήμα 

Εργασίας και την παροχή Νομικής 

Αρωγής από την Επιτροπή Ισότητας 

των Φύλων στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΜΦΥΛΗΣ  

ΙΣΟΤΗΤΑΣ  

Σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο Κύπρου, διεξήχθη 

διαγωνισμός συγγραφής μικρής 

ιστορίας με θέμα: Έμφυλη Ισότητα και 

Ψυχική Ενδυνάμωση εν καιρώ 

Πανδημίας. Η συμμετοχή των παιδιών 

ήταν σε εθελοντική βάση και υπήρξε 

μεγάλη συμμετοχή και στις τρεις 

κατηγορίες (1η για παιδιά Ε΄ και Στ΄ 

Δημοτικού, 2η για παιδιά γυμνασιακού 

κύκλου και 3η για την ανώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Η τελετή 

βράβευσης έγινε στις 19/10/2021 στην 

παρουσία του του Υπουργού Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

και Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Για τον διαγωνισμό που θα διεξαχθεί το 

2023, έχουν ήδη ξεκινήσει οι 

συζητήσεις με το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πολιτικής 

Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027». 
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4.6. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ 

Με στόχο την ευαισθητοποίηση και 

ενημέρωση των φοιτητών καθώς 

επίσης και την συλλογή οπτικού 

γραφικού υλικού το οποίο θα 

πλαισιώσει εκστρατείες ενημέρωσης 

του κοινού αλλά την ενθάρρυνσή των 

θυμάτων να αποταθούν για στήριξη και 

βοήθεια, η Επιτροπή Ισότητας των 

Φύλων διοργάνωσε  διαγωνισμό 

αφίσας.  

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον 

Απρίλιο του 2021 με τα Τμήματα 

Γραφικού Σχεδιασμού των 

Πανεπιστήμιων Φρέντερικ και 

Ευρωπαϊκού  Πανεπιστημίου  Κύπρου. 

Αντικείμενο και κύριο θέμα του 

Διαγωνισμού ήταν τα φαινόμενα 

σεξουαλικής παρενόχλησης στην 

Κύπρο καθώς επίσης οι συνέπειες που 

έχουν στην ψυχολογία, την εργασία και 

την κοινωνική ζωή των θυμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το μήνυμα του διαγωνισμού ήταν πως 

η σιωπή δεν βαραίνει μόνο τα θύματα 

αλλά και όλο το κοινωνικό, πολιτικό και 

θεσμικό πλαίσιο.  Η Πρόεδρος της ΕΙΦ 

μαζί με την Υπουργό Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

οργάνωσαν στις 22.7.2021 τελετή 

απονομής βραβείων. 

Οι εν λόγω αφίσες, τυπώθηκαν από την 

ΕΙΦ και ξεκίνησε η διάδοσή τους  
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Φωτογραφικό υλικό από τη δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας «Έμφυλες διακρίσεις στην Απασχόληση στην Κύπρο» (16/2/2021) 
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4.7. ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ STEP 

FORWARD - A PODCAST BY 

APLA.CY (16/9) 

Η Πρόεδρος της ΕΙΦ μίλησε στο 

podcast στο APLA.cy για τις ανησυχίες 

των γυναικών στον χώρο εργασίας. Στο 

podcast η Πρόεδρος συζήτησε με την 

Άντρεα Κοιλιάρη, μια νέα γυναίκα η 

οποία είχε κάποιες ανησυχίες για την 

πρόσβασή της στην αγορά εργασίας 

και για το αν θα την δουν διαφορετικά 

επειδή είναι γυναίκα. Η Πρόεδρος, 

συζήτησε τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και 

πρότεινε λύσεις στην νεαρή κοπέλα. 

Τέλος, η Πρόεδρος παρουσίασε τις 

δράσεις τις πολιτείας για την 

αντιμετώπιση των υπό συζήτηση 

προβλημάτων. 

Διαθέσιμο στο: 

https://podcasts.apple.com/ph/podcast/step-

forward-a-podcast-by-apla-cy/id1586357652  

4.8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ  

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

4.8.1 Στις 20/4/2021, η ΕΙΦ συμμετείχε 

στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 

Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και 

Γυναικών για την τροποποίηση του 

περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και 

Γυναικών στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος του 

2002 (205(I)/2002). Με την εν λόγω 

τροποποίηση μεταξύ άλλων, ορίζονται 

τα βασικά στοιχεία που πρέπει να 

περιλαμβάνει ο κώδικας 

συμπεριφοράς, ενώ  παράλληλα, 

προνοείται ότι ο υπό θέσπιση κώδικας 

σε κάθε εργασιακό χώρο δε θα 

χρειάζεται έγκριση από τους 

κοινωνικούς εταίρους. 

4.8.2.  Την 1/11/2022, η ΕΙΦ συμμετείχε 

στην  Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων για την συζήτηση του περί 

Αδειών (Πατρότητας, Γονική Φροντίδα, 

Ανωτέρας Βίας) και   Ευέλικτων 

Ρυθμίσεων Εργασίας για την 

Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και 

Ιδιωτικής Ζωής Νόμου του 2022. Με το 

εν λόγω νομοσχέδιο εκσυγχρονίζεται το 

υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο 

αναφορικά με την παροχή γονικής 

άδειας, άδειας πατρότητας, άδειας 

φροντίδας και ανωτέρας βίας και 

μεταξύ άλλων διευρύνεται η 

αρμοδιότητα της ΕΙΦ να παρέχει 

ανεξάρτητη συνδρομή και για 

παραβιάσεις λόγω φύλου στη βάση του 

εν λόγω νόμου.

 

 

 

 

https://podcasts.apple.com/ph/podcast/step-forward-a-podcast-by-apla-cy/id1586357652
https://podcasts.apple.com/ph/podcast/step-forward-a-podcast-by-apla-cy/id1586357652
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4.9. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (2019-23) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 

ΤΗΝ ΕΙΦ 

 

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

 

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

 

  Δράσεις 

1.1.2 

 

Δημιουργία ενιαίου Αρχείου για στατιστικά στοιχεία για όλες τις μορφές 
βίας εναντίον των γυναικών 

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

 

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

 

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

 

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

 

 Δράσεις 

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

 

5.1.2. Εκπόνηση δίγλωσσων εκδόσεων (αγγλικά – ελληνικά) σε θέματα που 
αφορούν την παρενόχληση και σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους 
εργασίας 
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5.1.3. Διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενημέρωσης εργοδοτών σε 
Παγκύπρια βάση 

 

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

 

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

γυναίκες στην απασχόληση 

 

5.2.1. Εκπόνηση Μελέτης – Έρευνας με στόχο την καταγραφή της πραγματικής 
εικόνας γύρω από τα θέματα που αφορούν την ίση μεταχείριση ανδρών 
και γυναικών στην απασχόληση 

 

Ενδιάμεσος στόχος 4: Καταπολέμηση διακρίσεων λόγω φύλου στο χώρο 
εργασία 

 

 Δράσεις 

5.4.1. Διαφώτιση και ευαισθητοποίηση των τοπικών αρχών (δημοτικών και 
κοινοτικών συμβουλίων και εργαζομένων) σε σχέση με τη νομοθεσία που 
αφορά στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου στην εργασία 

 

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

 

Ενδιάμεσος στόχος 5: Συμφιλίωση επαγγελματικών και οικογενειακών 
υποχρεώσεων 

 

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

 

Ενδιάμεσος στόχος 7: Εξάλειψη της ανισομισθίας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών 

 

5.7.1. Ετήσια εκδήλωση για την Ημέρα Ίσης Αμοιβής 

 

Στόχος 6: Εξάλειψη Στερεοτύπων και Κοινωνικών Προκαταλήψεων 

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

 

 Δράσεις  

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

 

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

 

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

 

Ενδιάμεσος στόχος 2: Αντιμετώπιση του σεξισμού 

 

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

Η Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην 

Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση εκφράζουν τις θερμές τους 

ευχαριστίες και εκτίμηση προς την αείμνηστη Υπουργό Εργασίας Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τη στήριξη και πολύτιμη βοήθεια που 

προσέφερε στην Επιτροπή όποτε χρειάστηκε, καθώς και για την ιδιαίτερη 

ευαισθησία που επιδείκνυε αναφορικά με την έμφυλη ισότητα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

 

ΟΜΙΛΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΚΑΣ ΛΟΥΙΖΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ-ΖΑΝΝΕΤΟΥ, 

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΠΕΜΠΤΗ – 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

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

 

WEBINAR: Gender gap and under representation of women in social 

and political life in Cyprus 

 

Ισοτιμία των Φύλων  σήμερα 

 Οι γυναίκες διαχρονικά βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από τους άντρες, 

εξαιτίας του φύλου τους και αυτό επειδή η ισότητα των φύλων είναι κατά κύριο λόγο 

ζήτημα ισχύος. Πρακτικές διακρίσεων και πατριαρχίας παλαιότερων εποχών μέχρι 

σήμερα,  έχουν δημιουργήσει μεγάλο χάσμα ισχύος μεταξύ των φύλων στις οικονομίες, 

στα πολιτικά συστήματα, στην κοινωνία και τα ποσοστά αποδεικνύουν ακριβώς αυτό. 

 Οι γυναίκες είναι ακόμα κάπως αποκλεισμένες από τις κορυφαίες κυβερνητικές, 

βουλευτικές  θέσεις και τα διοικητικά συμβούλια εταιρειών.  

 Η πολιτική εκπροσώπηση είναι ίσως η πιο ξεκάθαρη ένδειξη του χάσματος 

ισχύος μεταξύ των φύλων. Οι άντρες υπερέχουν αριθμητικά καθώς είναι κατά μέσο 

όρο τριπλάσιοι στα κοινοβούλια σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η παρουσία γυναικών είναι 

στενά συνδεδεμένη με την καινοτομία και την επένδυση στην υγεία και την εκπαίδευση. 

Δεν αποτελεί σύμπτωση ότι οι κυβερνήσεις που αναθεωρούν την οικονομική επιτυχία 

με συμπερίληψη της ευημερίας και της βιωσιμότητας, έχουν επικεφαλείς γυναίκες. 

 

Η Κύπρος σήμερα: 

 Ο Δείκτης Έμφυλης Ισότητας (Gender Equality Index) είναι ένας σύνθετος 

δείκτης που ερευνά και παρατηρεί την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

βάσει των  πολιτικών ισότητας που έχουν θεσμοθετηθεί. Επίσης μετρά το πώς αυτή 

αυξάνεται ή μειώνεται με την πάροδο του χρόνου και παρουσιάζει διαφορές στα 

αποτελέσματα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε ατομικό επίπεδο στα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 
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 Για το 2020, και παρά τον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας, η 

Κύπρος σημείωσε πρόοδο με βαθμολογία 56,9 (με μέγιστη βαθμολογία το 100), 11 

μονάδες χαμηλότερη από τη μέση βαθμολογία της ΕΕ, και κατατάσσεται πλέον 21η 

στην ΕΕ στον Δείκτη Ισότητας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των 

Φύλων,  συγκριτικά με το 2019 όπου βρισκόταν στην 20η θέση.    

 Από το 2010,  η βαθμολογία της Κύπρου αυξήθηκε κατά 7,9 μονάδες (+ 0,6 

μονάδες από το 2017). Παρά το σχετικά χαμηλό ποσοστό που καταδεικνύει ότι 

επιδέχεται σημαντικής βελτίωσης, η Κύπρος είχε ταχύτερη πρόοδο στην ισότητα των 

φύλων σε σχέση με άλλα κράτη μέλη και βελτίωσε τη θέση της κατά έξι θέσεις. Τη 

σταθερά κακή εικόνα στα θέματα ισότητας των φύλων, πέρα από την εκπροσώπηση, 

ενισχύει η έλλειψη ελεύθερου χρόνου των γυναικών, καθώς εκείνες αναλαμβάνουν 

σχεδόν εξ ολοκλήρου τις οικιακές εργασίες, το μαγείρεμα και τη φροντίδα παιδιών και 

εξαρτώμενων μελών. Επιπλέον, δυσχεραίνουν τα στερεότυπα φύλου τα οποία 

αναπαράγονται στην εκπαίδευση και, τελικά, την επιλογή σπουδών και  

επαγγέλματος ενώ τα δεδομένα του δείκτη ισότητας στον τομέα της εξουσίας και 

συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι αποκαρδιωτικά.  

 Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη γυναικεία ενασχόληση με την πολιτική εξουσία, 

η Κύπρος βρίσκεται στην προτελευταία θέση με 29,9 βαθμούς, ενώ αναφορικά με την 

εμπλοκή των γυναικών στην οικονομική εξουσία η Κύπρος βρίσκεται στην 5η θέση 

από το τέλος συγκεντρώνοντας μόλις 23 βαθμούς. 

 (Αναφορικά με τις ώρες που αφιερώνονται στο μαγείρεμα και στις εργασίες 

εντός του νοικοκυριού το 80,8% αναλογεί στις γυναίκες και 26,6% στους άνδρες! 

Παράλληλα από τις ώρες που αφιερώνονται για την ανατροφή των παιδιών και την 

φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων, όπως τα εγγόνια, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με 

αναπηρία το ποσοστό που αναλογεί  στις γυναίκες είναι 50% και 34% στους άνδρες, 

δηλαδή 16 μονάδες διαφορά!)  

 (Εξετάζοντας και τον τομέα της εκπαίδευσης στην Κύπρο, αλλά και της διά βίου 

μάθησης, βλέπει κανείς για ακόμα μια φορά τη διαφοροποίηση και ανισότητα που 

υπάρχει μεταξύ των δύο φύλων, με εμφανές τον διαχωρισμό ανδρών και γυναικών σε 

συγκεκριμένους τομείς και την αναπαραγωγή στερεοτύπων. Επί παραδείγματι, στους 

τομείς φροντίδας, ευημερίας και τέχνης η παρουσία των γυναικών βρίσκεται στο 42,7% 

την στιγμή που των ανδρών αναλογεί στο 15.7%. Επομένως, παρά την αύξηση των 

ποσοστών φοίτησης του γυναικείου πληθυσμού, οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 

τους επιλογές παραμένουν παραδοσιακές και διαιωνίζονται με αποτέλεσμα τον 

επαγγελματικό διαχωρισμό (κάθετο και οριζόντιο), το χάσμα αμοιβών, το  

πρόβλημα συμφιλίωσης οικογένειας και εργασίας ως ένα γυναικείο ζήτημα κτλ.. 

Χρειάζονται επομένως στοχευμένες δράσεις για την εξάλειψη των στερεοτύπων στην 

εκπαίδευση και στις επιλογές των μαθητών).  
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Στην κορυφή της κατάταξης η Σουηδία 

 Την ίδια στιγμή, την πρώτη θέση στην κατάταξη του δείκτη του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων καταλαμβάνει η Σουηδία, συγκεντρώνοντας 

83,8 βαθμούς, ενώ τη χειρότερη θέση ως προς την ισότητα των δύο φυλών 

καταλαμβάνει η Ελλάδα, έχοντας συγκεντρώσει μόλις 52,2 βαθμούς.  

 

Ανάγκη για στοχευμένες δράσεις και διάθεση πόρων 

 Χρειάζεται η Πολιτεία να αφουγκραστεί τα δεδομένα αυτά, να οραματιστεί ένα 

ισότιμο περιβάλλον, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και με έναν στοχευμένο 

στρατηγικό σχεδιασμό και τους απαραίτητους πόρους, να επενδύσει στην υλοποίηση 

των δράσεων. 

 Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα στην Κύπρο στον τομέα της εξουσίας 

και της εκπροσώπησης γυναικών στα κέντρα λήψης απόφασης, προβλέπει μεν 

διεξαγωγή μελετών και εκστρατεία ενημέρωσης, εντούτοις θα μπορούσε να υιοθετηθεί 

κάτι πιο μετρήσιμο και ουσιαστικό, όπως για παράδειγμα η τρόπους έμπρακτης 

εισαγωγής  ποσοστώσεων που ακολουθείται σε διάφορες άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

 Οι γυναίκες σήμερα αποτελούν κατά μέσο όρο το 32.8 % των μελών των 

Εθνικών κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το 67.2 % που 

αποτελείται από άντρες. Οι γυναίκες στα εθνικά κοινοβούλια το 2015 κατείχαν ποσοστό 

28%. Παρόλο που έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος εντούτοις ο αργός ρυθμός με τον 

οποίο αυξάνεται η συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή, έχει οδηγήσει σε αιτήματα εντός 

ΕΕ για πιο αποτελεσματικές μεθόδους για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της 

υποεκπροσώπησης των γυναικών, ούτως ώστε να επιτευχθεί η ίση εκπροσώπηση 

των δύο φύλων στους πολιτικούς θεσμούς. 

 Για τον λόγο αυτό ακριβώς, κάποια κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υιοθετήσει 

διάφορες μορφές θετικών δράσεων, με κυριότερη την ποσόστωση, η οποία 

εφαρμόζεται σήμερα σε περισσότερες από 100 χώρες παγκόσμια. Η 

ποσόστωση θεωρείται μέτρο που συμβάλλει στο να διορθώσει την ανισότητα 

που επικρατεί στην πολιτική ζωή, όσον αφορά την εκπροσώπηση των 

γυναικών αφού  θεσπίζει ένα σταθερό ποσοστό ή αριθμό για την εκπροσώπηση 

γυναικών και αντρών σε συγκεκριμένες θέσεις. Οι ποσοστώσεις μπορούν να 

εισαχθούν με θέσπιση ή τροποποίηση νόμων ή να εφαρμόζονται σε εθελοντική βάση.  

 Τα επικρατέστερα επιχειρήματα για την ίση εκπροσώπηση των γυναικών 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον πολιτικό και τον οικονομικό τομέα είναι 

πολλαπλά και περιλαμβάνουν: 

1. Δημοκρατική Νομιμότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

 Ως αρχή της Δημοκρατίας, στην οποία όλοι οι πολίτες είναι ίσοι, η σύνθεση των 

εκλεγμένων οργάνων που εκπροσωπούν τους πολίτες πρέπει να αντικατοπτρίζει την 

ποικιλομορφία του εκλογικού σώματος. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι αποφάσεις τους έχουν 

νομιμότητα. Δεδομένου ότι το ήμισυ του πληθυσμού της Ευρώπης αποτελείται από 

γυναίκες, οι φωνές τους πρέπει να ακούγονται εξίσου σε όλα τα επίπεδα. 
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2. Αποδόμηση της ταύτισης βιολογικού φύλου και κοινωνικών ρόλων. 

 Το φύλο δεν φέρει εκ της φύσεώς του καθορισμένους ρόλους ούτε αποκλείει 

τη γυναίκα από το δημόσιο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό βίο. Οι αντιλήψεις που 

θέλουν τη γυναίκα μόνο στο σπίτι ή /και της αποδίδουν μειωμένες ικανότητες για 

ανάληψη θέσεων λήψης απόφασης, οφείλονται σε πατριαρχικά στερεότυπα 

παρωχημένων εποχών. 

3. Μέγιστη αξιοποίηση του προσοντούχου δυναμικού και των ταλέντων σε 

όλους τους τομείς. 

 Περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές (59%) που αποφοιτούν από Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρώπης είναι γυναίκες. Τα προσόντα και ταλέντα των 

γυναικών επί του παρόντος δεν αξιοποιούνται σε επίπεδο λήψεως αποφάσεων, ιδίως 

σε κορυφαίο επίπεδο. Η αλλαγή είναι αναγκαία τόσο στον πολιτικό όσο και στον 

επιχειρηματικό τομέα, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, την 

καταπολέμηση της τρέχουσας  

οικονομικής κρίσης και για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος στο οποίο όλα τα 

προσόντα και ταλέντα να αξιοποιούνται πλήρως και όλες οι φωνές/απόψεις να 

ακούγονται όταν λαμβάνονται αποφάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ευρώπης. 

4. Αντιμετώπιση της ανισότητας σε όλους τους τομείς. 

 H τελευταία έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα (EIGE) έδειξε, 

για ακόμη μία φορά, ότι η ανισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς (οικονομικό, 

εργασιακό, εκπαιδευτικό, υγείας, διαθέσιμου χρόνου, έμφυλης βίας), συναρτάται με τα 

χαμηλά ποσοστά της συμμετοχής της γυναίκας σε θέσεις λήψης απόφασης στον 

οικονομικό και πολιτικό τομέα.  

5. Ανάγκη δημιουργίας «μιας κρίσιμης μάζας» ευαισθητοποιημένων 

γυναικών σε καίριες θέσεις. 

 Για να συζητηθούν και αντιμετωπιστούν τα θέματα ανισότητας των φύλων 

χρειάζεται να δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα ευαισθητοποιημένων προσώπων στα 

θέματα αυτά, τα οποία θα θέτουν το θέμα της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές 

(gendermainstreaming).  

 Η καθιέρωση της ποσόστωσης των φύλων στην Ευρώπη έχει οδηγήσει σε 

ταχεία και σημαντική αύξηση στην εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική, 

ωστόσο η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το σχεδιασμό του 

υπόλοιπου συστήματος και ιδίως του εκλογικού, συστήματος, αλλά και της ευθύνης 

πού θα πρέπει να έχουν τα κόμματα, στο να συμπεριλαμβάνουν στα ψηφοδέλτιά 

τους Γυναίκες εκλέξιμες. 

 Υπάρχουν διαφόρων ειδών ποσοστώσεις που εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο 

για τη βελτίωση της συμμετοχής της γυναίκας στην πολιτική ζωή και ιδιαίτερα της 

εκπροσώπησης της γυναίκας στα νομοθετικά σώματα. 
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Υπάρχουν τρία βασικά είδη ποσοστώσεων: 

Συνταγματικές: Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει συνταγματική ρύθμιση που 

προβλέπει ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό γυναικών θα πρέπει να εκπροσωπείται στο 

νομοθετικό σώμα. 

Νομοθετικές: Στις περιπτώσεις αυτές ο εκλογικός νόμος της χώρας προβλέπει την 

εφαρμογή ποσοστώσεων. 

Εθελοντικές ποσοστώσεις Πολιτικών Κομμάτων: Ορισμένα ή όλα τα πολιτικά 

κόμματα μιας χώρας υιοθετούν εθελοντικά κάποια μορφή θετικής δράσης ή 

ποσόστωση ως προαπαιτούμενο για τον εκλογικό κατάλογο που θα υποβάλει το 

κόμμα. 

 

 Στην Κύπρο έγινε προσπάθεια θέσπισης  νομοθεσίας για την ποσόστωση   με 

τον περί «ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός 

Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Για το νόμο αυτό 

ζητήθηκε  Γνωμάτευση  με αναφορά αρ. 2/2016 στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά πόσον 

ήταν  αντίθετος και ασύμφωνος  

με τα Άρθρα 28 και 35 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και με την 

Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών.  

  Ο Νόμος είχε προσθέσει  στον περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμο του 1988 (Νόμος 149/1988)  δύο 

νέες επιφυλάξεις μετά το άρθρο 3, εδάφιο (1), οι οποίες προβλέπουν τα ακόλουθα:  

«Νοείται ότι το διοικητικό συμβούλιο οποιουδήποτε από τα ορισμένα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου αποτελείται από Μέλη που αντιστοιχούν σε 

ποσοστό τουλάχιστον του ενός τρίτου ανά φύλο. 

Νοείται, περαιτέρω, ότι σε περίπτωση δεκαδικού αριθμού, εφόσον το κλάσμα 

είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω, αυτός στρογγυλοποιείται στην 

επόμενη ακέραιη μονάδα.» 

 

 Στην απόφαση του το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε αναφορά  στο Άρθρο 28.2 

του Συντάγματος, το οποίο προνοεί ότι, έκαστος απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων 

και των ελευθεριών που προβλέπονται στο Σύνταγμα, χωρίς οποιαδήποτε δυσμενή 

διάκριση, εκτός αν με ρητή διάταξη του Συντάγματος ορίζεται το αντίθετο.  Έγινε και 

αναφορά στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής 

διάκρισης σε βάρος της γυναίκας (Κυρωτικός Νόμος 78/1985), η οποία δημιουργεί 

υποχρέωση στα Κράτη για εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος της γυναίκας. 

 Το Δικαστήριο με τη δεσμευτική του απόφαση,  αποφάσισε  στη βάση και της 

νομολογίας, ότι τέτοιου είδους πρόνοιες, καταστρατηγούν την  

αρχή της Ισότητας, όπως αυτή κατοχυρώνεται από το Άρθρο 28 του Συντάγματος και 

δεσμεύει όλες τις συντεταγμένες εξουσίες του Κράτους σύμφωνα με το Άρθρο 35 του 

Συντάγματος.  
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 Είναι προφανές ανάφερε το Δικαστήριο  ότι με το Νόμο, και συγκεκριμένα την 

κύρια επιφύλαξη του,  ευνοείται το λιγότερο εκπροσωπούμενο φύλο στα διοικητικά 

συμβούλια των οργανισμών στους οποίους ο Νόμος αναφέρεται, εις βάρος τυχόν 

ικανοτέρων υποψηφίων του περισσότερο εκπροσωπούμενου φύλου και με αυτό τον 

τρόπο καταστρατηγείται η αρχή της Ισότητας, η οποία κατοχυρώνεται από το Άρθρο 

28 του Συντάγματος.  Δεν πρόκειται για επιβεβαίωση της αρχής της Ισότητας μεταξύ 

των δύο φύλων ούτε και για οποιαδήποτε εύλογη διάκριση στη βάση του διαφορετικού 

φύλου, αλλά για αυθαίρετη, από συνταγματικής απόψεως, διάκριση, η οποία 

παραγνωρίζει τα αξιοκρατικά και άλλα αντικειμενικά κριτήρια που θέτει ο 

Νόμος.   Μάλιστα, σε μια δεδομένη περίπτωση, δυνατό η εφαρμογή της 

υπό αναφορά πρόνοιας να αποβεί εις βάρος του φύλου, το οποίο  επιδιώκει να 

ευνοηθεί. 

 Επομένως, δίχως τη  νομική κατοχύρωση της ποσόστωσης η Κύπρος 

έχει να δείξει τα κάτωθι:  

1. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θητεία 2019-24(6) – 6 άνδρες και καμία γυναίκα. 

2. Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου (11) - 10 άνδρες και 1 γυναίκα (Υπουργός 

 Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) (ποσοστό 9.1%). 

3. Οι γυναίκες Βουλευτές στη Βουλή των Αντιπροσώπων 1960 -σήμερα. 

 

ΚΥΠΡΟΣ 

Ποσοστό γυναικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά τα εκλογικά έτη. 

Εκλογικό ΄Ετος % Γυναικών 

1960 0% 

1970 0% 

1976 0% 

1981 2.8% 

1986 2.8% 

1991 5,4% 

1996 5.4% 

2001 10.8% 

2006 14,3% 

2011 12,5% 

2016 19,6% 

2021 14,3% 
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Για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, το 2021 εκλέγετε 

γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 

Συμπεράσματα και Εισηγήσεις 

 Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία η Κύπρος υστερεί  στην εκπροσώπηση των 

γυναικών στην Κυβέρνηση και στην Βουλή των Αντιπροσώπων αλλά και στα διάφορα 

συμβούλια ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.  

 Η ποσόστωση  παρά τα συνταγματικά κωλύματα πρέπει να είναι εθελοντική 

αφού εμπεδωθεί σαν ιδέα  στην κοινωνία. Για παράδειγμα για μία ουδέτερη ως προς 

το φύλο (“GenderNeutral”) προσέγγιση στα πλαίσια του Ισπανικού μοντέλου, οι 

εκλογικοί κατάλογοι των υποψηφίων θα μπορούν  να έχουν μια ισορροπημένη 

αναλογία γυναικών και ανδρών. Θα μπορούσαν να δοθούν και κίνητρα για τέτοιες 

προσεγγίσεις προς  τα πολιτικά κόμματα για να υιοθετήσουν στα καταστατικά τους 

εθελοντικές ποσοστώσεις για την υποβολή των υποψηφιοτήτων στους εκλογικούς 

καταλόγους, καθώς και συστήματα που να διασφαλίζουν την τοποθέτηση των 

γυναικών σε εκλέξιμες θέσεις. 

Ένα παράδειγμα κινήτρων σε επιχειρήσεις είναι η πιστοποίησης  εταιρειών για 

πολιτικές που διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες ισότητας των φύλων, 

ισότητας ευκαιριών ανέλιξης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και 

ειδικότερα την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή 

εργασία ίσης αξίας  από τον  Εθνικό  Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την 

Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον  

 Η κυριότερη  πρόκληση πάντως, παραμένει η συνεχής προσπάθεια αλλαγής 

κουλτούρας, πάταξης των στερεότυπων,   διαρκούς εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα 

για απαλλαγή των παγιωμένων  νοοτροπιών που στέκονται εμπόδιο στην κατάκτηση 

από τις γυναίκες του δικαιωματικά  ίσου ρόλου τους στις  κοινωνικές και οικονομικές 

θέσεις του τόπου.  Επίσης τρόποι και δομές στήριξης όλων των γυναικών αυτών στο 

να μπορούν να υποστηρίξουν και να συμφιλιώσουν τις αυξημένες απαιτήσεις τέτοιων   

θέσεων   με το υπόλοιπο φάσμα της ζωής τους.  

              Η Επιτροπή μας θα συνεχίσει σε αυτές τις κατευθύνσεις να διοργανώνει 

εκδηλώσεις, εκπαιδεύσεις, φόρουμ,  ερωτηματολόγια, εισηγήσεις για βελτίωση του 

νομοθετικού πλαισίου  και διάφορα άλλα για να συμβάλει στην αλλαγή που πρέπει να 

γίνει προς την έμφυλη ισότητα.   

 

      Λουϊζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου 

               Επίτροπος Νομοθεσίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

 

Μήνυμα Προέδρου Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση για την 7η Φεβρουαρίου 2021 – Ημέρα ίσης 

Αμοιβής Ανδρών και Γυναικών στην Κύπρο 

Η σημερινή μέρα 7 Φεβρουαρίου 2021, έχει επιλεγεί ως Ημέρα Ίσης Αμοιβής Ανδρών 

και Γυναικών στην Κύπρο με σκοπό να αναδειχθεί το διαχρονικό ζήτημα της 

ανισομισθίας ανδρών και γυναικών, ένα θέμα που εμπίπτει στην έμφυλη ανισότητα. 

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων είναι η διαφορά μεταξύ του μέσου όρου των 

αποδοχών των ανδρών και του μέσου όρου των αποδοχών των γυναικών για το 

σύνολο της οικονομίας.  Το χάσμα στην ΕΕ τον Νοέμβριο του 2020 ήταν 16%,  και με 

αυτό εννοούμε ότι για κάθε €100 που αμείβεται ένας άνδρας, η γυναίκα αμείβεται €84. 

Στην Κύπρο το ποσοστό ανισομισθίας ανέρχεται στο 10,4 %. Ωστόσο, η διαφορά στις 

αμοιβές δεν αποτελεί δείκτη  της γενικής ισότητας ανδρών και γυναικών εφόσον αφορά 

μόνο εργαζομένους και αντικατοπτρίζει τα διαφορετικά εργασιακά πρότυπα των 

γυναικών. Δεν συνυπολογίζονται η αναλογία των γυναικών με χαμηλή εξειδίκευση ή 

ανειδίκευτων γυναικών και η υψηλή διαφορά στις αμοιβές είναι συνήθως 

χαρακτηριστικό μιας αγοράς εργασίας με πολύ μεγάλο επαγγελματικό διαχωρισμό, 

όπως είναι η Κύπρος, ή στην οποία μια σημαντική μερίδα των γυναικών εργάζεται με 

μερική απασχόληση. Στις περιπτώσεις όπου τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας 

δεν προσαρμόζονται στις πιο πάνω παραμέτρους, το μισθολογικό χάσμα οφείλεται 

στη διακριτική μεταχείριση η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί στα προηγούμενα 

χαρακτηριστικά. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι δράσεις των κοινωνικών εταίρων, μέσω κεντρικών 

συλλογικών διαπραγματεύσεων ή μέσω της θέσπισης και αύξησης των κατώτατων 

μισθών για παράδειγμα θα μπορούσαν να μειώσουν το χάσμα, όπως επίσης 

νομοθετικές ρυθμίσεις, δημιουργία φορέων παρακολούθησης και άλλες έμμεσες 

πρωτοβουλίες που αφορούν την ισότητα των φύλων γενικά. 

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση, μέσα από δράσεις όπως Φόρουμ, σεμινάρια, ενημερωτικές εκδόσεις, 

στοχεύει στην πληροφόρηση των εργαζομένων, των εργοδοτών, των φοιτητών αλλά 

και στο σύνολο της κοινωνίας για το χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών στην 

απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση. Βασική επιδίωξή της είναι να 

μπορέσει να συνεισφέρει στον καθορισμό ή την αναθεώρηση της εθνικής πολιτικής 

αναφορικά με τα ζητήματα έμφυλης ισότητας  μέσω  εισηγήσεων  και συστάσεων προς 

το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την παρακολούθηση 

και περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της νομοθεσίας από 

την αρμόδια αρχή του Υπουργείου, την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων μέσα 

από έρευνες και στατιστικά στοιχεία, την παροχή συμβουλών σε κάθε ενδιαφερόμενο 

για θέματα έμφυλης ισότητας και γενικότερα να συμβάλλει στην εξάλειψη διακρίσεων 
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και ανισοτήτων στον εργασιακό χώρο. Στόχος της Επιτροπής είναι, μέσα από μια 

διαρκή προσπάθεια να εδραιωθεί μια εργασιακή κουλτούρα απαλλαγμένη από άμεσες 

και έμμεσες διακρίσεις, και αυτό να αποτυπώνεται στην εθνική πολιτική αλλά και στις 

συλλογικές συμβάσεις κατ’ επέκταση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΕΔΡOY ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, 

ΚΑ ΛΟΥΙΖΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΖΑΝΝΕΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΚΡΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«ΕΜΦΥΛΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ», 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΡΙΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

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

 Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, ως Επιτροπή Ισότητας 

των Φύλων στην Εργασία και Επαγγελματική Εκπαίδευση, για να παρουσιάσουμε και 

να βραβεύσουμε τις μικρές ιστορίες των μαθητών της Δημοτικής, Μέσης Γενικής, και 

Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που συμμετείχαν 

στον διαγωνισμό που συνδιοργανώσαμε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Το θέμα 

τους «Η έμφυλη ισότητα και ψυχική ενδυνάμωση εν καιρώ πανδημία.» 

 Η ανταπόκριση των παιδιών, μας αφήνει ιδιαίτερα ικανοποιημένους, ιδιαίτερα, 

αν αναλογιστεί κανείς τις πρωτόγνωρες συνθήκες τις οποίες κλήθηκαν να 

αντιμετωπίσουν οι μαθητές τις σχολικές χρονιές 2019-2020, 2020-2021. Γράφει ο 

Παύλος ο 1ος βραβευθέντας στην έκθεση του για τον κορονοιό: «Γιατί αυτός ο κύριος 

δεν ήρθε μόνος του. Έφερε και την καραντίνα. Και τότε όλα άλλαξαν.» 

           Μέσα από τη σκέψη  των παιδιών και τους ήρωες και ηρωίδες που περιγράφουν 

στις ιστορίες τους, καλούμαστε όλοι να προσεγγίσουμε ξανά την καθημερινότητά μας, 

όπως αυτή διαμορφώνεται ή εξελίσσεται στην φάση της πανδημίας στο σπίτι, στο 

σχολείο ή την εργασία και να επανεξετάσουμε τους παραδοσιακούς ρόλους της 

καθημερινότητας και τα στερεότυπα και τις αντιλήψεις που μας κρατούν δέσμιους της 

ανισότητας των φύλων. Καλούμαστε, επίσης, να προβληματιστούμε και να δούμε με 

άλλη οπτική τα δεδομένα που παρουσιάζονται στις προκλήσεις που δημιούργησε η 

πανδημία και να διαφοροποιήσουμε συμπεριφορές, αλλά και να αμφισβητήσουμε 

παλιές πρακτικές που εμβαθύνουν το χάσμα των δύο φύλων. «Τίποτε δεν είναι 

δεδομένο» γράφει η Χαρά στην έκθεση της.  Η δε Μαριάννα μέσω του  διαγωνισμού 

και των όσων αποτύπωσε κατάλαβε ότι τα κορίτσια και τα αγόρια είναι ίσα.  

 Ευχόμαστε μέσω αυτού του διαγωνισμού να δώσουμε το μήνυμα 

ευαισθητοποίησης των μαθητών και των καθηγητών τους και να ανοίξει δρόμους για 

δράσεις, με την συμμετοχή περισσότερων παιδιών, αλλά και για την πλήρη ένταξη της 

αρχής της ισότητας των φύλων σε όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε 

να μπορούμε να μιλάμε όχι για εκπαίδευση ισότητας αλλά για παιδεία ισότητας  

δημιουργώντας νέες αντιλήψεις και κουλτούρα.  

 Ευελπιστούμε, ότι οι συνθήκες το 2022 θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε 

το πρόγραμμα δράσης μας και να προσφέρουμε συμβουλευτική και νομική αρωγή σε 
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άτομα που υφίστανται έμφυλες διακρίσεις, προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού 

εταιρειών σε θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης, ίσης μεταχείρισης και τη δημιουργία 

ενός εργασιακού περιβάλλοντος  απαλλαγμένου  όσο το δυνατό από έμφυλες 

ανισότητες και διακρίσεις.  

 Παράλληλα, ελπίζουμε στην επαενεργοποίηση μας στους τομείς μελετών και 

ερευνών  σε θέματα ισότητας των δύο φύλων και εντοπισμού των κύριων θεμάτων 

που ακόμα δημιουργούν πρόβλημα στην πλήρη ισότητα με υποβολή εισηγήσεων προς 

την αρμόδια Υπουργό Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών  Ασφαλίσεων. 

 Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, αντιλαμβανόμενη το σημαντικό ρόλο της 

Εκπαίδευσης και της Παιδείας γενικότερα, και σε αγαστή συνεργασία με το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, και ειδικότερα με τη Διατμηματική Επιτροπή Φύλου, 

θα συνεχίσουν να διεξάγουν σχολικούς διαγωνισμούς για τις έμφυλες διακρίσεις στην 

απασχόληση, με στόχο την ευαισθητοποίηση, τόσο των παιδιών, όσο και των 

εκπαιδευτικών, στα ζητήματα ισότητας των φύλων, αλλά και αξιοποίησης των 

συμπερασμάτων που αφήνουν τα έργα των μαθητών και της νεολαίας. 

Αγαπητά μου παιδιά, 

 Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη διάκριση σας σε αυτό τον διαγωνισμό και να 

σας  ευχηθώ να έχετε  μια δημιουργική σχολική χρονιά, καθώς και να ευχαριστήσω 

τους εκπαιδευτικούς σας για τη συμβολή τους σε αυτή   την θαυμάσια προσπάθεια 

έκφρασης νεανικών σκέψεων  μέσω συγγραφής και  βεβαίως για τα  έργα σας  που 

προβάλλονται σήμερα στην εκδήλωση αυτή.  

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης, ιδιαίτερα, την έντιμη Υπουργό Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την αδιάληπτη  στήριξή της  προς την 

Επιτροπή μας, και για τη σημερινή παρουσία της στη σημερινή εκδήλωση, τον έντιμο 

Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, για την τιμή να βρίσκεται 

εδώ σήμερα  στηρίζοντας  το διαγωνισμό  και  για την φιλοξενία της  όλης  εκδήλωσης, 

καθώς επίσης και  τη Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και  τη Διατμηματική 

Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας για την 

Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση, που με τόσο ζήλο, συνέπεια και αφοσίωση, 

βοήθησαν στην υλοποίηση αυτής της δράσης/τελετής/εκδήλωσης. 

 Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, αναγνωρίζοντας  την πραγματική ανάγκη  

ανάληψης   ενεργειών  για τη μείωση και εξάλειψή του προβλήματος των έμφυλων 

διακρίσεων, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου προωθεί δράσεις 

για αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης και των στερεότυπων 

αντιλήψεων/διακρίσεων ούτως ώστε  όλα τα άτομα να απολαμβάνουν  τα ίδια 

δικαιώματα και ευκαιρίες, αλλά και υποχρεώσεις στην επαγγελματική ζωή και 

εκπαίδευση με ελευθερία ανάπτυξης των προσωπικών τους δεξιοτήτων και επιλογών 

χωρίς φραγμούς.   
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 Συγχαίρουμε και πάλι όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και τους/τις 

εκπαιδευτικούς τους που δούλεψαν μαζί και ευχαριστούμε θερμά τα μέλη της 

Διατμηματικής Επιτροπής Φύλου του Παιδαγωγικού που με τόσο ζήλο, συνέπεια και  

αφοσίωση βοήθησαν στην υλοποίηση αυτής της δράσης. 

 Ευελπιστούμε, ότι ο θεσμός αυτός θα συνεχιστεί και τις επόμενες χρονιές. 

 Σας ευχαριστώ, 

 

      Λουϊζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου 

               Επίτροπος Νομοθεσίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

Ομιλία Πρόεδρου ΕΙΦ για την τελετή βράβευσης φοιτητών στο Διαγωνισμό 

Αφίσας-22.7.2021 

Με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των φοιτητών αλλά και των καθηγητών 

τους καθώς επίσης και την συλλογή οπτικού γραφικού υλικού το οποίο θα πλαισιώσει 

μελλοντικές εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού αλλά και την ενδυνάμωση ατόμων 

που βιώνουν σεξουαλική παρενόχληση και την ενθάρρυνσή τους να αποταθούν για 

στήριξη και βοήθεια, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων διοργάνωσε  διαγωνισμό που 

προκηρύχθηκε τον Απρίλιο του 2021 με τα Τμήματα Γραφικού Σχεδιασμού των 

Πανεπιστήμιων Φρέντερικ και Ευρωπαϊκού  Πανεπιστημίου  Κύπρου. 

Αντικείμενο και κύριο θέμα του Διαγωνισμού ήταν τα φαινόμενα σεξουαλικής 

παρενόχλησης στην Κύπρο καθώς επίσης οι συνέπειες που έχουν στην ψυχολογία, 

την εργασία και την κοινωνική ζωή των θυμάτων με έμφαση στην παραδοχή πως η 

σιωπή δεν βαραίνει μόνο τα θύματα αλλά και όλο το κοινωνικό, πολιτικό αλλά και 

θεσμικό πλαίσιο. 

Τα έργα είχαν σκοπό να αναδείξουν το πρόβλημα της σεξουαλικής παρενόχλησης 

στον εργασιακό χώρο αλλά και να ενθαρρυνθούν τα άτομα τα οποία υφίστανται 

σεξουαλική παρενόχληση και βία να μιλήσουν και να καταγγείλουν αυτά τα φαινόμενα. 

Είναι σημαντική προϋπόθεση η ύπαρξη ενός θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένων 

μηχανισμών αντιμετώπισης, ώστε να μην κινδυνεύουν από μια δεύτερη θυματοποίηση 

μέσα από κοινωνικό στιγματισμό ή μέσα από κοινωνικούς, επαγγελματικούς ή και 

οικογενειακούς εκφοβισμούς. Μια τέτοια θεσμική αλλαγή πραγματοποιήθηκε 

πρόσφατα με την τροποποίηση του Νόμου 205(ι)/2002 όπου πλέον όλοι οι εργοδότες 

οφείλουν υποχρεωτικά να υιοθετήσουν Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης με τον 

οποίο να προστατεύονται όλοι οι υπάλληλοι αλλά και να λογοδοτούν με αυστηρότερες 

ποινές πλέον οι παραβάτες.  

Θέλουμε να συγχαρούμε, και εγώ προσωπικά ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας 

των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση αλλά και ως μέλος  

της κριτικής επιτροπής του Διαγωνισμού, όλους τους φοιτητές και τους καθηγητές τους 

που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό για τις πολύ αξιόλογες προτάσεις τους και να τους 

διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή σκοπεύει να αξιοποιήσει όλα τα έργα σε διάφορες 

εκστρατείες και εκδόσεις της μελλοντικά με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. 

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε την αξιότιμη κυρία Υπουργό Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την τιμή που μας έκανε να απονείμει τις 

διακρίσεις στους φοιτητές αλλά και για την καθολική στήριξη στην Επιτροπή και την 

προσωπική ευαισθησία  από την οποία διακατέχεται για τα θέματα έμφυλης ισότητας 

γενικότερα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Διακήρυξη Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση για την Διεθνής Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών – 18 

Σεπτεμβρίου 2022 

Η Διεθνής Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών (International Equal Pay Day) θεσπίστηκε με 

απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 

Σεπτεμβρίου. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία θεσμοθετήθηκε με 

το άρθρο 157, της Συνθήκης της Ρώμης, το 1957, όμως δυστυχώς, όπως φαίνεται και 

από τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Eurostat (2020), το  μισθολογικό χάσμα 

μεταξύ των φύλων συνεχίζει να υφίσταται. Πιο συγκεκριμένα, για το 2020 , οι 

ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των γυναικών ήταν κατά μέσο όρο 13,0 % χαμηλότερες 

από εκείνες των ανδρών στην ΕΕ. Στην Κύπρο, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 

φύλων βρίσκεται στο 9%. 

Δυστυχώς, το 2021 ήταν δύσκολη χρονιά για την ισότητα των φύλων, αφού σύμφωνα 

και με τον Δείκτη Ισότητας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων 

(EIGE 2021), η κρίση που επέφερε η πανδημία του Covid-19 ανέστρεψε χρόνια 

προόδου για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων και έφερε στην 

επιφάνεια σοβαρές προκλήσεις. Η επαγγελματική απασχόληση καθώς και οι συνθήκες 

εργασίας έχουν υποστεί τεράστιες αλλαγές, με διαφορετικές επιπτώσεις σε γυναίκες 

και άντρες. Το EIGE τονίζει ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες φέρουν το κύριο 

βάρος αυτής της αναταραχής, υποφέροντας από σοβαρότερες κοινωνικοοικονομικές 

συνέπειες. 

Κυριότερη  πρόκληση. Τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, παραμένει η 

συνεχής προσπάθεια αλλαγής κουλτούρας, πάταξης των στερεότυπων,   διαρκούς 

εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα για απαλλαγή των παγιωμένων  νοοτροπιών που 

στέκονται εμπόδιο στην κατάκτηση από τις γυναίκες του δικαιωματικά  ίσου ρόλου τους 

στις  κοινωνικές και οικονομικές θέσεις του τόπου. 

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση, μέσα από δράσεις όπως φόρουμ, σεμινάρια, ενημερωτικές εκδόσεις, 

στοχεύει στην πληροφόρηση των εργαζομένων, των εργοδοτών, των φοιτητών αλλά 

και στο σύνολο της κοινωνίας για το χάσμα αμοιβών. Βασική επιδίωξή της είναι να 

μπορέσει να συνεισφέρει στον καθορισμό και την αναθεώρηση της εθνικής πολιτικής 

αναφορικά με τα ζητήματα έμφυλης ισότητας,  μέσω  εισηγήσεων  και συστάσεων προς 

το Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την παρακολούθηση και 

περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της νομοθεσίας από την 

αρμόδια αρχή του Υπουργείου, την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων μέσα από 

έρευνες και στατιστικά στοιχεία, την παροχή συμβουλών σε κάθε ενδιαφερόμενο για 

θέματα έμφυλης ισότητας και γενικότερα να συμβάλλει στην εξάλειψη διακρίσεων και 

ανισοτήτων στον εργασιακό χώρο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ASTRAPI – ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

It is with great pleasure that I extend this greeting to today’s conference for the 

presentation of ASTRAPI Project not on my capacity as the Law Commissioner of the 

Republic, but as the Chair of the Gender Equality Committee in Employment and 

Vocational Training.  I am  looking forward for the presentation of the program's 

findings, which I am certain will inspire our Committee in its continuous efforts to 

prevent, combat and eliminate all gender discrimination in employment and vocational 

training. The recent restructuring and empowerment of our Committee, thanks to the 

late Minister of Labor and Social Insurance, Mrs Zeta Emilianidou, who sadly passed 

away, gives us the means, also in her memory, to continue our struggle to ensure 

equality between men and women in the workplace, to strengthen and cultivate the 

principle of gender equality, to eliminate stereotypes, to empower women in their 

multiple roles as well as to promote gender mainstreaming in all public policies. 

The Gender Equality Committee in Employment and Vocational Training has a very 

important role in the gender equality field. We have an advisory role to the Minister of 

Labor and  Social Insurance, we can recommend amendments of the law,  we receive 

complaints from victims of  acts of gender related infringement in the workplace and  

we approve free legal aid to victims to proceed to Court  represented by  a lawyer of 

their choice. We also had a vital participation with the Commissioner for Administration 

and the Protection of Human Rights (Ombudsman Office) in the preparation of the 

Public Service Code of Conduct for Sexual Harassment. Now, with the last 

amendments of the relevant law, our Committee is responsible to assist employers in 

the process of drafting and adopting a code of conduct and investigate whether such 

a code has been adopted and implemented by employers and whether employees 

have been informed. Also, we provide training to employers and employees in matters 

of our responsibilities. 

Sexual harassment is a serious violation of human rights, contrary to the principle of 

equal treatment between men and women and constitute discrimination on grounds of 

sex. It is a problem with a European and global dimension.  Unfortunately, it cannot be 

solved only by passing laws with strict penalties, as it is a phenomenon intertwined 

with outdated stereotypes and perceptions and patriarchical attitudes. We have to go 

to the root of the problem and find tools to handle it and solutions to eliminate it.  

Due to society's tendency to define gender roles by placing titles and labels on 

behaviors and activities, women's prejudices and stereotypes have existed for 

centuries. Medusa, the Greek mythological figure, presents a story filled with gender 

stereotypes which result in punishment for the victim and impunity for the perpetrator. 

When Poseidon raped Medusa inside Athena's temple, Athena punished her for failing 

to oppose the real perpetrator by turning her into a monster. Medusa's story illustrates 



 

 

 

 

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση |46 

 

 

the idea that in the collective consciousness, which is expressed in mythology, the 

victim is guilty as, she was punished instead of the rapist.  

Gender stereotypes are still ingrained in modern society and have a severe impact on 

the lives of women and for respect and enjoyment of their human rights. Over the past 

several decades, International and European human rights bodies have been 

concentrated in forming legal instruments to combat inequality and gender violation 

issues.  

As the Istanbul Convention, that was fully implemented in Cyprus legal system, 

provides about gender stereotypes.  

“Parties shall take the necessary measures to promote changes in the social and 

cultural patterns of behaviour of women and men with a view to eradicating prejudices, 

customs, traditions and all other practices which are based on the idea of the inferiority 

of women or on stereotyped roles for women and men.”  

Furthermore, the Explanatory Report states that Parties to the Convention must take 

the necessary steps in order to change ‘the hearts and minds of individuals who, 

through their behavior, contribute to perpetuate the forms of violence covered 

by the scope of this Convention’ 

The European Union appears to understand the connection between stereotypes and 

sexual harassment and emphasizes that in addition to passing laws, it must take 

practical steps in changing the perceptions within society about gender and women's 

inferior position to men. In order to transform social views, combat sexism, and create 

a safer environment for women, it is necessary for society to become aware of how 

sexual harassment affects women at every level. 

We, all the stakeholders, associate partners in collaboration and collectively must find 

ways through practices and policies and especially through education, training and 

awareness raising, to eliminate such illegal behaviors and safeguard a safe 

environment for everybody. 

Therefore, important projects such as ASTRAPI, which concentrate on education, 

training, finding intervention strategies and instruments for the effective 

implementation of intervention measures, developing risk assessment instruments, 

raising awareness, and informing  the public about sexual harassment at work, are 

clearly extremely important tools to prevent and deal with sexual harassment in the 

workplace. I am positive that the project implementation which is a very important part 

of the project,  will have a positive impact also on employers, equality officers and will 

have a role to play on national policy makers.    

In our capacity as Gender Equality Committee in Employment and Vocational Training, 

we are committed to promoting and making use of the material produced by the 

program and we will actively contribute to the utilization and implementation of the 

project's deliverables.  
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I thank you all for the cooperation and partnership and especially the Cyprus Academy 

for Public Administration for the initiative to invite important organizations to work 

together to develop a proposal.   I am emphasizing at this point that we are ready for 

action and to continue our efforts in this battle to eliminate sexual harassment.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Σημείωμα για τη σεξουαλική παρενόχληση & 

παρενόχληση στον χώρο εργασίας 

Στην Κύπρο, ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην 

Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος Ν. 205(Ι)/2002 

θεσπίστηκε για σκοπούς εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό 

κοινοτικό δίκαιο και πιο συγκεκριμένα με τις Οδηγίες 76/207/ΕΚ (περί της εφαρμογής 

της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε 

απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες 

εργασίας) και 97/80/ΕΚ (σχετικά με το βάρος απόδειξης σε περιπτώσεις διακριτικής 

μεταχείρισης λόγω φύλου. 

Στη συνέχεια τροποποιήθηκε για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης του με το 

Άρθρο 19 της  Οδηγίας 2006/54/ΕΚ (για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών 

και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και 

απασχόλησης). 

Η Οδηγία 2006/54/ΕΚ, στην παράγραφο 6 αυτής αναφέρει ότι: 

"Η παρενόχληση και η σεξουαλική παρενόχληση αντιβαίνουν προς την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και αποτελούν διάκριση λόγω φύλου για τους 

σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Οι μορφές αυτές διάκρισης δεν παρατηρούνται μόνο 

στο χώρο εργασίας, αλλά και στο πλαίσιο της πρόσβασης στην απασχόληση, την 

επαγγελματική κατάρτιση και την επαγγελματική εξέλιξη. Θα πρέπει συνεπώς, να 

απαγορεύονται και να υπόκεινται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές 

κυρώσεις". 

Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος, στο άρθρο 2 αυτού δίνει του εξής ορισμούς: 

«διάκριση λόγω φύλου» σημαίνει κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση, περιλαμβανομένης 

της σεξουαλικής παρενόχλησης και οποιασδήποτε λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης 

βασιζόμενης στην απόρριψη της εν λόγω συμπεριφοράς ή στην υποταγή σε αυτήν ή 

παρενόχλησης καθώς και οποιασδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείρισης γυναίκας που 

σχετίζεται με την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη γαλουχία, τη μητρότητα ή ασθένεια 

οφειλόμενη στην εγκυμοσύνη ή στον τοκετό, αλλά μη περιλαμβανομένων των θετικών 

δράσεων, ενώ οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή για διάκριση εις βάρος προσώπων, λόγω 

φύλου, αποτελεί διάκριση λόγω φύλου· 

«άμεση διάκριση λόγω φύλου» υπάρχει όταν ένα πρόσωπο υφίσταται λιγότερο 

ευνοϊκή μεταχείριση λόγω φύλου από ό,τι ένα άλλο υφίσταται, έχει υποστεί ή θα 

υφίστατο σε ανάλογη κατάσταση· 
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«έμμεση διάκριση λόγω φύλου» υπάρχει όταν μια διάταξη, ένα κριτήριο, ή μια 

πρακτική εκ πρώτης όψεως ουδέτερη/ο θέτει άτομα ενός φύλου σε ιδιαίτερα μειονεκτική 

θέση, σε σύγκριση με άτομα του άλλου φύλου, εκτός εάν αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή 

η πρακτική μπορεί να δικαιολογηθεί αντικειμενικά από ένα νόμιμο σκοπό και τα μέσα 

για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι κατάλληλα και αναγκαία· 

«σεξουαλική παρενόχληση» σημαίνει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη 

της συμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως, που εκφράζεται λόγω ή έργω και έχει ως 

σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως όταν 

δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό 

περιβάλλον, κατά την απασχόληση ή την επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση ή κατά 

την πρόσβαση σε απασχόληση ή επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση· 

«παρενόχληση» σημαίνει ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη της συμπεριφορά 

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

προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, 

εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον. 

Το άρθρο 12 του πιο πάνω νόμου απαγορεύει την παρενόχληση και την 

σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω 

άρθρο απαγορεύει οποιαδήποτε πράξη (ή παράλειψη) οποιουδήποτε φυσικού ή 

νομικού προσώπου είτε  μεμονωμένη ή επαναλαμβανόμενη, η οποία συνιστά 

παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση ή αποτελεί άμεση ή έμμεση δυσμενή 

μεταχείριση λόγω της, με οποιοδήποτε τρόπο αποκρούσεως ή καταγγελίας 

παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης  σε σχέση με:  

i. την πρόσβαση σε όλες τις μορφές και επίπεδα επαγγελματικού 

προσανατολισμού, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή μαθητείας, 

επαγγελματικής επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης, εκπαίδευσης για αλλαγή 

επαγγέλματος ή εργασίας καθώς επίσης και σε σχέση με τους όρους, τις 

συνθήκες παροχής και το περιεχόμενο όλων αυτών των υπηρεσιών  

 

ii. την πρόσβαση σε απασχόληση ή θέση εργασίας, μόνιμη, προσωρινή, έκτακτη, 

ορισμένης ή αόριστης διάρκειας, πλήρους ή μερικής, συνεχούς ή μη και σε όλες 

τις βαθμίδες της επαγγελματικής ιεραρχίας καθώς επίσης και σε σχέση με τους 

όρους και συνθήκες απασχόλησης, τοποθέτησης, μονιμοποίησης, ένταξης, 

μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης ή προαγωγής 

 

iii. τους όρους και προϋποθέσεις απόλυσης από οποιεσδήποτε θέσεις εργασίας  

 

iv. την πρόσβαση σε ελεύθερο επάγγελμα, σε σχέση με τους όρους και τις 

συνθήκες άσκησης και τερματισμού της άσκησης του και σε σχέση με την 

πρόσβαση σε εκπαίδευση περιλαμβανομένης της πρακτικής εξάσκησης που 

απαιτείται για άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.   
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Το γεγονός ότι ένα πρόσωπο αποκρούει τέτοια πράξη ή συμπεριφορά ή υποκύπτει 

σ’ αυτήν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση που 

θα θίγει το πρόσωπο αυτό. 

Ειδικότερα είναι παράνομο και όταν: 

 (α) Ένα πρόσωπο υποψήφιο για απασχόληση, επαγγελματικό προσανατολισμό ή 

επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση το οποίο απέκρουσε ή κατάγγειλε σεξουαλική 

παρενόχληση, δεν προσλαμβάνεται για απασχόληση ή δεν γίνεται δεκτό για 

επαγγελματικό προσανατολισμό, εκπαίδευση ή κατάρτιση. 

(β) Ένα πρόσωπο εκπαιδευόμενο ή καταρτιζόμενο, το οποίο απέκρουσε ή κατάγγειλε 

σεξουαλική παρενόχληση υφίσταται δυσμενή μεταχείριση, εκτός αν αποδειχτεί ότι η 

δυσμενής μεταχείριση οφείλεται σε λόγο άσχετο προς την καταγγελία ή την απόκρουση 

της σεξουαλικής παρενόχλησης. 

Τα ανωτέρω ισχύουν οπουδήποτε και αν έγινε η καταγγελία: σε δικαστήριο ή 

όργανο διαιτησίας, στο επίπεδο της επιχείρησης ή του οργανισμού, σε οποιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, αρχή ή οργάνωση, επαγγελματική ή μη, 

εθνική ή διεθνή.  

Οι πρόνοιες της νομοθεσίας ισχύουν ανάλογα και υπέρ κάθε προσώπου που 

συνέδραμε εργαζόμενο ή άλλο πρόσωπο στην άσκηση ή υποστήριξη της καταγγελίας 

του με οποιοδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένης και της δικαστικής ή εξώδικης 

μαρτυρίας. 

Παράλληλα, το άρθρο 8 επιβάλλει τη λήψη ενεργητικών μέτρων για 

προστασία των εργαζομένων από τους εργοδότες. Επιβάλλεται η προστασία των 

εργαζομένων, των εκπαιδευομένων ή καταρτιζομένων, των υποψηφίων για 

απασχόληση, επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση από κάθε πράξη ή παράλειψη 

που συνιστά σεξουαλική παρενόχληση ή που αποτελεί άμεση ή έμμεση συνέπεια της 

απόκρουσης ή καταγγελίας παρενόχλησης και η οποία προέρχεται από: προϊστάμενό 

του,  οποιοδήποτε άλλο εργαζόμενο,  οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευόμενο ή 

καταρτιζόμενο, πρόσωπο αρμόδιο  υπεύθυνο για θέματα επαγγελματικού 

προσανατολισμού, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή μαθητείας,  

επαγγελματικής επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης,  εκπαίδευσης για αλλαγή 

επαγγέλματος ή εργασίας, πρόσβασης σε απασχόληση ή θέση εργασίας,  απόλυσης, 

και πρόσβασης σε ελεύθερο επάγγελμα. 

Εάν οι εργοδότες ή οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων ή οργανισμών δεν 

λάβουν κάθε πρόσφορο και έγκαιρο μέτρο για να αποτρέψουν την παρενόχληση ή 

σεξουαλική παρενόχληση στον τομέα της αρμοδιότητάς τους, τότε σε περίπτωση που 

διαπράττεται παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση είναι συνυπεύθυνοι με το 

πρόσωπο που τη διαπράττει. Θεωρείται ότι τέτοιο μέτρο λαμβάνεται όταν εισάγεται 

κώδικας συμπεριφοράς για αποτροπή της παρενόχλησης ή σεξουαλικής 
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παρενόχλησης και λαμβάνονται επαρκή πρακτικά μέτρα για την εφαρμογή των όσων 

καθορίζονται σε τέτοιο κώδικα. 

Υπάρχει υποχρέωση έναντι του προσώπου που υπέστη σεξουαλική 

παρενόχληση ή άμεση ή έμμεση δυσμενή μεταχείριση λόγω της απόκρουσης ή 

καταγγελίας σεξουαλικής παρενόχλησης, αμέσως μόλις τούτο περιέλθει σε γνώση των 

προσώπων που αναφέρονται κατωτέρω, να ληφθεί κάθε πρόσφορο μέτρο για την 

παύση και μη επανάληψή της καθώς και για την άρση των συνεπειών της. Σε αντίθετη 

περίπτωση, τα πρόσωπα αυτά είναι εξ ολοκλήρου συνυπεύθυνα. (Εγχειρίδιο για 

θέματα διάκρισης λόγω φύλου στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση, 

Τμήμα Εργασίας (2010:7).  

Εξωδικαστική προστασία και βάρος απόδειξης  (άρθρο 17 Α) 

Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του Νόμου δικαιούται 

προστασίας από τον Αρχιεπιθεωρητή και τους Επιθεωρητές του ΥΕΠΚΑ.  

Μέλημα των Επιθεωρητών/τριών είναι να διεξάγουν έρευνες, να εξετάζουν 

παράπονα, καθώς και να παρέχουν πληροφορίες, συμβουλές και υποδείξεις στους 

εργοδότες και εργοδοτούμενους για την αποτελεσματική τήρηση του Νόμου.  

Ο Επιθεωρητής οφείλει να παρέμβει εάν ο/η καταγγέλλων/ουσα επικαλείται 

πραγματικά περιστατικά από τα οποία πιθανολογείται ότι αυτά που καταγγέλλει έχουν 

συμβεί.  

Ο Επιθεωρητής μπορεί να δέχεται καταγγελίες για λογαριασμό 

παραπονούμενου από οργανώσεις εργαζομένων και από μη κυβερνητικές οργανώσεις 

που έχουν σκοπό την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών ή την προάσπιση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Ακόμη, σε περίπτωση που ο παραπονούμενος το 

επιθυμεί, η καταγγελία του στον Αρχιεπιθεωρητή μπορεί να γίνει από την Επιτροπή 

Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

Μόλις ληφθεί η καταγγελία, ο Επιθεωρητής ασκώντας τις εξουσίες που του 

παρέχει ο Νόμος, ερευνά τα καταγγελλόμενα και ειδικά καλεί τον καθ’ ου η καταγγελία 

και κάθε άλλο πρόσωπο που κατέχει πληροφορίες, αρχεία, βιβλία, πιστοποιητικά ή 

άλλα έγγραφα, να παράσχει πληροφορίες, διευκρινίσεις κλπ που εξυπηρετούν ή 

διευκολύνουν την έρευνα.  

Ο Επιθεωρητής προσπαθεί να διευθετήσει τη διαφορά και αν το επιτύχει 

συντάσσει πρακτικό συμβιβασμού που υπογράφεται και από τα δύο μέρη. Αν 

αποτύχει, συντάσσει πρακτικό όπου αναγράφει όλα όσα έπραξε και διαπίστωσε και το 

πρακτικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώπιον δικαστηρίου.  

Ο Επιθεωρητής ενεργεί νοουμένου ότι η υπόθεση δεν εισάχθηκε σε δικαστήριο. 

Εφόσον μια καταγγελία έχει προσαχθεί ενώπιον Δικαστηρίου, ο Επιθεωρητής δεν 

ενεργεί ή αν ξεκίνησε έρευνα τη διακόπτει.  
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Επιπλέον, πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του Νόμου μπορεί 

να υποβάλλει σχετικό παράπονο στην Επίτροπο Διοίκησης, η οποία για το σκοπό αυτό 

έχει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον περί 

Καταπολέμησης των φυλετικών και ορισμένων άλλων διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμο. 

Καταγγελία στην Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων 

Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

εξετάζει καταγγελίες που υποβάλλονται από πρόσωπα που θεωρούν ότι θίγονται από 

παράβαση των διατάξεων του Νόμου, και συγκεκριμένα καταγγελιών για παρενόχληση 

ή σεξουαλική παρενόχληση.   

Για τον σκοπό αυτό, η Επίτροπος έχει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που 

προβλέπονται από τον περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων άλλων 

Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμο, οι οποίες καλύπτουν όχι µόνο τον δημόσιο, αλλά και 

τον ιδιωτικών τομέα µε δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων  δεσµευτικού χαρακτήρα . 

Στην περίπτωση που διαφανεί παραβίαση των εν λόγω υποχρεώσεων, η 

Επίτροπος έχει την εξουσία να εκδώσει σχετικό πόρισµα µε συστάσεις, οι οποίες είναι 

δεσµευτικές έναντι του εργοδότη, επί την απειλή προστίµου σε περίπτωση που δεν 

υπάρξει συµµόρφωση, ενώ συνάµα το εν λόγω πόρισµα, µπορεί επίσης  να 

παρουσιαστεί από το επηρεαζόµενο πρόσωπο στα πλαίσια σχετικών δικαστικών 

διαδικασιών. 

Άρθρο 14- Δικαστική προστασία και βάρος απόδειξης  

14.-(1) Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του παρόντος 

Νόμου δικαιούται να διεκδικεί τα δικαιώματά του ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου, 

ακόμα και εάν η σχέση στο πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι έγινε η παράβαση έχει 

λήξει, και να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την στοιχειοθέτηση της 

παραβάσεως και της πάσης φύσεως ζημιά που υπέστη λόγω αυτής. 

(2) Σε κάθε δικαστική διαδικασία,  εκτός από ποινική,  αν ο διάδικος που ισχυρίζεται 

ότι θίγεται από παράβαση διατάξεων του παρόντος Νόμου, στοιχειοθετεί πραγματικά 

περιστατικά από τα οποία πιθανολογείται η παράβαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει τον 

αντίδικό του να αποδείξει ότι δεν υπήρξε καμία παράβαση του παρόντος Νόμου. 

Ο Νόμος μεταθέτει το βάρος της απόδειξης στον εργοδότη υπό την 

προϋπόθεση ότι ο παραπονούμενος στοιχειοθετεί πραγματικά περιστατικά 

από τα οποία πιθανολογείται η παράβαση των σχετικών διατάξεων του Νόμου.  

Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να αποδείξει ότι δεν 

υπήρξε καμία παράβαση ή ότι η παράβαση δεν είχε καμία δυσμενή συνέπεια σε βάρος 

του παραπονούμενου. Δηλαδή, η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης δεν είναι 

απόλυτη αφού ο παραπονούμενος δεν αρκεί να επικαλείται αλλά οφείλει και να 
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αποδεικνύει γεγονότα από τα οποία, ωστόσο, δεν είναι ανάγκη να προκύπτει, αρκεί 

και να πιθανολογείται ότι υπήρξε παράβαση. 

Αδικήματα και ποινές (Άρθρο 30) 

Πέρα από τις αστικές αποζημιώσεις που επιδικάζονται υπέρ της/του 

αιτήτριας/αιτητή που επιτυγχάνει υπέρ της/του απόφαση, ο Νόμος προβλέπει για τους 

παραβάτες των σχετικών προνοιών και σοβαρές ποινικές κυρώσεις.  

Συγκεκριμένα, όποιος με πρόθεση παραβιάζει τις διατάξεις του Νόμου 

υπόκειται σε πρόστιμο μέχρι €6,800 ή σε φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες ή και στις δύο 

ποινές.  

Αν το αδίκημα διαπραχθεί από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, ένοχοι είναι ο 

διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος παρόμοιος 

αξιωματούχος εφόσον το αδίκημα διαπράχθηκε με τη συγκατάθεσή του, σύμπραξη ή 

ανοχή του και τιμωρείται με τις ίδιες πιο πάνω ποινές ενώ το νομικό πρόσωπο με 

πρόστιμο μέχρι €11,960. Αν το αδίκημα έγινε από βαριά αμέλεια επιβάλλεται πρόστιμο 

μέχρι €3,417 και αν διαπράχθηκε από νομικό πρόσωπο, οι μεν αξιωματούχοι του 

εφόσον συνέπραξαν κλπ με την ίδια ποινή ενώ το νομικό πρόσωπο με πρόστιμο μέχρι 

€6,800.   

Ο εργοδότης μπορεί να θεωρηθεί συνυπεύθυνος εάν συμβεί σεξουαλική 

παρενόχληση και διαπιστωθεί ότι ο εργοδότης δεν είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

για να προλάβει τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας. 

Οι περί Παροχής Ανεξάρτητης Συνδρομής σε Θύματα Διακρίσεων Κανονισμοί 

του 2009- Κ.Δ.Π 176/2009 

Το άρθρο 4 της Κ.Δ.Π παρέχει ανεξάρτητη συνδρομή σε θύματα διακρίσεων 

από την Επιτροπή. Η συνδρομή αυτή περιλαμβάνει:  

(α) την  παροχή  συμβουλής   σε  σχέση   με  θέματα  που  αφορούν   τις  διακρίσεις   

μεταξύ   ανδρών   και   γυναικών   στην  απασχόληση   και  την  επαγγελματική  

εκπαίδευση,  περιλαμβανομένης   γενικής  ενημέρωσης   των   θυμάτων   αναφορικά   

με  τις  διατάξεις  του  Νόμου,  τα  δικαιώματα  τους  σε  περίπτωση  υποβολής  

καταγγελίας  για  διάκριση  λόγω  φύλου,  τα  αρμόδια  όργανα  για  εξέταση  τέτοιων  

καταγγελιών  και τις διαδικασίες και αρμοδιότητες αυτών. 

(β) την παροχή νομικής αρωγής σε θύματα διακρίσεων, περιλαμβανομένης νομικής 

συμβουλής και εκπροσώπησης των θυμάτων σε δικαστική διαδικασία ή/και ενώπιον 

διοικητικών οργάνων ή ανεξάρτητων αρχών με αρμοδιότητα να διερευνούν τέτοιες 

καταγγελίες. 

Υποχρέωση υιοθέτησης κώδικα από τους εργοδότες 
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Η υιοθέτηση Κώδικα Πρακτικής από τους εργοδότες είναι πολύ σημαντική για 

την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου στον χώρο εργασίας τους. 

Ο Κώδικας είναι ένας οδηγός για τους εργοδότες σχετικά με τον τρόπο 

αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και οι εργοδότες 

ενθαρρύνονται να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές για τη σεξουαλική 

παρενόχληση βάσει του Κώδικα . 

Δεν είναι αρκετό να υπάρχει ο Κώδικας. Θα πρέπει μαζί με τον Κώδικα ο 

εργοδότης να παίρνει και άλλα θετικά μέτρα για την εκπαίδευση και ενημέρωση 

των εργαζομένων! 

Τι να αναμένω από τον εργοδότη μου όταν αναφέρω τη σεξουαλική 

παρενόχληση; 

Μόλις ο εργοδότης ενημερωθεί για τη σεξουαλική παρενόχληση, πρέπει να 

συζητήσει μαζί σας και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει την 

καταγγελία της σεξουαλικής παρενόχλησης.  

Εάν επιλέξετε να ενημερώσετε τον εργοδότη σας για τη σεξουαλική 

παρενόχληση μέσω κάποιας άλλης οδού, μπορείτε να ζητήσετε από το άτομο να 

διατηρήσει τις πληροφορίες εμπιστευτικές και να μην πει σε κανέναν άλλο εκτός από 

τον εργοδότη σας. Εάν ο χώρος εργασίας σας έχει μια πολιτική σεξουαλικής 

παρενόχλησης, ελέγξτε την πολιτική για να δείτε ποιες επιλογές είναι διαθέσιμες για 

τον τρόπο αναφοράς της σεξουαλικής παρενόχλησης. Αν δεν είστε άνετοι 

αναφέροντας τη σεξουαλική παρενόχληση με τον τρόπο που προβλέπεται στην 

πολιτική, μπορείτε να επιλέξετε να έχετε  την προσοχή του εργοδότη σας με 

οποιονδήποτε τρόπο επιθυμείτε. 

Είναι αντίθετο από τον νόμο για τον εργοδότη σας να μην κάνει τίποτα μετά την 

αναφορά σας ότι εσείς έχετε βιώσει σεξουαλική παρενόχληση. 

Μπορείτε να ζητήσετε από τον εργοδότη σας να σας παρασχεθούν 

εμπιστευτικές συμβουλές ή συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε τις 

συνέπειες της σεξουαλικής παρενόχλησης (Women’s Legal Centre,  2015). 

Τι μπορώ να περιμένω από τον εργοδότη μου όταν αναφέρω τη σεξουαλική 

παρενόχληση; 

Ο εργοδότης σας πρέπει να σας ενημερώσει για τα ακόλουθα: Το δικαίωμά σας 

να ασχοληθείτε με το παράπονο της σεξουαλικής παρενόχλησης μέσω μιας άτυπης ή 

μέσω μιας τυπικής διαδικασίας. Ο εργοδότης σας πρέπει επίσης να σας εξηγήσει 

διαθέσιμες διαδικασίες για εσάς, ειδικά εάν ο εργοδότης σας έχει πολιτική για 

αντιμετώπιση σεξουαλικής παρενόχλησης. 

Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε αν θέλετε να ακολουθήσετε μια άτυπη ή μια 

επίσημη διαδικασία. Ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορείτε να επιλέξετε να 
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ακολουθήσετε πρώτα την άτυπη διαδικασία και στη συνέχεια να ακολουθήσετε την 

επίσημη διαδικασία. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε να προχωρήσετε απευθείας 

σε μια τυπική διαδικασία . 

Έχετε το δικαίωμα να διερευνηθεί η καταγγελία σας με τέτοιο τρόπο ώστε να 

παραμένουν εμπιστευτικές οι ταυτότητες οποιουδήποτε εμπλεκόμενου ατόμου, 

συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας, εκτός από εκείνα τα άτομα που ασχολούνται 

με την έρευνα. 

Μια άτυπη διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί εάν θέλετε ο εργοδότης σας να 

φέρει τη σεξουαλική παρενόχληση στην προσοχή του θύτη αλλά δεν θέλετε ο 

εργοδότης σας να διεξαγάγει έρευνα ή να προβεί σε οποιαδήποτε επίσημη ενέργεια 

κατά του θύτη. Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, με μια συζήτηση μεταξύ του 

εργοδότη και του θύτη ή παρέχοντας στον θύτη μια εγκύκλιο ή ένα σημείωμα σχετικά 

με τον τύπο της συμπεριφοράς που δεν είναι ευπρόσδεκτη. 

Μπορείτε να ζητήσετε από τον εργοδότη σας να αναφέρει στον θύτη ή ένα 

άτομο της επιλογής σας ότι η συμπεριφορά του απέναντι σας δεν είναι ευπρόσδεκτη 

και σας κάνει να νιώθετε άβολα και ότι παρεμβαίνει στη δουλειά σας. Θα πρέπει να 

ζητηθεί από τον θύτη να σταματήσει να εμπλέκεται σε τέτοια συμπεριφορά (Women’s 

Legal Centre,  2015). 

Μπορείτε να επιλέξετε να ακολουθήσετε μια επίσημη διαδικασία σχετικά με το 

παράπονό σας για σεξουαλική παρενόχληση με ή χωρίς πρώτα να ακολουθεί μια 

ανεπίσημη διαδικασία. 

Εάν ο εργοδότης σας έχει μια πολιτική σεξουαλικής παρενόχλησης ή μια 

πολιτική για την αντιμετώπιση καταγγελιών ή διαμαρτυριών στον χώρο εργασίας, η 

πολιτική αυτή θα καθορίζει τις εσωτερικές διαδικασίες που χρειάζονται και που πρέπει 

να ακολουθηθούν για να διερευνηθεί η καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση και 

για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εναντίον του θύτη. Εάν ο εργοδότης σας δεν έχει 

πολιτική παρενόχλησης, μπορείτε να συζητήσετε τον τρόπο με τον οποίο θα εξεταστεί 

η καταγγελία. 

Τι να περιμένετε στη συνέχεια 

Ο προϊστάμενός σας και το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού  πρέπει να διεξάγουν 

έρευνα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλά βήματα, όπως η συνέντευξη του 

καταγγελλόμενου άλλων υπαλλήλων, καθώς και εκείνων που έχετε ορίσει ως πιθανούς 

μάρτυρες και άλλων που ίσως είχαν συνειδητοποιήσει τη συμπεριφορά του. Η έρευνα 

πιθανότατα θα περιλαμβάνει ανασκόπηση τόσο του αρχείου του δικού σας όσο και του 

καταγγελλόμενουγια να διαπιστώσουν εάν έχουν συμβεί παρόμοιες καταστάσεις 

μεταξύ σας ή με οποιονδήποτε άλλο στο παρελθόν. 

Τέλος, η εταιρεία θα πρέπει να λάβει κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος. Ο νόμος απαγορεύει τα αντίποινα για καταγγελία σεξουαλικής 
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παρενόχλησης, οπότε ο προϊστάμενός σας και το τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού δεν 

πρέπει να σας τιμωρήσουν με οποιοδήποτε τρόπο για την υποβολή καταγγελίας. 

Παράπονο ή καταγγελία για παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση μπορεί 

επίσης να υποβληθεί στους ακόλουθους θεσμούς: 

Στάδια επίσημης διαδικασίας υποβολής και εξέτασης καταγγελίας 

Για να αρχίσει η επίσημη διαδικασία εξέτασης καταγγελίας για σεξουαλική 

παρενόχληση ή παρενόχληση, πρέπει να υποβληθεί από τον/η εργαζόμενο/η 

γραπτώς στην κάθε αρμόδια αρχή και να εξεταστεί: 

1. Επίτροπος Διοίκησης  

2. Επιτροπή Ισότητας  

3. Αρχιεπιθεωρητής  

4. Αστυνομία για την ποινική πτυχή 

Οι πιο πάνω φορείς είναι διαθέσιμοι επίσης για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή για 

οποιαδήποτε άλλη συνδρομή σε σχέση με την πρόληψη και αντιμετώπιση 

περιστατικών παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης. 

 

Νομολογία Δικαστηρίων για τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας  

Α.Φυλακτού  ν.  Κυπριακής Δημοκρατίας δια του Γενικού Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας  και & A.Ν  & Γ.Γ, ημερομηνίας 22 Απριλίου, 2016,  Αρ. Αίτησης: 

404/2009 

Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών  Πάφου παρατηρεί ότι η σεξουαλική 

παρενόχληση και οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση βασιζόμενη στην 

απόρριψη της σεξουαλικής παρενόχλησης ή στην υποταγή σε αυτήν θεωρούνται ως 

πράξεις διάκρισης λόγω φύλου και ως τέτοιες αντιβαίνουν  προς την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης.  

Για να συνιστά μια συμπεριφορά σεξουαλική παρενόχληση εντός του πλαισίου 

του Ν.205(Ι)/2002 θα πρέπει να είναι (1) ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη της, (2) 

σεξουαλικής φύσεως και (3) τέτοιας μορφής, έντασης και φύσης που μπορεί να 

θεωρηθεί, λογικά, υπό τις περιστάσεις ότι θίγει την αξιοπρέπεια του ατόμου ιδίως όταν 

δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό εργασιακό 

περιβάλλον για τον αποδέκτη της.  

Τονίζεται ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης εάν δεν είναι 

ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη της ή αν δεν είναι τέτοιας μορφής και φύσης που να 

θίγει την αξιοπρέπεια ενός ατόμου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σεξουαλική 

παρενόχληση. 
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Στην ίδια υπόθεση, σημειώνεται επίσης, ότι η πρόθεση του δράστη, όποια 

και αν είναι αυτή (καλή ή κακή, αθώα ή ένοχη, υποψιασμένη ή ανυποψίαστη) 

είναι απολύτως αδιάφορη και χωρίς καμία σημασία. Το εδάφιο 2 του άρθρου 5 

του Ν.205(Ι)/2002 ορίζει:  

« η έλλειψη υπαιτιότητας δεν αποκλείει τον παράνομο χαρακτήρα της διακρίσεως, ούτε 

την ευθύνη του παραβιάζοντος οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος νόμου »    

Στην ίδια υπόθεση, αποφασίστηκε  ότι το κριτήριο κατά πόσο η 

συμπεριφορά είναι ανεπιθύμητη είναι υποκειμενικό και σημασία έχει το πώς η 

συμπεριφορά έχει εκληφθεί από τον αποδέκτη της. Το πώς την αντιλήφθηκε ο 

δράστης της ή ποια ήταν η πρόθεση του δράστη της είναι άσχετο. Επίσης είναι 

άσχετο το ότι η ίδια συμπεριφορά είναι αποδεκτή και όχι ανεπιθύμητη από 

άλλους εργοδοτούμενους ή ότι θεωρήθηκε στο παρελθόν ως αποδεκτό 

χαρακτηριστικό του εργασιακού περιβάλλοντος.   

Για να είναι ανεπιθύμητη η συμπεριφορά αρκεί να εκδηλώνεται μονομερώς από 

τον δράστη «γεγονός που συντρέχει όχι μόνο όταν υπάρχει ρητή άρνηση συναίνεσης, 

αλλά και όταν επιβάλλεται κατ΄ εκμετάλλευση της ανοχής του άλλου μέρους».  

Πιο συγκεκριμένα, ανεπιθύμητη είναι η συμπεριφορά την οποία ο αποδέκτης 

δεν ζήτησε, δεν επιδίωξε, δεν προκάλεσε ή δεν συναίνεσε σε αυτήν και η οποία είναι 

προσβλητική για αυτόν.   

Η έκφραση της δυσαρέσκειας ή της ενόχλησης του παρενοχλούμενου 

δεν χρειάζεται να είναι ρητή αλλά θα πρέπει να συνάγεται από τη συνολική 

στάση του αποδέκτη απέναντι στις συμπεριφορές για τις οποίες παραπονείται 

ώστε να «καθίσταται δυνατή η αντικειμενική διαπίστωση του ανεπιθύμητου χαρακτήρα 

της συμπεριφοράς, ο οποίος πρέπει να εξωτερικεύεται και να μην παραμείνει στα όρια 

της υποκειμενικής σφαίρας του παρενοχλούμενου, αφού καθίσταται αποφασιστικό 

στοιχείο για την πραγμάτωση της παράνομης συμπεριφοράς ..».  

Πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις στη συμπεριφορά του αποδέκτη ή από το 

περιβάλλον του ότι η συμπεριφορά του δράστη ήταν πραγματικά ανεπιθύμητη. Γίνεται 

αναφορά στην υπόθεση Reed and Bull Information Systems Ltd v Stedman [1999] 

IRLR299, όπου το Employment Appeal Tribunal στην απόφαση του σημείωσε ότι δεν 

είναι απαραίτητο για μια γυναίκα να δημιουργήσει αναστάτωση για να δείξει την 

αποδοκιμασία της και ότι αν υπό τις περιστάσεις είναι λογικό να συναχθεί από 

τη συμπεριφορά της ότι απορρίπτει τη συμπεριφορά για την οποία 

παραπονείται συνέχιση αυτής της συμπεριφοράς από τον δράστη θεωρείται 

σεξουαλική παρενόχληση.  

Η ανοχή της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς δεν εμποδίζει τη στοιχειοθέτηση της 

ανεπιθύμητης συμπεριφοράς και ουσιαστικό κριτήριο είναι κατά πόσον ο αποδέκτης 

της συμπεριφοράς υπό τις περιστάσεις είχε έγκυρη εκλογή όταν εκτίθετο στη 

συμπεριφορά για την οποία παραπονείται.  



 

 

 

 

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση |58 

 

 

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ιεραρχική σχέση του προσώπου που 

παρενοχλείται και του παρενοχλούντος (όταν η σεξουαλική παρενόχληση 

εκδηλώνεται από προϊστάμενο λόγω της υπηρεσιακής εξάρτησης ενέχει και το στοιχείο 

του εξαναγκασμού του υφιστάμενου σε ανοχή αυτής της συμπεριφοράς), οι εξηγήσεις 

του θύματος για ποιο λόγο δεν ενημέρωσε τον δράστη για το ανεπιθύμητο της 

συμπεριφοράς του (π.χ. για να μην θυματοποιηθεί, για να ενσωματωθεί στο εργασιακό 

περιβάλλον, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αντιπαράθεση).  

Συγκατάθεση η οποία εξασφαλίστηκε με απειλές ή υπό καθεστώς  φόβου  δεν 

είναι έγκυρη.   

Συμπεριφορά που έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της 

αξιοπρέπειας του προσώπου ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, 

εξευτελιστικού, ταπεινωτικού  ή επιθετικού εργασιακού περιβάλλοντος 

Η συμπεριφορά που επιδεικνύεται πρέπει να είναι τέτοιας μορφής και φύσης 

που να μπορεί λογικά να θεωρηθεί, υπό τις περιστάσεις, ότι προσβάλει την 

αξιοπρέπεια του αποδέκτη της (ηθική μείωση του), ιδίως με τη δημιουργία ενός 

δυσμενούς, εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού 

εργασιακού περιβάλλοντος για το πρόσωπο του  αποδέκτη της. Δηλαδή τέτοια 

συμπεριφορά που μπορεί λογικά υπό τις περιστάσεις να χαρακτηριστεί ως 

προσβλητική, εκφοβιστική και ταπεινωτική για τον αποδέκτη της από το ίδιο πρόσωπο 

του αποδέκτη της.  

Σχετικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση του εν 

λόγω παράγοντα είναι η ηλικία του αποδέκτη, η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή του 

αποδέκτη, οποιαδήποτε αναπηρία του αποδέκτη, το πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα η 

παρενόχληση, η θέση του αποδέκτη στην εργασία και η φύση της σχέσης των 

εμπλεκομένων.  

Η ανεπιθύμητη συμπεριφορά συνιστά σεξουαλική παρενόχληση αν έχει 

ως αποτέλεσμα τη μείωση της αξιοπρέπειας και τη δημιουργία του εκφοβιστικού 

και ταπεινωτικού περιβάλλοντος ανεξάρτητα από την πρόθεση του ατόμου που 

εκδήλωσε την εν λόγω συμπεριφορά. Η διαπίστωση του γεγονότος ότι το θύμα 

λογικά βίωσε τη συμπεριφορά του θύτη ως προσβλητική, εκφοβιστική και ταπεινωτική 

είναι αρκετή για να κριθεί η εν λόγω συμπεριφορά ως ανεπίτρεπτη σεξουαλική 

παρενόχληση.   

Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας ν. Παύλος Αντωνίου, Αρ. Υπόθεσης: 

885/12, 11/3/2015 

Ο κατηγορούμενος μεταξύ άλλων, βρέθηκε ένοχος για την κατηγορία της 

Σεξουαλική παρενόχληση, κατά παράβαση των άρθρων 2, 4, 12(1) και 30(1) του Περί 

Ίσης μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στη Επαγγελματική 

Εκπαίδευση Νόμου 205(Ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 40(1)2006. 
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Ο κατηγορούμενος είναι ιατρός σε ιδιωτικό  Νοσοκομείο. Η παραπονούμενη 19 

ετών  ήταν η γραμματέας του κατηγορούμενου.  Το γραφείο της παραπονούμενης 

βρισκόταν έξω από το γραφείο του κατηγορούμενου. 

Η παραπονούμενη κλήθηκε από τον κατηγορούμενο να μεταβεί στο γραφείο 

του της πρότεινε να καθίσει και είχαν μια συζήτηση όπου ο κατηγορούμενος την 

ρωτούσε για διάφορα προσωπικά της θέματα. Την ρώτησε επίσης εάν είναι 

ευχαριστημένη από την εργοδότησή της και αν συνήθισε τον τρόπο εργασίας της μια 

που η πρόσληψη της ήταν σχετικά πρόσφατη, και ακολούθως, όταν η παραπονούμενη 

σηκώθηκε για να επιστρέψει στο γραφείο της, ο κατηγορούμενος την αγκάλιασε και με 

τα δύο του χέρια, την φίλησε στο λαιμό στη δεξιά μεριά, μετά προσπάθησε να την 

φιλήσει στο στόμα όπου η παραπονούμενη σοκαρισμένη αποτραβήχτηκε ξεκινώντας 

να πάει προς το γραφείο της. Όταν γύρισε προς την πόρτα για να φύγει, ο 

κατηγορούμενος την άγγιξε στα οπίσθια με το χέρι του. 

Η σοβαρότητα των δύο αδικημάτων που έχει παραδεχτεί ο κατηγορούμενος 

προκύπτει άμεσα από τις ποινές που ο ίδιος ο νομοθέτης έχει προνοήσει για αυτά. 

Συγκεκριμένα με βάση το άρθρο 30(Ι) του Ν.205(Ι)/2002 Περί Ίσης Μεταχείρισης 

Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, 

πρόσωπο που είναι ένοχο για το αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης τιμωρείται 

με πρόστιμο μέχρι Λ.Κ.4.000 ως ήταν τότε ή με ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μηνών ή και 

στις δύο περιπτώσεις ανάλογα. 

Πάγια γραμμή της νομολογίας είναι ότι αδικήματα σεξουαλικής φύσης 

τιμωρούνται από τα Δικαστήρια με αποτρεπτικές ποινές, σε μια προσπάθεια 

καταστολής τους, τόσο γιατί στρέφονται και προσβάλλουν τα ήθη γενικά, όσο και γιατί 

συνθλίβουν την προσωπικότητα των θυμάτων (Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας 

ν. Κυριάκου Κυριάκου (2008) 2 Α.Α.Δ. 562, 568). Καθίστανται δε ιδιαίτερα σοβαρά, 

όταν στρέφονται εναντίον νεαρών προσώπων, τα οποία δεν έχουν ακόμη 

ολοκληρωμένη και ορθή εικόνα για τη σεξουαλική πτυχή της ζωής ούτε σταθερές 

δυνάμεις αντίστασης. Με τη διαπίστωση, βέβαια, της σοβαρότητας των αδικημάτων, 

το έργο του δικαστηρίου δεν εξαντλείται. Η εξατομίκευση της ποινής είναι μια διεργασία 

απαραίτητη, που σκοπό έχει να προσαρμόσει την ποινή όχι μόνο στο αδίκημα αλλά 

και στο συγκεκριμένο δράστη. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σεξουαλικών αδικημάτων, 

αυτή δεν μπορεί να αφήνεται να οδηγεί στην εξουδετέρωση, είτε της προβλεπόμενης 

από το νόμο ποινής είτε του αποτρεπτικού χαρακτήρα της. 
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