
1

ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ 
— 2015— 

Επιτροπής Ισότητας των Φύλων 
στην Απασχόληση & Επαγγελματική 

Εκπαίδευση (ΕΙΦ)



ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΙΦ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ-ΕΙΦ

A. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

B. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015

Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ | ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Δ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ε. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤ. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΦΟΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ζ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Η. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
Σύνθεση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην 
Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  
Πρόγραμμα δράσης ΕΙΦ 2016

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Διακήρυξη 8ης Μαρτίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  
Τετράπτυχο οικονομικής κρίσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  
Απορρέουσες δράσεις ΕΙΦ από το Στρατηγικό Σχέδιο 
Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (2014-2017)

4

6

14

15

19

23

30

30

31

31

33

34 

37 

39  

45 

46  

53 



54

Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί 
θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική και 
κοινωνική της ανάπτυξη. Η Επιτροπή Ισότητας 
Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση, μέσα σε δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες  για τον τόπο μας, κατάφερε 
κατά τη διάρκεια του 2015 να υλοποιήσει 
δράσεις που είχαν ως στόχο την προώθηση της 
Έμφυλης Ισότητας στην Απασχόληση και στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

Ο απολογισμός της δράσης της Επιτροπή Ισότητας για το 2015, δείχνει 
την απήχηση του θεσμού στις ανάγκες της κοινωνίας, επιβεβαιώνει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών στον θεσμό και υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 
της παρέμβασής του. Η Επιτροπή είχε μια διαρκή παρουσία στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι με πληθώρα παρεμβάσεων που αποσκοπούσαν στην προώθηση 
της έμφυλης ισότητας και στη στήριξη θυμάτων έμφυλης διάκρισης, αλλά 
και στο σεβασμό των δικαιωμάτων τους και στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων σε βάρος τους. 

Τα προβλήματα που αναδεικνύουν τα τηλεφωνήματα και τα παράπονα για 
διακρίσεις σε θέματα Ίσης Μεταχείρισης των Φύλων στην Απασχόληση 
στον ιδιωτικό τομέα, εστιάζονται, κυρίως, στη συμπεριφορά μιας μερίδας 
εργοδοτών κατά την περίοδο εγκυμοσύνης και μητρότητας. Παρά την 
αυστηρή προστασία που παρέχουν οι διατάξεις του νόμου στις εργαζόμενες, 
κατά την περίοδο μητρότητας, πολλοί εργοδότες προβαίνουν σε απολύσεις 
εγκύων ή σε απολύσεις κατά τη διάρκεια της προστατευόμενης από το 
νόμο περιόδου. Προβλήματα εμφανίζονται, όμως, και κατά την επάνοδο 
της εργαζομένης στην εργασία έπειτα από την άδεια μητρότητας.  Συχνό, 
μάλιστα, φαινόμενο, αποτελούν οι προφορικές απολύσεις εργαζομένων 
σε περίοδο προστασίας μητρότητας και χωρίς την απαιτούμενη επίκληση 
σημαντικού λόγου, όπως αυτοί προβλέπονται από τη νομοθεσία περί 
προστασίας της μητρότητας. 

Η Επιτροπή Ισότητας Αντρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση δραστηριοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Α΄ 
εξαμήνου του 2015, κυρίως, στον τομέα της προώθησης Κώδικα Πρόληψης 
και Αντιμετώπισης της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον Εργασιακό Χώρο 
και στην Ενημέρωση/Διαφώτιση των εργαζομένων στον Ημιδημόσιο και 
Ιδιωτικό τομέα. 

Επίσης, σε ότι αφορά τη δικτύωσή της στην κυπριακή κοινωνία, απέστειλε 
επιστολές με το έντυπο υλικό που εξέδωσε  σε άτομα που κατέχουν θέσεις 
κλειδιά στην Κύπρο (Βουλευτές, Υπουργούς, Γενικούς Διευθυντές/ντριες 
Υπουργείων, Πανεπιστήμια, Δήμους, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συνδικαλιστικές, 
Εργοδοτικές και Γυναικείες Οργανώσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις-
ΜΚΟ που προωθούν την έμφυλη ισότητα κτλ.). 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΙΦ Σε ότι αφορά το πρόγραμμα δράσης της για το 2015, αυτό υλοποιήθηκε 
σχεδόν πλήρως και έχουν τροχιοδρομηθεί δράσεις για το 2016.

Στην προσπάθειά της να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της μελέτης 
που διεξήγαγε για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ισότητα 
των Φύλων στην Κύπρο, απέστειλε επιστολή στις εργοδοτικές και 
συνδικαλιστικές οργανώσεις για συνδιοργάνωση δράσεων και αναμένει τον 
καθορισμό συναντήσεων. 

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση μέσα σε αντίξοες συνθήκες για τον τόπο μας, προσπάθησε να 
αναπτύξει διάφορες δράσεις για την προώθηση της ουσιαστικής Ισότητας 
των Φύλων, η οποία  κρίνεται αναγκαία, σύμφωνα με μελέτες, ιδιαίτερα σε 
περιόδους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης κατά τις οποίες τα δικαιώματα 
των γυναικών χρήζουν περαιτέρω προστασίας και υπεράσπισης. 

Αναγνωρίζοντας ότι η ένταξη της διάστασης του φύλου (gender 
mainstreaming) στις δημόσιες πολιτικές είναι απαραίτητη, ώστε άνδρες 
και γυναίκες να ωφελούνται ισότιμα από τις δημόσιες παρεμβάσεις, η ΕΙΦ 
πρωτοστάτησε στην προώθηση της σύστασης Μηχανισμού Εκπαίδευσης 
Δημόσιων Λειτουργών, αλλά και Μηχανισμών Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης των Δημόσιων Πολιτικών ως προς τις επιπτώσεις τους στο 
φύλο, σε συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης-
ΚΑΔΔ, τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και την Έδρα Ουνέσκο του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Η δράση αυτή έχει ενταχθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για 
την Ισότητα των Φύλων 2014-20171,  ήδη έχει γίνει μια συνεδρία και 
αναμένεται ότι σε επόμενες συνεδρίες, υπό την εποπτεία της Κυπριακής 
Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης–ΚΑΔΔ, θα καταρτιστεί πρόγραμμα και θα 
χρονοστοχοθετηθούν δράσεις. 

Η Επιτροπή στοχεύει σύντομα να δημιουργήσει σελίδα στο Facebook για να 
ενισχύσει την παρουσία της μέσα από το  πιο δημοφιλές μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης και για να παρουσιάζει  σημαντικές δραστηριότητές της. Η 
δυναμική των νέων μέσων και η ταχύτατη αλληλεπίδρασή τους αναμένεται 
ότι θα διευρύνουν σε μεγάλο βαθμό την απήχηση και τη διάδοση των 
παρεμβάσεων και δράσεων της Επιτροπής στους χρήστες του διαδικτύου 
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Προέδρου της Επιτροπής 
Ισότητας Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση-ΕΙΦ λίγο πριν την εκπνοή του 2015, διαπιστώνω ότι η ΕΙΦ 
έχει και ρόλο και λόγο. Η δράση της θα συνεχιστεί, μέσα από αγαστή 
συνεργασία μεταξύ των μελών της Επιτροπής, με τους ίδιους ρυθμούς και 
την ίδια διάθεση, για προώθηση της Ισότητας των Φύλων στη Απασχόληση 
και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων για 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Λουίζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου

Πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας των Φύλων 
στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

1 Βλέπε περίληψη του με 
όσες δράσεις αφορούν 
την Επιτροπή Ισότητας των 
Φύλων στην Απασχόληση 
και στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση στο 
Παράρτημα VI.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των 
φύλων στην Ε.Ε. (2015), η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών συγκαταλέγεται 
στις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1957, όταν η αρχή της 
ίσης αμοιβής για ίση εργασία περιλήφθηκε στη Συνθήκη της Ρώμης. 

Αν και αρκετές ανισότητες παραμένουν, έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες στην προώθηση της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και σε ειδικά μέτρα για την πρόοδο 
των γυναικών, εκεί και όπου έχουν εφαρμοστεί, κυρίως χάρη στη νομοθεσία 
για την ίση μεταχείριση.

Κάποιες θετικές τάσεις αποτελούν ο αυξημένος αριθμός γυναικών στην αγορά 
εργασίας και η πρόοδός τους στην εξασφάλιση καλύτερης εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Ωστόσο, διαφορές μεταξύ των φύλων παραμένουν και στην αγορά 
εργασίας όπου φαίνεται ότι οι γυναίκες συνεχίζουν να υπερεκπροσωπούνται 
στους χαμηλότερα αμειβόμενους τομείς, ενώ αντίθετα να υποεκπροσωπούνται 
στις θέσεις λήψης αποφάσεων, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα.  

Από έρευνες που έχουν γίνει φαίνεται ότι οι γυναίκες έχουν εισέλθει στην 
αγορά εργασίας σε μεγάλους αριθμούς, γεγονός που συνέβαλε στην οικονομική 
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών της Ε.Ε. Ωστόσο, 
ο στόχος της ουσιαστικής ισότητας των δύο φύλων συνεχίζει να απέχει από 
την ολοκλήρωση του, αφού, στη βάση της Ετήσιας Έκθεσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων στην Ε.Ε (2015)2 και παρά την πρόοδο 
των μέτρων και πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί, η ισότητα των φύλων 
εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο βαθμό μια “εκκρεμότητα”. Χρειάζεται να 
αναπτυχθούν εργαλεία ευαισθητοποίησης από τους φορείς χάραξης πολιτικής 
για να είναι σε θέση να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν καλύτερες και 
αποτελεσματικότερες πολιτικές.

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα των 
Φύλων στην Ε.Ε (2015), οι διαφορές μεταξύ των φύλων στην απασχόληση και 
στη λήψη αποφάσεων έχουν αρχίσει να μειώνονται τα τελευταία χρόνια, αλλά οι 
γυναίκες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 25% των μελών 
των Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών, παρά το γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν 
το 46% του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού, δηλαδή σχεδόν το μισό. Το 
ποσοστό επίτευξης ισότητας μεταξύ των δύο φύλων διαφέρει σημαντικά μεταξύ 
των κρατών μελών. Επιπρόσθετα,  φαίνεται ότι η εφαρμογή ελλιπών πολιτικών 
για την εξισορρόπηση της προσωπικής, επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 
εμποδίζουν την απασχόληση των γυναικών, και  κατ’ επέκταση τις δυνατότητές 
τους για οικονομική ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, η πρόοδος στο έμφυλο 
χάσμα αμοιβών (16%), καθώς και στο έμφυλο χάσμα συντάξεων (39%) είναι 
απογοητευτικά αργή. Τέλος, σημειώνεται ότι ο επαγγελματικός διαχωρισμός 
εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένος και οι γυναίκες τείνουν να 
συγκεντρώνονται σε λιγότερο καλά αμειβόμενους τομείς. 

Παρατηρήθηκε θραύση της «γυάλινης οροφής» στη συμμετοχή περισσότερων 
γυναικών στα συμβούλια των επιχειρήσεων μετά την πρόταση οδηγίας της 

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
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Επιτροπής για αύξηση του ποσοστού παρουσίας των εκπροσώπων του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου μεταξύ των μη εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών στο 40%, μέχρι το 2020. Πολλές χώρες έχουν λάβει νομικά μέτρα για 
την προώθηση μιας καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των φύλων στα Διοικητικά 
Συμβούλια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των γυναικών που 
συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια, φθάνοντας από 11% το 2010 σε 17,8% 
το 2014. Πρόκειται για ένα ρυθμό προόδου τέσσερις φορές υψηλότερο σε 
σχέση με την περίοδο 2003 – 2010.

Ενώ μερικά Εθνικά Κοινοβούλια και Κυβερνήσεις είναι κοντά στην επίτευξη 
της ισότητας των φύλων, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν 
λιγότερο από το ένα τρίτο των Υπουργών και των μελών των Κοινοβουλίων 
στη συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών. Με αυτόν τον ρυθμό 
αλλαγής, υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν άλλα 70 χρόνια για την επίτευξη 
ουσιαστικής ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Ως εκ τούτου, απαιτούνται 
πολιτικές πρωτοβουλίες για να επιταχυνθεί η πρόοδος και να ανταποκριθεί στις 
προσδοκίες των πολιτών. Σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι (94%) συμφωνούν ότι η 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Η μεγάλη 
πλειοψηφία των πολιτών (76%) πιστεύει ότι η αντιμετώπιση της ανισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την Ε.Ε 
(Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων στην 
Ε.Ε, 2015)3.

Η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρει επίσης ότι:
• Οι γυναίκες συνεχίζουν να επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος της μη 

αμειβόμενης εργασίας της φροντίδας του νοικοκυριού και της οικογένειας. 
Συγκεκριμένα οι γυναίκες αφιερώνουν, κατά μέσο όρο, 26 ώρες την 
εβδομάδα για τη φροντίδα των παιδιών και τις δουλειές του σπιτιού, ενώ οι 
άνδρες μόλις 9 ώρες. 

• Οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν λιγότερες πιθανότητες να καταλάβουν 
ανώτερες θέσεις. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, αντιπροσωπεύουν, 
κατά μέσο όρο, το 17,8% των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων στις 
μεγαλύτερες εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, το 2,8% των Γενικών 
Διευθυντών, το 27% των κυριότερων υπουργών και το 27% των μελών των 
Εθνικών Κοινοβουλίων.

• Η έμφυλη βία σε βάρος των γυναικών  εξακολουθεί να είναι ανησυχητικά 
υψηλή, αφού το ένα τρίτο  από αυτές στην Ε.Ε. έχουν υποστεί σωματική ή 
σεξουαλική βία, εντός ή/και εκτός εργασίας.

• Όσον αφορά την εκπαίδευση, οι άνδρες εγκαταλείπουν το σχολείο με 
μεγαλύτερη συχνότητα από ότι οι γυναίκες και έχουν χαμηλότερη απόδοση 
στην ανάγνωση. Αντίθετα,  οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να έχουν πτυχίο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ωστόσο υποεκπροσωπούνται σημαντικά στον 
τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών, 
σε σπουδές και σταδιοδρομία στον τομέα της έρευνας και σε ανώτερες 
θέσεις σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση, όπως μετρούνται με τους δείκτες της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, χαρακτηρίζονται από έμφυλες ανισότητες: 
• Το 2013, το 10,2% των νεαρών γυναικών εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο 

σε σύγκριση με το 13,6% των νέων ανδρών. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
φοίτησε ποσοστό 41,2% των γυναικών και 32,7% των ανδρών. Επιπλέον, 

κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής η συμμετοχή των γυναικών στη δια βίου 
μάθηση είναι συχνότερη από ότι αυτή των ανδρών.

• Παρά το γεγονός ότι το 60% των πτυχιούχων πανεπιστημίων είναι γυναίκες, 
οι γυναίκες αυτές εξακολουθούν να λαμβάνουν για κάθε ώρα εργασίας τους 
αμοιβή χαμηλότερη κατά 16% από εκείνη των ανδρών. 

• Είναι πιο πιθανό να εργάζονται οι γυναίκες με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (32% έναντι 8,2% των ανδρών) και να διακόψουν την 
επαγγελματική δραστηριότητά τους για να αναλάβουν τη φροντίδα τρίτων 
προσώπων. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να ανέρχεται στο 39% 
η απόκλιση μεταξύ των φύλων στις συντάξεις. 

• Συμπερασματικά, ενώ η συμμετοχή των γυναικών στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση υπερβαίνει αυτή των ανδρών στα 
περισσότερα κράτη μέλη, αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα των γυναικών 
αποφοίτων δε μεταφράζεται πλήρως σε πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας: 
η πιθανότητα των ανδρών και των γυναικών να απασχοληθούν αυξάνεται 
με το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, αλλά το χάσμα μεταξύ των φύλων 
στην απασχόληση παραμένει σημαντικό, ακόμη και στα υψηλότερα επίπεδα 
μορφωτικού επιπέδου (73,4% για τις γυναίκες με πτυχίο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, 77,7% για τους άνδρες).

• Ο έμφυλος επαγγελματικός διαχωρισμός, ή αλλιώς η τάση για τις γυναίκες 
και τους άνδρες να συγκεντρώνονται σε διαφορετικούς τύπους εργασίας, 
εν μέρει αντικατοπτρίζει τις έμφυλες διαφορές στην εκπαίδευση και στην 
κατάρτιση. Οι γυναίκες εξακολουθούν να υπερεκπροσωπούνται σε τομείς 
σπουδών που συνδέονται με παραδοσιακούς γυναικείους ρόλους, όπως 
είναι οι τέχνες, οι ανθρωπιστικές επιστήμες, η υγεία και η διδασκαλία, αλλά 
υποεκπροσωπούνται στη μηχανική, στην επιστήμη και στα μαθηματικά4.

• Ακόμα και όταν αποφοιτήσουν γυναίκες στις επιστήμες και στην τεχνολογία, 
είναι λιγότερο πιθανό να εργαστούν σε αυτούς τους τομείς. Για παράδειγμα, 
μόνο 29 από κάθε 1.000 γυναίκες απόφοιτες έχουν πτυχίο που σχετίζεται 
με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μόνο τέσσερις εργάζονται άμεσα στην 
τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι ανισότητες των φύλων 
στην επιστήμη και στην έρευνα εξακολουθούν να υπάρχουν: οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν το 59% των νέων αποφοίτων, αλλά το 46% των κατόχων 
διδακτορικού διπλώματος, το 33% των ερευνητών, μόνο το 20% του 
υψηλότερου ακαδημαϊκού προσωπικού και το 11% των επικεφαλής των 
πανεπιστημίων ή ιδρυμάτων που εξομοιώνονται με πανεπιστήμια. Επίσης, 
υπάρχουν ισχυρές ανισότητες μεταξύ των φύλων στο επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού, με τις γυναίκες να υπερεκπροσωπούνται σημαντικά στο σώμα 
των διδασκόντων, αλλά να υποεκπροσωπούνται σε διευθυντικές θέσεις, 
συμπεριλαμβανομένης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

• Η επιμονή σε αυτόν τον διαχωρισμό στην εκπαίδευση και στα επαγγέλματα 
ενισχύει τα στερεότυπα των φύλων, διευκολύνει την υποτίμηση της εργασίας 
των γυναικών, οδηγεί στη μη βέλτιστη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων και των 
θέσεων εργασίας και συμβάλλει στη στενότητα της αγοράς εργασίας. Για να 
ξεπεραστούν τα στερεότυπα και ο διαχωρισμός χρειάζεται ενθάρρυνση των 
νέων, ιδίως των γυναικών, να ακολουθήσουν σταδιοδρομία που σχετίζεται 
με την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας-ΤΠΕ. 

• Όταν οι γυναίκες συνταξιοδοτούνται, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την 
ενσωματωμένη διάκριση στις συντάξεις. Παραμένει σημαντική διαφορά, 
αφού το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις διευρύνθηκε σε 39% το 2012 
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από 38% το 2008. Σε ορισμένες χώρες το ένα τρίτο των γυναικών δε 
λαμβάνουν καθόλου σύνταξη. Σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, οι γυναίκες 
της τρίτης ηλικίας είναι πολύ πιο εκτεθειμένες στον κίνδυνο της φτώχειας 
από ότι οι άνδρες. Οι χαμηλότερες αμοιβές των γυναικών, η υψηλότερη 
συγκέντρωση σε εργασίες μερικής απασχόλησης και η διακοπή της εργασίας 
λόγω μητρότητας και φροντίδας παιδιών και άλλων εξαρτημένων ατόμων, 
συμβάλλουν στη μείωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των γυναικών5.

• Οι χήρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες - κυρίως μητέρες - αποτελούν 
ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα. Πάνω από το ένα τρίτο των μονογονεϊκών 
οικογενειών έχουν μη ικανοποιητικά έσοδα. 

• Οι γυναίκες ζουν περισσότερα χρόνια από τους άνδρες. Συχνά παρατηρείται 
επιδείνωση της υγείας και παρουσίαση αναπηρίας. Η μακροχρόνια 
περίθαλψη είναι, επομένως, ακόμη πιο σημαντική για τις γυναίκες και, 
σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 20156, πρέπει 
επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι μακροπρόθεσμες ανάγκες φροντίδας σε 
μια κοινωνία που γερνά. 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ακολουθούν ορισμένα χρήσιμα και ενδιαφέροντα συγκριτικά στατιστικά στοιχεία 
Ε.Ε. και Κύπρου, από την Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2015) :
• Αναλογία παιδιών κάτω των 3 ετών σε επίσημες δομές φροντίδας  το 2012: 

28% (Κύπρος: 26%).
• Αναλογία παιδιών από 3-6 χρονών σε επίσημες δομές φροντίδας το 

2012:29% (Κύπρος: 26%).
• Αναλογία παιδιών από 6 χρονών και άνω σε επίσημες δομές το 2012: 82% 

(Κύπρος: 74%)7. 
• Πλήρης απασχόληση γυναικών και ανδρών στην Ευρώπη των 28 το 2013: 

62,6% (Κύπρος: γυναίκες 57,1% και άνδρες 70%).
• Μισθολογικό κενό μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. το 2013: 16,4% 

(Κύπρος: 15,8%).
• Επαγγελματικός διαχωρισμός σε επαγγέλματα στην Ευρώπη των 28 το 

2013:24,4% (Κύπρος: 28,2%).
• Επαγγελματικός διαχωρισμός σε επαγγελματικούς τομείς στην Ευρώπη των 

28 το 2013:18,9% (Κύπρος: 18,9%).
• Πρόωρη διακοπή της φοίτησης στο σχολείο στην Ευρώπη των 28 το 2013: 

γυναίκες 10,2% και άνδρες 13,6% (Κύπρος: 4,2% και 14,8% αντίστοιχα).
• Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη το 2013: γυναίκες 

25,4% και άνδρες 23,6% (Κύπρος: 28,8% και 26,8% αντίστοιχα).
• Συνταξιοδοτικό κενό μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. το 2014: 

38,5% (Κύπρος: 35,2%).
• Συμμετοχή των γυναικών στα Εθνικά Κοινοβούλια στην Ευρώπη των 28 το 

2014: 28% (Κύπρος: 14%).
• Συμμετοχή των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των μεγαλύτερων 

δημοσίων εισηγμένων επιχειρήσεων στην Ευρώπη των 28 για το 2014: 
20% (Κύπρος: 9%).

Μια πιο ευφάνταση ματιά σε σχέση με τα στατιστικά αυτά στοιχεία 
παρουσιάζεται στην εικονογραφημένη απεικόνιση τους στο Σχήμα 1.

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας σε επίπεδο Ε.Ε. σχετικά με τη 
βία κατά των γυναικών, που πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA, 2014) και 
βασίζεται σε συνεντεύξεις 42.000 γυναικών, καταδεικνύει ότι μία στις τρεις 
γυναίκες (33%) έχει υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική βία από την ηλικία 
των 15 ετών, περιλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης στον 
εργασιακό χώρο8.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Forum  (2014) 
για τις ανισότητες ανάμεσα στα δύο φύλα σε όλο τον κόσμο, στις πέντε 
πρώτες θέσεις χωρών  που προωθούν την έμφυλη ισότητα εμφανίζονται οι 
“συνήθεις ύποπτοι”, δηλαδή οι ακόλουθες Σκανδιναβικές χώρες: Ισλανδία 
(0,85), Φινλανδία (0,84), Νορβηγία (0,83), Σουηδία (0,81) και Δανία 
(0,80). Η Κύπρος κατατάσσεται στην 95η θέση με βαθμό 0,674, ενώ στην 
τελευταία θέση βρίσκεται η Υεμένη με συνολικό βαθμό 0,514. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, μόνο οι μισές γυναίκες που 
βρίσκονται σε ηλικία εργασίας ανήκουν στο παγκόσμιο εργατικό δυναμικό, 
συγκριτικά με τα 3/4 του αντρικού πληθυσμού. Ταυτόχρονα, οι γυναίκες 
συγκεντρώνονται σε εργασίες χαμηλά αμειβόμενες και περνούν, συνήθως, 
τρεις ώρες περισσότερες κάθε μέρα από όσο οι άνδρες σε απλήρωτες 
εργασίες, όπως π.χ. η φροντίδα του νοικοκυριού στις αναπτυσσόμενες χώρες 
και δύο ώρες παραπάνω συγκριτικά με τους άνδρες στις αναπτυγμένες 
χώρες.  «Έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά δεν έχουμε προοδεύσει αρκετά» και 
«Προχωρούμε πολύ, πολύ αργά» αναφέρει η Έκθεση9.

2 Ετήσια Έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την Ισότητα των 
Φύλων στην ΕΕ 2015.

3 Ετήσια Έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την Ισότητα των 
Φύλων στην ΕΕ 2015. 
http://ec.europa.eu/justice/
gender-equality/index_
el.htm

4 Ετήσια Έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την Ισότητα των 
Φύλων στην ΕΕ 2015. 
http://ec.europa.eu/justice/
gender-equality/index_
el.htm

5 Ετήσια Έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την Ισότητα των 
Φύλων στην ΕΕ 2015. 
http://ec.europa.eu/justice/
gender-equality/index_
el.htm

6 Ετήσια Έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την Ισότητα των 
Φύλων στην ΕΕ 2015. 
http://ec.europa.eu/justice/
gender-equality/index_
el.htm

7 Ετήσια Έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την Ισότητα των 
Φύλων στην ΕΕ 2015. 
http://ec.europa.eu/justice/
gender-equality/index_
el.htm

8 http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-14-
423_el.htm

9 Έκθεση του Παγκόσμιου 
Οικονομικού Forum για την 
Ισότητα των Φύλων, 2014.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ-ΕΙΦ

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση (ΕΙΦ), συστάθηκε και λειτουργεί βάσει των Άρθρων 22 και 23 
των περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και 
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμων του 2002-2009 της Νομοθεσίας 
205(Ι)2002.  Συνοπτικά, ο ρόλος της Επιτροπής είναι συμβουλευτικός, ενώ 
παράλληλα επιλαμβάνεται θεμάτων που εμπίπτουν στους σκοπούς και το πεδίο 
εφαρμογής του πιο πάνω Νόμου. Ειδικότερα, συμβουλεύει τον/την εκάστοτε 
Υπουργό αναφορικά με τον καθορισμό ή την αναθεώρηση της εθνικής πολιτικής 
και νομοθεσίας στα θέματα που είναι σχετικά με το πεδίο αρμοδιότητάς 
της, παρακολουθεί την εφαρμογή του σχετικού Νόμου από την αρμόδια 
Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
αυτεπάγγελτα υποβάλλει παράπονα ή δέχεται παράπονα τα οποία διαβιβάζει 
στον Αρχιεπιθεωρητή για κατάλληλο χειρισμό κτλ.

Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 
2003 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε το 2004, το 2006, το 2007,το 2009 
και το 2014.  Σκοπός της εν λόγω νομοθεσίας είναι η εφαρμογή της αρχής 
της Ίσης Μεταχείρισης Αντρών και Γυναικών στην πρόσβαση σε επαγγελματικό 
προσανατολισμό, στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στους 
όρους και τις συνθήκες παροχής τους, στην πρόσβαση στην απασχόληση, 
στους όρους και στις συνθήκες απασχόλησης, περιλαμβανόμενης και της 
επαγγελματικής ανέλιξης, και στους όρους και στις προϋποθέσεις απόλυσης.

Η νομοθεσία καλύπτει μεταξύ άλλων:
• Τους όρους πρόσβασης στην απασχόληση, π.χ. ισότητα στην πρόσληψη. 
• Την πρόσβαση σε όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα επαγγελματικού 

προσανατολισμού, κατάρτισης, εκπαίδευσης  και επιμόρφωσης.
• Τις εργασιακές συνθήκες, τις αμοιβές και τους άλλους όρους απασχόλησης.
• Τους όρους τερματισμού της απασχόλησης, π.χ. τις απολύσεις.

Η νομοθεσία απαγορεύει την άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου:
• Άμεση διάκριση λόγω φύλου σημαίνει τη δυσμενή μεταχείριση προσώπου 

που συνδέεται άμεσα με το φύλο του.  
• Έμμεση διάκριση λόγω φύλου υπάρχει όταν μια συμπεριφορά, που 

εκ πρώτης όψεως φαίνεται ουδέτερη, θέτει άτομα ενός φύλου σε 
δυσμενέστερη θέση, συγκριτικά με άτομα του άλλου φύλου.

• Απαγορεύει επίσης την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση:
• Παρενόχληση σημαίνει την ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη της συμπεριφορά 

που σχετίζεται με το φύλο, η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την 
προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου κατά την απασχόληση ή 
την επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτισή ή κατά την πρόσβαση σε 
απασχόληση ή επαγγελματική κατάρτιση.

• Σεξουαλική παρενόχληση σημαίνει την οποιαδήποτε ανεπιθύμητη από τον 
αποδέκτη της συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης, που εκφράζεται με λόγια 
ή πράξεις και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας 
ενός προσώπου κατά την απασχόληση ή την επαγγελματική εκπαίδευση 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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ή κατάρτιση ή κατά την πρόσβαση σε απασχόληση ή επαγγελματική 
εκπαίδευση ή κατάρτιση.

Το Άρθρο 22 της Νομοθεσίας προνοεί τη σύσταση Επιτροπής Ισότητας10
ως ακολούθως: 

«(1) Συνίσταται Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση, η οποία απαρτίζεται από:
(α) Πρόεδρο διοριζόμενο από τον Υπουργό.
(β) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων.
(γ) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως.
(δ) Εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.
(ε) Εκπρόσωπο από κάθε εργοδοτική οργάνωση που είναι μέλος του 

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

Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.
(2) Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων διορίζονται 

από τον/την Υπουργό μετά από σύσταση των οργανώσεων τους:
Νοείται ότι σε περίπτωση που οι οργανώσεις δεν υποδείξουν εκπροσώπους 
εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί από τον/την 
Υπουργό, η Επιτροπή θεωρείται ότι συγκροτήθηκε και ενεργεί νόμιμα.

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

(4) Ο ρόλος της Επιτροπής είναι συμβουλευτικός.
(5) Η Επιτροπή ρυθμίζει η ίδια τα της λειτουργίας και τις διαδικασίες της. Για το 

σκοπό αυτό έχει ετοιμάσει σχετικούς κανονισμούς λειτουργίας.
(6) Ο Πρόεδρος και τέσσερα από τα μέλη της Επιτροπής, εκ των οποίων δύο 

πρέπει να είναι κρατικοί εκπρόσωποι, αποτελούν απαρτία. 
(7) Η γραμματειακή και άλλη υλικοτεχνική στήριξη της Επιτροπής παρέχεται 

από το Υπουργείο Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων.»

Στο Άρθρο 23 της Νομοθεσίας καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής   
ως ακολούθως:

«(1) Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητες να επιλαμβάνεται θεμάτων που εμπίπτουν 
στους σκοπούς και το πεδίον εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από τη γενικότητα των διατάξεων του εδαφίου (1) του 
παρόντος άρθρου, η Επιτροπή μπορεί να:
(α) Συμβουλεύει αναφορικά με τον καθορισμό ή την αναθεώρηση 

της εθνικής πολιτικής στα θέματα που είναι σχετικά με το πεδίον 
αρμοδιότητάς της.

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

(γ) Παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος Νόμου από την αρμόδια 
Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων.

(δ) Εισηγείται την εισαγωγή μέτρων και την εφαρμογή προγραμμάτων για 
προώθηση της ισότητας των φύλων στο πεδίον αρμοδιότητας της.

(ε) Προωθεί τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών, συμπεριλαμβανομένης και 
της συλλογής στατιστικών στοιχείων, σχετικών με οποιοδήποτε ζήτημα 
που εμπίπτει στο πεδίον αρμοδιότητας της.

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

(ζ) Παρέχει σε όποιον ενδιαφερόμενο το ζητήσει και χωρίς οικονομική 
του επιβάρυνση, συμβουλές επί θεμάτων σχετικών με την ισότητα 
των φύλων σε θέματα που εμπίπτουν στο πεδίον αρμοδιότητας της.

(η) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

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

(ι) Αυτεπάγγελτα υποβάλλει παράπονα, ή δέχεται παράπονα τα οποία 
διαβιβάζει, στον Αρχιεπιθεωρητή για κατάλληλο χειρισμό και για τα 
οποία θα πρέπει να τυγχάνει στη συνέχεια σχετικής ενημέρωσης.

(ια) Παρέχει ανεξάρτητη συνδρομή προς τα θύματα διακρίσεων 
όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση, με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος των θυμάτων και των ενώσεων, οργανισμών ή άλλων 
νομικών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 18Α. 
Νοείται ότι η φύση, το είδος, το περιεχόμενο και η διαδικασία 
παροχής της ανεξάρτητης συνδρομής καθορίζεται με τους 
Κανονισμούς ΚΔΠ 176/2009 που εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 34 
και οι οποίοι εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2009.

10 Βλέπε Παράρτημα I για 
σύνθεση Επιτροπής.

* Φωτό 1-3.

Φωτο.1— Συναντήσεις με Υπουργό Εργασίας, Προνοιας 
και Κοιν. Ασφαλίσεων

Φωτο.2— Συναντήσεις με Υπουργό Εργασίας, Προνοιας 
και Κοιν. Ασφαλίσεων

Φωτο.3— Συναντήσεις με Υπουργό Εργασίας, Προνοιας 
και Κοιν. Ασφαλίσεων
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Από τη διοργάνωση διαγωνισμού ζωγραφικής στη Δημοτική Εκπαίδευση σε συνεργασία της 
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, Μάρτιος 2015.

Η Ισότητα των Φύλων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βασικό 
στόχο κάθε σύγχρονης δημοκρατικής χώρας. Στη βάση αυτή η Επιτροπή 
Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, 
υλοποιώντας τις αρμοδιότητές της όπως αυτές απορρέουν από τη σχετική 
νομοθεσία, έθεσε στις προτεραιότητές της για το 2015  στόχους και δράσεις 
που βάζουν το δικό τους λιθαράκι στην προώθηση της έμφυλης ισότητας στην 
απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση.  

Οι δράσεις αυτές περιγράφονται στις ενότητες που ακολουθούν. Σημειώνεται, 
ότι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με οργανώσεις, φορείς και κυβερνητικά 
τμήματα συμφωνήθηκαν δράσεις που είτε υλοποιήθηκαν είτε θα υλοποιηθούν 
από κοινού με την κάθε οργάνωση/φορέα ξεχωριστά. 

Όπως έχει προκύψει κατ’ επανάληψη μέσα από πολλές μελέτες οι διακρίσεις 
προκαλούνται από έμφυλους διαχωρισμούς στην απασχόληση, στην 
εκπαίδευση, στην οικογένεια, στην πολιτική και στην οικονομία. Τα ισχυρά 
πρότυπα προκαθορισμένων ρόλων που εκφράζονται απροκάλυπτα ή/και 
συγκεκαλυμμένα, συνειδητά ή/και ασυνείδητα, έχουν αρνητικό αντίκτυπο  ιδίως 
στις εργαζόμενες γυναίκες. Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση 
και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση συνεργάζεται με φορείς που έχουν λόγο 
και ρόλο στην άρση και σταδιακή εξάλειψη των στερεότυπων έμφυλων ρόλων, 
όπως είναι οι Συνδικαλιστικές και Εργοδοτικές Οργανώσεις, οι Γυναικείες 
Οργανώσεις, Φορείς προώθησης της έμφυλης ισότητας και άλλοι Ημικρατικοί 
Οργανισμοί ή Κυβερνητικά Τμήματα. 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ

Κατά το 2015 η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση συνεδρίασε οκτώ φορές, προσπάθησε να υλοποιήσει 
τροχιοδρομημένες δράσεις από το 2014 και να πετύχει την υλοποίηση του 
προγράμματος δράσης του 2015.       

Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν:  
1. Διοργάνωση δημοσιογραφικής διάσκεψης και ημερίδας– Φωτο.4
2. Χειρισμός καταγγελιών που υποβάλλονται στην Επιτροπή– Φωτο.5
3. Ενημέρωση εργαζομένων μέσω σεμιναρίων και διανομή εντύπων/

εκδόσεών της– Φωτο.6 και 7
4. Εκπροσώπηση ΕΙΦ στα ΜΜΕ.
5. Προώθηση Κώδικα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Σεξουαλικής 

Παρενόχλησης στον Εργασιακό Χώρο.
6. Ευαισθητοποίηση παιδιών δημοτικής εκπαίδευσης στην έμφυλη ισότητα
7. Παροχή ανεξάρτητης συνδρομής σε θύματα έμφυλων διακρίσεων. 
8. Επικαιροποίηση ιστοσελίδας.
9. Αξιοποίηση αποτελεσμάτων μελέτης. 
10. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με άλλες Οργανώσεις/Φορείς.
11. Συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια (εντός και εκτός Κύπρου).

Β. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015
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Φωτο.4— Δημοσιογραφική Διάσκεψη

Φωτο.5— Νέα σύνθεση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Φωτο.6— Σεμινάριο για θέματα ισότητας στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Φωτο.7— Σεμινάριο για θέματα ισότητας στο Τσιμεντοποιείο Βασιλικού

12. Διοργάνωση διαγωνισμού ζωγραφικής στη Δημοτική Εκπαίδευση 
με θέμα τον επαγγελματικό διαχωρισμό, σε συνεργασία με το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο– Φωτο.8-10

13. Δικτύωση ΕΙΦ με:
• Οργανώσεις/Φορείς προώθησης της ισότητας των φύλων
• Ημικρατικούς Οργανισμούς 
• Εργοδοτικές και Συνδικαλιστικές οργανώσεις
• Τμήματα/Υπηρεσίες Υπουργείων

Φωτο.8— Ημερίδα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Φωτο.9— Ημερίδα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Φωτο.10— Ημερίδα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
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Από τη διοργάνωση διαγωνισμού ζωγραφικής στη Δημοτική Εκπαίδευση σε συνεργασία της 
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, Μάρτιος 2015.

5.

4.

3.

2.

Στις προτεραιότητες της η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση 
και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση έθεσε μεταξύ άλλων την όσο το δυνατό 
μεγαλύτερη υλοποίηση του προγράμματος δράσης της σε ότι αφορά την 
ενημέρωση/διαφώτιση των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, σε συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και στον Ημιδημόσιο και Δημόσιο τομέα, και 
την προβολή της μέσω των ακόλουθων ενεργειών: 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

 Έγιναν πέραν των 20 συναντήσεων και συμφωνήθηκαν δράσεις ως ακολούθως: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

• Παράδοση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων ΕΙΦ για το έτος 2014 και 
προγράμματος δράσης 2015.

• Συζήτηση μελλοντικών δράσεων και προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΕΙΦ 
• Δημοσιογραφική διάσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για παρουσίαση των πορισμάτων της μελέτης της 
ΕΙΦ,  με θέμα τις έμφυλες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ισότητα 
των φύλων στην Κύπρο (20/3/2015).

• Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με Γυναικείες και και Συνδικαλιστικές 
Οργανώσεις για (ι) τη βελτίωση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην 
Ισότητα και (ιι) των Φύλων στην Κύπρο (20/3/2015).

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΕΠΚΑ 

• Συνάντηση με Διευθυντή και συζήτηση για θέματα αποτελεσματικότερης 
λειτουργίας της Επιτροπής (29/12/2015).

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

• Συζήτηση για συνδιοργάνωση συνεδρίου περί τα τέλη Φεβρουαρίου 
2016, με θέμα το σεξισμό στην κοινωνία ευρύτερα και στην απασχόληση 
(21/12/2015). 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

• Συνάντηση για τελικές διευθετήσεις  του διαγωνισμού ζωγραφικής και 
τελετής βράβευσης (20/1/2015).

• Συνάντηση για επανάληψη διαγωνισμού ζωγραφικής και τελετής βράβευσης 
στη Δημοτική και επέκτασης του και στη Μέση Εκπαίδευση

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

• Συζήτηση για διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε δημόσιους 
λειτουργούς με θέμα το Gender mainstreaming (11/9/2015).

Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ | ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

1.

Α.
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• Συζητήθηκε η εισήγηση να διοργανωθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο και 
καταρτισμός σχεδίου δράσης για τη διαδικασία ενσωμάτωσης της Αρχής της 
Ισότητας σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming). Η διαδικασία θα 
περιλαμβάνει   υλοποίηση πρότασης δημιουργίας μηχανισμού προώθησης 
και παρακολούθησης του Gender mainstreaming στην Κύπρο με 
ανάλυση των πρακτικών εφαρμογής του gender mainstreaming σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες και την υιοθέτηση σχεδίου /απόφασης δράσης η οποία 
να λαμβάνει υπόψη το διοικητικό μοντέλο της Κύπρου.  

• Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και 
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση σε συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό 
και την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης-ΚΑΔΔ, συζητούν την 
προώθηση της πιο πάνω δράσης. Για το σκοπό αυτό έχουν γίνει μια σειρά 
συναντήσεων το 2013  και το 2015. Η υλοποίηση της πιο πάνω δράσης έχει 
ήδη ενταχθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων με 
ευθύνη της ΚΑΔΔ. Το θέμα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΕΟ 

• Συζήτηση για συνδιοργάνωση δράσεων που θα εστιάζονται στους τομείς 
που καταδεικνύεται ότι πλήγηκαν περισσότερο οι γυναίκες από την 
οικονομική κρίση. Η Πρόεδρος της Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην 
Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και η επιστημονική 
συνεργάτιδα ήταν οι κύριες ομιλήτριες σε εκδήλωση με την ευκαιρία της 
8ης του Μάρτη στη Λάρνακα με θέμα τη σεξουαλική παρενόχληση στον 
εργασιακό χώρο (9/7/2015).

ΚΙΣΑ

• Κατάθεση εισήγησης από την Πρόεδρο της Επιτροπή Ισότητας των Φύλων 
στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση σε συνέδριο της 
ΚΙΣΑ, με θέμα το εργασιακό καθεστώς των μεταναστριών εργαζομένων 
(22/3/2015).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΙΝΕΚ-ΠΕΟ

• Συμμετοχή ΕΙΦ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Γεφυρώνοντας το χάσμα 
αμοιβών ανάμεσα στα φύλα», μια διεθνής συνεργασία: Κύπρος, Ελλάδα, 
Πορτογαλία, με στόχο τη δημιουργία εργαλείων μείωσης του χάσματος 
αμοιβών στον ξενοδοχειακό τομέα. 

• Έγινε η εναρκτήρια τελετή του ευρωπαϊκού προγράμματος, στο οποίο η 
Επιτροπή είναι εταίρος και ανάδοχος φορέας το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ (12/2/2015). 
Θα δημιουργηθεί εργαλείο Αξιολόγησης Επαγγελμάτων, που φιλοδοξεί να 
επιτύχει την αξιολόγηση των επαγγελμάτων με τη χρήση αντικειμενικών 
κριτηρίων. Σκοπός είναι η αξιολόγηση και ο καθορισμός της αμοιβής των 
επαγγελμάτων, με τρόπο απαλλαγμένο από διάφορα στερεότυπα και 
προκαταλήψεις που συνδέονται με το φύλο. Θα εκπονηθεί επίσης «Μελέτη 
για τους παράγοντες που καθορίζουν το χάσμα αμοιβών στην ξενοδοχειακή 

3.

2.

1.

βιομηχανία στην Κύπρο» και θα γίνει «Συγκριτική Αναλυτική Μελέτη για 
τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο χάσμα αμοιβών στην Κύπρο, 
στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία».

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  

Ξενοδοχείο Four Seasons
• Συζήτηση και διοργάνωση 2 ενημερωτικών σεμιναρίων για το 

προσωπικό τους, υιοθέτηση κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης και 
ορισμός λειτουργού ισότητας (26/4/2015, 18/5/2015).

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Τσιμεντοποιείο Βασιλικού 
• Συναντήσεις για υιοθέτηση Κώδικα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της 

Σεξουαλικής Παρενόχλησης διευθέτηση σεμιναρίων. 

ΗΜΙΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 
• Συναντήσεις για υιοθέτηση Κώδικα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της 

Σεξουαλικής Παρενόχλησης και διευθέτηση σεμιναρίων. 

Δήμος Λεμεσού 
• Συνάντηση για υιοθέτηση Κώδικα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της 

Σεξουαλικής Παρενόχλησης και διευθέτηση σεμιναρίων (17/9/15).

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
• Συνάντηση με Δημοσιογράφους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 

και της Εφημερίδας «Σημερινή».

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Ξενοδοχείο Four Seasons
• Δύο δίωρα σεμινάρια με θέμα τις νομοθεσίες ισότητας, 

περιλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης (4/6/2015). 
Συμμετείχαν περίπου 100 άτομα.

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
• Πέντε τρίωρα σεμινάρια στις επιτροπές ισότητας με θέμα την πρόληψη 

και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο 
και ανάλυση του Κώδικα που υιοθέτησαν σε συνεργασία με την ΕΙΦ 
(28/4/2015, 20/10/2015, 14/12/2015, 15/12/2015, 17/12/2015). 
Συμμετείχαν περίπου 100 άτομα).

Τσιμεντοποιείο Βασιλικού
• Διεξαγωγή 8 σεμιναρίων σε όλο το προσωπικό (7/7/2015,22/9/2015, 

11/11/2015, 13/11/2015,17/11/2015, 3/12/2015, 8/12/2015). 
Συμμετείχαν περίπου 300 άτομα.

Β.
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 ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση εξέδωσε δελτία τύπου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της 
Γυναίκας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, διεξήχθη διαγωνισμός 
ζωγραφικής για τον επαγγελματικό διαχωρισμό. Η έκθεση των έργων και η 
βράβευση έγινε το Μάρτη του 2015 σε πανηγυρική τελετή, στην παρουσία 
του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και  της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού. Όλα τα έργα από το διαγωνισμό αξιοποιούνται στην Έκθεση αυτή– 
Φωτο. 11-37.

Γ.

Δ.

Ε.

Φωτο.11— Βραβεύσεις από το διαγωνισμό ζωγραφικής 
στη Δημοτική Εκπαίδευση

Φωτο.12— Βραβεύσεις από το διαγωνισμό ζωγραφικής 
στη Δημοτική Εκπαίδευση

Φωτο.13— Βραβεύσεις από το διαγωνισμό ζωγραφικής 
στη Δημοτική Εκπαίδευση

Φωτο.14— Βραβεύσεις από το διαγωνισμό ζωγραφικής 
στη Δημοτική Εκπαίδευση

▲Φωτο.15— Χαραλαμπία Χαραλάμπους
▼Φωτο.16— Γωγώ Χρίστου | Χριστίνα Τζιακούρη

▲Φωτο.17— Ελενα Γιαβρή
▼Φωτο.18— Μυρσίνη Λεοντίου

▲Φωτο.19— Όλια Τζιαμαλή
▼Φωτο.20— Θέμιδα Ζεβλάρη

▲Φωτο.21— Σώτια Στυλιανού
▼Φωτο.22— Αντρέας Χαραλάμπους | Χριστίνα Μπαγδασαρίδου



2928

▲Φωτο.23— Αντρέας Ιωάννου
▼Φωτο.24— Χριστοθέα Κοκκινόφτα

▲Φωτο.25— Αθηνά Φεσσά
▼Φωτο.26— Δέσποινα Κναή

▲Φωτο.27— Ονούφριος Ονουφρίου
▼Φωτο.28— Κωνσταντίνα Κοντοζή

▲Φωτο.29— Γεωργία Νικόλα
▼Φωτο.30— Κυπρούλα Μιχαήλ

ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Βρίσκεται σε εξέλιξη η παραγωγή ταινίας μικρού μήκους για τη σεξουαλική 
παρενόχληση από τη διοικητική λειτουργό της Επιτροπής για αξιοποίησή 
της σε σεμινάρια της Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση 
και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις που 
συνδιοργανώνει με άλλους Φορείς και Οργανισμούς.

ΣΤ.

▲Φωτο.34— Νάγια Ιωάννου
▼Φωτο.35— Σολομός Παντζιαράς (Βραβείο)

▲Φωτο.36— Προκόπης Αρέστη (Βραβείο)
▼Φωτο.37— Χρυστάλλα Αντωνίου (Βραβείο)

▲Φωτο.33— Νικολέττα-Γαλάτεια 
Τροκκούδη (Βραβείο)

▲Φωτο.32— Γρηγόρης Σαμαρτζίδης
και Μαναρ Χατζμούζα

▲Φωτο.31— Στανισλάβα Τούτοβα
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• H επιστημονική συνεργάτιδα της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην 
Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση συμμετείχε σε συνέδριο 
του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου στη Λευκωσία, 
στις 9 Ιανουαρίου 2015, με θέμα τα προβλήματα των οικιακών εργαζομένων. 

• H επιστημονική συνεργάτιδα της ΕΙΦ εκπροσώπησε την Επιτροπή Ισότητας 
των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση 
καταθέτοντας εισήγηση σε συνέδριο της Επιτροπής Γυναικών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στη Βέρνη, με θέμα: «Towards guaranteeing of 
Women Access in Justice» (15-16/10/2015).

• H Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και η Επιστημονική Συνεργάτιδα συμμετείχαν 
σε συνέδριο της Επιτρόπου Διοίκησης και της Κυπριακής Ακαδημίας και 
Δημόσιας Διοίκησης με θέμα τη βία στην οικογένεια, στις 15-16 Μαρτίου 
2015, στη Λεμεσό. 

• Αποστολή έντυπου υλικού  της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην 
Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση σε μέλη του Κυπριακού 
και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πολιτικά Κόμματα, Εργοδοτικές, 
Συνδικαλιστικές, Γυναικείες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ημικρατικούς 
Οργανισμούς, Υπουργεία, Κυβερνητικά Τμήματα κ.ά.

• Αποστολή έντυπου υλικού  της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων 
στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση σε όλα τα 
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, από τα οποία ζητήθηκε  συνάντηση για  
συνδιοργάνωση δράσεων.

• Συνεισφορά Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση -ΕΙΦ σε ευρωπαϊκές έρευνες για την ισότητα 
των Φύλων με καταγραφή στοιχείων της  κυπριακής πραγματικότητας.

• Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στις 20/3/15 με Γυναικείες και 
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για την εξυγίανση των συνεπειών της 
οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων στην Κύπρο, στην παρουσία 
της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της 
Επιτρόπου Ισότητας. 

• Πρόσκληση στους δικηγορικούς συλλόγους  για συνδιοργάνωση 
ενημερωτικού σεμιναρίου για τις νομοθεσίες ισότητας των φύλων με 
ομιλητές/τριες δικαστές του δικαστηρίου εργατικών διαφορών. Ήδη 
ανταποκρίθηκαν θετικά δυο δικηγορικοί σύνδεσμοι και θα τροχιοδρομηθούν 
τα σεμινάρια για το 2016. 

Δ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ε. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

• Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ιστοσελίδας Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην 
Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V).  

• Συγγραφή και έκδοση μελέτης με θέμα «Κύπρος, Οικονομική Κρίση και Έμφυλες 
Επιπτώσεις στην Ισότητα των Φύλων».

• Πληροφόρηση εργαζομένων μέσω έντυπων εκδόσεων με τη βοήθεια των 
Συνδικαλιστικών και Γυναικείων Οργανώσεων.

• Καθοδήγηση  εργαζομένων και παροχή συμβουλών σε άτομα που αποτείνονται 
στην Επιτροπή. Η Επιτροπή εξυπηρέτησε πέραν των 100 ατόμων που 
αποτάθηκαν κοντά της,  κυρίως τηλεφωνικά και αφορούσαν απολύσεις λόγω 
μητρότητας ή εγκυμοσύνης.

• Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και 
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση για το 2014.

• Μελέτη Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση- ΕΙΦ με τίτλο «Κύπρος, Οικονομική Κρίση και 
Έμφυλες Επιπτώσεις στην Ισότητα των Φύλων».

• Τετράπτυχο με τα πορίσματα τα μελέτης «Κύπρος, Οικονομική Κρίση και Έμφυλες 
Επιπτώσεις στην Ισότητα των Φύλων» (Παράρτημα IV).

• Παραγωγή μικρού φίλμ δεκαπέντε περίπου λεπτών, για τη σεξουαλική 
παρενόχληση στον εργασιακό χώρο,  για αξιοποίησή του σε σεμινάρια.

• Παροχή ανεξάρτητης νομικής αρωγής. Παραχωρήθηκε νομική αρωγή σε τρεις 
(3) γυναίκες. Για όλες σχεδόν τις υποθέσεις καταχωρήθηκαν αιτήσεις στο 
Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών., ενώ εκκρεμεί μια προσφυγή στο Ανώτατο 
Δικαστήριο που αφορά διάκριση στην ανέλιξη από γυναίκες εκπαιδευτικούς, 
λόγω του τρόπου μοριοδότησης των ανδρών που υπηρετούν στρατιωτική 
θητεία. Σημειώνεται ότι το 2015 το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την 
προσφυγή άνδρα αδιόριστου καθηγητή για διάκριση στην πρόσβασή του στην 
απασχόληση για λόγους διαδικαστικούς και όχι επί της ουσίας του παραπόνου. 

• Διαχείριση παραπόνων: Λήφθηκαν δεκατρία (13) παράπονα, που αφορούσαν 
διάκριση λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα και ένα 
παράπονο για εκδικητικές ενέργειες σε βάρος γυναίκας, μετά από καταγγελία 
σεξουαλικής παρενόχλησης. Τα παράπονα παραπέμφθηκαν για διερεύνηση 
στον Αρχιεπιθεωρητή του Τμήματος Εργασίας.  

• Το 2013 η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση κατάθεσε στην Υπουργό Εργασίας κείμενο 
εισηγήσεων για τροποποίηση του Νόμου 205(Ι)/2002. Οι εισηγήσεις στόχο 
είχαν να καταστήσουν την Επιτροπή πιο ευέλικτη και αποτελεσματική στον 
τρόπο λειτουργίας της και να εκσυγχρονίσουν το νομοθετικό πλαίσιο για την 
Επιθεώρηση, τη σεξουαλική παρενόχληση και την προστασία από τρίτα άτομα, 
και τη συλλογική διαπραγμάτευση.

• Προωθήθηκε συνεργασία και διάλογος με τον Αρχιεπιθεωρητή και τις 
Επιθεωρήτριες του Τμήματος Εργασίαςκαι συντονισμός για την έγκαιρη 
διερεύνηση καταγγελιών.

ΣΤ. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ζ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
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Από τη διοργάνωση διαγωνισμού ζωγραφικής στη Δημοτική Εκπαίδευση σε συνεργασία της 
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, Μάρτιος 2015.

Τον Αύγουστο του 2015 έληξε η θητεία της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων 
στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και διορίστηκε νέα 
τον Νοέμβριο του 2015. Νέα πρόεδρος της Επιτροπής είναι η κ. Λουίζα 
Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου. Έχουν διοριστεί δύο νέα μέλη, που εκπροσωπούν  
το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και το Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών  Ασφαλίσεων. 

Απαρτίες συνεδριάσεων

Γενικά, τα μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και 
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση ήταν συνεπή στις υποχρεώσεις τους και ως εκ 
τούτου δε δημιουργήθηκε πρόβλημα απαρτίας στις συνεδριάσεις.

Προϋπολογισμός και δαπάνες

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην 
Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση -ΕΙΦ για το 2015 ήταν  
44,000 ευρώ, ενώ για το 2016 έχει αυξηθεί στα 51,000 ευρώ.

Αγορά υπηρεσιών παροχής επιστημονικής στήριξης

Τον Ιούνιο του 2015 προκηρύχθηκαν προσφορές για αγορά υπηρεσιών 
επιστημονικής στήριξης της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση 
και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΙΦ) και τον Ιούλιο του 2015 υπογράφηκε 
η νέα σύμβαση με διετή διάρκεια. 

Η. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση εργάστηκε για να καλύψει τους στόχους που έθεσε για το 2015 σε 
αντίξοες συνθήκες, λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης 
στην οικονομία, με τις προτεραιότητες όλων να στρέφονται στις οικονομικές 
δυσκολίες και στα προβλήματα που προέκυψαν,   θέτοντας, ασφαλώς, τα 
θέματα έμφυλης ισότητας, ως επί το πλείστον,  στο περιθώριο. Καταγράφεται 
η σημαντική προσπάθεια και συμβολή της πρώην Πρόεδρου της ΕΙΦ στην 
υλοποίηση του προγράμματος δράσης της ΕΙΦ, αλλά και των μελών της. 

Σημειώνεται, επίσης, η καινοτόμα προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για δημιουργία και εφαρμογή Εθνικού 
Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για 
την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον. Ο εν λόγω φορέας τέθηκε 
υπό την εποπτεία του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, στο πλαίσιο του Έργου 
«Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών»  
και σε αυτόν συμμετείχαν κοινωνικοί εταίροι και εμπειρογνωμόνες σε θέματα 
ισότητας των φύλων. Ο Φορέας πιστοποιεί επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν 
πολιτικές που διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων στους εργαζομένους 
τους, καθώς και ισότητα ευκαιριών ανέλιξης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής και ειδικότερα την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών 
και γυναικών για ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας. 

Σύμφωνα με το Κυπριακό Μοντέλο Πιστοποίησης που έχει αναπτυχθεί, οι 
επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για δύο είδη πιστοποίησης: 
• Συγκεκριμένη καλή πρακτική για την οποία θα λάβουν την πιστοποίηση 

«Καλή Πρακτική» και 
• Ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας των φύλων 

στον εργασιακό χώρο/Σχέδιο Δράσης και να λάβουν την πιστοποίηση 
«Εργοδότης Ισότητας».

Ιδιαίτερα σημαντικό για την αναβάθμιση της δράσης της Επιτροπή Ισότητας των 
Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΙΦ) υπήρξε 
το έμπρακτο ενδιαφέρον που επέδειξε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας  και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου, η οποία ενθάρρυνε και στήριξε 
όλες τις δράσεις της ΕΙΦ. Στο ίδιο κλίμα ήταν και η συνεργασία της Επιτροπής 
Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση με 
το Τμήμα Εργασίας, αφού και αυτή ήταν άριστη και εποικοδομητική.

Καταγράφεται η σημαντική συνεισφορά της απερχόμενης Προέδρου της 
Επιτροπής Ισότητας, κυρίας Αργεντούλας Ιωάννου, κατά τη διάρκεια της 
πεντάχρονης θητείας της. Σε συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής, έθεσε την 
Επιτροπή σε τροχιά δράσης και την έκανε ορατή στην κυπριακή κοινωνία. 

Με τον ίδιο ζήλο συνεχίζει και η νέα Προέδρος της Επιτροπής Ισότητας των 
Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, η κα Λουίζα 
Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Νοέμβριο  
του 2015. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

Σύνθεση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων 
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΙΦ) 

  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΙΦ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΦ 
(Νοέμβριος 2015- )

ΛΟΥΙΖΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ-ΖΑΝΝΕΤΟΥ
Εισαγγελέας της Δημοκρατίας
22 665080
lzannetou@law.gov.cy
chairgendercommittee@mlsi.gov.cy

ΜΕΛΟΣ ΕΙΦ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ* 
Αν. Λειτουργός Εργασίας
Τμήμα Εργασίας
22 400819 | 22 400809
dmichaelides@dl.mlsi.gov.cy

ΜΕΛΟΣ ΕΙΦ 

ΔΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ* 
Διοικητική Λειτουργός 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως
22 805935 | 22 518356
dcharalambous@papd.mof.gov.cy

ΜΕΛΟΣ ΕΙΦ 

ΙΡΙΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
22 601543
inicolaidou@papd.mof.gov.cy

ΜΕΛΟΣ ΕΙΦ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΣΟΥΝΑΡΗ
Διοικητική Λειτουργός 
Υπουργείο Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως 
22 805915 | 22 518356
ekatsounari@papd.mof.gov.cy

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΦ 

ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ*
Δικηγόρος  
25 358090 | 25 347727
argentoula@argen-law.com 

ΜΕΛΟΣ ΕΙΦ 

ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 
Λειτουργός Εργασίας
Τμήμα Εργασίας
22 400847 | 22 400809
skomninou@dl.mlsi.gov.cy

ΜΕΛΟΣ ΕΙΦ 

ΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Ανώτερη Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων και 
Κοινωνικής Πολιτικής- ΟΕΒ
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων- ΟΕΒ
22 665102 | 22 669459
lpanayiotou@oeb.org.cy
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ΜΕΛΟΣ ΕΙΦ 

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο- ΚΕΒΕ
22 889800 | 22 665685
aimilios@ccci.org.cy

ΜΕΛΟΣ ΕΙΦ 

ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ 
Γραμματέας Τμήματος Γυναικών
ΠΕΟ
22 866400 | 22 346828
marina@peo.org.cy

ΜΕΛΟΣ ΕΙΦ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΣΑΪΑ ΚΟΣΜΑ 
Γραμματέας Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών
ΣΕΚ
22 849849 | 22 849850
despina.isaia@sek.org.cy

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΙΦ 

NANTIA ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
Διοικητική Λειτουργός
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
22 400894 | 22 400875
nandreopoulou@papd.mof.gov.cy

ΜΕΛΟΣ ΕΙΦ 

ΙΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
ΔΕΟΚ 
22 872194 | 22 670494
anastasiou_i@deok.org.cy

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΕΙΦ 

ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ 
22 400895 | 22 400875
pilavaki@mail.com

* Πρόεδρος (Αύγουστο 
2012-Αύγουστο 2015) και 
Μέλος της πρηγούμενης 
Επιτροπής Ισότητας των 
Φύλων στην Απασχόληση 
και στην Επαγγελατική 
Εκπαίδευση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πρόγραμμα Δράσης της ΕΙΦ 2016

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Επιτροπή πέτυχε κατά τη διάρκεια του 2015 να υλοποιήσει το πρόγραμμα 
δράσης της σε μεγάλο βαθμό. 

Σε αυτό συνέβαλαν: 
• Η ενεργός εμπλοκή της Προέδρου και η εποικοδομητική συμμετοχή 

των μελών της ΕΙΦ στη διαμόρφωση και υλοποίηση των δράσεων του 
προγράμματος δράσης της.

• Το ρεαλιστικό πρόγραμμα δράσης που είχε τεθεί.
• Η παροχή επαρκούς υλικοτεχνικής υποστήριξης από το Τμήμα Εργασίας.
• Ο συντονισμός μεταξύ της ΕΙΦ και του Τμήματος Εργασίας.
• H εποικοδομητική συνεργασία των στελεχών της ΕΙΦ (Διοικητική λειτουργός 

και επιστημονική συνεργάτιδα).

Η Επιτροπή καταρτίζοντας το πρόγραμμα δράσης της για το 2016, έλαβε υπόψη 
της τις δράσεις που υλοποίησε κατά το 2015 και έθεσε στους στόχους της νέα 
σημαντικά πεδία δράσης με επίκεντρο τους τομείς που δεν μπόρεσε να καλύψει 
τo 2015  ή που χρειάζεται να δοθεί συνέχεια. Συγκεκριμένα στοχεύει στην:

Αποτελεσματικότερη παρέμβαση στον ιδιωτικό τομέα αναπτύσσοντας 
συνεργασία με τις Συνδικαλιστικές και τις Εργοδοτικές οργανώσεις. 

Συνέχιση των επαφών της με Ημικρατικούς Οργανισμούς και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση για υιοθέτηση Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης. 

Συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους για υλοποίηση σεμιναρίων 
στα οποία εισηγητές/τριες θα είναι δικαστές του Δικαστηρίου Εργατικών 
Διαφορών για ενημέρωση επί αποφάσεων σχετικών με έμφυλες διακρίσεις 
στην απασχόληση.

Διοργάνωση δράσεων με τους κοινωνικούς εταίρους για δράσεις σε τομείς 
που πλήγηκαν περισσότερο οι γυναίκες από την οικονομική κρίση, όπως αυτές 
καταδεικνύονται από τη μελέτη της ΕΙΦ. 

Συνέχιση της συνεργασίας με τις γυναικείες οργανώσεις και άλλους φορείς 
προώθησης της έμφυλης ισότητας. 

Συγκεκριμένα αποφάσισε να τροχιοδρομήσει τα ακόλουθα ανά τομέα δράσης:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
• Συναντήσεις με Συνδικαλιστικές και Εργοδοτικές Οργανώσεις 
• Ξενοδοχεία
• Δήμους
• Ημικρατικούς Οργανισμούς
• Έκδοση ανακοινώσεων και δελτίων τύπου.
• Συμμετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές.
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ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ
• Διανομή εντύπων/εκδόσεων της Επιτροπής σε χώρους εργασίας, Τράπεζες, 

Δικηγορικά Γραφεία, Γυναικείες Οργανώσεις, Δήμους/κοινότητες, 
εκδηλώσεις άλλων οργανώσεων κ.ά.

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

• Τακτική επικαιροποίηση της ιστοσελίδας. Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη θα 
ενημερώνεται με νέες μελέτες, με σημαντικές ανακοινώσεις και οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις σε νομοθεσίες που αφορούν την ισότητα     των φύλων.

• Διοργάνωση δημοσιογραφικής διάσκεψης με την ευκαιρία της 8ης του 
Μάρτη και ανακοίνωση των πορισμάτων της έρευνας για τις διαδικασίες και 
μηχανισμούς που υιοθέτησαν οι εργοδότες στην Κύπρο για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό τους χώρο. 

• Συνέχιση του θεσμού  απονομής Βραβείου Έμφυλης Ισότητας στην 
εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
• Έρευνα με θέμα «Σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο και 

διαδικασίες και μηχανισμοί που υιοθέτησαν οι εργοδότες της Κύπρου για 
πρόληψη και αντιμετώπισή της»

•  Έκθεση πεπραγμένων ΕΙΦ 2015
• Εκτύπωση έργων από το διαγωνισμό στη δημοτική εκπαίδευση σε μορφή 

αφίσας και διανομή τους σε σχολεία και άλλους Οργανισμούς, για καλύτερη 
αξιοποίηση τους

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• Πληροφόρηση και καθοδήγηση κοινού
• Παροχή συμβουλών
• Λήψη παραπόνων και παραπομπή διερεύνησής τους στους επιθεωρητές του 

Τμήματος Εργασίας
• Παροχή ανεξάρτητης νομικής αρωγής
• Παρακολούθηση πρακτικής εφαρμογής νομοθεσίας
• Συνεργασία/διάλογος με τους/τις Επιθεωρητές/τριες Τμήματος Εργασίας και 

την Αρχή Ισότητας της Επιτρόπου Διοίκησης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
• Συμβολή στην υλοποίηση  του ευρωπαϊκού προγράμματος «Γεφυρώνοντας 

το Χάσμα Αμοιβών Ανάμεσα στα Φύλα», σε συνεργασία με το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ.
• Διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο 

και διαδικασίες και μηχανισμοί, που υιοθέτησαν οι εργοδότες της Κύπρου για 
πρόληψη και αντιμετώπισή της». 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
• Διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης/επιμόρφωσης

α. Επαρχιακοί Δικηγορικοί Σύνδεσμοι σε συνεργασία με δικαστές 
Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών

β. Ημικρατικοί Οργανισμοί –φορείς 
γ. Δήμοι 
δ. Εργοδοτικές και Συνδικαλιστικές οργανώσεις 
ε. Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης 

• Τα σεμινάρια προς τους Δήμους, τους εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα και 
τους Ημικρατικούς Οργανισμούς θα έχουν ως στόχο την υιοθέτηση Κώδικα 
Σεξουαλικής Παρενόχλησης και την υιοθέτηση του θεσμού Λειτουργού 
Ισότητας στο χώρο εργασίας τους.

• Διοργάνωση δημόσιων συζητήσεων με:
α) Γυναικείες Οργανώσεις για ανάπτυξη θέσεων και πολιτικών με σκοπό 

τη βελτίωση της θέσης των  γυναικών στην απασχόληση, αλλά και την 
αύξηση του ποσοστού των γυναικών στα Κέντρα λήψης αποφάσεων.

β) Συνδικαλιστικές οργανώσεις με στόχο την προώθηση της έμφυλης 
ισότητας μέσω των συλλογικών συμβάσεων. 

• Δημοσιογραφική Διάσκεψη
α) Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας για διαδικασίες και μηχανισμούς 

που υιοθέτησαν οι εργοδότες της Κύπρου για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό τους χώρο.

ΔΙΚΤΥΩΣΗ  ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
• Συναντήσεις με Υπουργούς, Γυναικείες και Συνδικαλιστικές, Εργοδοτικές 

Οργανώσεις, Παγκύπριους Επαγγελματικούς Συνδέσμους, ΜΚΟ κ.ά.
• Συμμετοχή σε σεμινάρια/συνέδρια εντός κι εκτός Κύπρου.
• Επαφές και συντονισμός με δημόσιους φορείς: Εθνικός Μηχανισμός για τα 

Δικαιώματα της Γυναίκας- ΕΜΔΓ, Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης-
ΚΑΔΔ, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού-ΤΔΔΠ, Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  Αρχή Ισότητας, κ.ά.

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

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
• Παρακολούθηση της εξέλιξης της υποβολής προτάσεων για τροποποίηση της 

νομοθεσίας προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων.

ΧΡΟΝΟΣΤΟΧΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΦ 2016

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΜΗΝΑΣ / ΚΟΣΤΟΣ
1. Διανομή εκδόσεων Επιτροπής
Χώροι εργασίας, τράπεζες, δικηγορικά γραφεία, 
γυναικείες οργανώσεις, Δήμοι/κοινότητες, εκδηλώσεις 
άλλων οργανώσεων κ.ά. 

Ολόχρονα

2. Συναντήσεις (με κοινωνικούς εταίρους) Α΄ εξάμηνο 2016
3. Διοργάνωση εκδηλώσεων
•  Συνέδριο «Σεξισμός, από τη δημόσια και πολιτική 

ζωή στην απασχόληση»
• Δημοσιογραφική Διάσκεψη
• Παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας για 

διαδικασίες που υιοθέτησαν οι εργοδότες της 
Κύπρου για την πρόληψη και 

• Αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον 
εργασιακό τους χώρο

Φεβρουάριος | €500

Ιούνης

4. Τακτική επικαιροποίηση ιστοσελίδας Ολόχρονα
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Β. ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ
1. Έκδοση και διανομή  Έκθεσης Πεπραγμένων της 
Επιτροπής για το 2015

Ιανουάριος | €1000

2. Εκδήλωση βράβευσης καλύτερου έργου ζωγραφικής 
μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Μάρτης | €1800

3. Έκδοση ανακοινώσεων και δελτίων τύπου (όποτε 
αποφασίζεται από την ΕΙΦ)

Ολόχρονα

4. Συμμετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές Ολόχρονα
Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Διαφημιστικά/ Γραφική Ύλη (στυλό, σημειωματάρια κτλ) Ολόχρονα
2. Οδηγοί (υφιστάμενοι ή και νέοι) Ολόχρονα
3. Τρíπτυχα (υφιστάμενα) Ολόχρονα | €500
Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Πληροφόρηση κοινού Ολόχρονα
2. Καθοδήγηση Ολόχρονα
3. Παροχή συμβουλών Ολόχρονα
4. Λήψη και διαχείριση παραπόνων Ολόχρονα
5. Παροχή Ανεξάρτητης Νομικής Αρωγής Ολόχρονα | €3,200
6. Εποπτεία πρακτικής εφαρμογής νομοθεσίας Ολόχρονα
7. Συνεργασία/διάλογος  με  Επιθεωρητές/ριες και 
Αρχή Ισότητας Επιτρόπου Διοίκησης

Ολόχρονα

8. Συντονισμός δράσης με Τμήμα Εργασίας για τη 
διεκπεραίωση καταγγελιών

Ολόχρονα

Ε. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
1. Διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης/επιμόρφωσης
Δήμοι, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Συνδικαλιστικές και 
Εργοδοτικές οργανώσεις,  Ξενοδοχεία, ΚΑΔΔ, Επαρχιακοί 
Δικηγορικοί Συνδέσμοι

Ολόχρονα

ΣΤ. ΔΙΚΤΥΩΣΗ  ΕΝΤΟΣ ΚΙ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
1. Συναντήσεις με Υπουργούς, Γυναικείες Οργανώσεις, 
Συνδικαλιστικές και Εργοδοτικές Οργανώσεις, 
Παγκύπριους Επαγγελματικούς Συνδέσμους, ΜΚΟ κ.ά.

Ολόχρονα

2. Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Συνέδρια (εντός και 
εκτός Κύπρου)

Ολόχρονα

3. Επαφές και συντονισμός με δημόσιους φορείς
Αρχή Ισότητας, Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα 
της Γυναίκας,  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών και Εργασίας της Βουλής κ.ά.

Ολόχρονα

4. Συμμετοχή σε συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών Ολόχρονα
5. Διοργάνωση Συνεδρίου Μάρτιος
6. Παρακαλούθηση νομοθεσίας Ολόχρονα
Ζ. ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ
Παροχή Επιστημονικής Υποστήριξης Ολόχρονα | €33,000
Επίδομα παραστάσεν μελών ΕΙΦ €4,000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ €44,000

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

Δράσεις Επιτροπής ανά μήνα για το 2016

Σημειώνεται ότι σε ετήσια βάση η ΕΙΦ εντάσσει στις δράσεις της τα ακόλουθα:
• Διανομή εντύπων/ Εκδόσεων Επιτροπής.
• Έκδοση ανακοινώσεων και δελτίων τύπου.
•  Συναντήσεις με Υπουργούς, Γυναικείες Οργανώσεις, Κοινωνικούς Εταίρους, 

ΜΚΟ, Πανεπιστήμια, Ημικρατικούς Οργανισμούς κ.ά.
•  Συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια  εντός και εκτός Κύπρου.
•  Επαφές και συντονισμός με διάφορους θεσμούς όπως Επιθεωρήτριες 

Ισότητας, Αρχή Ισότητας, Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό 
Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών και 
Εργασίας της Βουλής κ.ά.

• Συμμετοχή σε συνεδρίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.
• Παροχή υπηρεσιών σε θύματα διακρίσεων, όπως πληροφόρηση, 

καθοδήγηση, νομική αρωγή κ.ά. 
• Επικαιροποίηση της ιστοσελίδας γενικότερα και της ηλεκτρονικής 

βιβλιοθήκης ειδικότερα.
• Συμμετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές.
• Παρακολούθηση πρακτικής εφαρμογής νομοθεσίας.
• Συνεργασία/διάλογος με Επιθεωρητές/τριες και Αρχή Ισότητας της 

Επιτρόπου Διοίκησης.
• Ευαισθητοποίηση δημόσιων λειτουργών σε θέματα σεξουαλικής 

παρενόχλησης και gender mainstreaming.
• Ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης για τον σεξισμό στη δημόσια και πολιτική 

ζωή και στην απασχόληση.

Οι υπόλοιπες δράσεις καταγράφονται παρακάτω ανά μήνα:
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ΜΗΝΑΣ ΔΡΑΣΗ
Ιανουάριος 2016 • Έγκριση προγράμματος δράσης για το 2016 

• Διανομή έκθεσης πεπραγμένων ΕΙΦ για το 
2015 

• Συνάντηση με Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και παράδοση του 
προγράμματος δράσης για το 2016 και των 
πεπραγμένων της για το 2015

Φεβρουάριος 2016 • Διοργάνωση δύο σεμιναρίων σε συνεργασία 
με Δικηγορικούς Συλλόγους 

• Συνέδριο για τον σεξισμό σε συνεργασία με 
την Αρχή Ισότητας της Επιτρόπου Διοίκησης

Μάρτιος 2016 • ‘Έκδοση διακήρυξης για την 8η του Μάρτη
• Τελετή βράβευσης μαθητών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που συμμετείχαν στο διαγωνισμό 
ζωγραφικής για τις έμφυλες διακρίσεις 

Απρίλιος 2016 • Διοργάνωση ημερίδων σε συνεργασία με       
συνδικαλιστικές οργανώσεις 

• Συμμετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές

Μάιος 2016 • Σεμινάρια με επαρχιακούς δικηγορικούς 
συλλόγους

Ιούνιος 2016 • Παρουσίαση πορισμάτων έρευνας για 
διαδικασίες που υιοθέτησαν οι εργοδότες 
για την πρόληψη και αντιμετώπιση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό 
τους χώρο

Ιούλιος 2016 • Διοργάνωση εκδήλωσης για αξιοποίηση 
πορισμάτων της πιο πάνω έρευνας σε 
συνεργασία με εργοδοτική Οργάνωση

Αύγουστος 2016 • Συντονισμός για το 4ο τρίμηνο 2016
Σεπτέμβριος 2016 • Προσπάθεια για διοργάνωση διάλεξης στο 

προσωπικό Δήμου Πάφου και προβολή ταινίας

Νοέμβριος 2016 • Ολοκλήρωση της έρευνας με συγκριτική 
βιβλιογραφική ανασκόπηση

Δεκέμβριος 2016 • Διοργάνωση δημοσιογραφικής διάσκεψης για 
παρουσίαση έργου ΕΙΦ

• Ετοιμασία προσχεδίων έκθεσης πεπραγμένων 
2016 και προγράμματος δράσης 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Διακήρυξη 8ης Μάρτη 

Η 8η Μάρτη 2015 βρίσκει και πάλι τις γυναίκες της Κύπρου να αντιμετωπίζουν 
μια σειρά προκλήσεις που επέφερε η οικονομική και κοινωνική κρίση και όλα τα 
προβλήματα που συνοδεύουν τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται. 

Σήμερα, κινδυνεύουν πολλά κεκτημένα της ισότητας των φύλων και η προάσπιση 
τους αποτελεί προϋπόθεση για να ξεπεραστούν αυτά τα αδιέξοδα, βρίσκοντας λύσεις 
και βοηθώντας έτσι την ίδια την κοινωνία στο σύνολό της.  Η πρόοδος που έχει 
επιτευχθεί δεν πρέπει να οπισθοδρομήσει και τα προβλήματα της οικονομικής και 
της κοινωνικής κρίσης δεν πρέπει να λειτουργήσουν σαν τροχοπέδη, αλλά αντίθετα 
πρέπει να βοηθήσουν να βρεθούν διεξόδους σε πολλά αδιέξοδά.  

Η κρίση έχει σοβαρότερες επιπτώσεις για ανθρώπους που βρίσκονται σε 
επισφαλή θέση εργασίας, και πλήττει επιπλέον σημαντικά τις γυναίκες. Οι γυναίκες 
παρουσιάζουν διαχρονικά αυξημένα ποσοστά μερικής απασχόλησης (5.4% 
μεγαλύτερη των ανδρών το 2014), που σε συνδυασμό με χαμηλότερους μισθούς, με 
διακοπή της σταδιοδρομίας για τη φροντίδα των παιδιών και άλλες οικογενειακές 
υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν, οδηγούν σε μείωση των αποδοχών κατά τη 
διάρκεια της ζωής τους σε σύγκριση με τα άτομα που είχαν  πλήρη απασχόληση. 
Οι συνέπειες των πιο πάνω αναμένεται ότι θα έχουν την αντανάκλαση τους στην 
παροχή χαμηλότερων συντάξεων για τις γυναίκες, με αποτέλεσμα το έμφυλο 
συνταξιοδοτικό χάσμα.

Έρευνες καταδεικνύουν ότι το βάρος των οικογενειακών ευθυνών και της φροντίδας 
παιδιών στην Κύπρο επιβαρύνουν κυρίως τις γυναίκες. Η μείωση ή αποκοπή της 
χρηματοδότησης και γενικά της στήριξης του κράτους σε κέντρα φύλαξης παιδιών, 
ηλικιωμένων και άλλων εξαρτημένων ατόμων οδηγούν στην επανιδιωτικοποίηση της 
μέριμνας,  και προστίθενται επιπλέον καθήκοντα φροντίδας στις γυναίκες, ο φόρτος 
των οποίων θα τις υποχρεώσει να επιστρέψουν στον παραδοσιακό τους ρόλο μέσα 
στην οικογένεια. 

Επίσης, οι περικοπές κονδυλίων σε Θεσμούς, Φορείς και Οργανώσεις 
προώθησης της έμφυλης ισότητας πλήττουν τις κατακτήσεις των γυναικών, αφού 
αποδυναμώνουν τόσο τη φωνή τους όσο και τη διαμόρφωση επίσημων πολιτικών. 

Οι παραδοσιακές, πατριαρχικές  αντιλήψεις και τα συντηρητικά στερεότυπα που 
θέλουν  τη γυναίκα υποβαθμισμένη σε όλους τους τομείς ενισχύονται σε συνθήκες 
κρίσης. Η ΕΙΦ πιστεύει ότι η οικονομική κρίση πρέπει να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για 
βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. 

Σίγουρα έχουν επιτευχθεί αρκετά στην εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων 
και στη διασφάλιση ισόρροπης συμμετοχής γυναικών και ανδρών σε όλους 
τους τομείς, ωστόσο η κρίση της οικονομίας και ουσιαστικά της κοινωνίας μας, 
οδηγεί σε οπισθοδρόμηση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Χρειάζεται ένας νέος 
προγραμματισμός για το μέλλον, για την πλήρη ισότητα, τη δημοκρατία και την 
ισοπολιτεία σε όλους τους τομείς.

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση θα είναι στο πλευρό των εργοδοτών, αλλά και των εργαζομένων 
ανδρών και γυναικών που υφίστανται διάκριση στην απασχόληση λόγω του φύλου 
τους και θα τους παράσχει συμβουλευτική στήριξη και προώθηση των παραπόνων 
τους για διερεύνηση και δικαίωση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  

Τετράπτυχο οικονομικής κρίσης

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ OI ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Μάρτης 2015

Το περιεχόμενο του τετράπτυχου αποτελεί μια συνοπτική περιγραφή της 
μελέτης της ΕΙΦ με τίτλο «Κύπρος: Οικονομική Κρίση και οι Επιπτώσεις στην 
Ισότητα των Φύλων». Κάποια στοιχεία έχουν επικαιροποιηθεί με τις  αντίστοιχες 
πηγές τους.

Η  κρίση επηρεάζει αρνητικά τη θέση των γυναικών σε όλους τους τομείς και 
κατ’ επέκταση την ισότητα των φύλων, αφού ενισχύει τις ήδη υπάρχουσες 
διακρίσεις. Παρόλο ότι η κρίση έγινε πιο άμεσα ορατή, στα πρώτα στάδια της, 
με την ανεργία των ανδρών, λόγω κρίσης σε κλάδους όπως των κατασκευών 
και της μεταποιητικής βιομηχανίας, εν τούτοις διαπιστώνεται ότι η κρίση, πλήττει 
περισσότερο τις γυναίκες, αφού οι πολιτικές λιτότητας έχουν ανατρέψει τις 
προτεραιότητες, τις πολιτικές, και τις καθιερωμένες πρακτικές προώθησης 
ισότητας των φύλων των κρατών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
• Με βάση τα αποτελέσματα Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Στατιστικής 

Υπηρεσίας Κύπρου (2013),  το ποσοστό απασχόλησης τόσο των ανδρών όσο 
και των γυναικών έχει πτωτικούς ρυθμούς από το 2011 και μετά. 

• Μεταξύ των ετών 2000 μέχρι το 2012 το ποσοστό απασχόλησης των 
γυναικών είχε μια ανοδική πορεία ενώ των ανδρών από το 2007 άρχισε να 
μειώνεται.

• Ο συντελεστής απασχόλησης των ανδρών μειώθηκε από 82.7% το 
2010 σε  79.6% το 2011, στο 76.1% το 2012 και στο 72.6% το 2013  
(μείωση, 10.1%), ενώ  σημαντική είναι και η μείωση στις γυναίκες, όπου 
ο συντελεστής απασχόλησης διαμορφώνεται στο 68.8% το 2010 έναντι 
67.7% το 2011 σε 64.8% το 2012 και 62.2% το 2013  και (μείωση 6.6%).

• Στην πλήρη απασχόληση το 2013 βρισκόταν το 48,2% των γυναικών και το 
62,7% των ανδρών. 

• Η πρόσβαση των γυναικών (ηλικίας 15-24 ετών) στην πρώτη απασχόληση 
με πλήρες ωράριο σημειώνει καθοδική πορεία μετά την έναρξη της κρίσης 

• Επιπλέον, το 2013, το ποσοστό απασχόλησης των μητέρων ηλικίας 25-54 
ετών ήταν 74,5%, σε σύγκριση με 94% για τους πατέρες. 

• Οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν χαμηλότερα ποσοστά 
απασχόλησης, παρότι το συνολικό ποσοστό ανεργίας ήταν ελαφρώς 
υψηλότερο για τους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες το 2013. 

• Σε ότι αφορά το δείκτη έντασης εργασίας,  καταδεικνύεται ότι οι γυναίκες 
είναι σε δυσμενέστερη θέση από τους άντρες, αφού από το 2010 μέχρι το 
2013 το ποσοστό των ανδρών αυξήθηκε από 4.2 σε 7.6 (αύξηση 3.4%), 
ενώ των γυναικών από 5.5 σε 8.2 (αύξηση 2.7%).  

• Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο απόλυσης, αμείβονται με 
χαμηλότερους μισθούς και έχουν μικρότερη κάλυψη από τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας.

• Η εκμετάλλευση σε βάρος των γυναικών είναι αυξανόμενη τόσο στην 
επίσημη οικονομία όσο και στην παραοικονομία.

• Διαρκώς περισσότερες γυναίκες εργάζονται σε άτυπη και μη αμειβόμενη 
εργασία (εθελοντική ή μη), με μικρότερη κοινωνική προστασία, προκειμένου 
να ανταπεξέλθουν στην κρίση.

• Η κρίση έχει σοβαρότερες επιπτώσεις για εργαζόμενους/ες που 
βρίσκονται σε επισφαλή θέση εργασίας, θέσεις στις οποίες οι γυναίκες 
αποτελούν την πλειοψηφία.

ΑΝΕΡΓΙΑ
• Με βάση στοιχεία της Eurostat το 2014 το ποσοστό ανεργίας ανερχόταν 

σε 16,4% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 18.0% και γυναίκες 15,4%) 
παραμένοντας περίπου το ίδιο με το 2013 (17,5% και 15.4% αντίστοιχα

• Παρατηρείται, έμφυλο χάσμα κατά 2.6% μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας ανδρών.  
• Τα ποσοστά ανεργίας έχουν αυξηθεί σημαντικά μεταξύ των ετών 2002-

2014. Παραμένει μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό ανεργίας των 
ανδρών από τα αντίστοιχα των γυναικών μεταξύ των ετών 2011-2014, 
ενώ τα προηγούμενα χρόνια διαχρονικά η ανεργία των γυναικών ήταν 
μεγαλύτερη από αυτήν των ανδρών. 

• Το ποσοστό ανεργίας των νέων μέχρι 25 ετών, αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς.  
Ενώ το 2008 βρισκόταν στο 9.0% το 2012 ανήλθε στο 27.8%, έχοντας 
αυξηθεί περισσότερο από τρεις φορές σε σχέση με το έτος 2008. Το 2012 η 
ανεργία των νέων ανδρών ανήλθε στο 28.8% και των γυναικών στο 26.7%.  
Το 2013 ανήλθε στο 41.1% στους νέους άνδρες και στο 36.8% στις νέες 
γυναίκες. Παρατηρείται υψηλότερη ανεργία στα ποσοστά των νέων ανδρών 
κατά 4.3% το 2013 .

• Παρόλα αυτά, η πιθανότητα οι νέες γυναίκες να μένουν για περισσότερο 
χρόνο και σε μεγαλύτερα ποσοστά άνεργες είναι σημαντικά αυξητικές. 

•  Όμως, οι νέες γυναίκες ευκολότερα απασχολούνται σε χαμηλού κύρους  και 
ανειδίκευτα επαγγέλματα ή σε παραδοσιακά γυναικεία επαγγέλματα, όπως 
π.χ υπηρεσίες φροντίδας και πωλήτριες ή σε μερική απασχόληση.  

• Παρά το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας των ανδρών από το αντίστοιχο 
των γυναικών, εντούτοις κατά το 2013 εξακολουθούσε να παραμένει 
έμφυλο χάσμα 10.4% στα ποσοστά συμμετοχής ανδρών και γυναικών 
στην αγορά εργασίας (62.2% των γυναικών έναντι 72,6% των ανδρών). 
Ενόψει κρίσης και  μείωσης του οικογενειακού εισοδήματος, οι γυναίκες 
επιφορτίζονται την απλήρωτη εργασία φροντίδας (επιστροφή στους 
έμφυλους παραδοσιακούς ρόλους).

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
• Οι γυναίκες παρουσιάζουν διαχρονικά αυξημένα ποσοστά μερικής 

απασχόλησης, που σε συνδυασμό με διακοπή της σταδιοδρομίας για 
τη φροντίδα των παιδιών και άλλων οικογενειακών υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνουν, οδηγούν σε μείωση των αποδοχών κατά τη διάρκεια της 
ζωής τους σε σύγκριση με τα άτομα που είχαν  πλήρη απασχόληση. 

• Το ποσοστό μερικής απασχόλησης γυναικών το 2012, ήταν μεγαλύτερο 
κατά 5.5% από το αντίστοιχο των ανδρών, αφού αποτελούσε το 10,4% της 
συνολικής απασχόλησης (άνδρες 7,8% και γυναίκες 13,3%). Το 2013 ήταν 
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μεγαλύτερο κατά 6.6% από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών (άνδρες 
9.5% και γυναίκες 16.1%) , ενώ για το 2014 ήταν μεγαλύτερο κατά 5.4%.  

• Ο μέσος χρόνος απασχόλησης στη μερική απασχόληση είναι σχεδόν ο μισός 
από το χρόνο εργασίας στην πλήρη απασχόληση.  Ενώ ο μέσος όρος των 
κανονικών ωρών εργασίας το 2013 τη βδομάδα για πλήρη απασχόληση 
ήταν 41,7 ώρες (άνδρες 42,4 και γυναίκες 40,9 ώρες), για τους/τις 
εργαζομένους/ες με μερική απασχόληση ήταν 21,5 ώρες (άνδρες 21,7 και 
γυναίκες 21,4 ώρες). 

• Η διαχρονικά αυξητική τάση στο ποσοστό των γυναικών που οδηγούνται 
στη λύση της μερικής απασχόλησης (από το 2002 μέχρι το 2012, έχει 
άμεσο αντίκτυπο στην παροχή χαμηλότερων συντάξεων για τις γυναίκες, με 
αποτέλεσμα το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα.

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
• Με βάση τη σχετική νομοθεσία ο κατώτατος μισθός αναπροσαρμόζεται σε 

ετήσια βάση, κάθε Απρίλη, με την έκδοση υπουργικού διατάγματος. 
• Οι εργαζόμενοι/ες σε αυτά τα επαγγέλματα υπολογίζονται περίπου στο 13-

14% του συνολικού απασχολούμενου πληθυσμού. 
• Το ύψος του κατώτατου μηνιαίου μισθού είναι €870 για νέες προσλήψεις 

και €924 μετά από έξι μήνες εργασία 
• Από τον Απρίλη του 2013 το διάταγμα δεν έχει ανανεωθεί, λόγω της κρίσης.. 
• Ο κατώτατος μισθός μετά από έξι μήνες εργασία βρίσκεται σήμερα στο 40% 

περίπου του διάμεσου μισθού. 
• Η μη ανανέωση του διατάγματος και η μη παροχή αυξήσεων για τρία χρόνια 

έχει πλήξει κυρίως τις γυναίκες που απασχολούνται κυρίως σε  χαμηλόμισθα 
επαγγέλματα (πωλήτριες, καθαρίστριες, φρουροί και βοηθητικό προσωπικό 
παροχής φροντίδας). Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια η αύξηση του 
κυμαινόταν περίπου στα 20 ευρώ το χρόνο).

ΧΑΣΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
• Οι άνδρες λάμβαναν κατά 39% υψηλότερες συντάξεις από τις γυναίκες 

στην Κύπρο το 2012 και 35.2% υψηλότερες το 2013 . 
• Η πρόσφατη επέκταση του ορίου συνταξιοδότησης το 2013, αλλά και η 

αύξηση του χρόνου απασχόλησης (από 3 χρόνια πραγματικές εισφορές μέχρι 
το 2009 αυξάνεται σταδιακά σε 15 χρόνια μέχρι το 2017 με ταυτόχρονη 
σταδιακή εξουδετέρωση των πιστωμένων εισφορών) ως προϋπόθεση για 
απόκτηση δικαιώματος σε πλήρη σύνταξη γήρατος επηρεάζει δυσμενέστερα 
τις γυναίκες που διακόπτουν την απασχόλησή τους λόγω μητρότητας ή 
φροντίδας μελών της οικογένειάς τους, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν 
μειωμένη σύνταξη ή να μην συμπληρώνουν τα συντάξιμα χρόνια

• Οι γυναίκες στην Κύπρο έχουν χαμηλότερες συντάξεις από τους άντρες 
λόγω διακεκομμένης καριέρας, της μερικής απασχόλησης και άλλων 
ευέλικτων μορφών απασχόλησης, αλλά και λόγω του χάσματος αμοιβών και 
του επαγγελματικού διαχωρισμού. 

ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Ιδιαίτερα έντονες είναι οι ανισότητες στην Κύπρο, όσον αφορά στην 

κατανομή του χρόνου μεταξύ των δύο φύλων στις οικογενειακές ευθύνες.
• Το έτος 2013 το 54.8% των γυναικών ασχολείτο με την παρακολούθηση 

των μαθημάτων των παιδιών σε καθημερινή βάση για περισσότερο από μία 
ώρα με αντίστοιχα ποσοστά για τους άνδρες στο 23.5% .  

• Το 81,3% των Κυπρίων εργαζόμενων γυναικών το 2013 ασχολείτο με το 
νοικοκυριό, ενώ μεταξύ των εργαζόμενων ανδρών ασχολείτο μόλις το 14,2% 

• Ενώ υπάρχουν υψηλά ποσοστά απασχόλησης για τις μητέρες υπάρχουν 
ανεπαρκείς υπηρεσίες παιδικής φροντίδας για μικρά παιδιά. 

• Υπάρχει ένα ευρύ έμφυλο χάσμα στο χρόνο που δαπανάται από τις γυναίκες 
στη φροντίδα και στην εκπαίδευση των παιδιών και των εγγονιών πέραν του 
χρόνου που δαπανάται για το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού, αφού 
το 2010 το 54.8% των γυναικών και το 23.5% των ανδρών  ασχολούνταν 
με αυτό το θέμα, ενώ με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού 
ασχολούνταν το 81.35% των γυναικών και  το 14.2% των ανδρών .

• Η διαθεσιμότητα και η χρήση των παιδικών σταθμών στην Κύπρο είναι 
γενικά κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ-27. Το 2011, το 23% όλων των 
παιδιών έως τριών ετών είτε έλαβαν μερική είτε πλήρη ημερήσια φροντίδα, 
όπως επίσης και το 73% του συνόλου των παιδιών από 3 ετών έως τη 
σχολική ηλικία. Το 77% των παιδιών κάτω των τριών ετών δεν έλαβε καμία 
επίσημη φροντίδα το 2013. 

• Το βάρος της φροντίδας των μελών της οικογένειας (εξαρτωμένων 
ηλικιωμένων)  πέφτει σε μεγάλο βαθμό στις γυναίκες, αφού δεν υπάρχει 
επίσημη φροντίδα για το 91% των ηλικιωμένων.

• Μείωση του ύψους του επιδόματος μητρότητας από 75% σε 72%, μείωση 
επιδόματος τοκετού και τέκνου.

• Τερματισμός παροχής επιδόματος μάνας
• Κατάργηση επιδόματος γάμου
• Μη επαρκής παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών και 

άλλων εξαρτώμενων προσώπων, οικονομικά προσιτών, προσβάσιμων, 
ποιοτικών και συμβατών με τα ωράρια εργασίας πλήρους απασχόλησης 
γυναικών και ανδρών

• Μείωση ή αποκοπή της χρηματοδότησης και γενικά της στήριξης του 
κράτους σε κέντρα φύλαξης παιδιών, ηλικιωμένων και ασθενών

• Ο αντίκτυπος αυτών των περικοπών είναι διττός, αφού  από τη 
οδηγούν στην επανιδιωτικοποίηση της μέριμνας,  και προστίθενται 
επιπλέον καθήκοντα φροντίδας στις γυναίκες, ο φόρτος των οποίων 
θα τις υποχρεώσει να επιστρέψουν στον παραδοσιακό τους ρόλο μέσα 
στην οικογένεια και από την άλλη, με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των 
εργαζομένων σε αυτές τις δομές είναι γυναίκες, οδηγούνται στην ανεργία. 

•  Η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Συμφιλίωσης Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής, στο οποίο προβλέπονταν σημαντικά μέτρα για την 
ενίσχυση των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και άλλων εξαρτημένων 
ατόμων, αλλά και φορολογικές ελαφρύνσεις στους εργαζόμενους γονείς  
μέσα στα πλαίσια των μέτρων λιτότητας έχει παγοποιηθεί με αποτέλεσμα 
το βάρος της φροντίδας να παραμένει κυρίως στις γυναίκες. Μεγαλύτερο 
κόστος από την παγοποίηση του Σχεδίου αυτού, πληρώνουν οι οικογένειες 
με χαμηλό εισόδημα, και οι μονογονεικές οικογένειες, η συντριπτική 
πλειοψηφία των οποίων αποτελούνται από μητέρες και παιδιά. 

• Τα μέτρα λιτότητας έχουν αρνητική επίπτωση στην ποσότητα και στην 
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από το κράτος και ως εκ τούτου, η 
προσδοκία είναι ότι τα ποσοστά συμμετοχής στην επίσημη φροντίδα ίσως 
μειωθούν περαιτέρω στο εγγύς μέλλον. Έρευνες καταδεικνύουν ότι το 
βάρος των οικογενειακών ευθυνών και της φροντίδας παιδιών στην Κύπρο 
επιβαρύνουν κυρίως τις γυναίκες. Ταυτόχρονα σημειώνεται ότι η Κύπρος 
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υστερεί σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην επίσημη προσχολική 
εκπαίδευση. Τα πιο πάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν την άνιση κατανομή 
ευθυνών σε σχέση με τις οικογενειακές ευθύνες/φροντίδα παιδιών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, αλλά και το επίπεδο των υπηρεσιών φροντίδας 
παιδιών στην Κύπρο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ
• Συγκρίνοντας τα ποσοστά κατά φύλο φαίνεται  ότι οι γυναίκες ως ευάλωτη 

κοινωνική ομάδα και λόγω της θέσης τους στην απασχόληση και των 
διακρίσεων που υφίστανται είναι διαχρονικά περισσότερο ευάλωτες στη 
φτώχεια από τους άντρες. Τόσο το 2012 όσο και το 2013 το ποσοστό 
κινδύνου φτώχιας στις γυναίκες ήταν  πιο ψηλό από αυτό των ανδρών. 

• Το 2013,  στην Κύπρο, το 16,5% των γυναικών ήταν κάτω από το όριο της 
φτώχιας ενώ των αντρών το  ποσοστό  αυτό  ανερχόταν  στο  14,1%. 

• Για το 2012,  το  ποσοστό  των  γυναικών  που  ήταν κάτω από  το  όριο της 
φτώχιας ήταν 16,4%  ενώ  των  αντρών το  ποσοστό ήταν 12,9%.  

• Το 2013, τα ποσοστά των γυναικών που βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικό αποκλεισμό ήταν 2% υψηλότερα από αυτά των ανδρών (28.8% 
έναντι με 26.8% των ανδρών)  . Τα ποσοστά αυτά αυξήθηκαν από το 2010 
μέχρι το 2013 για μεν τις γυναίκες 2.5% και για τους άνδρες 4%.

• Από το 2008-2013, το  ποσοστό  κινδύνου φτώχιας για τους άντρες 
αυξάνεται από 14,1% σε 21,7%  και για τις γυναίκες από 16,5% σε 24,8% 
(έμφυλο χάσμα 13.1% σε βάρος των γυναικών).

• Η Κύπρος έχει το υψηλότερο ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τις 
ηλικιωμένες γυναίκες (και άνδρες) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με 
αναλογία 25,5% γυναίκες και 21,8% άνδρες.

• Οι νέες γυναίκες στην Κύπρο αντιμετωπίζουν ελαφρά υψηλότερο κίνδυνο 
φτώχειας από τους νέους άνδρες (25.3% έναντι 22.5% των νέων ανδρών 
το 2011).

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΣ
• Οι μονογονιοί, που στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες αντιμετωπίζουν 

περισσότερα προβλήματα από τις περικοπές σε κοινωνικά ωφελήματα.
• Το 2013, το 10% των γυναικών στην Κύπρο, ζούσαν μόνες ή με τα παιδιά 

τους, χωρίς σύντροφο. 
• Από τις 23.076 μονογονεικές οικογένειες στην Κύπρο, οι 20.376 (88%) 

έχουν προστάτιδα τη μητέρα. 
• Παρατηρείται σχετική ανισότητα στην εργοδότηση των μονογονιών. 

Το 2013 το 6% των γυναικών μονογονιών ήταν άνεργες και το 49.4% 
αδρανείς. Οι άνδρες μονογονιοί εργάζονται κατά 78,6% και οι γυναίκες 
κατά 71,9%. Ακόμα και όσες μόνες μητέρες μπορούν να εργαστούν, λόγω 
έλλειψης κοινωνικών υποδομών, που να ανταποκρίνονται στις αυξημένες 
απαιτήσεις και εκτεταμένα ωράρια εργασίας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες  
στο να κρατήσουν τη θέση εργασίας τους, αλλά και στη διεκδίκηση 
επαγγελματικής ανέλιξης. 

• Οι μόνες μητέρες και οι ανύπαντρες γυναίκες συνταξιούχοι υφίστανται τις 
μεγαλύτερες σωρευτικές απώλειες, αφού τα επιδόματα των μονογονιών 
στην Κύπρο επηρεάστηκαν από την κρίση

• Τα επιδόματα των μονογονιών στην Κύπρο επηρεάστηκαν από την κρίση, 
αφού οι οικογένειες με χαμηλό εισόδημα επηρεάζονται έμμεσα μέσω της 

επίπτωσης των μέτρων λιτότητας στην οικονομία, αλλά και με τις πολιτικές 
που εισήχθησαν με σκοπό την αναχαίτιση των αρνητικών επιπτώσεων    
της κρίσης.  

• Συγκεκριμένα, καταργήθηκε η ευνοϊκή μεταχείριση των μονογονιών 
όσον αφορά την εξαίρεση της διατροφής, του επιδόματος τέκνου και 
του επιδόματος μονογονιού. Εμπίπτουν σήμερα στο Ελάχιστο Εγγυημένο 
Εισόδημα, όπως άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

• Τα επιδόματα είναι μέρος της κοινωνικής πολιτικής που στοχεύουν στη 
στήριξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και συμβάλλει στη διατήρηση της 
κοινωνικής συνοχής. Οποιαδήποτε κατάργηση ή μείωση τους έχει άμεσες 
επιπτώσεις ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης όπου τα κοινωνικά και οικονομικά 
προβλήματα οξύνονται. Στην Κύπρο οι μονογονείς είναι στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία γυναίκες. Οι μονογονείς εκ των πραγμάτων αναλαμβάνουν 
το μεγαλύτερο μέρος των ευθυνών, οικονομικών και άλλων, για το 
μεγάλωμα των παιδιών. Αυτές οι ευθύνες (σε συνδυασμό με την απουσία 
δεύτερου εισοδήματος στον οικογενειακό προϋπολογισμό), καθιστούν τους 
μονογονείς μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και ειδικά 
στην παρούσα οικονομική κατάσταση, κινδυνεύουν από τη φτώχια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό. Στην Κύπρο είναι ανεπαρκείς οι συντάξεις των μόνων 
γυναικών και είναι δύσκολο να ξεφύγουν από τη φτώχεια.

ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
• Με βάση έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 

των φύλων της Ε.Ε του 2013, η βία κατά των γυναικών είναι φαινόμενο 
διαδεδομένο σε όλες τις χώρες και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. 
Καταδεικνύει επίσης ότι το άγχος για τα οικονομικά οδηγεί πολλές φορές 
σε συχνότερα, εντονότερα και πιο επικίνδυνα κρούσματα βίας. Η βία κατά 
των γυναικών εντείνεται όταν οι άνδρες υποχρεώνονται σε μετακινήσεις και 
απώλεια περιουσιακών στοιχείων ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. 
Η οικονομική κρίση ενισχύει την παρενόχληση και τη βία σε όλες τις μορφές 
της, καθώς και την πορνεία με θύματα τις γυναίκες, κατά παράβαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων . Σημειώνεται ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει σχετική 
έρευνα που να συνδέει την αύξηση των περιστατικών βίας με την κρίση.  

• Το 2001 ο αριθμός των κλήσεων σε γραμμές βοήθειας ενδοοικογενειακής 
βίας ήταν 551 υποθέσεις και το 2011 ανήλθαν στις 1320. 

• Το 2012 είχαν καταγραφεί 374 περιστατικά από το Σύνδεσμο Πρόληψης και 
Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια. 

• Το 2013 ανήλθαν στα 403 περιστατικά. 
• Το 2013 καταγγέλθηκαν από γυναίκες 552 περιστατικά βίας στην οικογένεια 

(στατιστικά στοιχεία Αστυνομίας Κύπρου).
• Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, το κέντρο άμεσης βοήθειας του 

Συνδέσμου για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην οικογένεια, 
χειρίστηκε 812 υποθέσεις, εκ των οποίων τα 314 ήταν νέα περιστατικά.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ/ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
• Ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης σε ολόκληρη την Ε.Ε, έχουν 

περικοπεί κονδύλια στους φορείς προώθησης της έμφυλης ισότητας, 
στις γυναικείες οργανώσεις, αλλά παρατηρήθηκε επίσης είτε σύμπτυξη 
υπηρεσιών είτε κατάργηση αντίστοιχων φορέων προώθησης της έμφυλης 
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ισότητας. Τόσο οι περικοπές, όσο και η κατάργηση φορέων ισότητας 
πλήττουν τις κατακτήσεις των γυναικών, αφού αποδυναμώνουν τόσο τη 
φωνή τους όσο και τη διαμόρφωση επίσημων πολιτικών, αποδυναμώνοντας 
ακόμα και την πολιτική συμμετοχή των γυναικών. 

• Στην Κύπρο τα αντίστοιχα μέτρα λιτότητας οδήγησαν σε μείωση του 
προϋπολογισμού του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας 
ΕΜΔΓ, αλλά και της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και 
Επαγγελματική Εκπαίδευση-ΕΙΦ. Αντίστοιχα η Αρχή Ισότητας, λόγω των 
περικοπών στο Δημόσιο είναι ανεπαρκώς στελεχωμένη. Συγκεκριμένα:

• Ο προϋπολογισμός του ΕΜΔΓ ενώ  αυξανόταν σημαντικά μεταξύ των 
ετών 2003-2009 (366.000-870.000), από το 2010- 2013 μειώθηκε στις  
400,000 ευρώ. 

• Ο προϋπολογισμός της ΕΙΦ από 70.000 που ήταν μέχρι το 2011, μειώθηκε 
στις 44.000 από το 2012.

• Οι περικοπές γενικότερα στους δημόσιους προϋπολογισμούς δεν είναι 
ουδέτερες ως προς το φύλο, αλλά αντίθετα διατηρούν και αναπαράγουν  
τις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων, την ανεργία των γυναικών και 
τη θηλυκοποίηση της φτώχειας, αφού δεν υλοποιούνται αντίστοιχες 
αναγκαίες πολιτικές για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Είναι 
αναγκαίο, τα μέτρα λιτότητας να αξιολογούνται ως προς για τα έμφυλα 
αποτελέσματα τους, ώστε να αντιμετωπίζονται οι διαφορετικές επιπτώσεις 
της οικονομικής κρίσης στους άνδρες και στις γυναίκες και να μην 
διαιωνίζονται ή αμβλύνονται οι ανισότητες μεταξύ των φύλων. Προς αυτήν 
την κατεύθυνση είναι αναγκαία η υιοθέτηση της ένταξης της διάστασης του 
φύλου σε όλες τις πολιτικές, υιοθετώντας αντίστοιχα εργαλεία κατάρτισης 
των δημόσιων προϋπολογισμών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  

Απορρέουσες υποχρεώσεις της Επιτροπής Ισότητας 
των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση- ΕΙΦ για υλοποίηση από το Στρατηγικό Σχέδιο 
Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2014-2017

Στόχος 1.

Ενδιάμεσος στόχος 1: 
Ετοιμασία  Νέου Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και 
Γυναικών 2014-2017
• Διαβούλευση με Κυβερνητικά τμήματα, φορείς Ισότητας, Μη-Κυβερνητικές 

Οργανώσεις (MKO) κ.ά. για ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την 
Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2014-2017

• Ενδιάμεση υποβολή πληροφοριών στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για 
την εφαρμογή της Σύμβασης για την εξάλειψη κάθε μορφής Διάκρισης σε 
βάρος της Γυναίκας  (CEDAW) για Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της 
Γυναίκας και Εμπορία Ατόμων

• Ετοιμασία 8ης Περιοδικής Έκθεσης  για την εφαρμογή της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής Διάκρισης σε βάρος της 
Γυναίκας (CEDAW)

Ενδιάμεσος στόχος 2: 
Ενίσχυση–Αναδόμηση Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
• Διαβούλευση με Γυναικείες Οργανώσεις (Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις), 

κυβερνητικές Υπηρεσίες/Τμήματα και άλλους φορείς ισότητας

Ενδιάμεσος στόχος 3: Εκπαίδευση Δημόσιων Λειτουργών σε θέματα 
ισότητας/Gender Mainstreaming
• Ετοιμασία Σχεδίου Δράσης για την εκπαίδευση δημόσιων λειτουργών στην 

ενσωμάτωση του φύλου σε όλες τις πολιτικές.

Ενδιάμεσος στόχος 5: 
Αποτελεσματικός συντονισμός Φορέων Ισότητας
• Διαβούλευση Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με Υπουργό 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Επίτροπο Διοικήσεως και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επίτροπο Ισότητας, Πρόεδρο Επιτροπής Ισότητας 
των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση, Μέλη 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών  

Στόχος 2. 
Εκσυγχρονισμός/Βελτίωση του Νομοθετικού Πλαισίου

Ενδιάμεσος στόχος 1: 
Ψήφιση και τροποποίηση νομοθεσιών που αφορούν την Ισότητα των Φύλων
• Τροποποίηση του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην 

Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου
• Νομοθετικές τροποποιήσεις για εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος 

των γυναικών εργαζομένων στο στρατό που υπάρχουν σε νομοθεσίες 
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που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Άμυνας (πρόσληψη, 
ανέλιξη κ.ά.)

Ενδιάμεσος στόχος 2:  
Διαφώτιση και Ενημέρωση για τις Νομοθεσίες Ισότητας
• Διαφώτιση για τις νομοθεσίες ισότητας  
• Εκστρατεία πληροφόρησης για τα υπάρχοντα σώματα διεκδίκησης 

δικαιωμάτων των γυναικών εκεί όπου υπάρχει παραβίαση

Στόχος 3. 
Ισόρροπη Συμμετοχή Αντρών και Γυναικών σε Θέσεις Λήψης Αποφάσεων 
(Πολιτικής, δημόσιας και οικονομικής ζωής)

Ενδιάμεσος στόχος 2:  
Ενσωμάτωση ισότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα/εκπαιδευτικά 
προγράμματα
• Προκήρυξη Διαγωνισμού Συγγραφής Ομιλίας στα Λύκεια και τις Τεχνικές 

Σχολές με θέμα την Ισότητα των Φύλων
• Στόχος 4: Εξάλειψη/ Καταπολέμηση/Αντιμετώπιση της βίας κατά των 

Γυναικών
• Ενδιάμεσος στόχος 3:  Πρόληψη της βίας κατά των Γυναικών
• Διαφώτιση και ευαισθητοποίηση των δημόσιων λειτουργών σε θέματα 

σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας (Γραφείο Επιτρόπου 
Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνεργασία με την  Κυπριακή 
Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην 
Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση) 

• Ενδιάμεσος στόχος 4:  Προστασία-Στήριξη θυμάτων
• Εισαγωγή και διάδοση Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη 

Δημόσια Υπηρεσία μετά από δημόσια διαβούλευση με τους Κοινωνικούς 
εταίρους  (δεν περιλαμβάνεται η ΕΙΦ, αλλά την αφορά, αφού με δική της 
πρωτοβουλία προωθείται το θέμα αυτό)

• Διαφώτιση και ευαισθητοποίηση των δημόσιων λειτουργών σε θέματα 
σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας

Στόχος 5. 
Οικονομική Ενδυνάμωση των Γυναικών – Εξάλειψη της Φτώχειας

Ενδιάμεσος στόχος 1: Εφαρμογή ισομισθίας/καταπολέμηση χάσματος αμοιβών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών
Ενδιάμεσος στόχος 2: Αύξηση γυναικείας επιχειρηματικότητας
Ενδιάμεσος στόχος 3: Στήριξη των ευάλωτων ομάδων 
Ενδιάμεσος στόχος 4: Μείωση της ανεργίας
Ενδιάμεσος στόχος 5: Συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας

Στόχος 6. 
Εξάλειψη Στερεοτύπων και Κοινωνικών Προκαταλήψεων 

Ενδιάμεσος Στόχος 1. Εξάλειψη προκαταλήψεων και προαγωγή της ισότητας 
μέσω των  ΜΜΕ με Υιοθέτηση/Εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας στα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίηση  και επιμόρφωση των επαγγελματιών 
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Ενδιάμεσος στόχος 2:  Ενσωμάτωση ισότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα/
εκπαιδευτικά προγράμματα. Μεταξύ άλλων δράσεων είναι η ένταξη θεμάτων  
αναφορικά με την  ισότητα και τα στερεότυπα στο μάθημα Επαγγελματικής 

Αγωγής (ιδιαίτερα στο Ενιαίο Λύκειο και στην Τεχνική Σχολή -που 
θεωρείται πόλος έλξης κυρίως αγοριών), παρουσίαση ανδροκρατούμενων/ 
γυναικοκρατούμενων επαγγελμάτων από επαγγελματίες μέσα στα πλαίσια 
εργασίας στα Γυμνάσια και Λύκεια, καταγραφή προγραμμάτων και δράσεων 
σε θέματα φύλου (για το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό ή και τους 
φοιτητές) που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματιστεί για το μέλλον 
από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Προκήρυξη Διαγωνισμού Συγγραφής Ομιλίας στα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές 
με θέμα την Ισότητα των Φύλων σε συνεργασία το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
(Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην 
Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση.




