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Η Έκθεση αυτή ετοιμάστηκε από την Επιστημονική Συνεργάτιδα της
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική
Εκπαίδευση-ΕΙΦ, Άννα Πηλαβάκη, και συζητήθηκε και εγκρίθηκε από την
Επιτροπή στις 25/01/17.

Ιστοσελίδα Επιτροπής Ισότητας www.eif.gov.cy

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Επιτροπής Ισότητας
genderequalitycommittee@mlsi.gov.cy

Facebook: Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση
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Από τη διοργάνωση διαγωνισμού ζωγραφικής στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση σε
συνεργασία της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση-ΕΙΦ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου,
Μάρτιος 2016
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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΙΦ

Η Επιτροπή Ισότητας Αντρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση δραστηριοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2016
κυρίως στον τομέα της ενημέρωσης/διαφώτισης των εργαζομένων και εργοδοτών
σε μεγάλους ιδιωτικούς αλλά και δημόσιους και ημιδημόσιους οργανισμούς με
δίωρα σεμινάρια κατάρτισης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής
παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και προώθησε τον Κώδικα της για Πρόληψη
και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον Εργασιακό Χώρο.

Επίσης σε ότι αφορά τη δικτύωση της στην κυπριακή κοινωνία, τον Μάρτιο του
2015 απέστειλε 400 επιστολές με το έντυπο υλικό της  σε άτομα που κατέχουν
θέσεις κλειδιά στην Κύπρο (Βουλευτές, Υπουργούς, Γενικούς Διευθυντές/ντριες
Υπουργείων, Πανεπιστήμια Δήμους, Τραπεζικά ιδρύματα, συνδικαλιστικές,
εργοδοτικές και γυναικείες οργανώσεις, ΜΚΟ κτλ).

Πρωτοπορώντας, διοργάνωσε συνέδριο για το σεξισμό σε συνεργασία με το
Γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τεράστια
επιτυχία τόσο σε ότι αφορά στις συμμετοχές όσο και στη συζήτηση που διεξήχθη.

Η Επιτροπή στοχεύει να καταβάλει προσπάθεια να συνεχίσει τη συζήτηση για το
θέμα αυτό, προτείνοντας την ένταξη του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της
Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, αφού δημόσιοι λειτουργοί που
συμμετείχαν στο συνέδριο εξέφρασαν την επιθυμία τους για συνέχιση αυτής της
συζήτησης, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα στο χώρο
εργασίας και όχι μόνο.

Η Επιτροπή εξυπηρέτησε πολλά άτομα που επικοινώνησαν τηλεφωνικά
(εργαζόμενοι/ες και εργοδότες), παρέχοντας τους ενημέρωση για τα δικαιώματα
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και τις υποχρεώσεις τους. Δυστυχώς και κατά τη διάρκεια του 2016 τα παράπονα
για απολύσεις λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας συνεχίστηκαν και αποτελούν την
πλειοψηφία των παραπόνων που δέχτηκε. Αυξήθηκαν όμως δυστυχώς  και τα
παράπονα παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης.

Συνέχισε την ενεργό εμπλοκή της στις προσπάθειες της για την ένταξη της
διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στις δημόσιες πολιτικές, ώστε
άνδρες και γυναίκες να ωφελούνται ισότιμα από τις δημόσιες
παρεμβάσεις/πολιτικές. Ήδη η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε προχωρημένο
στάδιο με καταγεγραμμένες τις ανάγκες κατάρτισης των δημόσιων λειτουργών που
θα εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία. Η Επιτροπή που έχει συσταθεί για το
σκοπό αυτό απαρτίζεται από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης
(ΚΑΔΔ), το Γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον
Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ), την Επιτροπή
Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και
το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας.

Η καινοτόμα αυτή δράση, για τα κυπριακά δεδομένα  αποτελεί στόχο στο
Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2014-2017, και φαίνεται
ότι εντός του 2017 θα έχει ήδη ολοκληρωθεί η προκαταρκτική διαδικασία και θα
αρχίσει η υλοποίηση της. Σημειώνεται ότι θα γίνει αρχικά κατάρτιση των
αρμόδιων δημόσιων λειτουργών (που διαμορφώνουν και υλοποιούν τον κρατικό
προϋπολογισμό και τα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης) και στη συνέχεια με τη
βοήθεια ενός εγχειριδίου δράσης θα αρχίσει η πρακτική εφαρμογή σε θέματα
gender mainstreaming  και  gender budgeting αντίστοιχα.

Η Επιτροπή σε μια προσπάθεια της να φτάσει πιο κοντά στους/στις εργαζόμενους/ες
δημιούργησε σελίδα στο Facebook για να παρουσιάζει σημαντικές δραστηριότητές
της, αλλά και να ενημερώνει τον κόσμο.

Συνεχίστηκε με μεγάλη επιτυχία, για 3η συνεχόμενη χρονιά, ο διαγωνισμός έκθεσης
ζωγραφικής στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση με θέμα τον επαγγελματικό
διαχωρισμό σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Στις 7 Απριλίου 2016
έγινε η τελετή βράβευσης με απονομή βραβείων σε 3 παιδιά και επαίνων σε 6
παιδιά.

Ήδη τροχιοδρομείται επανάληψη του διαγωνισμού ζωγραφικής στη δημοτική
εκπαίδευση και διαγωνισμός φιλοτέχνισης κόμικς για γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές
σχολές.

Έχει συγγραφεί μελέτη με θέμα «Σεξισμός: Μια Αφανής Πραγματικότητα» και
προωθείται η εκτύπωση 10 αφισών από έργα παιδιών που συμμετείχαν στο
διαγωνισμό ζωγραφικής το 2015 και 2016, οι οποίες θα διανεμηθούν σε σχολεία σε
συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
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Καταβλήθηκε προσπάθεια σε συνεργασία με τους επαρχιακούς συνδέσμους
δικηγόρων για συνδιοργάνωση σεμιναρίου στις νομοθεσίες ισότητας των φύλων με
ομιλητές/τριες δικαστές του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών. Λόγω του ότι οι
πρωτόδικες αποφάσεις τους δεν κρίθηκαν ακόμα από το Ανώτατο, οι δικαστές
θεωρούν ότι θα είναι ως να προκαταλαμβάνουν αποφάσεις του Ανώτατου και δεν
αποδέχθηκαν την πρόσκληση μας.

Τέλος, προωθήθηκε και ολοκληρώθηκε η δημιουργία μικρού φιλμ για τη
σεξουαλική παρενόχληση, το οποίο θα προβάλλεται σε σεμινάρια και εκδηλώσεις της
ΕΙΦ.

Ένα περίπου χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Προέδρου της
Επιτροπής Ισότητας Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση-ΕΙΦ, διαπιστώνω ότι η ΕΙΦ έχει σημαντικό ρόλο να
διαδραματίσει μέσα από την αγαστή συνεργασία μου με τα μέλη της Επιτροπής, με
στόχο πάντοτε την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων για
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και τη δημιουργία μιας έμφυλης
κουλτούρας στους εργασιακούς χώρους.

Λουΐζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου

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

Από τη διοργάνωση διαγωνισμού ζωγραφικής στη Δημοτική Εκπαίδευση και στο
γυμνασιακό κύκλο σε συνεργασία της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην
Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση-ΕΙΦ και του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου Κύπρου, Μάρτιος 2016
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Στην Έκθεση «Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019» της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημειώνεται μια σταδιακή πρόοδος στην Ευρώπη τα
τελευταία χρόνια, χωρίς εν τούτοις ο στόχος για την ισότητα των φύλων να έχει
ακόμη επιτευχθεί. Υπάρχει ακόμα μεγάλη απόσταση από τη διασφάλιση της
ισότητας των φύλων σε πολλούς τομείς. Αναφέρεται, ότι κατά τα τελευταία χρόνια
έχει σημειωθεί πρόοδος στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας,
καθώς και μια αυξανόμενη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης οικονομικών
αποφάσεων. Ωστόσο, αυτή η ανοδική τάση αντισταθμίζεται από τη συνεχιζόμενη
ανισότητα σε άλλους τομείς, όπως οι μισθοί και οι αποδοχές. Αναφέρεται στα
αποτελέσματα έρευνας Ευρωβαρομέτρου, όπου καταδεικνύεται ότι οι Ευρωπαίοι
τάσσονται θερμά υπέρ της προώθησης της ισότητας των φύλων, αφού τα 3/4 των
συμμετεχόντων/ουσών (76%) εκτιμούν ότι η εξάλειψη της ανισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ και περίπου
εννέα στους δέκα Ευρωπαίους (91%) συμφωνούν ότι η εξάλειψη της ανισότητας
μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι απαραίτητη για τη δημιουργία μιας πιο
δίκαιης κοινωνίας.

Σύμφωνα με την ίδια Έκθεση, κατά τη διάρκεια της κρίσης, τα ποσοστά της
ανεργίας ανήλθαν σε δυσβάστακτα επίπεδα τόσο για τους άνδρες όσο και για τις
γυναίκες σε πάρα πολλές χώρες. Ωστόσο, σε ολόκληρη την ΕΕ ο αριθμός των
οικονομικά ενεργών γυναικών καταγράφει ανοδική πορεία. Το 2015 η
απασχόληση των γυναικών άγγιξε το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί
ποτέ (64,5%), ενώ η απασχόληση των ανδρών (76,5%) δεν έχει ανακτήσει ακόμη
το ποσοστό που παρουσίαζε πριν από την κρίση. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των
οικογενειών που εξαρτώνται οικονομικά από την εργασία των γυναικών αυξάνεται
διαρκώς (Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Στην ίδια Έκθεση σημειώνεται μείωση ως προς τις ανισότητες μεταξύ των φύλων
στα όργανα λήψης αποφάσεων ερευνητικών οργανισμών με το ποσοστό των
γυναικών που είναι επικεφαλής τέτοιου είδους οργανισμών να έχει αυξηθεί σε 15
από τις 20 χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για τα έτη
2010 και 2014. Αναφέρει ότι η σημερινή νέα γενιά δεν είναι απαλλαγμένη από
στερεότυπα και ανισότητες με βάση το φύλο. Ανισότητες μεταξύ ανδρών και
γυναικών εξακολουθούν να υφίστανται στον τομέα της εκπαίδευσης, από πλευράς
προτιμήσεων ως προς το αντικείμενο σπουδών, επιδόσεων και μορφών
συμμετοχής. Τα αγόρια, ιδίως εκείνα που προέρχονται από μειονεκτούντα
περιβάλλοντα, εγκαταλείπουν το σχολείο σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι τα
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κορίτσια και αντιμετωπίζουν πολύ περισσότερες δυσκολίες στην ανάγνωση. Οι
γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν πτυχίο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, αλλά εξακολουθούν να υπερεκπροσωπούνται σε τομείς σπουδών
που συνδέονται με παραδοσιακούς γυναικείους ρόλους, όπως οι κλάδοι που
σχετίζονται με τις υπηρεσίες φροντίδας, και υποεκπροσωπούνται στις επιστήμες,
στα μαθηματικά, στις ΤΠ, στην μηχανική και στις αντίστοιχες σταδιοδρομίες1.

Ως εκ τούτου, η ανισότητα στην απασχόληση δεν μειώνεται αλλά λαμβάνει πλέον
νέες μορφές και, παρά το γεγονός ότι οι νέες γυναίκες επενδύουν στην
εκπαίδευση, εξακολουθούν να έχουν διπλάσιες πιθανότητες να παραμείνουν
οικονομικά ανενεργές σε σύγκριση με τους άνδρες. Οι γυναίκες αποτελούν επίσης
τη μεγαλύτερη αναξιοποίητη πηγή επιχειρηματικών δυνατοτήτων, δεδομένου ότι
αντιπροσωπεύουν μόλις το 29% των επιχειρηματιών. Από την άποψη της
πρόσβασης σε χρηματοοικονομικούς πόρους σε όλη τη διάρκεια ζωής του
ανθρώπου, η ισότητα των φύλων παραμένει ζητούμενο. Το ποσοστό του
εισοδήματος που παράγουν οι γυναίκες (ιδίως οι μετανάστριες και οι γυναίκες
που είναι αρχηγοί μονογονεϊκών νοικοκυριών) στην αγορά εργασίας εξακολουθεί
να είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό των ανδρών. Είναι πολύ πιθανότερο οι
εργαζόμενες γυναίκες, και ειδικότερα οι μητέρες, να εργάζονται υπό συνθήκες
μερικής απασχόλησης και να αμείβονται κατά μέσο όρο κατά 16% λιγότερο από
ό,τι οι άνδρες ανά ώρα εργασίας. Ως αποτέλεσμα, το έμφυλο χάσμα όσον αφορά
τις συνολικές αποδοχές καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου έχει
φτάσει στο 41% και συνεπάγεται ευρύτατη ανισότητα των φύλων στον
συνταξιοδοτικό τομέα, η οποία ανέρχεται σήμερα στο 40% (Έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων, 2016)2.

Στην ίδια Έκθεση αναφέρεται ότι οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας διατρέχουν
πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού από ό,τι οι
άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας και τα τελευταία έτη δεν παρατηρούνται τάσεις
μετριασμού αυτού του κινδύνου. Εάν δεν ληφθούν νέα μέτρα, οι γυναίκες θα
συνεχίσουν κατά πάσα πιθανότητα να βρίσκονται σε οικονομικά μειονεκτική θέση
λόγω μητρότητας κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και κατά τη
συνταξιοδότησή τους, ιδίως λόγω του άνισου καταμερισμού των καθηκόντων
φροντίδας και νοικοκυριού (οι εργαζόμενες γυναίκες εξακολουθούν να
αφιερώνουν δυόμισι ώρες παραπάνω ημερησίως για την εκτέλεση γονικών και
οικιακών καθηκόντων σε σύγκριση με τους άνδρες).

Αναφέρεται επίσης στην έμφυλη βία που εξακολουθεί να αποτελεί ευρύτατα
διαδεδομένο φαινόμενο και μπορεί να λάβει πολλές μορφές: μία στις τρεις
γυναίκες έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία, το 5% των γυναικών έχει πέσει
θύμα βιασμού από την ηλικία των 15 ετών και το 20% έχει υποστεί διαδικτυακή

1 Gender Equality Report 2015. Key findings, Fact sheet | March 2016, http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/annual_reports/160307_factsheet_gender_equality_2015_final_en.pdf

2 Gender Equality Report 2015. Key findings, Fact sheet | March 2016, http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/annual_reports/160307_factsheet_gender_equality_2015_final_en.pdf
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παρενόχληση. Αυτά τα φαινόμενα βίας παρατηρούνται παντού –στο σπίτι, στον
χώρο εργασίας, στο σχολείο, στον δρόμο ή στο διαδίκτυο– ανεξαρτήτως
κοινωνικού υποβάθρου. Η βία λόγω φύλου και τα αρνητικά στερεότυπα, για
παράδειγμα, στον αθλητισμό αποτελούν ευρύτατα διαδεδομένο φαινόμενο. Η
βλάβη που προκαλείται στα θύματα δεν αφορά μόνο την υγεία και την ευημερία
τους, αλλά και την επαγγελματική τους ζωή, και ως εκ τούτου την οικονομική
ανεξαρτησία τους και την οικονομία γενικότερα. Εκτιμάται ότι 500 000 γυναίκες
και κορίτσια στην ΕΕ διατρέχουν τον κίνδυνο ακρωτηριασμού των γεννητικών
οργάνων. Επιπλέον, οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν την πλειονότητα των
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (68% γυναίκες, 17% άνδρες, 12% κορίτσια και 3%
αγόρια) (Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων, 2016).

Ακολουθούν ορισμένα χρήσιμα και άκρως ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία από
την Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής:

- γυναικεία απασχόληση στην Ευρώπη των 28 το 2015: 64,3% (Κύπρος 65,1%),

- απασχόληση ανδρών στην Ευρώπη των 28 το 2013: 74,2% (Κύπρος 62,7%),

- μισθολογικό κενό μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. το 2013: 16,3%
(Κύπρος 15,8% ),

- συνταξιοδοτικό κενό μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. το 2012: 40,2%
(Κύπρος 48,8%),

- συμμετοχή των γυναικών στα Εθνικά Κοινοβούλια στην Ευρώπη των 28 το
2015: 28% (Κύπρος 8%),

- έμφυλος επαγγελματικός διαχωρισμός στην Ε.Ε το 2015: 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 7,5% και 12,7% αντίστοιχα).

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι γυναίκες απασχολούνται περισσότερο από τους
άνδρες σε θέσεις μερικής απασχόλησης. Μόλις λιγότερο από το ένα τρίτο (32,2 %)
των γυναικών ηλικίας 15-64 ετών που απασχολούνταν στην ΕΕ-28 εργάζονταν με
καθεστώς μερικής απασχόλησης το 2014, αναλογία κατά πολύ μεγαλύτερη από
την αντίστοιχη για τους άνδρες (8,8 %) 3 . Στην Κύπρο, το ποσοστό αυτό
διαμορφώνεται στο 16.8% για τις γυναίκες και στο 10.3% για τους άνδρες4.

3 Συμβάσεις μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/el

4 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/el#cite_note-1
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Σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016), οι γυναίκες
αφιερώνουν από δύο έως δέκα φορές περισσότερο χρόνο σε μη αμειβόμενη
εργασία από ό,τι οι άνδρες, στοιχείο που αποτελεί έναν από τους κυριότερους
φραγμούς για την οικονομική και πολιτική χειραφέτησή τους. Το 2015 οι
εργαζόμενες γυναίκες στην Ε.Ε. επιβαρύνθηκαν με τα τρία τέταρτα των
υποχρεώσεων του νοικοκυριού και με τα δύο τρίτα της γονικής φροντίδας5.

Σύμφωνα με το EIGE (2015), στοιχεία από τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης των
αποφάσεων παρουσιάζουν το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά
συμβούλια να αυξήθηκε στο 22,2% το 2015 σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε σύγκριση
με 16,6% το 2013 και 15,8% που ήταν τον Οκτώβριο του 2012. Τα στοιχεία
δείχνουν επίσης διαφορετικά ποσοστά όσον αφορά τις θέσεις μη εκτελεστικών
διευθυντικών στελεχών (το ποσοστό των γυναικών αυξήθηκε σε 17,6% από  16,7%
που ήταν τον Οκτώβριο του 2012) καθώς και ανώτατων στελεχών (11% έναντι
10,2%). Κανένα κράτος μέλος δεν πέτυχε εκπροσώπηση των γυναικών στα
διοικητικά συμβούλια πάνω από 30%, με τις γυναίκες στη Μάλτα και στην Κύπρο
να κατέχουν πολύ χαμηλό ποσοστό, μόνο το 4% (ποσοστό που επιβεβαιώνεται και
από την παρούσα έρευνα), ενώ στη Φιλανδία φθάνει το υψηλότερο ποσοστό με
περίπου το ένα τρίτο των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (29%). Σημειώνεται
επίσης ότι οι σημαντικότερες εξελίξεις από το 2010 και μετά σημειώθηκαν σε
χώρες που έχουν ήδη θεσπίσει δεσμευτική νομοθεσία, όπως η Γαλλία (+ 14,4%
με στόχο την επίτευξη 26,8%), η Ολλανδία (+8,7% με στόχο την επίτευξη 23,6%)
και η Ιταλία (+8,4% με στόχο την επίτευξη 12,9%). Τα στοιχεία αυτά
καταδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη σημασία της θέσπισης αυστηρότερων
κανονιστικών ρυθμίσεων για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων6.

Το ILO (2016) αναφέρει ότι στις περισσότερες χώρες, το ποσοστό των γυναικών σε
ανώτατες θέσεις σε επίπεδο ιεραρχίας και αμοιβής δεν αντιστοιχεί στο ποσοστό
συνολικής συμμετοχής τους στις επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι αποτελούν
σημαντικό τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού. Ο κλαδικός και επαγγελματικός
διαχωρισμός συμβάλλει σημαντικά στο έμφυλο χάσμα όσον αφορά τόσο στον
αριθμό όσο και στην ποιότητα των θέσεων εργασίας. Οι γυναίκες στην
απασχόληση υπερεκπροσωπούνται σε ένα στενό φάσμα τομέων και
επαγγελμάτων. Σε χώρες ανώτερου μεσαίου εισοδήματος, πάνω από το ένα τρίτο
των γυναικών απασχολούνται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο υπηρεσίες
(33,9%) και στον τομέα της μεταποίησης (12,4%)7.

Για την ΕΕ (28) ως σύνολο, τα στοιχεία για τον παράγοντα αυτό σύμφωνα με την
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2016), εξακολουθούν να είναι υψηλά: 24,4%
για τον επαγγελματικό διαχωρισμό και 18,9% για τον τομεακό διαχωρισμό. Στην
Κύπρο το ποσοστό για τον τομεακό διαχωρισμό ήταν ίδιο με την Ε.Ε, δηλαδή

5 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2016. Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019,
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/strategic_engagement_el.pdf

6 European Institute for Gender Equality, 2015. Gender Equality Index 2015 − Measuring gender equality in the
European Union 2005-2012

7 ILO. Women at Work. Trends 2016, Executive Summary
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18.9%8. Εξάλλου, σύμφωνα με το ILO (2016), στις χώρες υψηλού εισοδήματος, η
κύρια πηγή απασχόλησης για τις γυναίκες είναι ο τομέας της υγείας και της
εκπαίδευσης, η οποία απασχολεί σχεδόν το ένα τρίτο όλων των γυναικών στην
αγορά εργασίας (30,6%) και στη μεταποίηση το 12.4%. Με ανάλυση που έκανε το
ILO σε 142 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο, δείχνει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν
να υπερεκπροσωπούνται (σε σύγκριση με το μερίδιό τους στη συνολική
απασχόληση) ως «γραφείς, στις υπηρεσίες και στις πωλήσεις και στα «στοιχειώδη
επαγγέλματα». Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες οικονομίες, όπου οι
γυναίκες αποτελούν πάνω από το 60% και σχεδόν το 50% της συνολικής
απασχόλησης σε αυτά τα δύο χαμηλόμισθα επαγγέλματα. Αντίθετα, στις
αναπτυσσόμενες  χώρες, υπάρχει μια μικρή σχετικά υπερεκπροσώπηση των
γυναικών στις υψηλόμισθες επαγγελματικές ομάδες, όπως  διευθυντές,
επαγγελματίες και τεχνικούς (48,1%)9.

Συνέδριο για το σεξισμό σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησης και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 25/2/16

8 European Commission. (2016). Report on equality between women and men in the European Union.  Commission
Staff Working Document
9 ILO. Women at Work. Trends 2016, Executive Summary
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2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση (ΕΙΦ), συστάθηκε και λειτουργεί βάσει των Άρθρων 22 και 23 των
περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμων του 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
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απασχόληση ή την επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτισή ή κατά την
πρόσβαση σε απασχόληση ή επαγγελματική κατάρτιση.

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

Το Άρθρο 22 της Νομοθεσίας προνοεί τη σύσταση Επιτροπής Ισότητας 10 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 Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(γ) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως
(δ) Εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
(ε) Εκπρόσωπο από κάθε εργοδοτική οργάνωση που είναι μέλος του Εργατικού
Συμβουλευτικού Σώματος·
(στ) Εκπρόσωπο από κάθε εργατική οργάνωση που είναι μέλος του Εργατικού
Συμβουλευτικού Σώματος.
(2) Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων διορίζονται από
τον/την Υπουργό μετά από σύσταση των οργανώσεων τους:
Νοείται ότι σε περίπτωση που οι οργανώσεις δεν υποδείξουν εκπροσώπους εντός
ενός μηνός από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί από τον/την Υπουργό, η
Επιτροπή θεωρείται ότι συγκροτήθηκε και ενεργεί νόμιμα.
(3) Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία
χρόνια, μπορούν όμως να 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 Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

Στο Άρθρο 23 της Νομοθεσίας καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ως
ακολούθως:
«(1) Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητες να επιλαμβάνεται θεμάτων που εμπίπτουν
στους σκοπούς και το πεδίον εφαρμογής του παρόντος Νόμου.
(2) Ανεξάρτητα από τη γενικότητα των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος
άρθρου, η Επιτροπή μπορεί να:
(α) Συμβουλεύει αναφορικά με τον καθορισμό ή την αναθεώρηση της εθνικής
πολιτικής στα θέματα που είναι σχετικά με το πεδίον αρμοδιότητάς της.
(β) Συμβουλεύει ή διατυπώνει συστάσεις αναφορικά με την εισαγωγή ή
αναθεώρηση σχετικής νομοθεσίας.

10 ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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(γ) Παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος Νόμου από την αρμόδια Υπηρεσία
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
(δ) Εισηγείται την εισαγωγή μέτρων και την εφαρμογή προγραμμάτων για
προώθηση της ισότητας των φύλων στο πεδίον αρμοδιότητας της.
(ε) Προωθεί τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών, συμπεριλαμβανομένης και της
συλλογής στατιστικών στοιχείων, σχετικών με οποιοδήποτε ζήτημα που εμπίπτει
στο πεδίον αρμοδιότητας της.
(στ) Υποβάλλει στον Υπουργό τα πορίσματα των μελετών και ερευνών της και τις
εισηγήσεις που στηρίζονται στα πορίσματα αυτά.
(ζ) Παρέχει σε όποιον ενδιαφερόμενο το ζητήσει και χωρίς οικονομική του
επιβάρυνση, συμβουλές επί θεμάτων σχετικών με την ισότητα των φύλων σε
θέματα που εμπίπτουν στο πεδίον αρμοδιότητας της.
(η) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας 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.

Από την τελετή βράβευσης του διαγωνισμού ζωγραφικής στη Δημοτική Εκπαίδευση
και στο γυμνασιακό κύκλο σε συνεργασία της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην
Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση-ΕΙΦ και του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου Κύπρου, Μάρτιος 2016
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3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016
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.

3.1 ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ

Κατά το 2016 η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση συνεδρίασε δέκα φορές, προσπάθησε να υλοποιήσει
τροχιοδρομημένες δράσεις από το 2015 και να πετύχει την υλοποίηση του
προγράμματος δράσης του 2017.

Οι στόχοι αυτοί ήταν:
1. Ενημέρωση εργαζομένων και εργοδοτών μέσω σεμιναρίων και διανομή

εντύπων/εκδόσεών της.
2. Εκπροσώπηση ΕΙΦ στα ΜΜΕ.
3. Προώθηση Κώδικα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Σεξουαλικής

Παρενόχλησης στον Εργασιακό Χώρο.
4. Ευαισθητοποίηση παιδιών δημοτικής εκπαίδευσης στην έμφυλη

ισότητα.
5. Δικτύωση ΕΙΦ με:
6. Οργανώσεις/Φορείς προώθησης της ισότητας των φύλων
7. Ημικρατικούς Οργανισμούς
8. Εργοδοτικές και Συνδικαλιστικές οργανώσεις
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9. Τμήματα/Υπηρεσίες Υπουργείων
10. Παροχή ανεξάρτητης συνδρομής σε θύματα έμφυλων διακρίσεων.
11. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με άλλες Οργανώσεις/Φορείς.
12. Χειρισμός καταγγελιών που υποβάλλονται στην Επιτροπή.
13. Συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια.
14. Διοργάνωση ημερίδας για το σεξισμό.
15. Διοργάνωση διαγωνισμού ζωγραφικής στη Δημοτική Εκπαίδευση με

θέμα τον επαγγελματικό διαχωρισμό, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο Κύπρου.

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ/ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
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:

Από τη διοργάνωση διαγωνισμού ζωγραφικής στη Δημοτική Εκπαίδευση σε
συνεργασία της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση-ΕΙΦ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου,
Μάρτιος 2016
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5. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Έγιναν πέραν των 15 συναντήσεων ως ακολούθως:



A/AΥΠΟΥΡΓΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ/ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ Ή/
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

1. Υπουργός Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Παράδοση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων ΕΙΦ για το
έτος 2015 και προγράμματος δράσης 2016
(5/5/2016).  Συζήτηση μελλοντικών δράσεων και
προβλημάτων που  αντιμετωπίζει η ΕΙΦ.

2. Επίτροπος Διοίκησης και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Συζήτηση για τη συνδιοργάνωση συνεδρίου με θέμα
το Σεξισμό στην κοινωνία ευρύτερα και στην
απασχόληση (12/1/16 & 17/2/16)

3. Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο Κύπρου

Συνάντηση για τελικές διευθετήσεις  του διαγωνισμού
ζωγραφικής και τελετής βράβευσης  (16/3/16).
Συνάντηση για επανάληψη Διαγωνισμού στη Δημοτική
και στην Τεχνική Εκπαίδευση και    επέκτασης του
στη Μέση Εκπαίδευση  (22/9/16)

4. Κυπριακή Ακαδημία
Δημόσιας  Διοίκησης

Συναντήσεις για εισαγωγή της ένταξης της διάστασης
του  φύλου στις δημόσιες πολιτικές και διοργάνωση
εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε δημόσιους λειτουργούς
για το θέμα αυτό (26/2, 14/4, 8/9, 14/9, 10/10).

Πρόκειται για μια αρκετά προχωρημένη διαδικασία, η
οποία θα   περιλαμβάνει πέραν της κατάρτισης, τη
δημιουργία μηχανισμού προώθησης και
παρακολούθησης του Gender mainstreaming στην
Κύπρο και την υιοθέτηση σχεδίου  δράσης η οποία θα
αξιοποιήσει καλές πρακτικές άλλων χωρών και θα
λαμβάνει υπόψη το διοικητικό μοντέλο της Κύπρου.
Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση
και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση σε συνεργασία
με τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της
Γυναίκας (ΕΜΔΓ), την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας
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Διοίκησης (ΚΑΔΔ) και την Επίτροπο Ισότητας
συζητούν την προώθηση της πιο πάνω δράσης. Για το
σκοπό αυτό έχουν γίνει μια σειρά συναντήσεων από το
2013  μέχρι σήμερα με θετική κατάληξη. Η
υλοποίηση της πιο πάνω δράσης έχει ήδη ενταχθεί
στο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των
Φύλων με ευθύνη για υλοποίηση της την ΚΑΔΔ.

5. Δ Δικαστήριο Εργατικών
Διαφορών

Έγινε συνάντηση με Δικαστή του ΔΕΚ για διοργάνωση
σεμιναρίων σε συνεργασία με δικηγορικούς συλλόγους
(9/5/16)

6. Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών

Έγινε συνάντηση και συμφωνήθηκε η διοργάνωση
ενημερωτικού σεμιναρίου για τις Νομοθεσίες
ισότητας (14/6/16). Το σεμινάριο διεξήχθη στις
27/10/16.

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ  ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ
7. 6   Δήμος Δερύνειας Συνάντηση επιστημονικής συνεργάτιδας Επιτροπής

με Δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους για
διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για νομοθεσίες
ισότητας των φύλων

8. Ι      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.
Έγιναν διάφορα εκπαιδευτικά και ενημερωτικά
σεμινάρια, καθώς και διακρατικό συνέδριο. Η
Επιτροπή ισότητας είναι εταίρος και ανάδοχος φορέας
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το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ ( 23/2, 23/3, 5/4, 23/6, 26- 27/10).
Έχει δημιουργηθεί εργαλείο Αξιολόγησης
Επαγγελμάτων, που φιλοδοξεί να επιτύχει την
αξιολόγηση των επαγγελμάτων με τη χρήση
αντικειμενικών κριτηρίων. Παρουσιάστηκαν τα
αποτελέσματα μελέτης για τους παράγοντες που
καθορίζουν το χάσμα αμοιβών στην      ξενοδοχειακή
βιομηχανία στην Κύπρο» και έγινε συγκριτική
Αναλυτική Μελέτη για τις συνέπειες της οικονομικής
κρίσης στο χάσμα αμοιβών στην Κύπρο, στην Ελλάδα
και στην Πορτογαλία.

9. Γραφείο Γυναικών
Εργατοϋπαλλήλων
ΠΕΟ

Ανέλαβαν αφιλοκερδώς τη δημιουργία ερασιτεχνικής
ταινίας με θέμα το σεξισμό (22/9/2016)

10. Ε Επιστημονικό Τεχνικό
Επιμελητήριο Κύπρου-

(ΕΤΕΚ)

Συνάντηση με Πρόεδρο και Διευθυντή για διοργάνωση
ενημερωτικών ημερίδων στα μέλη  τους.   Ήταν
θετικοί και συμφωνήθηκε να θέσουν το θέμα στο
Συμβούλιο τους και να επανέλθουν      (26/9/16). Η
πρώτη ημερίδα θα γίνει στις 6/2/2017 στη Λευκωσία.

11. Σύνδεσμος για την
πρόληψη της βίας στην
Οικογένεια

Συζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας (9/6/16)

Ι      ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Υλοποίηση
12. Universal Life Συνάντηση για διοργάνωση 4 ενημερωτικών

σεμιναρίων για τη σεξουαλική παρενόχληση στο
προσωπικό τους στη Λευκωσία και στη Λεμεσό,
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υιοθέτηση κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης και
ορισμός λειτουργών ισότητας  και εκπαίδευση τους.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
13. ΚΑΔΔ Έγιναν δυο ημερίδες σε στελέχη της Δημόσιας

Υπηρεσίας για τη σεξουαλική    παρενόχληση (28/1
& 5/2/16). Συμμετείχαν περίπου 200 άτομα. Έγιναν
8 ολοήμερα σεμινάρια για τη σεξουαλική
παρενόχληση σε  δημόσιους  λειτουργούς (30/3,
20/4, 11/5, 26/5, 21/9, 19/10, 16/11, 8/12).
Τα σεμινάρια θα  συνεχιστούν και το 2017, στα
πλαίσια κάλυψης  στόχου που περιλαμβάνεται  στο
Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των
Φύλων 2014-2017 για εκπαίδευση δημόσιων
λειτουργών στη σεξουαλική παρενόχληση.
Συμμετείχαν  περίπου 175 άτομα.
Όλα τα πιο πάνω έγιναν σε συνεργασία της ΚΑΔΔ με
την  ΕΙΦ, την Επίτροπο Διοίκησης και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και το  MIGS

14. Μet Life Διοργάνωση 1 ενημερωτικού σεμιναρίου για
νομοθεσίες ισότητας των φύλων στο προσωπικό τους
στις 15/6/16. Συμμετείχαν περίπου 25 άτομα.

15. Universal Life Διοργάνωση 6 ενημερωτικών σεμιναρίων για τη
σεξουαλική παρενόχληση στο προσωπικό τους στη
Λευκωσία και στη Λεμεσό, υιοθέτηση κώδικα
σεξουαλικής παρενόχλησης και ορισμός λειτουργών
ισότητας  και εκπαίδευση τους (3/3, 17/3, 21/3,
13/4, 11/4, 15/4). Συμμετείχαν περίπου 125
άτομα.

16. Γραφείο Τύπου και Διοργάνωση ενός δίωρου σεμιναρίου για τις
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Πληροφοριών νομοθεσίες ισότητας σε λειτουργούς τους (25 άτομα),
27/10/2016

17. Υπηρεσία Ανταγωνισμού Διοργάνωση ενός δίωρου σεμιναρίου για τις
νομοθεσίες ισότητας σε λειτουργούς τους (25 άτομα),
17/11/2016



Σύνολο σεμιναρίων/ημερίδων: 17
Σύνολο συμμετεχόντων ατόμων: 580



Από τη διοργάνωση διαγωνισμού ζωγραφικής στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση σε
συνεργασία της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση-ΕΙΦ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου,
Μάρτιος 2016

2 ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Συνδιοργάνωση συνεδρίου Επιτροπής
Ισότητας και Επιτρόπου Διοίκησης και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το Σεξισμό.
Συμμετείχαν πέραν των 200 ατόμων

Αίθουσα σεμιναρίων
Υπουργείου Οικονομικών,
25/2/16

8. ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΦ
8. 1 Ανακοινώσεις/δελτία τύπου
Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση εξέδωσε δελτίο τύπου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της
Γυναίκας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).
8.2 Διαγωνισμός ζωγραφικής
Σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, διεξήχθη διαγωνισμός
ζωγραφικής για τον έμφυλο επαγγελματικό διαχωρισμό. Η έκθεση των έργων και η
βράβευση έγινε στις 7/4 του 2016 σε πανηγυρική τελετή, στην παρουσία του
Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού. Σημειώνεται ότι πολλά έργα από το διαγωνισμό αξιοποιούνται στην
Έκθεση αυτή.
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Από τη διοργάνωση διαγωνισμού ζωγραφικής στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση σε
συνεργασία της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση-ΕΙΦ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου,
Απρίλιος 2016
8.3 Ταινία μικρού μήκους
Ολοκληρώθηκε η δημιουργία ταινίας μικρού μήκους για τη σεξουαλική
παρενόχληση, η οποία θα αξιοποιείται σε σεμινάρια της Επιτροπής Ισότητας,
καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις που συνδιοργανώνει με άλλους Φορείς και
Οργανισμούς.
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Από τη συνδιοργάνωση ημερίδας για τη σεξουαλική παρενόχληση σε συνεργασία
με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και την Αρχή Ισότητας της
Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

9. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΙΦ

H επιστημονική συνεργάτιδα της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων:
9.1 Συμμετείχε σε συνέδριο του ΕΜΔΓ για τη βία, που έγινε στις 19 Απριλίου στο
Υπουργείο Οικονομικών.
9.2 Κατέθεσε εισήγηση σε διακρατικό συνέδριο του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ με θέμα τη
μείωση του χάσματος (23/6/16).
9.3 Συμμετείχε σε συνέδριο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 4/3/2016 για
την ισότητα των φύλων.
9.4 Συμμετείχε σε συνέδριο του ΙΝΕΚ ΠΕΟ για παρουσίαση αποτελεσμάτων
έρευνας για το χάσμα αμοιβών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία (31/3/2016)
9.5 Κατέθεσε εισήγηση στο συνέδριο για το γλωσσικό σεξισμό στη Δημόσια

υπηρεσία, 11/5/2016, ΚΑΔΔ

10. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΙΦ

10.1 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.
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10.2 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.
10.3 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.
10.4 Πρόσκληση στους δικηγορικούς συλλόγους για συνδιοργάνωση
ενημερωτικού σεμιναρίου για τις νομοθεσίες ισότητας των φύλων με
ομιλητές/τριες δικαστές του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών. Ανταποκρίθηκαν
θετικά 3 δικηγορικοί σύνδεσμοι, αλλά δυστυχώς λόγω του ότι εκκρεμούν
αποφάσεις από δευτεροβάθμιο δικαστήριο, οι δικαστές ζήτησαν όπως αυτά γίνουν
σε μεταγενέστερο στάδιο.

Συνέδριο για το σεξισμό σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησης και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 25/2/16

11. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
11.1 Συγγραφή και έκδοση μελέτης με θέμα «Σεξισμός: Μια αφανής
πραγματικότητα».
11.2 Εκτύπωση 10 αφισών από έργα παιδιών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό
ζωγραφικής, οι οποίες θα διανεμηθούν σε σχολεία σε συνεργασία με το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

12. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12.1 Πληροφόρηση εργαζομένων μέσω ενημερωτικών σεμιναρίων
12.2 Καθοδήγηση  εργαζομένων και παροχή συμβουλών σε άτομα που
αποτείνονται στην Επιτροπή. Η Επιτροπή εξυπηρέτησε πέραν των 100 ατόμων που
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αποτάθηκαν κοντά της, κυρίως τηλεφωνικά και αφορούσαν απολύσεις λόγω
μητρότητας ή εγκυμοσύνης, αλλά και παράπονα για παρενόχληση και σεξουαλική
παρενόχληση.
12.3 Διαχείριση παραπόνων. Έχουν υποβληθεί για διερεύνηση 9 παράπονα (5
για παρενόχληση και σεξουαλική παρενόχληση (3 στον δημόσιο τομέα και 2 στον
ιδιωτικό) και 4 που αφορούσαν απόλυση λόγω εγκυμοσύνης ή  μητρότητας.
12.4. Παροχή ανεξάρτητης νομικής αρωγής. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή
και παραχωρήθηκε σε 4 γυναίκες, μετά από αίτημα τους για νομική συνδρομή
για απολύσεις λόγω μητρότητας ή εγκυμοσύνης. Για όλες τις υποθέσεις έχουν
καταχωρηθεί αιτήσεις στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών. Η ΕΙΦ συζητά τον
καθορισμό κριτηρίων παραχώρησης δωρεάν νομικής συνδρομής, σε μια
προσπάθεια παροχής της αρωγής αυτής σε άτομα που την έχουν πραγματικά
ανάγκη. Επιπρόσθετα, έχει αναθεωρήσει τη διαδικασία αγοράς υπηρεσιών
εμπειρογνωμόνων/νομικών συμβούλων. Συγκεκριμένα,  καταργείται ο
υφιστάμενος κατάλογος δικηγόρων και τα θύματα θα επιλέγουν τον/τα δικηγόρο
της αρεσκείας τους από τον κατάλογο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
και στη συνέχεια η Επιτροπή Ισότητας θα υπογράφει μαζί τους συμφωνητικό
συνεργασίας.

13. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
13.1 Συνεργασία και διάλογος με τον Αρχιεπιθεωρητή και τις Επιθεωρήτριες του
Τμήματος Εργασίας, καθώς και συντονισμός για την έγκαιρη διερεύνηση
καταγγελιών και την ετοιμασία εκθέσεων.

14. ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ/ΕΚΔΟΣΕΩΝ

14.1 Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση για το 2015.
14.2 Μελέτη Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση- ΕΙΦ με τίτλο «Σεξισμός: Μια αφανής
πραγματικότητα».
14.3 Επανεκδόθηκε ενημερωτικό τετράπτυχο για τη σεξουαλική παρενόχληση.
14.4 Παραγωγή μικρού ερασιτεχνικού φιλμ δεκαπέντε περίπου λεπτών, για τη
σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο, για αξιοποίησή του σε σεμινάρια.

15. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΦ

15.1 Απαρτίες συνεδριάσεων ΕΙΦ

Γενικά, τα μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων ήταν συνεπή στις υποχρεώσεις τους
και ως εκ τούτου δε δημιουργήθηκε πρόβλημα απαρτίας στις συνεδριάσεις.
15.2 Προϋπολογισμός και δαπάνες ΕΙΦ
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων για το 2015 και
2016 ήταν 51,000 ευρώ, ενώ για το 2017 το ποσόν που ζητείται ανέρχεται στις 60,000.
15.3 Προβολή ΕΙΦ σε ΜΜΕ
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15.4 Εκπομπή ΡΙΚ «Από μέρα σε μέρα», 7/3/16 φιλοξενήθηκαν η Πρόεδρος και
η επιστημονική συνεργάτιδα της ΕΙΦ

15.5 Εφημερίδα ΣΗΜΕΡΙΝΗ, προβολή στο συνέδριο για το σεξισμό

16. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση εργάστηκε για να καλύψει τους στόχους που έθεσε για το 2016.
Στόχοι που αφορούσαν κυρίως την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
εργαζομένων και των εργοδοτών στις νομοθεσίες της έμφυλης ισότητας,
περιλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Αρκετές εταιρείες/Οργανισμοί που ήταν υπόψηφιες/οι για πιστοποίηση, από τον
Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων,  ως εργοδότες ισότητας ή για καλή
πρακτική αποτάθηκαν στην Επιτροπή για να εντάξουν τη σεξουαλική παρενόχληση
στην πολιτική τους.

Καταγράφεται το ιδιαίτερα σημαντικό για την αναβάθμιση της δράσης της
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση (ΕΙΦ) έμπρακτο ενδιαφέρον της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Ζέτας 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.

Δυστυχώς τόσο το χαμηλό κονδύλι της Επιτροπής Ισότητας, όσο και οι χρονοβόρες
διαδικασίες έγκρισης υλοποίησης των δράσεων της, λειτουργούν ανασταλτικά στην
υλοποίηση περισσότερων δράσεων που θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό.

Η Επιτροπή Ισότητας το 2017 θα στοχεύσει σε συγκεκριμένες δράσεις, όπως αυτές
περιγράφονται στο πρόγραμμα δράσης της για το 2017 (Παράρτημα ΙΙ).



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

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
A/A Ο ΟΝΟΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛ. ΦΑΞ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

11

ΛΟΥΙΖΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ-

ΖΑΝΝΕΤΟΥ
Εισαγγελέας της

Δημοκρατίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 99641726 22665080 lzannetou@law.gov.cy
chairgendercommittee@mlsi.gov.cy

2
ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

Λειτουργός Εργασίας, Τμήμα
Εργασίας, Επιθεωρήτρια

Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας & Κοινωνικών

Ασφαλίσεων  ΥΕΠΚΑ
22400847 skomninou@dl.mlsi.gov.cy

3
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΣΟΥΝΑΡΗ
Διοικητική Λειτουργός

Υπουργείο Δικαιοσύνης
&

Δημόσιας Τάξης ΥΔΔΤ
22805915 22518356 ekatsounari@papd.mof.gov.cy

4

ΙΡΙΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης

και Προσωπικού,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

και Προσωπικού

Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και

Προσωπικού ΤΔΔΠ

22601543 22602763 inicolaidou@papd.mof.gov.cy

5

ΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

και Κοινωνικής Πολιτικής,
ΟΕΒ

Ομοσπονδία Εργοδοτών
και Βιομηχάνων- ΟΕΒ 22665102 22669459 lpanayiotou@oeb.org.cy

6 ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων

Κυπριακό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο

ΚΕΒΕ 22889800 22665685 aimilios@ccci.org.cy

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΣΑΪΑ ΚΟΣΜΑ ΣΕΚ 22849849 22849850 despina.isaia@sek.org.cy
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7 Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών, ΣΕΚ

99817185

8
ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ
Γραμματέας Τμήματος Γυναικών,

ΠΕΟ
ΠΕΟ 22866400

99486147 22346828 marina@peo.org.cy

9

ΙΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

ΔΕΟΚ ΔΕΟΚ 22872194 22670494 anastasiou_i@deok.org.cy

Γραμματέας Επιτροπής
ΝANTIA ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 22400894 22400875 nandreopoulou@papd.mof.gov.cy

Επιστημονική Συνεργάτιδα

ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ 22400895 22400875,
99615600 pilavaki@mail.com



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΦ 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Επιτροπή υλοποίησε σε μεγάλο βαθμό το πρόγραμμα δράσης της το 2016.

Η κατάρτιση του προγράμματος δράσης της ΕΙΦ για το 2017, βασίστηκε σε
εκκρεμότητες του 2016 και στόχευσε τόσο σε ενημερωτικές/διαφωτιστικές εκδηλώσεις
και σεμινάρια, όσο και σε νέα πεδία δράσης, όπως:
1. Έναρξη εκστρατείας για την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής
παρενόχλησης σε εργασιακούς χώρους, αξιοποιώντας την ταινία μικρού μήκους που
δημιούργησε το Νοέμβριο του 2016. Συγκεκριμένα η εκστρατεία αυτή θα
περιλαμβάνει:
1.1 Πραγματοποίηση φόρουμ για τη σεξουαλική παρενόχληση το οποίο θα
συγκεκριμενοποιηθεί εντός του 2017.
1.2 Έκδοση εντύπου με αποφάσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών- ΔΕΔ και
του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων-ΔΕΚ για τη σεξουαλική παρενόχληση για
σκοπούς διαφώτισης
1.3 Διοργάνωση εκδήλωσης για την πρώτη επίσημη προβολή του φιλμ για τη
σεξουαλική παρενόχληση
1.4 Αποτελεσματικότερη παρέμβαση στον ιδιωτικό τομέα αναπτύσσοντας συνεργασία
με τις Συνδικαλιστικές και τις Εργοδοτικές οργανώσεις, εστιασμένη στην πρόληψη και
καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στους εργασιακούς χώρους με τη
διεξαγωγή ενός φόρουμ για συζήτηση σε βάθος του προβλήματος αυτού με
καταγραφή και αξιοποίηση των πορισμάτων του.
1.5 Καταγραφή εταιρειών που εφαρμόζουν Κώδικα πρόληψης και καταπολέμησης της
σεξουαλικής παρενόχλησης
1.6 Συνέχιση των επαφών της ΕΙΦ με Ημικρατικούς Οργανισμούς και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση για υιοθέτηση Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης.
1.7 Ενίσχυση της συνεργασίας με τις γυναικείες οργανώσεις και άλλους φορείς
προώθησης της έμφυλης ισότητας με συνδιοργάνωση δράσεων για ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση για το πρόβλημα της Σεξουαλικής Παρενόχλησης.
1.8 Ολοκλήρωση υλοποίησης δράσεων που απορρέουν από το Στρατηγικό Σχέδιο
Δράσης για την Ισότητα 2014-2017, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς,
όπως η επιμόρφωση δημόσιων λειτουργών για την πρόληψη και καταπολέμηση της
σεξουαλικής παρενόχλησης, η οποία άρχισε το 2016 και θα ολοκληρωθεί το 2017.

2. Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης,
το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Εθνικού
Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων
θα γίνει έναρξη και ολοκλήρωση της κατάρτισης αρμόδιων λειτουργών που
διαμορφώνουν και υλοποιούν τον κρατικό προϋπολογισμό και τα στρατηγικά
σχέδια ανάπτυξης σε θέματα gender mainstreaming και gender budgeting. Τα
άτομα αυτά θα είναι υπεύθυνα και για την πρακτική εφαρμογή του τους. Η
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Ετοιμασία Σχεδίου Δράσης θα αποτελέσει τον Οδηγό για την ένταξη της διάστασης
του φύλου στις πολιτικές τους.

Θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδεικτικές δράσεις για κάθε
Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία ξεχωριστά, αξιοποιώντας καλές πρακτικές άλλων
χωρών.  Επιπρόσθετα, θα περιλαμβάνει όλα τα βήματα που πρέπει να
ακολουθηθούν για την εφαρµογή του gender mainstreaming στη δηµόσια
διοίκηση.  Θα καθοδηγούνται να εντοπίζουν τα σηµεία, στα οποία η πολιτική τους
µπορεί να έχει διαφορετικές επιπτώσεις στους άνδρες και στις γυναίκες και θα
τους βοηθά να διατυπώνουν και καθορίζουν τους στόχους τους, καταγράφοντας
την υφιστάµενη κατάσταση, συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες που επηρεάζουν τις
πολιτικές, διεξάγοντας έρευνες και αναλύοντας τα στοιχεία που θα
συγκεντρώνουν. Θα τους καθοδηγεί επίσης για τον τρόπο που με βάση την
αξιολόγηση της προηγούμενης φάσης θα πρέπει να σχεδιάζουν και κοστολογούν
τις παρεµβάσεις και τις δράσεις που θα απαιτούνται (έμφυλος προϋπολογισµός).
Σημαντικό βήμα θα αποτελέσει ο καθορισμός δεικτών (ποσοτικών και ποιοτικών)
και οι διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.
Σημειώνεται δε ότι το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας εξέφρασε την προθυμία
του να αναλάβει τις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων.

Ουσιαστικά αυτό που επιδιώκεται από την υλοποίηση της δράσης αυτής είναι
από τη μια η ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των πιο πάνω δημόσιων λειτουργών
στα θέματα της έμφυλης ισότητας και στην ένταξη της διάσταση του φύλου στις
δημόσιες πολιτικές, αλλά και στη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης που θα τους
βοηθήσει να εντάξουν και να εφαρμόσουν στην πράξη όσα αποκόμισαν από την
κατάρτιση τους. Πρόκειται για μια καινοτόμα προσπάθεια για τα κυπριακά
δεδομένα που έχει ως κύριο στόχο της να αρχίσει να υλοποιείται αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της κατάρτισης.   Η προσπάθεια αυτή στο σύνολο της μπορεί να
επεκταθεί μελλοντικά και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε ανεξάρτητες Αρχές και
σε Ημικρατικούς οργανισμούς.

3. Η συνέχιση του θεσμού προώθησης της έμφυλης ισότητας στην εκπαίδευση σε
συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου με διαγωνισμούς ζωγραφικής,
κατασκευών, κόμικς κ.α θα είναι ακόμα μια σημαντική δράση για το 2017.

4. Τέλος, η αξιοποίηση της έκδοσης της μελέτης της Επιτροπής Ισότητας με τίτλο
« Σεξισμός: Μια Αφανής Πραγματικότητα» θα αποτελέσει προτεραιότητα της
Επιτροπής. Η μελέτη θα παρουσιαστεί σε δημοσιογραφική διάσκεψη που θα
διοργανωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Αυτές θα είναι οι κύριες δράσεις και οι προτεραιότητες της Επιτροπής Ισότητας των
Φύλων για το 2017, συνεχίζοντας παράλληλα τη διεξαγωγή σεμιναρίων
ευαισθητοποίησης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα δράσης της ΕΙΦ περιλαμβάνει τα ακόλουθα ανά τομέα
δράσης:
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1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Συναντήσεις με Συνδικαλιστικές και Εργοδοτικές Οργανώσεις, Δήμους, Ημικρατικούς
Οργανισμούς.

- Έκδοση ανακοινώσεων και δελτίων τύπου.

- Συμμετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές.

2. ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ

-Διανομή εντύπων/εκδόσεων της Επιτροπής σε χώρους εργασίας με τη βοήθεια των
κοινωνικών εταίρων που μετέχουν στην Επιτροπή

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

- 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

(http://www.eif.gov.cy/mlsi/dl/genderequality.nsf/page09_gr/page09_gr?OpenDo
cument).

-Διοργάνωση δημοσιογραφικής διάσκεψης για ανακοίνωση της έναρξης εκστρατείας
για πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο.

- Διεξαγωγή φόρουμ για τη σεξουαλική παρενόχληση

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

- Αξιοποίηση πορισμάτων μελέτης για το σεξισμό.

3. ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α) Μελέτη με θέμα «Σεξισμός: Μια Αφανής Πραγματικότητα».

Β)   Έκθεση πεπραγμένων ΕΙΦ 2016.
Γ)  Εκτύπωση έργων από το διαγωνισμό στη δημοτική εκπαίδευση σε μορφή
αφίσας και διανομή τους σε σχολεία και άλλους Οργανισμούς, για καλύτερη
αξιοποίηση τους.
Δ) Έκδοση με καταγραφή των αποφάσεων του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών
και τις πιο πρόσφατες του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορούν
την έμφυλη ισότητα στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση.
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4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- Πληροφόρηση και καθοδήγηση κοινού.
- Παροχή συμβουλών.
- Λήψη παραπόνων και παραπομπή διερεύνησής τους στους/στις Επιθεωρητές/τριες
του Τμήματος Εργασίας.
- Παροχή ανεξάρτητης νομικής αρωγής.
- Παρακολούθηση πρακτικής εφαρμογής νομοθεσίας.
-Συνεργασία/διάλογος με τους/τις Επιθεωρητές/τριες Τμήματος Εργασίας και την
Αρχή Ισότητας της Επιτρόπου Διοίκησης.

5. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
Όλα οι εκδόσεις της ΕΙΦ, αλλά και έρευνες άλλων φορέων θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της Επιτροπής με την επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
- Διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης/επιμόρφωσης
α. Ημικρατικοί Οργανισμοί –φορείς
β.  Δήμοι
γ.  Εργοδοτικές και Συνδικαλιστικές οργανώσεις
δ.  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 καταπολέμηση του φαινομένου του σεξισμού σε όλους
τους τομείς της Κυπριακής Κοινωνίας.
Β) Συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις με στόχο τη διοργάνωση ενός φόρουμ
για συζήτηση του ρόλου τους στην άρση των αιτίων και παραγόντων αλλά και τρόπων
πρόληψης και αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο.

Δημοσιογραφική Διάσκεψη
Α) Παρουσίαση αποτελεσμάτων μελέτης για το σεξισμό.

7. ΔΙΚΤΥΩΣΗ  ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

7.1 Συναντήσεις με Γυναικείες και Συνδικαλιστικές, Εργοδοτικές Οργανώσεις,
Παγκύπριους Επαγγελματικούς Συνδέσμους, ΜΚΟ κ.ά.

7.2 Συμμετοχή σε σεμινάρια/συνέδρια εντός κι εκτός Κύπρου.

7.3 Επαφές και συντονισμός με δημόσιους φορείς: Εθνικός Μηχανισμός για τα
Δικαιώματα της Γυναίκας- ΕΜΔΓ, Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης-ΚΑΔΔ,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού-ΤΔΔΠ, Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επίτροπος Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.ά.

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

- Παρακολούθηση της εξέλιξης της υποβολής προτάσεων για τροποποίηση της
νομοθεσίας προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΦ 2017

ΧΡΟΝΟΣΤΟΧΟΘΕΤΗΜΕΝΟ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΟ

1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΜΗΝΑΣ ΚΟΣΤΟΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ/ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χώροι εργασίας

Ολόχρονα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (με κοινωνικούς εταίρους και γυναικείες
οργανώσεις)

Α’ εξάμηνο

2017

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Φόρουμ για συζήτηση σε βάθος του προβλήματος της

σεξουαλικής παρενόχλησης με καταγραφή και αξιοποίηση των
πορισμάτων του.

Ιούνης €1000,00

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ολόχρονα

2. ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ Έκθεσης Πεπραγμένων της
Επιτροπής για το 2017

Φεβρουάριος €1500,00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ          ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μάρτης €1500,00

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ (Όποτε
αποφασίζεται από την ΕΙΦ.)

Ολόχρονα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ Ολόχρονα

3.  ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έντυπο με καταγραφή αποφάσεων ΔΕΔ και ΔΕΚ Οκτώβριος 1500,00

ΟΔΗΓΟΙ (υφιστάμενοι ή και νέοι) Ολόχρονα -----------
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ΤΡΙΠΤΥΧΑ (υφιστάμενα) Ολόχρονα …………

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ Ολόχρονα ------------

ΜΕΛΕΤΕΣ Ολόχρονα ………..

4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Ολόχρονα -----------

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ολόχρονα -----------

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ολόχρονα -----------

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Ολόχρονα -----------

ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ Ολόχρονα €10.000

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ολόχρονα -----------

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΛΟΓΟΣ  ΜΕ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ολόχρονα -----------

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Ολόχρονα -----------

5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δήμοι, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Συνδικαλιστικές και
Εργοδοτικές Οργανώσεις,  Ξενοδοχεία, ΚΑΔΔ.

…………

6. ΔΙΚΤΥΩΣΗ  ΕΝΤΟΣ ΚΙ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

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

Ολόχρονα -----------

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   ΣΕ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ (εντός
και εκτός Κύπρου)

Ολόχρονα ………..

ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Αρχή Ισότητας, Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της
Γυναίκας,

Επίτροπος Ισότητας, Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Ανθρωπίνων                                 Δικαιωμάτων και Ίσων

Ευκαιριών και Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας κ.ά.

Ολόχρονα -----------
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ολόχρονα -----------

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ολόχρονα ………….

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ολόχρονα €40,000

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  ΜΕΛΩΝ ΕΙΦ Ολόχρονα €4,000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ €59,500

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΙ- ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
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Δράσεις Επιτροπής ανά μήνα για το 2017

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.

Οι Υπόλοιπες δράσεις καταγράφονται παρακάτω ανά μήνα:

Ιανουάριος 2017

Α/Α Δράση

1 Έγκριση προγράμματος δράσης για το 2017

3 2.
Συνάντηση με Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

και παράδοση του προγράμματος δράσης για το 2017 και των
πεπραγμένων της για το 2016

Φεβρουάριος 2017
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Α/Α Δράση

1      1
Διανομή έκθεσης πεπραγμένων ΕΙΦ για το 2016 και μελέτης
σεξισμού

2
Δημοσιογραφική διάσκεψη για παρουσίαση πορισμάτων μελέτης
σεξισμού

3 Ημερίδα με ΕΤΕΚ 6/2/17
Μάρτιος 2017

Α/Α Δράση

1 ‘Έκδοση διακήρυξης για την 8η του Μάρτη

2
Τελετή βράβευσης μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που συμμετείχαν στον διαγωνισμό ζωγραφικής για
τις έμφυλες διακρίσεις

Απρίλιος 2017

Α/Α Δράση

1 Συμμετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές

Μάιος 2017

Α/Α Δράση

1 Εκδήλωση με γυναικεία οργάνωση

Ιούνιος 2017

Α/Α Δράση

1 Φόρουμ για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής
παρενόχλησης

Ιούλιος 2017

Α/Α Δράση

1 Εκδήλωση με Δήμο

Αύγουστος 2017

Α/Α Δράση

1 Συντονισμός για το 4ο τρίμηνο 2017

Σεπτέμβριος 2017
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Α/Α Δράση

1 Εκδήλωση σε Δήμο

Νοέμβριος 2017

Α/Α Δράση

1 Ολοκλήρωση της νέας μελέτης ΕΙΦ

Δεκέμβριος 2017

Α/Α Δράση

1 Ετοιμασία προσχεδίων έκθεσης πεπραγμένων 2017 και
προγράμματος δράσης 2018
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Διακήρυξη 8ης Μάρτη

Για ακόμα μια χρονιά η 8η του Μάρτη βρίσκει τους/τις εργαζόμενους/ες
αντιμέτωπους/ες με τις επιπτώσεις της μεγαλύτερης παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης.

Οι τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις
γυναίκες, αφού έχουν οξυνθεί τα προβλήματα ανισοτιμίας. Όπως επισημαίνεται
εμφαντικά σε σχετική πρόσφατη αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρά το
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας για τους άνδρες και τις γυναίκες είναι
συγκρίσιμα, η κρίση επηρεάζει τις γυναίκες διαφορετικά μέσα από τις περικοπές
και τα αυστηρά μέτρα λιτότητας του κοινωνικού κράτους. Οι συνθήκες
απασχόλησης τους έχουν γίνει πολύ πιο επισφαλείς  ενώ το μειωμένο εισόδημά
τους ενίσχυσε τη μερική και ορισμένου χρόνου εργασίας σε βάρος μιας πιο
σταθερής απασχόλησης και στην αύξηση της γυναικείας φτώχειας.

Παράγοντες, όπως τα στερεότυπα, οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και
γυναικών, η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής,  η
επέκταση του προσδόκιμου ορίου  ζωής των γυναικών και, γενικά, όλες οι  μορφές
διακρίσεων λόγω φύλου πλήττουν κυρίως τις γυναίκες. Η οικονομική κρίση,
συμβάλλει επίσης έμμεσα στην κάθε είδους παρενόχληση και βία με θύματα τις
γυναίκες.

Παρά την τυπική νομοθετική ισότητα που καλύπτει άντρες και γυναίκες,  οι
γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της συμφιλίωσης
εργασίας και οικογένειας, αφού είναι ακόμα επιφορτισμένες με τη φροντίδα για τις
ανάγκες της οικογένειας, της αναπλήρωσης των κενών και των ελλείψεων των
κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών, της ανάληψης της φροντίδας των μικρών
παιδιών, των ηλικιωμένων, των μακροχρόνια πασχόντων και γενικά των
«εξαρτημένων» μελών της οικογένειας.

Η νομοθετική κατοχύρωση της έμφυλης ισότητα διαπιστώνεται πως δεν είναι
αρκετή για την αλλαγή της κοινωνίας. Απαιτούνται συνολικότερες δομικές και
θεσμικές αλλαγές. Οι πολιτικές ισότητας πρέπει να κατοχυρώσουν ότι το φύλο
αποτελεί βασική αρχή για οργάνωση μιας σύγχρονης κοινωνίας  που θα συμβάλει
στην εξουδετέρωση των δημοκρατικών ελλειμμάτων της κοινωνίας  και να οδηγούν
στην ουσιαστική εξάλειψή τους.

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση εισηγείται την υιοθέτηση περαιτέρω προγραμμάτων για την
αντιμετώπιση των διακρίσεων στην Απασχόληση, την εισαγωγή του θεσμού του
Λειτουργού Ισότητας σε όλες τις επιχειρήσεις, την υιοθέτηση Κώδικα πρόληψης
και αντιμετώπισης της Σεξουαλικής Παρενόχλησης (προσχέδιο του οποίου έχει
ετοιμάσει η ΕΙΦ),  την υλοποίηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης ώστε να
προάγεται η αρχή της ισότητας, αλλά και την ανάπτυξη υποδομών για την φύλαξη
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των παιδιών ως μερικά από τα μέτρα που πρέπει άμεσα να ληφθούν. Προτείνει
επίσης, επένδυση στη δια βίου εκπαίδευση και σε νέες θέσεις εργασίας με
αξιοπρεπείς όρους απασχόλησης και δράσεις για αλλαγή των στερεότυπων
αντιλήψεων.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των εργαζόμενων αντρών και
γυναικών και να τους/τις ενημερώνει τόσο για τα δικαιώματα τους, όσο και για τη
διεκδίκηση και τη δικαίωση τους όταν υφίστανται έμφυλες διακρίσεις στην
πρόσβαση στην απασχόληση, στην ανέλιξη, στη μετάθεση, στην απόλυση, στην
παρενόχληση και σεξουαλική παρενόχληση, στην προστασία της μητρότητας κτλ.

Οι εργαζόμενοι/ες καλούνται να αποτείνονται στην Επιτροπή όταν αντιμετωπίζουν
έμφυλες διακρίσεις στα τηλέφωνα 22400894-895, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
genderequalitycommittee@mlsi.gov.cy και στην ιστοσελίδα www.eif.gov.cy
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μια από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι η παροχή
ανεξάρτητης συνδρομής σε θύματα διάκρισης βασισμένης στο φύλο. Μια
αρμοδιότητα που ήταν υποχρέωση της Κ.Δ με βάση οδηγίες της Ε.Ε (Βλέπε
τρίτο κεφάλαιο).

Σύμφωνα με το άρθρο 23 (ια) η ΕΙΦ παρέχει ανεξάρτητη συνδρομή προς τα
θύματα έμφυλων διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση. 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. 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.

 Τροχιοδρομεί 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.

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το 2009 ψηφίστηκε η ΚΔΠ 176/2009, περί Παροχής Ανεξάρτητης Συνδρομής
σε Θύματα Διακρίσεων Κανονισμοί που αφορούν την παροχή συμβουλής σε
θύματα που υφίστανται διακρίσεις μεταξύ αντρών και γυναικών στον τομέα της
απασχόλησης και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου ή/και την
παροχή νομικής αρωγής, περιλαμβανομένης της νομικής συμβουλής ή/και
εκπροσώπησης θυμάτων σε δικαστική διαδικασία ή/και σε διαδικασία  ενώπιον
διοικητικών οργάνων ή/και ανεξάρτητων αρχών σε πρόσωπα που υποβάλλουν
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καταγγελία αναφορικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων της
νομοθεσίας.

Το 2011 η ΕΙΦ με δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης και με επιστολές της τόσο στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο,
όσο και στους Επαρχιακούς, κατάρτισε κατάλογο αποτελούμενο από 14
δικηγόρους ως ακολούθως: 3 στη Λάρνακα/Αμμόχωστο, 3 στη Λεμεσό και 8
στη Λευκωσία.    Στην Πάφο κανένας/καμιά δικηγόρος δεν επέδειξε
ενδιαφέρον.

Η πρακτική που ακολουθείτο μέχρι σήμερα δεν προϋπέθετε οποιαδήποτε
κριτήρια για την παροχή της νομικής αρωγής, αλλά παραχωρείτο δωρεάν σε
όλες τις περιπτώσεις που η Επιτροπή έκρινε ότι υπήρχε βάσιμη διάκριση και
αυτή επιβεβαιωνόταν είτε από την Έκθεση του Αρχιεπιθεωρητή, είτε από την
Αρχή ισότητας του Γραφείου της Επιτρόπου Διοίκησης.

Επιπρόσθετα, σκοπός της δωρεάν νομικής αρωγής ήταν η δημιουργία
κυπριακής νομολογίας στα θέματα ισότητα των φύλων. Η ΕΙΦ έδωσε νομική
αρωγή σε 70 άτομα περίπου.

Επτά χρόνια μετά την ψήφιση των κανονισμών αυτών από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων, η ΕΙΦ αποφάσισε να προχωρήσει στην υιοθέτηση κριτηρίων
παροχής της νομικής αρωγής, μετά και από παρότρυνση/σύσταση της
Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η αρμοδιότητα
αυτή της Επιτροπής, γίνεται όλο και περισσότερο γνωστή στους/στις
εργαζόμενους/ες. Ο προϋπολογισμός της Επιτροπής δεν επιτρέπει να
παραχωρεί σε όλα τα άτομα που αιτούνται την αρωγή. Επίσης πολλά άτομα
που αιτούνται φαίνεται ότι είναι εύπορα και θα μπορούσαν να προχωρήσουν
δικαστικά από μόνα τους και να επιβαρυνθούν το οικονομικό κόστος.

ΙΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Όπως έχει αναφερθεί στην εισαγωγή του σημειώματος η παραχώρηση
ανεξάρτητης νομικής συνδρομής δεν ήταν μια πρωτοβουλία δική μας, αλλά
ήταν μια υποχρέωση της Κ.Δ να εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και
συγκεκριμένα με τις ακόλουθες οδηγίες.

3.1 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
µμεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην
απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες
εργασίας

Το  «Άρθρο 8α ορίζει ότι:
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1. Τα κράτη µέλη ορίζουν και λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για έναν ή
περισσότερους φορείς για την προώθηση, την ανάλυση, την παρακολούθηση
και την υποστήριξη της ίσης µμεταχείρισης όλων των προσώπων, χωρίς
διακρίσεις λόγω φύλου. Οι φορείς αυτοί µπορεί να αποτελούν µέρος
οργανισµών επιφορτισμένων σε εθνικό επίπεδο µε την προάσπιση των
ανθρωπίνων ή των ατοµικών δικαιωμάτων.

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμοδιότητες των εν λόγω φορέων
περιλαμβάνουν:

α) την παροχή ανεξάρτητης συνδρομής προς τα θύµατα διακρίσεων όταν
καταγγέλλουν διακριτική µμεταχείριση, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος των
θυµάτων και των ενώσεων, οργανισµών ή άλλων νοµικών οντοτήτων.

β) τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών για τις διακρίσεις·

γ) τη δημοσίευση ανεξάρτητων εκθέσεων και τη διατύπωση συστάσεων για κάθε
θέµα που αφορά τέτοιες διακρίσεις11.

3.2 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), αναφέρει :

Ένδικα βοηθήματα

Άρθρο 17, Προάσπιση των δικαιωμάτων

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, ύστερα από ενδεχόμενη προσφυγή σε άλλες
αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν διαδικασιών συνδιαλλαγής
εφόσον κρίνονται απαραίτητες, κάθε πρόσωπο που θεωρεί εαυτό ζημιωθέν από τη
μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης έχει πρόσβαση σε δικαστικές
διαδικασίες για την επιβολή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα
οδηγία, ακόμη και εάν η σχέση στο πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι σημειώθηκε η
διάκριση έχει λήξει.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ενώσεις, οργανώσεις ή άλλες νομικές
οντότητες, οι οποίες έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια του εθνικού τους δικαίου,
νόμιμο συμφέρον να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας
οδηγίας, μπορούν να κινήσουν, είτε εξ ονόματος του ενάγοντος είτε προς
υπεράσπισή του, και με την έγκρισή του, κάθε δικαστική ή/και διοικητική

11 Ο∆ΗΓΙΑ 2002/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης
Σεπτεµβρίου 2002 για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί της εφαρµογής της
αρχής της ίσης µεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην
επαγγελµατική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για
τον ΕΟΧ)
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διαδικασία προβλεπόμενη για την πραγμάτωση των εκ της παρούσας οδηγίας
υποχρεώσεων.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν θίγουν τις εθνικές διατάξεις περί των προθεσμιών
εγέρσεως αγωγής σχετικά με την αρχή της ίσης μεταχείρισης12.

Προώθηση της ίσης μεταχείρισης — διάλογος

Άρθρο 20 Φορείς αρμόδιοι για την ισότητα

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για έναν ή
περισσότερους φορείς για την προώθηση, την ανάλυση, την παρακολούθηση
και την υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων, χωρίς
διακρίσεις λόγω φύλου. Οι φορείς αυτοί μπορεί να αποτελούν μέρος
οργανισμών με αρμοδιότητες σε εθνικό επίπεδο για την προάσπιση των
ανθρώπινων ή των ατομικών δικαιωμάτων.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμοδιότητες των εν λόγω φορέων
περιλαμβάνουν:

α) την παροχή ανεξάρτητης συνδρομής προς τα θύματα διακρίσεων όταν
καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των
θυμάτων και των ενώσεων, οργανισμών ή άλλων νομικών οντοτήτων·

β) τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών για τις διακρίσεις·

γ) τη δημοσίευση ανεξάρτητων εκθέσεων και τη διατύπωση συστάσεων για κάθε
θέμα που αφορά τις διακρίσεις αυτές·

δ) στο κατάλληλο επίπεδο, την ανταλλαγή διαθέσιμων πληροφοριών με
αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς, όπως τυχόν μελλοντικό Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων13.

IV. ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Το ζήτημα της Νομικής Αρωγής στην Κύπρο ρυθμίζει ο περί Νομικής Αρωγής
Νόμος 165(Ι) του 2002. Επιπρόσθετα, το Άρθρο 12.5(γ) του Συντάγματος
παρέχει το δικαιώματα δωρεάν Νομικής Αρωγής στον/στην κατηγορούμενο/η
με την ύπαρξη όμως δύο προϋποθέσεων: α) όταν δεν έχει την οικονομική

12 12 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 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
13 13 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 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)



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΙΦ -2016

52

δυνατότητα κάποιος να καταβάλει την αμοιβή του/της δικηγόρου του και β)
όταν αυτό το επιβάλλει το συμφέρον της δικαιοσύνης.

Η νομική αρωγή περιλαμβάνει την παροχή συμβουλής - βοήθειας στη λήψη
οποιωνδήποτε νόμιμων διαβημάτων, σε σχέση με διαδικασίες και
αντιπροσώπευση από δικηγόρο ενώπιον δικαστηρίου. Πραγματοποιείται
κατόπιν εκδόσεως πιστοποιητικού από το αρμόδιο δικαστηρίου αφού
προηγηθεί καταχώρηση αίτησης σ ’αυτό που λαμβάνεται από το
πρωτοκολλητείο.

Η αντιπροσώπευση μπορεί να είναι κάθε μορφής και σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου καθώς και κατ’ έφεση, όπου δεν
χρειάζεται να καταχωρηθεί εκ νέου νέα αίτηση (Άρθρο 7(Α)(3)). Στις
περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών, η Νομική Αρωγή περιλαμβάνει επίσης
την αμοιβή του διερμηνέως, έξοδα μετάφρασης εγγράφων, μεταφορικά έξοδα
του διάδικου κ.α.(άρθρο 6Α(3) Νόμου) Επίσης, η αίτηση σε μια τέτοια
περίπτωση θα πρέπει να σταλεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως και μετά με ενέργειες του τελευταίου να καταχωρηθεί ενώπιον του
αρμόδιου δικαστηρίου που θα επιληφθεί της αίτησης.

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Νόμου, παρέχεται δωρεάν Νομική Αρωγή σε
ποινικές διαδικασίες ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου Κακουργιοδικείου,
Στρατιωτικού Δικαστηρίου και Ανωτάτου Δικαστηρίου (κατ’ έφεση).
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Άρθρο 4.(1) του Νόμου για να αιτηθεί κάποιος
νομική αρωγή στο τομέα του ποινικού δικαίου πρέπει η ποινή του νόμου που
παραβιάστηκε να είναι φυλάκιση που να υπερβαίνει το ένα έτος. Νομική
αρωγή σε αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο δίνεται για όλα τα
στάδια της διαδικασίας ακόμη και πριν την έναρξη της δίκης.

Η δεύτερη κατηγορία υποθέσεων όπου κάποιος μπορεί να αιτηθεί δωρεάν
Νομική Αρωγή είναι σε πολιτικές ή ποινικές διαδικασίες για καθορισμένες
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (άρθρο 5 του Νόμου). Επιπρόσθετα,
παρέχεται «σε διαδικασίες ενώπιον οικογενειακού δικαστηρίου» (άρθρο 6
Νόμου) που αφορά συγκεκριμένα θέματα όπως, γονικής μέριμνας, διατροφής,
αναγνώρισης τέκνου, υιοθεσίας, οικογενειακών σχέσεων περιουσιακών σχέσεων
των συζύγων και οποιασδήποτε άλλης διαφοράς στο γάμο ή στην οικογένεια.
Τέλος μπορεί να παρασχεθεί δωρεάν νομική αρωγή σε διασυνοριακές
διαφορές.   Για την τελευταία κατηγορία ακόμη και πολίτες τρίτης χώρας εκτός
από Κύπριους και Ευρωπαίους Πολίτες μπορούν να ζητήσουν Νομική Αρωγή
αν και εφόσον φυσικά «έχει την κατοικία ή την συνήθη διαμονή του σε κράτος
μέλος άλλο εκτός από τη Δημοκρατία» (Άρθρο 6(Α) Νόμου). Σε επείγουσες
περιπτώσεις, όπου η μη έγκαιρη νομική αρωγή του διάδικου θα είχε βαριές
συνέπειες στο δικαίωμα της πρόσβασής του στη δικαιοσύνη, το δικαστήριο
μετά από αίτημα του δικηγόρου να εκδώσει πιστοποιητικό για παροχή νομικής
αρωγής με αναγκαία προτεραιότητα.
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Διαδικασία
Σύμφωνα με το άρθρο 10.5(γ) του Συντάγματος για να είναι κάποιος
δικαιούχος νομικής αρωγής από το κράτος πρέπει να πληρούνται οι δύο
προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Το Άρθρο αυτό απευθύνεται μόνο
«σε φυσικά πρόσωπά τόσο ημεδαπούς όσο και αλλοδαπούς που δεν μπορούν
αποδεδειγμένα να καταβάλουν τα δικαστικά τους έξοδα χωρίς να περιοριστούν
οι βασικές ανάγκες και οι υποχρεώσεις των ιδίων και της οικογένειάς τους».  Ο
νόμος κινείται στο ίδιο μήκος κύματος. Συγκεκριμένα ο αιτητής οφείλει να
κάνει αίτηση για Νομική Αρωγή και το δικαστήριο θα εξετάσει καταρχήν την
οικονομική του κατάσταση με βάση την κοινωνικοοικονομική έκθεση από το
γραφείο ευημερίας, καθώς και με βάση «τα πραγματικά ή αναμενόμενα έσοδα
καθώς και τα έξοδα του για τις βασικές του ανάγκες του τόσο του ίδιου όσο και
της οικογένειάς του» (Άρθρο 7(1) (α)).

Σε ποινικές υποθέσεις όπου διακυβεύεται η ατομική ελευθερία του ατόμου και
υπό το πρίσμα των αντιστοίχων προϋποθέσεων που θέτει το άρθρο 10.5 (γ) του
Συντάγματος ο κατηγορούμενος δεν είναι υποχρεωμένος να αποδείξει την
οικονομική του αδυναμία στο βαθμό του πέραν πάσης αμφιβολίας, αλλά αρκεί
ότι υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις γι’ αυτό.   Ακολούθως, λόγω της σοβαρότητας
της υπόθεσης που επιβάλλεται από το συμφέρον της δικαιοσύνης (Άρθρο 7 (1)
(β), η Δημοκρατία είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίσει δωρεάν νομική αρωγή
στον κατηγορούμενο. Η εξυπηρέτηση του συμφέροντος της δικαιοσύνης είναι
ζήτημα το οποίο εξαρτάται από την σοβαρότητα του αδικήματος και την
βαρύτητα της επαπειλούμενης ποινής.  O/η αιτητής/τρια πριν από την έκδοση
πιστοποιητικού από το δικαστήριο καλείται από το δικαστήριο να υποβάλει
έγγραφη δήλωση σχετικά που να καθιστά γνωστό στο δικαστήριο την
οικονομική του κατάσταση (άρθρο 8.1 Νόμου). Σημαντικό είναι, όμως, να
ειπωθεί ότι το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να το ακυρώσει αν σε οποιαδήποτε
περίπτωση τα στοιχεία αυτά αλλάξουν ακόμη και μετά την έκδοση του εν λόγω
πιστοποιητικού (άρθρο 7 (Α) (2)).

Ο δικαιούχος δωρεάν νομικής αρωγής έχει το δικαίωμα να επιλέξει δικηγόρο
της επιλογής του προσφέροντας της υπηρεσίες του με βάση τον Νόμο (Άρθρο
10(1) Νόμου) . Σε αντίθετη περίπτωση, το δικαστήριο διορίζει δικηγόρο από τον
κατάλογο που διατηρείται στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο καταρτισμένο
με δικηγόρους (Άρθρο 10(2) Νόμου). Διατηρούν ωστόσο το δικαίωμα να
αρνηθούν να αναλάβουν την υπόθεση καθώς επίσης να ζητήσουν την καταβολή
των δικηγορικών τους εξόδων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και να
αποχωρήσουν (Άρθρα 10(2) και 10(4) Νόμου).

Η  αντιπροσώπευση από δικηγόρο περιλαµβάνει κάθε µορφή βοήθειας που
συνήθως παρέχεται από δικηγόρο σε σχέση µε διαδικασίες σε όλα τα στάδια
µέχρι την έκδοση απόφασης, καθώς και διαδικασία έφεσης, και, στην
περίπτωση ποινικής διαδικασίας, περιλαµβάνει και οποιοδήποτε στάδιο που
σχετίζεται µε τη διαδικασία πριν από την έναρξη της, καθώς και διαδικασία
έφεσης.
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Δικαιούχο καθίσταται ένα πρόσωπο προς όφελος του οποίου έχει εκδοθεί
πιστοποιητικό για παροχή δωρεάν νοµικής αρωγής δυνάµει του άρθρου 7.
Η αίτηση για παροχή νομικής αρωγής γίνεται  κατόπιν  γραπτής αίτησης στο
δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί δικαστική διαδικασία και παρέχεται,
αν κρίνει ότι:

(α) Με βάση κοινωνικοοικονοµική έκθεση του Γραφείου Ευηµερίας, η
οικονοµική κατάσταση του αιτητή και, στην περίπτωση που ο αιτητής είναι
εξαρτώµενο µέλος οικογένειας, η οικονοµική κατάσταση της οικογένειας του,
δεν του επιτρέπει να εξασφαλίσει  νοµική αρωγή, λαµβανοµένων υπόψη των
απολαβών του, πραγµατικών και αναµενόµενων, οποιωνδήποτε άλλων
εισοδηµάτων, από εργασία ή άλλες πηγές, των εξόδων για τις βασικές ανάγκες
του ιδίου και της οικογένειας του και άλλων υποχρεώσεων και αναγκών του·
και

(β) λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης ή άλλων περιστάσεων της υπόθεσης
είναι επιθυµητό για το συµφέρον της δικαιοσύνης να τύχει δωρεάν νοµικής
αρωγής για την προετοιµασία και το χειρισµό της υπόθεσης, να εκδώσει
πιστοποιητικό για παροχή δωρεάν νοµικής αρωγής: Νοείται ότι το δικαστήριο
που εξέδωσε το πιστοποιητικό µπορεί να το ανακαλέσει, όταν υπάρχει ουσιαστική
αλλαγή των δεδοµένων του δικαιούχου: Νοείται περαιτέρω  ότι  στην  περίπτωση
αίτησης  για  παροχή  δωρεάν  νοµικής αρωγής  σε  δευτεροβάθµια  διαδικασία
δεν  απαιτείται  η  έκδοση  νέου πιστοποιητικού και το δικαστήριο λαµβάνει
υπόψη του την προβλεπόµενη στην παράγραφο (α) κοινωνικοοικονοµική έκθεση
του Γραφείου Ευηµερίας που συντάχθηκε  για τους σκοπούς της πρωτοβάθµιας
διαδικασίας, νοουµένου ότι ο αιτητής δηλώνει ενόρκως ότι δε διαφοροποιήθηκε η
οικονοµική του κατάσταση.

Τυχόν ανάκληση πιστοποιητικού που εκδόθηκε για παροχή δωρεάν νοµικής
αρωγής σε οποιοδήποτε πρόσωπο δεν επηρεάζει το δικαίωµα οποιουδήποτε
δικηγόρου για αµοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε µέχρι την  ηµεροµηνία
ανάκλησης. (Το πιστοποιητικό νοµικής αρωγής µπορεί να ανακληθεί από το
∆ικαστήριο όταν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή των προσωπικών  και
οικονοµικών  δεδοµένων,  αυτεπάγγελτα ή µετά από αίτηση του Γενικού
Εισαγγελέα).

Ποινές άρθρο 12.—(1) Πρόσωπο το οποίο, για να εξασφαλίσει δωρεάν νοµική
αρωγή για τον
εαυτό του ή για άλλο πρόσωπο προβαίνει, προφορικά ή γραπτά, σε δόλια ή
ψευδή δήλωση ή παράσταση ή αποκρύπτει ουσιώδες γεγονός, είναι ένοχο
αδικήµατος, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που
δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) ∆ικαστήριο το οποίο καταδικάζει πρόσωπο για αδίκηµα σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, δύναται να διατάξει το πρόσωπο αυτό να επιστρέψει ολόκληρο ή
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µέρος του ποσού που του καταβλήθηκε για σκοπούς νοµικής αρωγής σε σχέση
µε την οποία διαπράχθηκε το αδίκηµα.

Δικαστικά έξοδα
Τα δικαστικά έξοδα εξαρτώνται από τη συγκεκριµένη φύση της υπόθεσης και
περιλαµβάνουν  όλα τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας.  Συνήθως
περιλαµβάνουν τα έξοδα της διαδικασίας, τα έξοδα για τη σύνταξη των
δικογράφων και της καταχώρησης ενδιάµεσων αιτήσεων, τα έξοδα της
ακρόασης και των εµφανίσεων, πριν και µετά την ακρόαση, τα έξοδα των
µαρτύρων τα έξοδα για την σύνταξη του καταλόγου εξόδων και τα έξοδα των
επιστολών πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.   Σ’ ό,τι αφορά τις
πολιτικές υποθέσεις και τις ιδιωτικές ποινικές το ∆ικαστήριο αποφασίζει, στο
τέλος της κάθε υπόθεσης, για το ποιος αναλαµβάνει τα έξοδα της δικαστικής
διαδικασίας αφού λάβει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες/περιπτώσεις της κάθε
υπόθεσης.
Κατά κανόνα, στις πολιτικές και ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις, υπόχρεος για την
καταβολή όλων των εξόδων είναι ο διάδικος που αποτυγχάνει στη δικαστική
διαδικασία.  Υπάρχουν όµως εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό.  Το ∆ικαστήριο µπορεί
να αποφασίσει ότι κάθε διάδικος αναλαµβάνει τα έξοδά του. Σ’ ό,τι αφορά τις
ποινικές υποθέσεις το ∆ικαστήριο καθορίζει τα έξοδα της δικαστικής
διαδικασίας, µε βάση την πολυπλόκητα της υπόθεσης.

V. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε

Ελλάδα: Λαμβάνονται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση, η οικονομική
κατάσταση, η επαγγελματική κατάσταση, η κατάσταση της υγείας και οι
προοπτικές επιτυχίας της αγωγής. Η παροχή ανακριβών πληροφοριών ή η
απόκρυψη ουσιώδους πραγματικού δεδομένου (για παράδειγμα μεταβολή στην
οικονομική κατάσταση), ή η απερίσκεπτη συμπεριφορά, μπορεί να επιφέρουν
την άρση της παροχής νομικής αρωγής και να υποχρεωθεί το άτομο στην
καταβολή όλων των σχετικών δαπανών14.

Αγγλία: Δεν πληρώνονται από το δημόσιο τα έξοδα εκπροσώπησης στο
δικαστήριο.

Λουξεμβούργο: Δεν παρέχει νομική βοήθεια χωρίς χρέωση.

Νορβηγία: Η κυβέρνηση παρέχει νομική βοήθεια με δικηγόρο βασισμένη στα
εισοδήματα των παραπονούμενων.

Ολλανδία: Το κράτος πληρώνει τα έξοδα αν κάποιος/α δεν είναι σε θέση να
πληρώσει.

14 http://nomoi-diataxeis.blogspot.com/2011/03/32262004.html
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Σουηδία: Λαμβάνεται υπόψη η οικονομική δυνατότητα του θύματος.

Φιλανδία: Καθορίζεται  το ύψος εισοδημάτων και δωρεάν νομική αρωγή δεν
παρέχεται σε περίπτωση που τα διαθέσιμα εισοδήματα υπερβαίνουν τα 1400
ευρώ για τους άγαμους και τα 1200 ευρώ κατ’ άτομο για τα
ζευγάρια. Πρόσθετη ιδία συμμετοχή απαιτείται σε περίπτωση που ο
δικαιούχος διαθέτει καταθέσεις ή παρεμφερή περιουσιακά στοιχεία ευχερώς
ρευστοποιήσιμα αξίας υπερβαινουσών το ποσό των 5000 ευρώ. Η συμμετοχή
αυτή ισούται με το ήμισυ των εν λόγω καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων
αξίας υπερβαινουσών τις 5000 ευρώ.

VI.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στις μέρες της οικονομικής κρίσης που διαβιούμε όλο και περισσότεροι
άνθρωποι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποταθούν στο δικαστήριο,
αφού όσο χρονοβόρες είναι οι διαδικασίες ενώπιον των κυπριακών δικαστηρίων
άλλο τόσο δαπανηρές είναι.

Η Επιτροπή, στα 5 χρόνια παροχής νομικής συνδρομής το μόνο κόστος που
κλήθηκε να πληρώσει ήταν οι δυο προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο, οι
οποίες χάθηκαν επί της διαδικασίας και όχι επί της ουσίας και το κόστος που
κλήθηκε και πλήρωσε η Επιτροπή ήταν περίπου 10.000 ευρώ.  Σε μια
πενταετία λειτουργίας της παροχής νομικής αρωγής στην Κύπρο, δεν μπορεί να
λεχθεί ότι αυτό το ποσόν είναι υψηλό.

Οικονομικό πρόβλημα όμως, θα δημιουργηθεί με τις γυναίκες υπαξιωματικούς
εάν κριθεί τελεσίδικα ότι έπρεπε να προσφύγουν στο Ανώτατο και όχι στο
Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών. Σε αυτήν την περίπτωση το κόστος θα είναι
μεγάλο, αφού  ακόμα και 40 γυναίκες αν έμειναν μέχρι το τέλος της
διαδικασίας και με ένα ενδεικτικό/συμβολικό ποσόν των 500 ευρώ σε
δικηγόρους για κάθε περίπτωση, θα έχουμε να πληρώσουμε πέραν των 20.000
ευρώ, χωρίς να έχουμε τέτοιο ποσό στον προϋπολογισμό της ΕΙΦ.

Καμιά χώρα δεν παραχωρεί δωρεάν νομική αρωγή σε όλα ανεξαίρετα τα
θύματα. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου που το Συμβούλιο της Ευρώπης μας κάλεσε
και παρουσιάσουμε την καλή αυτή πρακτική μας σε συνέδριο τους τον
Οκτώβρη του 2015.
Σε όλες τις χώρες, τίθενται οικονομικά κριτήρια βασισμένα στην οικογενειακή,
οικονομική και επαγγελματική κατάσταση, στην κατάσταση της υγείας και στις
προοπτικές επιτυχίας της αγωγής.

Στην Κύπρο, όπως λέχθηκε και στην εισαγωγή αυτού του σημειώματος,
αποφασίστηκε η παραχώρηση δωρεάν νομικής αρωγής σε όλα τα θύματα
έμφυλων διακρίσεων στην απασχόληση για να βοηθηθεί η δημιουργία
κυπριακής νομολογίας στις διακρίσεις αυτές.
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Φαίνεται, ότι το ελληνικό σύστημα φαίνεται είναι πιο κοντά στα δικά μας
δεδομένα  και εισηγούμαι, όπως τα κριτήρια που θα υιοθετηθούν, αν
αποφασιστεί η εισαγωγή κριτηρίων,  να είναι αυτά: «Λαμβάνονται υπόψη η
οικογενειακή κατάσταση, η οικονομική κατάσταση, η επαγγελματική κατάσταση,
η κατάσταση της υγείας και οι προοπτικές επιτυχίας της αγωγής. Η παροχή
ανακριβών πληροφοριών ή η απόκρυψη ουσιώδους πραγματικού δεδομένου (για
παράδειγμα μεταβολή στην οικονομική κατάσταση), ή η απερίσκεπτη
συμπεριφορά, μπορεί να επιφέρουν την άρση της παροχής νομικής αρωγής και να
υποχρεωθεί το άτομο στην καταβολή όλων των σχετικών δαπανών».

Επιπρόσθετα εισηγούμαι ως προς τα εισοδήματα να υιοθετηθεί το πρώτο
σκέλος της Φιλανδίας που είναι το ακόλουθο: «δεν παρέχεται δωρεάν νομική
αρωγή σε περίπτωση που τα διαθέσιμα εισοδήματα του θύματος υπερβαίνουν τα
1400 ευρώ για τους άγαμους και τα 1200 ευρώ κατ’ άτομο για τα
ζευγάρια». Να μη συμπεριληφθεί δηλαδή «η πρόσθετη ιδία συμμετοχή που
απαιτείται σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει καταθέσεις ή παρεμφερή
περιουσιακά στοιχεία ευχερώς ρευστοποιήσιμα αξίας υπερβαινουσών το ποσό των
5000 ευρώ. Η συμμετοχή αυτή ισούται με το ήμισυ των εν λόγω καταθέσεων και
περιουσιακών στοιχείων αξίας υπερβαινουσών τις 5000 ευρώ». Στη Φιλανδία
έχουν σύστημα υγείας και παιδείας πολύ προσιτό, ενώ στην Κύπρο μια
αποταμίευση 5000 ευρώ δεν αρκεί ούτε για προγνωστικές εξετάσεις μιας
ασθένειας ή για εγχείρηση και παραμονή σε κλινική.

Δεν χρειάζεται πιστεύω στην παρούσα φάση να μπούμε σε διαδικασίες
προσκόμισης στοιχείων από τράπεζες και από κτηματολόγιο. Να αρκεστούμε
στη, σφραγισμένη από τον Έφορο Φορολογίας, φορολογική δήλωση του κάθε
θύματος, που θα καταδεικνύει τα εισοδήματα του και στη συνέχεια να
λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή και επαγγελματική του κατάσταση, η
κατάσταση της υγείας του και οι προοπτικές επιτυχίας της υπόθεσης του.

Σε μερικά χρόνια μπορεί ξανά η Επιτροπή να αξιολογήσει τα κριτήρια της και
να τα προσαρμόσει ανάλογα με τα δεδομένα που θα έχει μπροστά της.

Άννα Πηλαβάκη
Επιστημονική συνεργάτιδα ΕΙΦ
Αύγουστος 2016


