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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Παρά τις διάφορες ̟ολιτικές και τα µέτρα για την ̟ροώθηση της ισότητας των
φύλων ̟ου ̟ροωθούνται και εφαρµόζονται σε κράτη µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης,
οι γυναίκες εξακολουθούν να ̟αραµένουν οι κύριες φροντίστριες των ̟αιδιών και
των ηλικιωµένων. Σήµερα, στην Ευρώ̟η, οι γυναίκες µεταξύ των ηλικιών 25 έως 44
αφιερώνουν τρεις φορές ̟ερισσότερο χρόνο α̟ό τους άνδρες στη φροντίδα των
̟αιδιών ανά ηµέρα. Οι ευθύνες φροντίδας α̟οτελούν τον κύριο λόγο ̟ου γυναίκες
εργάζονται ̟ολύ ̟ερισσότερες ώρες α̟ό ό, τι οι άνδρες. Ως α̟οτέλεσµα αυτού, ο
̟εριορισµός των ̟ροο̟τικών των γυναικών για µια ισορρο̟ηµένη ε̟αγγελµατική
και οικογενειακή ζωή.
Τα ευρήµατα έρευνας της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής (2010)1, δείχνουν ̟ρόοδο στα
νοµοθετικά ̟λαίσια, δεδοµένου ότι µια σειρά α̟ό κράτη µέλη της ΕΕ έχουν ήδη
κάνει αλλαγές για να καταστεί δυνατή η αυξηµένη συµµετοχή των ̟ατέρων στην
φροντίδα των ̟αιδιών. Βελτιώσεις έχουν γίνει ε̟ίσης όσον αφορά τη διαθεσιµότητα
και την ̟ρόσβαση των υ̟ηρεσιών φροντίδας των ̟αιδιών για τους γονείς σε όλα τα
κράτη µέλη. Παρ 'όλα αυτά, οι γυναίκες εξακολουθούν να ̟αραµένουν οι κύριες
φροντίστριες για τα ̟αιδιά: είναι συγκριτικά µεγαλύτερη η συµµετοχή των
γυναικών στην εργασία µερικής α̟ασχόλησης για να είναι σε θέση να φροντίσουν
τα ̟αιδιά, και ως εκ τούτου α̟ασχολούνται ̟ερισσότερες ώρες σε αµειβόµενη και µη
αµειβόµενη εργασία α̟ό τους άνδρες.
Η στρατηγική της Ε̟ιτρο̟ής για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών 20102015 υ̟ογραµµίζει την οικονοµική ανεξαρτησία ως ̟ροϋ̟όθεση για τη διευκόλυνση
τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών να ασκούν έλεγχο ̟άνω στη ζωή τους. Η
στρατηγική αναγνωρίζει ε̟ίσης µέτρα για τη συµφιλίωση µεταξύ των βασικών

1

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών- Ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών — 2010,
http://www.isotita.gr/var/uploads/POLICIES/isotita_2010.pdf
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δράσεων για την ισότητα των δύο φύλων. Το Ευρω̟αϊκό Σύµφωνο για την Ισότητα
των Φύλων (2011-2020) ε̟ίσης, τονίζει τη σηµασία της ̟ροώθησης µιας καλύτερης
ισορρο̟ίας εργασίας-ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες καθ 'όλη τη διάρκεια του
βίου τους για την ενίσχυση της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών.
Η κατάσταση της ε̟αγγελµατικής ζωής των γυναικών είναι ̟ιο ̟ιθανό να
ε̟ηρεαστεί α̟ό τις ανάγκες φροντίδας των άλλων, είτε ̟ρόκειται για τα ̟αιδιά, τους
γονείς, τα µέλη της οικογένειας ή άλλα εξαρτώµενα άτοµα και αυτό εξηγείται και
α̟ό µια µεγαλύτερη αφοµοίωση της γονικής άδειας α̟ό τις γυναίκες ή και α̟ό τη
θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Για ̟αράδειγµα, ένα υψηλότερο ̟οσοστό
εργασίας µε µερική α̟ασχόληση, καθώς και ένα υψηλότερο ̟οσοστό ανεργίας των
γυναικών.
Μοτίβα ανισότητας αντανακλώνται σε διάφορες ̟ολιτικές κρατών µελών της ΕΕ των
27 κρατών µελών για τη βελτίωση της ̟ρόσβασης και θέσης των γυναικών
στην αγορά εργασίας και στην ̟ροώθηση της δικαιότερης κατανοµής των
καθηκόντων φροντίδας και στην ε̟ίτευξη µια καλύτερης ισορρο̟ίας εργασίας-ζωής.
Οι Ετήσιες Εκθέσεις για την Ισότητα µεταξύ Γυναικών και Ανδρών της Ευρω̟αϊκής
Ε̟ιτρο̟ής δείχνουν ότι η ̟ρόοδος είναι αργή και ̟αρουσιάζει υψηλό βαθµό
ανισότητας µεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας, ̟αρά τις µεγάλες διαφορές
µεταξύ των κρατών µελών.
Ο αριθµός των γυναικών α̟ασχολουµένων ηλικίας 20 έως 64 αυξήθηκε α̟ό 57,3% το
2000 στο 62,1% το 2010. Το ̟οσοστό των ανδρών στην α̟ασχόληση υ̟έστη µια
ελαφρά µείωση κατά την ίδια ̟ερίοδο (75,8% έως 75,1% µεταξύ 2000 και 2010). Μόνο
̟ερί̟ου το ένα τρίτο (11 χώρες) της ΕΕ των 27 κρατών µελών έφτασε το στόχο για
̟οσοστά α̟ασχόλησης των γυναικών µέχρι το 2010 ̟άνω α̟ό 60% (για γυναίκες
ηλικίας α̟ό 15 έως 64)2, ̟ου αρχικά ορίστηκε ως στόχος της Λισαβόνας, και µόνο η
Σουηδία κατάφερε να ε̟ιτευχθεί ο νέος στόχος για το ̟οσοστό α̟ασχόλησης του
75% για τις γυναίκες και τους άνδρες (ηλικιακή οµάδα 20 έως 64 χρονών) ̟ου
̟εριγράφονται στη στρατηγική Ευρώ̟η 2020. Το µέσο ̟οσοστό α̟ασχόλησης το
2010 στην ̟εριοχή της ΕΕ των 27 ανήλθε στο 68,6%, ενώ η Ουγγαρία, η Ιταλία και η

2

Περιλαμβανομένης και της Κύπρου
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Μάλτα εξακολουθούν να είναι ̟ολύ κάτω α̟ό τον ευρω̟αϊκό µέσο όρο. Αν και
̟αρατηρήθηκε αύξηση του ̟οσοστού α̟ασχόλησης των γυναικών κατά την
τελευταία δεκαετία, η µέση διαφορά µεταξύ των φύλων στον τοµέα της α̟ασχόλησης
το 2010 στις χώρες της ΕΕ27 ήταν 13%, ̟ου κυµαίνονται α̟ό -1,5% στη Λιθουανία
µέχρι 36,3% στη Μάλτα - µε δέκα κράτη µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟άνω α̟ό το
µέσο όρο της ΕΕ27. Το αντίστοιχο χάσµα µεταξύ των φύλων για την ̟λήρη
α̟ασχόληση

είναι

υψηλότερο

(18%).

Αυτό

α̟οδεικνύει

ότι

οι

γυναίκες

α̟ασχολούνται σε εργασία µερικής α̟ασχόλησης σε υψηλότερη συχνότητα α̟ό ό, τι
οι άνδρες.
Σχεδόν το ένα τρίτο των γυναικών µε ευθύνες φροντίδας βρίσκονται σε µερική
α̟ασχόληση ή είναι ανενεργές λόγω της έλλειψης υ̟ηρεσιών φροντίδας για τα
̟αιδιά και για άλλα εξαρτώµενα άτοµα. Ως α̟οτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης,
εκείνοι ̟ου ̟λήττονται ̟ερισσότερο α̟ό τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας (ή
α̟ώλειες θέσεων εργασίας), είναι κυρίως οι ̟ιο ευάλωτες οµάδες των γυναικών και
ιδιαίτερα εκείνων µε χαµηλότερα ε̟ί̟εδα εκ̟αίδευσης.
Η µείωση στο χάσµα µεταξύ των φύλων στην ανεργία µ̟ορεί να ερµηνευθεί ως
συνέ̟εια της αύξησης στα ̟οσοστά ανεργίας των ανδρών α̟ό την οικονοµική κρίση
και όχι ως το α̟οτέλεσµα της ̟ροόδου της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά
εργασίας. Σε δώδεκα κράτη µέλη της ΕΕ, το ̟οσοστό ανεργίας των γυναικών
εξακολουθεί να υ̟ερβαίνει εκείνη των αντρών. Οι γυναίκες βρίσκονται ̟ιο συχνά
α̟ό ό, τι οι άντρες στη δύσκολη θέση να ̟ροσ̟αθούν µε ταχυδακτυλουργία να
αντα̟εξέλθουν στις α̟αιτήσεις συµφιλίωσης οικογένειας κι εργασίας.
Οι ̟ερικο̟ές των δηµόσιων δα̟ανών για τις δηµόσιες υ̟ηρεσίες φροντίδας µ̟ορεί
να ε̟ιδεινώσει τις ανισότητες ̟ου ̟αρατηρούνται µε την αύξηση του φόρτου
εργασίας των α̟λήρωτων δραστηριοτήτων φροντίδας για τις γυναίκες ̟ου ό̟ως
φαίνεται, είναι ̟ιο ̟ιθανό να ασχολούνται µε την ̟αροχή φροντίδας. Οι
̟αρατηρούµενες ανισότητες µεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας και το µερίδιο
της αµειβόµενης και της µη αµειβόµενης εργασίας αντανακλάται στο βαθµό
συµφιλίωσης µεταξύ ε̟αγγελµατικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής σε όλα τα
κράτη µέλη.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή Ισότητας Αντρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην
Επαγγελµατική Εκπαίδευση-ΕΙΦ από το Φεβρουάριο µέχρι το τέλος του 2012 παρέµεινε
χωρίς γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη, εν τούτοις κατάφερε να υλοποιήσει αρκετές
δράσεις. Κυρίως δραστηριοποιήθηκε στην ενηµέρωση/διαφώτιση των εργαζοµένων στο
∆ηµόσιο και Ηµικρατικό Τοµέα µε σεµινάρια και ηµερίδες κατάρτισης, οι οποίες αναµένεται
να συνεχιστούν και το 2013 σε συνεργασία µε την Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Καταγράφεται η πολύ καλή συνεργασία που αναπτύχθηκε τόσο µε το Τµήµα ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Προσωπικού, όσο και µε την Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τη
σηµασία που έχουν δώσει στην κατάρτιση τόσο των νεοεισερχοµένων δηµοσίων υπαλλήλων
όσο και των αρχαιότερων. Η εξαιρετική αυτή συνεργασία φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και το
2013.

Οι προσπάθειες της Επιτροπής για συνδιοργάνωση δράσεων µε τον ιδιωτικό τοµέα, σε
συνεργασία µε τις εργοδοτικές οργανώσεις, δυστυχώς δεν καρποφόρησαν το 2012, λόγω της
οικονοµικής κρίσης και των σοβαρών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. Συµφωνήθηκε
όµως η συγγραφή κι έκδοση από την Επιτροπή ενηµερωτικού εντύπου, το οποίο θα
διοχετεύσουν οι εργοδοτικές οργανώσεις στα µέλη τους.

Επίσης σε ότι αφορά τη δικτύωση και καθιέρωση της στην κυπριακή κοινωνία, το
Φεβρουάριο του 2012 απέστειλε 400 επιστολές µε έντυπο υλικό της σε άτοµα που κατέχουν
θέσεις κλειδιά στην Κύπρο. Απέστειλε επίσης πέραν των 500 αντιτύπων την περίληψη της
έρευνας που διεξήγαγε η Επιτροπή σε συνεργασία µε την Έδρα Ουνέσκο του Πανεπιστηµίου
Κύπρου.

Απέστειλε σε όλους τους ∆ήµους και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα επιστολή για
συνδιοργάνωση δράσεων και ειδικότερα για κατάρτιση του προσωπικού τους και εισαγωγή
κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης. Η ανταπόκριση δεν ήταν η αναµενόµενη εκτός από 3
τράπεζες.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραµµα δράσης της για το 2012, αυτό υλοποιήθηκε πλήρως σχεδόν και ο
µόνος τοµέας στον οποίο δεν παρουσιάζεται σηµαντική δράση είναι ο ιδιωτικός τοµέας.
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Έγινε συνάντηση µε την εργοδοτική οργάνωση Οµοσπονδία Εργοδοτών και ΒιοµηχάνωνΟΕΒ και συζητήθηκε η πιθανότητα συνδιοργάνωσης δράσεων µε εργοδότες. Συµφωνήθηκε
ως πρώτο βήµα η έκδοση από την ΕΙΦ ενηµερωτικού εντύπου για τις υποχρεώσεις των
εργοδοτών σε ότι αφορά τις νοµοθεσίες ισότητας των φύλων, το οποίο θα διανεµηθεί σε
εργοδότες από τις εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Επίσης έγινε συνάντηση µε µε
την εργοδοτική οργάνωση Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο- ΚΕΒΕ και
συζητήθηκε η διοργάνωση δυο σεµιναρίων το 2013, ένα το Φεβρουάριο και 1 το Μάιο
Ένα άλλο θέµα είναι η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας της Επιτροπής, που και
αυτό θα απασχολήσει την ΕΙΦ και το 2013.

ΦΩΤΟ 0027 Παρουσίαση αποτελεσµάτων έρευνας ΕΙΦ µε την Έδρα Ουνέσκο του
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ Κύπρου 2/3/12

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση,
συστάθηκε και λειτουργεί βάσει των Άρθρων 21 και 22 των περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών
και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση Νόµων του 20022009 της Νοµοθεσίας 205(Ι)2002. Συνοπτικά η Επιτροπή έχει συµβουλευτικό ρόλο και
επιλαµβάνεται θεµάτων που εµπίπτουν στους σκοπούς και το πεδίο εφαρµογής του πιο πάνω
Νόµου. Ειδικότερα, συµβουλεύει αναφορικά µε τον καθορισµό ή την αναθεώρηση της
εθνικής πολιτικής και νοµοθεσίας στα θέµατα που είναι σχετικά µε το πεδίο αρµοδιότητας
της, παρακολουθεί την εφαρµογή του σχετικού Νόµου από την αρµόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Εργασίας 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 και το 2009. Σκοπός της εν λόγω
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νοµοθεσίας είναι η εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης αντρών και γυναικών όσον
αφορά στην πρόσβαση σε επαγγελµατικό προσανατολισµό, σε επαγγελµατική εκπαίδευση
και κατάρτιση και στους όρους και τις συνθήκες παροχής τους, στην πρόσβαση στην
απασχόληση, στους όρους και 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 δυσµενής 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, σε σύγκριση µε άτοµα
του άλλου φύλου.

Απαγορεύει επίσης την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση:
•

Παρενόχληση σηµαίνει ανεπιθύµητη από τον αποδέκτη της συµπεριφορά

σχετιζόµενη µε το φύλο, η οποία 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 κατάρτιση
•

Σεξουαλική παρενόχληση σηµαίνει οποιανδήποτε 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 Ισότητας3 ως ακολούθως:
«(1) Συνίσταται Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελµατική
Εκπαίδευση, η οποία απαρτίζεται από:
3

ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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(α)

Πρόεδρο διοριζόµενο από τον Υπουργό

(β)

Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(γ)

Εκπρόσωπο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξεως

(δ)

Εκπρόσωπο του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 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 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 αρµοδιότητας 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 και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·
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(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 Κ∆Π 176/2009 που εκδόθηκαν µε βάση το
άρθρο 34 και οι οποίοι εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2009.

ΦΩΤΟ 9025, 9027,9029
Ηµερίδα ΕΙΦ µε Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 29/3/12

Ι. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012

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 αρµοδιότητες της, όπως
αυτές απορρέουν από τη σχετική νοµοθεσία έθεσε στις προτεραιότητες της για το 2012
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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 µια
οργάνωση/φορέα ξεχωριστά.

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση
έτυχε πολύ θετικής αντιµετώπισης από τις Οργανώσεις/Φορείς, Οργανισµούς και
Κυβερνητικά Τµήµατα που είχε συναντήσεις µαζί τους και συµφώνησαν ότι ο ρόλος της ΕΙΦ
θα είναι σηµαντικός για άντρες και γυναίκες εργαζόµενους/ες που βιώνουν άνισες συνθήκες
και έµφυλες διακρίσεις στην απασχόληση και στην επαγγελµατική εκπαίδευση.

Τεκµηριώνεται µέσα από πολλές µελέτες ότι οι διακρίσεις αυτές δηµιουργούνται από
έντονους έµφυλους διαχωρισµούς στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην οικογένεια,
στην πολιτική και στην οικονοµία, κατασκευασµένους και βασισµένους στην αποδοχή
ισχυρών πρότυπων ρόλων που εκφράζονται απροκάλυπτα ή κεκαλυµµένα, συνειδητά ή
υποσυνείδητα και έχουν αρνητικό αντίκτυπο κυρίως στις εργαζόµενες γυναίκες, η ΕΙΦ
δικτυώνεται και 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.

1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ
Κατά το 2012 η Επιτροπή συνεδρίασε 14 φορές????, και προσπάθησε να υλοποιήσει
τροχιοδροµηµένες δράσεις από το 2011 και να πετύχει την υλοποίηση του προγράµµατος
δράσης του 2012.

Οι στόχοι αυτοί ήταν:
1. Ενηµέρωση εργαζοµένων µε διανοµή εντύπων/εκδόσεων της
2. Ευαισθητοποίηση εργαζοµένων µέσω ραδιοτηλεοπτικών µηνυµάτων
3. Εκπροσώπηση ΕΙΦ στα ΜΜΕ
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4. Προβολή ταινίας µικρού µήκους
5. ∆ικτύωση ΕΙΦ µε:
-

Οργανώσεις/Φορείς προώθησης της ισότητας των φύλων

-

Ηµικρατικούς Οργανισµούς

-

Εργοδοτικές και Συνδικαλιστικές οργανώσεις

- Τµήµατα/Υπηρεσίες Υπουργείων
6. Παροχή ανεξάρτητης συνδροµής σε θύµατα έµφυλων διακρίσεων
7. Αναβάθµιση και επικαιροποίηση ιστοσελίδας
8. Αξιοποίηση αποτελεσµάτων µικτής έρευνας
9. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων µε άλλες Οργανώσεις/Φορείς
10. Λήψη Καταγγελιών
11. Υποβολή πρότασης στην ΕΙΦ για τυχόν τροποποιήσεις ή βελτιώσεις της
Νοµοθεσίας
12. Συµµετοχή σε σεµινάρια και συνέδρια (εντός και εκτός Κύπρου)
13. Αξιοποίηση έργων από τον καλλιτεχνικό διαγωνισµό αφίσας
14. ∆ιοργάνωση δηµοσιογραφικής διάσκεψης
ΦΩΤΟ 0001 διάλεξη στο Γενικό Λογιστήριο 25/7/12, 0004 Τµήµα ∆ηµόσιων Έργων
Λάρνακα

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/∆ΙΑΦΩΤΙΣΗ/∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η ΕΙΦ έθεσε στις προτεραιότητες της 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 στο ∆ηµόσιο τοµέα και
την ταυτόχρονη προβολή της µέσω των ακόλουθων ενεργειών:
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2.1 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Έγιναν πέραν των 30 συναντήσεων ως ακολούθως:
∆ΗΜΟΙ

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΘΗΚΑΝ/ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ Ή/ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

1.

∆ήµος Στροβόλου

Υιοθέτηση

κώδικα

πρόληψης

κι

αντιµετώπισης

φαινοµένων

(15/2/12 & 2/4/12) 10/9/12,

σεξουαλικής παρενόχλησης της ΕΙΦ. ∆ιοργάνωση σεµιναρίου για

17/9)

επεξήγηση του κώδικα. Υιοθέτηση του θεσµού ορισµού λειτουργού
ισότητας στο ∆ήµο.

2.

∆ήµος Έγκωµης (16/3/12)

Συζητήθηκε

η

δυνατότητα

υιοθέτησης

κώδικα

πρόληψης

κι

αντιµετώπισης φαινοµένων σεξουαλικής της ΕΙΦ. Υιοθέτηση του
θεσµού λειτουργού ισότητας στο ∆ήµο.
∆ήµος Λατσιών (23/3/12, Συζητήθηκε
3.

η

δυνατότητα

υιοθέτησης

κώδικα

πρόληψης

κι

αντιµετώπισης φαινοµένων σεξουαλικής παρενόχλησης της ΕΙΦ.

12/6/12)

Υιοθέτηση του θεσµού ορισµού λειτουργού ισότητας στο ∆ήµο.
∆ιοργανώθηκε 3ωρο σεµινάριο ευαισθητοποίησης υπαλλήλων.

4.

∆ήµος

Συζητήθηκε

η

δυνατότητα

υιοθέτησης

κώδικα

πρόληψης

Λευκωσίας(30/4/12)

αντιµετώπισης φαινοµένων σεξουαλικής παρενόχλησης της ΕΙΦ.

κι

Ήδη έχουν ορίσει λειτουργό ισότητας
Έγιναν 3 τρίωρα σεµινάρια ευαισθητοποίησης υπαλλήλων
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ/ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ Ή/
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
- Συγγραφή κι έκδοση ενηµερωτικού εντύπου από την ΕΙΦ και

ΟΕΒ

διοχέτευση του σε εργοδότες από την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ

5.
6.

- Συνδιοργάνωση 2 σεµιναρίων ευαισθητοποίησης εργοδοτών σε θέµατα

ΚΕΒΕ

ισότητας

7.

Σύνδεσµος

Στάλθηκε επιστολή στην οποία ζητείτο συνάντηση για

∆ηµόσιων

- Προώθηση υλοποίησης µη νοµοθετικού ψηφίσµατος Ευρωπαϊκού

Εταιρειών

Κοινοβουλίου για αύξηση ποσοστού γυναικών στα συµβούλια των
δηµόσιων εταιρειών
- Συνδιοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης εργοδοτών σε θέµατα
ισότητας
- Να τεθούν στόχοι υιοθέτησης κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

∆ΗΜΟΣΙΕΣ

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ

ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙ∆Α ΕΙΦ
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
8.

Χρηµατιστήριο

Προβολή ταινίας κι ανάλυση νοµοθεσίας στο προσωπικό τους (10/2/12).

Αξιών Κύπρου
9.

Κυπριακή

- ∆ιοργάνωση 4 διήµερων ολοήµερων σεµιναρίων σε δηµόσιους

Ακαδηµία ∆ηµόσιας λειτουργούς (πυρήνες µάθησης) σε διευθυντικά στελέχη της δηµόσιας
∆ιοίκησης

υπηρεσίας για θέµατα ισότητας των φύλων. Η 2η µέρα αφορούσε τις
νοµοθεσίες για την ισότητα των φύλων και το θέµα παρουσίαζε η
επιστηµονική συνεργάτιδα της Επιτροπής, Άννα Πηλαβάκη (24-25/4, 34/5 και 14-15/6/12, 21-22/6/12).
-∆ιοργάνωση ολοήµερης ηµερίδας 29/3/12
-Συζητείται η δυνατότητα επανάληψης τους το 2013

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

10.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ
- Προβολή ταινίας ΕΙΦ και οµιλία σε εκδήλωση για την 8η του Μάρτη

ΠΟΓΟ

στο Πέρα Ορεινής 10/3/12
- Προβολή ταινίας ΕΙΦ και οµιλία σε εκδήλωση για την 8η του Μάρτη
στο Πισσούρι 17/3/12

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/

ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
11.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

-Συνεννόηση κι επαφές για αλληλοενηµέρωση επί προγραµµάτων

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπουργείου

Εργασίας

στον

τοµέα

της

απασχόλησης

και

προγραµµάτων–σεµιναρίων Επιτροπής
- Κοινή δηµοσιογραφική διάσκεψη µε Υπουργό Εργασίας στις 2/3/12
για την 8η Μάρτη και παρουσίαση προκαταρκτικών αποτελεσµάτων
µικτής έρευνας που διεξήγαγε η ΕΙΦ µε την Έδρα Ουνέσκο του
Πανεπιστηµίου Κύπρου
- Με Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για στελέχωση ΕΙΦ 25/7/12
-Συντονισµός επί προβληµάτων νοµοθεσίας
-Συντονισµός επί θεµάτων κοινής αρχειοθέτησης και χειρισµού
καταγγελιών
- Συντονισµός µε Τµήµα Εργασίας

ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙ∆Α ΕΙΦ
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ΤΜΗΜΑ

- Συνάντηση µε ∆ιευθυντή ΤΕΣ 12/1/12

ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ

- Ενηµέρωση για πρόγραµµα Ίσης αµοιβής στα µέλη της ΕΙΦ από τις

ΣΧΕΣΕΩΝ-ΤΕΣ

Επιθεωρήτριες Παναγιώτα Άρνου και Μαριάντρια Παυλίδου (28/2/12)

(12/1/12)

-Συµµετοχή µελών της ΕΙΦ σε προγράµµατα κατάρτισης και
εκδηλώσεις/συνέδρια του ΤΕΣ (10/3/12, 28-29/10/12)
- ∆ιατήρηση συνεργασίας και αλληλοενηµέρωση για δράσεις

12.

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ

- Αποστάληκε έντυπο υλικό της ΕΙΦ για να διανέµεται στα σεµινάρια

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

εκπαιδευτικών που διοργανώνουν και να προβάλλεται η ταινία της ΕΙΦ

21/2/12

- Αξιοποίηση της ταινίας µε προβολή της στα σχολεία
- Συζήτηση καθιέρωσης διαγωνισµού/θεσµού βράβευσης της καλύτερης
έκθεσης ιδεών για θέµατα έµφυλης ισότητας

13.

ΚΕΝΤΡΟ

-

µεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
(ΚΕΠΑ) 29/2/12

Αποστάληκε έντυπο υλικό της ΕΙΦ για να διανέµεται σε

-

Προώθηση έµφυλης ισότητας στα παρεχόµενα προγράµµατα
κατάρτισης του ΚΕΠΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
14.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ

Έδρα UNESCO

- Παρουσίαση προκαταρκτικών αποτελεσµάτων µικτής έρευνας για τη

Πανεπιστηµίου Κύπρου

θέση της γυναίκας στην απασχόληση 2/3/12
- Συζήτηση για διοργάνωση ηµερίδας µε συµµετοχή ακαδηµαϊκών –
προβολή ταινίας

Θες ΘΕΣΜΙΚΟΙ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ

ΦΟΡΕΙΣ

15.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

-Ενηµέρωση για αποτελέσµατα έρευνας ΕΙΦ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΟΥΛΗΣ

- Ενηµέρωση για δράσεις ΕΙΦ που καλύπτουν στόχους του
Εθνικού Σχεδίου δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣ∆Ι).

HMIKΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
16.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου - Μελέτη ένταξης διάστασης φύλου στα προγράµµατα
∆υναµικού (ΑνΑ∆)

κατάρτισης που επιχορηγεί η ΑνΑ∆ σε διάφορες οργανώσεις και

(16/5/12)

φορείς.
- Εισαγωγή προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης αντρών
και γυναικών σε µη γυναικοκρατούµενα και ανδροκρατούµενα
επαγγέλµατα

αντίστοιχα,

για

µείωση

του

επαγγελµατικού διαχωρισµού.

ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙ∆Α ΕΙΦ
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17.

Κυπριακός

Οργανισµός Εκκρεµούν

Τουρισµού (ΚΟΤ)

- διάλεξη για ενηµέρωση του προσωπικού τους

(1 συνάντηση 9/1/12)

- εισαγωγή θεσµού Λειτουργού Ισότητας στον οργανισµό
τους
- Υιοθέτηση Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης της ΕΙΦ

18.

Χρηµατιστήριο

Αξιών -

Προβολή ταινίας ΕΙΦ στο προσωπικό του και συζήτηση
10/2/12

Κύπρου (ΧΑΚ)

∆υστυχώς λόγω των σοβαρών προβληµάτων από την οικονοµική
κρίση δεν κατέστη δυνατή η συνδιοργάνωση εκδήλωσης
σεµιναρίου στις εταιρείες µέλη του, ούτε και η υιοθέτηση
Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης, η εισαγωγή λειτουργού
Ισότητας και η υιοθέτηση δράσης για διορισµό γυναικών στα
διοικητικά συµβούλια των εισηγµένων –δηµόσιων εταιρειών
ΑΛΛΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

19.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ

ΙΣΟΤΗΤΑΣ - Συνάντηση συντονισµός µε ανώτερη αστυνόµο κα Φραντζή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

βοηθό αρχηγό– υπεύθυνη αστυνοµικής ακαδηµίας.

(8/2/12)

- Συζητήθηκε η εισήγηση της ΕΙΦ για ορισµό ατόµου σε κάθε
επαρχία

για

διερεύνηση

ποινικών

υποθέσεων

–στήριξη

υποθέσεων και της διερεύνησης από Επιθεωρητές Τµήµατος
Εργασίας.
- Ένταξη µαθηµάτων ισότητας – διακρίσεων στην Ακαδηµία
- ∆ιοργάνωση ολοήµερων σεµιναρίων για τη σεξουαλική
παρενόχληση( 30/4/12).
20.
21.

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

Συνεργασία στη συνδιοργάνωση ηµερίδας µε Κυπριακή

∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε κατάθεση εισήγησης

ΜΗ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
39.

Τράπεζα Πειραιώς (9/5/12)

Υιοθέτηση Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης
-Προβολή ταινίας ντοκιµαντέρ στο προσωπικό τους σε εργάσιµη
µέρα και ώρα και να ακολουθήσει συζήτηση

ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙ∆Α ΕΙΦ
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- Υιοθέτηση θεσµού λειτουργού ισότητας
40.

Ελληνική Τράπεζα (5/9/12)

Υιοθέτηση Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης
-Προβολή ταινίας ντοκιµαντέρ στο προσωπικό τους σε εργάσιµη
µέρα και ώρα και να ακολουθήσει συζήτηση
- Υιοθέτηση θεσµού λειτουργού ισότητας

41.

Τράπεζα Κύπρου (19/10/12)

Υιοθέτηση Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης
-Προβολή ταινίας ντοκιµαντέρ στο προσωπικό τους σε εργάσιµη
µέρα και ώρα και να ακολουθήσει συζήτηση
- Υιοθέτηση θεσµού λειτουργού ισότητας

41.

Προβολή ταινίας και συζήτηση για τη νοµοθεσία 205(Ι)2002

ΜΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΟΥΣ(6/7/12)

2.2

ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

42.

ΠΟΓΟ

Προβολή ταινίας και κατάθεση εισήγησης σε εκδήλωση στο
Πέρα Ορεινής 10/2/12

43.

ΠΟΓΟ

Προβολή ταινίας και Κατάθεση εισήγησης σε εκδήλωση στο
Πισσούρι 17/3/12

44.

Σύνδεσµος

Γραµµατειακών Προβολή ταινίας και Κατάθεση εισήγησης 12/5/2012

Λειτουργών
45.

Σχολή Κωφών

2.3

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

46.

Χρηµατιστήριο

Προβολή ταινίας και 10/10/12

Αξιών Προβολή ταινίας και Κατάθεση εισήγησης 10/2/12 στο

Κύπρου
47.

Κυπριακή

προσωπικό τους (25 άτοµα)
Ακαδηµία 4 ολοήµερα σεµινάρια για τις νοµοθεσίες έµφυλης ισότητας

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

((9/7, 16/6, 23/6 & 23/7, (80 άτοµα)
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48.

Ακαδηµία Ολοήµερη ηµερίδα 29/3 µε χαιρετισµό της Υπουργού Εργασίας

Κυπριακή

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

και στην παρουσία του ∆ιευθυντή Τµήµατος ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Προσωπικού και της Πρώτης κυρίας κας Έλσης
Χριστόφια (150 άτοµα).

49.

∆ήµος Λευκωσίας

(3 τρίωρα σεµινάρια στο προσωπικό τους για τη Νοµοθεσία
περί

Ίσης

Μεταχείρισης

Αντρών

και

Γυναικών

στην

Απασχόληση και Επαγγελµατική Εκπαίδευση και τη σεξουαλική
παρενόχληση, (60 άτοµα, 18/4/12).

50.

Αστυνοµία Κύπρου

Ολοήµερο σεµινάριο για τη Νοµοθεσία περί Ίσης Μεταχείρισης
Αντρών και Γυναικών και τη σεξουαλική παρενόχληση (25
άτοµα, 30/4/12).

51.

Γενικό

Σχέδιο

Υγείας Σεµινάρια για τη Νοµοθεσία περί Ίσης Μεταχείρισης Αντρών

(ΓΕΣΥ)

και

Γυναικών

στην

Απασχόληση

και

Επαγγελµατική

Εκπαίδευση και τη σεξουαλική παρενόχληση στο προσωπικό
τους (35 άτοµα, 21&25/5/12).
52.

Τµήµα Γεωλογικής

Σεµινάριο για τη Νοµοθεσία περί Ίσης Μεταχείρισης Αντρών

Επισκόπηση

και

Γυναικών

στην

Απασχόληση

και

Επαγγελµατική

Εκπαίδευση και τη σεξουαλική παρενόχληση στο προσωπικό
τους (35 άτοµα, 28/5/12)
53.

Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων

∆ηµόσια Έργα Λεµεσού (25 άτοµα, 29/6/12)

54.

Γενικό Λογιστήριο

(400 άτοµα, 9/7, 16/6 & 23/7)

55.

∆ηµόσια

Έργα

Λεµεσού- Σεµινάριο για τη Νοµοθεσία περί Ίσης Μεταχείρισης Αντρών

Πάφου

και

Γυναικών

στην

Απασχόληση

και

Επαγγελµατική

Εκπαίδευση και τη σεξουαλική παρενόχληση στο προσωπικό
τους (26/9/12, 20 άτοµα)
56.

∆ηµόσια Έργα

Σεµινάριο για τη Νοµοθεσία περί Ίσης Μεταχείρισης Αντρών

Λάρνακας/Αµµοχώστου

και

Γυναικών

στην

Απασχόληση

και

Επαγγελµατική

Εκπαίδευση και τη σεξουαλική παρενόχληση στο προσωπικό
τους , (22/10/12, 20 άτοµα)
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57.

Γενικό Χηµείο Κράτους

∆υο σεµινάρια για τη Νοµοθεσία περί Ίσης Μεταχείρισης
Αντρών και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελµατική
Εκπαίδευση και τη σεξουαλική παρενόχληση στο προσωπικό
τους (14/9/12, 12/12/12, 50 άτοµα).

58.

Σχολή Κωφών

Σεµινάριο για τη Νοµοθεσία περί Ίσης Μεταχείρισης Αντρών
και

Γυναικών

στην

Απασχόληση

και

Επαγγελµατική

Εκπαίδευση και τη σεξουαλική παρενόχληση στο προσωπικό
τους (10/10/12, 60 άτοµα)

Σύνολο σεµιναρίων/ηµερίδων
Σύνολο συµµετεχόντων ατόµων

ΦΩΤΟ

(20)
(1150)

006-21/5/12 ΓΕΣΥ, 0013-12/6/12 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ, 0016 ΧΑΚ

10/2/12

2.4 Τακτική

επικαιροποίηση ιστοσελίδας

Η νέα ιστοσελίδα της Επιτροπής λειτούργησε το Μάρτη του 2012 και δηµιουργήθηκε από το Τµήµα
Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονοµικών. Η νέα ιστοσελίδα της ΕΙΦ από το Μάρτη
του 2012 είναι η ακόλουθη www.eif.gov.cy και τα νέα ηλεκτρονικά ταχυδροµεία είναι για µεν την
ΕΙΦ genderequalitycommittee@mlsi.gov.cy και
για τον/την πρόεδρο chairgendercommittee@mlsi.gov.cy.

2.5 Ανακοινώσεις/δελτία τύπου
Η Επιτροπή εξέδωσε δελτία τύπου µε την ευκαιρία της παγκόσµιας ηµέρας της γυναίκας
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), για την εκστρατεία διαφώτισης της και για την παροχή ανεξάρτητης νοµικής
συνδροµής.

2.6 Ραδιοτηλεοπτικά διαφηµιστικά µηνύµατα.
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Προβλήθηκαν το µήνα Μάρτιο δωρεάν από το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι ΡΙΚ στα πλαίσια της
εταιρικής κοινωνικής του ευθύνης. Στη συνέχεια προβλήθηκαν ξανά για 2 εβδοµάδες τον Ιούνιο από
το ΡΙΚ επί πληρωµή.

2.7 ∆ιαγωνισµός καλλιτεχνικής αφίσας έµφυλων διακρίσεων
Σε συνεργασία µε το Τµήµα Γραφικών Τεχνών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου, έγινε η έκθεση και
βράβευση των δυο καλύτερων αφισών στις 24/2/12 στην παρουσία της Υπουργού Εργασίας και
αξιοποιήθηκαν άλλες στην έκδοση µελέτης της ΕΙΦ και επιτραπέζιου ηµερολογίου. Όλες οι αφίσες
έχουν πλαισιωθεί και θα προβάλλονται σε εκδηλώσεις της ΕΙΦ.

5-6 ΑΦΙΣΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΙΡΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΧΕΙΣ ΑΛΕΞΙΑ ΕΒΑΛΕΣ ΣΤΟ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΦ

2.8 Ταινία µικρού µήκους:
Αξιοποιείται σε όλες τις εκδηλώσεις της ΕΙΦ όσο και σε άλλες εκδηλώσεις που συνδιοργανώνει µε
άλλους φορείς και Οργανισµούς .

3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΙΦ

1. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Ίσων Ευκαιριών
α. Παρουσίαση έρευνας ΕΙΦ 14/5/12
β. Τοποθέτηση για την ενδιάµεση αξιολόγηση του ΕΣ∆Ι 2/7/12
2. Συµµετοχή της επιστηµονικής συνεργάτιδας για εκπροσώπηση της ΕΙΦ στο ευρωπαϊκό
συνέδριο του EIGE στη Λιθουανία, µε τίτλο “Advancing Gender Equality to Support
Effective Gender Mainstreaming (13-14/11/12).

4. ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΕΙΦ

1. Στάλθηκαν 500 επιστολές

σε βουλευτές, ευρωβουλευτές, πολιτικά κόµµατα,

εργοδοτικές, συνδικαλιστικές, γυναικείες και µη κυβερνητικές οργανώσεις,
Ηµικρατικούς Οργανισµούς, Υπουργεία, Κυβερνητικά Τµήµατα κτλ µε όλο το
έντυπο υλικό της ΕΙΦ.
2. Στάλθηκαν επιστολές µε έντυπο υλικό της ΕΙΦ σε όλα τα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα, από τα οποία ζητείτο συνάντηση για συνδιοργάνωση δράσεων.
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3. Στάλθηκαν σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις οι τοποθετήσεις από το
παγκύπριο πανσυνδικαλιστικό σεµινάριο.
4. Στάλθηκαν

2

συνδιοργάνωση

επιστολές
ηµερίδας

στον

Πρόεδρο

του

ευαισθητοποίησης

Ανώτατου

∆ικαστηρίου

για

στις έµφυλες διακρίσεις στην

απασχόληση, χωρίς ανταπόκριση
5. Στάλθηκε επιστολή στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των
Φύλων που εδρεύει στη Λιθουανία για συνδιοργάνωση ευρωπαϊκού φόρουµ και η
απάντηση τους ήταν αρνητική, γιατί δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό και όχι
τοπικό επίπεδο.
6. Επιστολές στο ΧΑΚ για συνδιοργάνωση δράσεων ανάµεσα στις δηµόσιες εισηγµένες
εταιρείες

για

εφαρµογή

ηµεροµηνίας 6/7/2011,

µη

νοµοθετικού

ψηφίσµατος

Ευρωκοινοβουλίου

µε αρνητική απάντηση για το παρόν στάδιο, λόγω της

οικονοµικής κρίσης και των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εταιρείες µέλη
τους
7. Στάλθηκαν 500 επιστολές µε περίληψη αποτελεσµάτων έρευνας ΕΙΦ
8. Συνεισφορά ΕΙΦ σε ευρωπαϊκές έρευνες για την ισότητα των Φύλων
9. Συµµετοχή της επιστηµονικής συνεργάτιδας για εκπροσώπηση της ΕΙΦ στο
ευρωπαϊκό

συνέδριο του EIGE στη Λιθουανία, µε τίτλο “Advancing Gender

Equality to Support Effective Gender Mainstreaming (13-14/11/12).

ΦΩΤΟ 0016 ΚΑΑ∆ σεµινάριο πυρήνων µάθησης 15.6.12
0006 ΓΕΣΥ ηµερίδα 21/5/12, 0049 αστυνοµία Κύπρου ολοήµερο σεµινάριο 30/4/12

4. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
4.1 Τακτική επικαιροποίηση ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης ιστοσελίδας Επιτροπής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙV).

4.2 Ετοιµασία µελέτης που περιλαµβάνει τις αντίστοιχες νοµοθεσίες άλλων χωρών µελών της
Ε.Ε για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην απασχόληση κι επαγγελµατική εκπαίδευση
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ, ξεχωριστό).

4.3 Προβολή ταινίας-ντοκιµαντέρ
Η ταινία προβλήθηκε πέραν από 50 φορές κατά τη διάρκεια του 2012.
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5. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5.1 Πληροφόρηση εργαζοµένων µέσω έντυπων εκδόσεων µε τη βοήθεια των συνδικαλιστικών και
γυναικείων οργανώσεων.
5.2 Καθοδήγηση εργαζοµένων και παροχή συµβουλών σε άτοµα που αποτείνονται στην Επιτροπή.
Η Επιτροπή εξυπηρέτησε πέραν των 50 ατόµων που αποτάθηκαν κοντά της κυρίως τηλεφωνικά.
5.3 Ενηµέρωση εργοδοτών, µέσω εντύπου που συγγράφηκε και εκδόθηκε από την ΕΙΦ και
διανέµεται από τις εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ & ΚΕΒΕ.
5.3 Λήψη και διαχείριση παραπόνων. Λήφθηκαν 10 παράπονα που αφορούσαν διάκριση λόγω
µητρότητας (5), από άντρες(3) για διάκριση λόγω φύλου στην πρόσβαση και ανέλιξη στο
εκπαιδευτικό σύστηµα, για σεξουαλική παρενόχληση(2). Επίσης δεχτήκαµε οµαδική καταγγελία
από 43 γυναίκες υπαξιωµατικούς για άµεσες διακρίσεις στην ανέλιξη τους. Τα παράπονα
προωθήθηκαν για διερεύνηση στον Αρχιεπιθεωρητή του Τµήµατος Εργασίας.

6 Παροχή ανεξάρτητης νοµικής αρωγής. Έχει παραχωρηθεί νοµική αρωγή σε 90 άτοµα από
όλες τις πόλεις της Κύπρου (89 γυναίκες και 1 άντρας). Για όλες σχεδόν τις υποθέσεις βρίσκονται
καταχωρηµένες αγωγές στο δικαστήριο. Η Επιτροπή παραχώρησε επίσης νοµική συνδροµή για
προσφυγή σε 2 άντρες αδιόριστους εκπαιδευτικούς και 2 γυναίκες διορισµένες εκπαιδευτικούς σε
µια προσπάθεια της να συµβάλει στην επίλυση του προβλήµατος που δηµιουργείται µε τη
στράτευση των αντρών και τον τρόπο µοριοδότησης ως έχει σήµερα.

Η δωρεάν παροχή της είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να επανεξεταστεί και πιθανόν να χρειαστεί να
τεθούν κάποια κριτήρια βασισµένα στην οικονοµική δυνατότητα των παραπονούµενων.

7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

7.1 Συνεισφορά της ΕΙΦ στην ενδιάµεση αξιολόγηση του ΕΣ∆Ι.
7.2 Συνεργασία και διάλογος µε Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρήτριες του Τµήµατος Εργασίας,
καθώς και συντονισµός στην έγκαιρη διερεύνηση καταγγελιών και στην ετοιµασία εκθέσεων.
7.3 Η συζήτηση που διεξήγαγε η Ad hoc Επιτροπή µε το Τµήµα Εργασίας για δηµιουργία Άτυπου
Κώδικα χειρισµού καταγγελιών για την αποτελεσµατικότερη εξέταση των υποθέσεων µε απώτερο
στόχο τον ορθότερο και αµεσότερο χειρισµό των υποθέσεων και τη στήριξη των θυµάτων έµφυλων
διακρίσεων σηµειώνεται ότι δε συνεχίστηκε, εφόσον αποτελεί δράση του Ευρωπαϊκού
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προγράµµατος που υλοποιεί το Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων για την καταπολέµηση του χάσµατος
αµοιβών.

8. ΕΝΤΥΠΑ/ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
8.1 Κώδικας Πρόληψης και Αντιµετώπισης Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον εργασιακό
χώρο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ)
8.2 Ηµερολόγιο γραφείου
8.3 Οι 2 καλύτερες αφίσες του διαγωνισµού
8.4 Έκθεση Πεπραγµένων ΕΙΦ για το 2012
8.5 Πλαστικοποίηση όλων των αφισών που πήραν µέρος στο διαγωνισµό αφίσας ΕΙΦ
8.6 Επανέκδοση σελιδοδεικτών, φακέλων, τριπτύχων σεξουαλικής παρενόχλησης
8.7 Εκτύπωση περίληψης της έρευνας ΕΙΦ
8.8 Συγκριτική µελέτη ΕΙΦ για την υιοθέτηση των οδηγιών περί ίσης µεταχείρισης
αντρών και γυναικών στην απασχόληση και την αντιστροφή του βάρους της
απόδειξης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
8.9 Συγγραφή κι έκδοση ενηµερωτικού εντύπου για εργοδότες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII)

ΦΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ 14.9.12
0032, 0037, 0039 ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 18/4/12
9. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ Η ΕΙΦ ΤΟ 2012

9.1 Στελέχωση Επιτροπής
Η Επιτροπή συνέχισε τη λειτουργία της σχεδόν για 10 µήνες σχεδόν χωρίς διοικητική υποστήριξη,
αφού η διοικητική λειτουργός είχε προβλήµατα από την αρχή της εγκυµοσύνης της και απουσίαζε µε
άδεια ασθενείας και στη συνέχεια µε άδεια µητρότητας. ∆εν αντικαταστάθηκε µε άλλο άτοµο και
αυτό δηµιούργησε πρόβληµα στην οµαλή λειτουργία της ΕΙΦ, αφού η επιστηµονική συνεργάτιδα
επιτελούσε και µεγάλο µέρος αυτών των καθηκόντων που ήταν πέραν των δικών της, σε µια
προσπάθεια οµαλής κι αδιάλειπτης λειτουργίας της Επιτροπής.

9.2 Απαρτίες συνεδριάσεων ΕΙΦ
Γενικά, τα µέλη της Επιτροπής ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και ως εκ τούτου δε δηµιουργήθηκε
πρόβληµα απαρτίας στις συνεδριάσεις, παρά το γεγονός της απουσίας της εκπροσώπου του Υ∆∆Τ λόγω
άδειας µητρότητας και µη αντικατάστασης της. Καταβλήθηκε προσπάθεια διασφάλισης παρουσίας των δυο
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τουλάχιστον δηµόσιων λειτουργών.

9.3 Νοµικό καθεστώς –κονδύλι και δαπάνες ΕΙΦ
Πρέπει να ξεκαθαρίσει το νοµικό καθεστώς της Επιτροπής ώστε να υπάρχει σαφής διάκριση της ευθύνης
και αρµοδιότητας της Επιτροπής να αποφασίζει για θέµατα που της αναθέτει ο Νόµος και του ελέγχου της
νοµιµότητας των πληρωµών από πλευράς του Τµήµατος Εργασίας. Ο µη σαφής καθορισµός στη
νοµοθεσία για το νοµικό καθεστώς της Επιτροπής π.χ να φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι µια ανεξάρτητη
Επιτροπή. Το σηµερινό της νοµικό καθεστώς

δεν ξεκαθαρίζει αν πρόκειται για µια ανεξάρτητη ή

κυβερνητική Επιτροπή. Επίσης ο εγκριµένος µειωµένος προϋπολογισµός της ΕΙΦ για το 2013, που θα
είναι 54.000 ευρώ από 70.000 που ήταν τα τελευταία χρόνια, θα δηµιουργήσει επιπρόσθετο πρόβληµα,
αφού το µεγαλύτερο ποσοστό θα δαπανάται για την παροχή επιστηµονικής υποστήριξης και θα παραµείνει
ένα πολύ µικρό ποσό για άλλες δράσεις, όπως εκδόσεις, σεµινάρια κτλ.

9.4 ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΦ
Στις 6/7/2012 ανανεώθηκε η σύµβαση που είχε η Επιτροπή µε την επιστηµονική συνεργάτιδα για
ακόµα ένα χρόνο, όπως επέτρεπε και προνοούσε η αρχική σύµβαση, η οποία λήγει τον Ιούλιο του
2013. Η Επιτροπή πρέπει να αρχίσει να προετοιµάζεται για τη νέα προκήρυξη προσφοράς, αν
επιθυµεί αυτή τη στήριξη. Με δεδοµένο το χρονοβόρο της διαδικασίας αυτής, πρέπει να αρχίσει να
το µελετά στις αρχές του 2013 για να µην υπάρξει καθυστέρηση και να µην προκύψει κενό.

10. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή εργάστηκε µε γοργούς και σκληρούς ρυθµούς για να καλύψει τους στόχους που έθεσε. Ήδη
είναι τροχιοδροµηµένες νέες δράσεις για το 2013 και φαίνεται ότι τίποτα πια δεν θα την εµποδίσει να
δραστηριοποιείται στον τοµέα της. Ιδιαίτερα, καταγράφεται η σηµαντική προσπάθεια και συµβολή της
Πρόεδρου της ΕΙΦ, στην υλοποίηση του προγράµµατος δράσης της ΕΙΦ διατηρώντας σχεδόν καθηµερινή
επικοινωνία και αφιερώνοντας πολλή χρόνο στην Επιτροπή. Η συνεργασία της Προέδρου µε τα µέλη της
ΕΙΦ είναι πολύ καλή και έχει συµβάλει στο ενδιαφέρον και στην αναβάθµιση του περιεχοµένου των
συνεδριάσεων της ΕΙΦ.
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Ιδιαίτερα σηµαντική για την αναβάθµιση της δράσης της ΕΙΦ υπήρξε το πρακτικό ενδιαφέρον που είχε
ολόχρονα η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Σωτηρούλα Χαραλάµπους, η οποία
ενθάρρυνε και στήριξε έµπρακτα όλες τις δράσεις της ΕΙΦ, διατηρώντας στενές σχέσεις µε την Πρόεδρο
και την επιστηµονική συνεργάτιδα της ΕΙΦ. Σηµαντική υπήρξε, επίσης, η ενεργοποίηση και συµµετοχή
όλων των µελών της ΕΙΦ στις δράσεις της.

Η συνεργασία της ΕΙΦ µε το Τµήµα Εργασίας ήταν άριστη και εποικοδοµητική όσο καµιά άλλη φορά και
αυτό καταγράφεται.

Η οικονοµική κρίση δυστυχώς δεν άφησε ανεπηρέαστο το έργο της ΕΙΦ, αφού εργοδοτικοί φορείς, όπως για
παράδειγµα το ΧΑΚ µε το οποίο υπήρχαν τροχιοδροµηµένες δράσεις, λόγω των σοβαρών οικονοµικών
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν θέτουν τα ζητήµατα ισότητας των φύλων σε δεύτερη θέση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σύνθεση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελµατική
Εκπαίδευση
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
A/AΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
2
3

ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΜΗΜΑ

ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

∆ΩΡΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Υ∆∆Τ

ΤΗΛ.

ΦΑΞ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

25358090 22400875 chairgendercommittee@mlsi.gov.cy.
99679594 25347727 argenlaw@spidernet.com.cy
22400819 22400809 dmichaelides@dl.mlsi.gov.cy
22805935 22518356 dcharalambous@papd.mof.gov.cy

ΜΑΙΡΗ
ΣΑΝΤΑΦΙΑΝΟΥ/ΙΡΙΣ
4 ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΟΥ/

22601551 22602763 msantafianou@papd.mof.gov.cy/
Τ∆∆Π

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

99614994 22601543 inicolaidou@papd.mof.gov.cy
96314999 22602556 skapolou@papd.mof.gov.cy

ΚΑΠΟΛΟΥ
5

ΛΕΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

6 ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΗΣΑΙΑ
7

ΚΟΣΜΑ
8
9

ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥΣΤΑΥΡΙΝΟΥ
ΙΩΣΗΦ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΟΕΒ

22665102 22669459 lpanayiotou@oeb.org.cy

ΚΕΒΕ

22889800 22665685 aimilios@ccci.org.cy

ΣΕΚ
ΠΕΟ

22849849
99817185
22866400
99486147

22849850 despina.isaia@sek.org.cy
22346828 marina@peo.org.cy
anastasiou_i@deok.org.cy

∆ΕΟΚ

22872194 22670494

Γραµµατέας Επιτροπής
NANTIA

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

22400894 22400875 nandreopoulou@papd.mof.gov.cy

Επιστηµονική Συνεργάτιδα
ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ

22400895

22400875,
99615600

pilavaki@mail.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πρόγραµµα δράσης ΕΙΦ 2013
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Επιτροπή πέτυχε κατά τη διάρκεια του 2012 να υλοποιήσει σχεδόν πλήρως το πρόγραµµα δράσης της.
Σε αυτό συνέβαλαν:
- Η πλήρης σύνθεση της Επιτροπής για ολόκληρο το χρόνο
- Η ενεργός εµπλοκή της Προέδρου και των µελών της ΕΙΦ στη διαµόρφωση και υλοποίηση των
δράσεων
- Το ρεαλιστικό πρόγραµµα δράσης που είχε θέσει
- Η παροχή επαρκούς υλικοτεχνικής υποστήριξης από το Τµήµα Εργασίας
- Ο συντονισµός µεταξύ της ΕΙΦ και του Τµήµατος Εργασίας

Η Επιτροπή καταρτίζοντας το πρόγραµµα δράσης της για το 2013, έλαβε υπόψη της τις δράσεις που
υλοποίησε κατά το 2012 και έθεσε στους στόχους της νέα σηµαντικά πεδία δράσης µε επίκεντρο τους
τοµείς που δεν κάλυψε καθόλου την προηγούµενη χρονιά ή που δεν κάλυψε επαρκώς, ή που χρειάζεται
να δοθεί συνέχεια. Οι τοµείς αυτοί είναι η αποτελεσµατικότερη παρέµβαση στον ιδιωτικό τοµέα
αναπτύσσοντας συνεργασία µε

εργοδοτικές οργανώσεις(ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, παγκύπριους εργοδοτικούς

συνδέσµους, ή και θεσµικούς φορείς όπως η Ένωση ∆ήµων κτλ). Επιπρόσθετα πρέπει να αναβαθµιστεί η
συνεργασία µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού τοµέα.

Θεωρεί επίσης πολύ σηµαντική τη συνέχιση της συνεργασίας µε τις γυναικείες οργανώσεις και άλλους
φορείς προώθησης της έµφυλης ισότητας και θα επιδιώξει τη συνέχιση της συνεργασίας µαζί τους.

Συγκεκριµένα αποφάσισε να τροχιοδροµήσει τα ακόλουθα ανά τοµέα δράσης σε 8 τοµείς:
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1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
-

Συναντήσεις (µε γυναικείες οργανώσεις, συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις και άλλες Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις-ΜΚΟ κτλ

-

Έκδοση ανακοινώσεων και δελτίων τύπων

-

Συµµετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές

2. ∆ΙΑΦΩΤΙΣΗ
-

∆ιανοµή εντύπων/εκδόσεων ΕΙΦ (χώροι εργασίας, τράπεζες, δικηγόροι, γυναικείες οργανώσεις,
∆ήµοι/κοινότητες, εκδηλώσεις άλλων οργανώσεων κτλ)

-

∆ιοργάνωση εκδηλώσεων (είτε από µόνη της είτε σε συνεργασία µε άλλες οργανώσεις/φορείς,
πανεπιστήµια, ΜΚΟ, Επίτροπος ∆ιοίκησης, κοινωνικούς εταίρους κτλ)

-

Τακτική επικαιροποίηση ιστοσελίδας (η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, η οποία αναβαθµίζεται στην
ιστοσελίδα της Επιτροπής θα συνεχίσει να ενηµερώνεται µε νέες µελέτες και επιπρόσθετα θα
ενηµερώνεται µε σηµαντικές ανακοινώσεις και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σε νοµοθεσίες που
αφορούν την ισότητα των φύλων.

-

Συνδιοργάνωση διαλέξεων (Τουλάχιστον µια σε κάθε επαρχία σε συνεργασία µε πανεπιστήµια,
∆ήµους ή Κοινότητες, εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργοδοτικούς φορείς,
δικαστές/δικηγόρους κτλ)

-

Προβολή ραδιοτηλεοπτικών διαφηµιστικών µηνυµάτων

-

∆ιοργάνωση δηµοσιογραφικής διάσκεψης

-

Προβολή ταινίας ντοκιµαντέρ στα Λύκεια της Κύπρου αλλά και στα Μέσα Μαζικής ΕνηµέρωσηςΜΜΕ

-

∆ιερεύνηση δυνατότητας θεσµοθέτησης βραβείου έµφυλης ισότητας έκθεσης ιδεών σε συνεργασία
µε το Υπουργείο Παιδείας

3. ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

α. Μελέτη Ανασκόπησης Νοµοθετικού Πλαισίου για την Ίση Μεταχείριση Αντρών και
Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση στην Ε.Ε
β. Ενηµερωτικό Τρίπτυχο για εργοδότες
δ. Περίληψη µικτής έρευνας

4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- Πληροφόρηση κοινού
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- Καθοδήγηση
- Παροχή συµβουλών
- Λήψη και προώθηση διερεύνησης παραπόνων
- Παροχή ανεξάρτητης νοµικής συνδροµής
- Παρακολούθηση πρακτικής εφαρµογής νοµοθεσίας
-Συνεργασία/διάλογος µε Επιθεωρήτριες Τµήµατος Εργασίας-Τ.Ε και Αρχή Ισότητας
- Συντονισµός δράσης µε Τ.Ε για τη διερεύνηση καταγγελιών

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
-

Υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράµµατος µε το Τµήµα Εργασίας
5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

-

∆ιοργάνωση σεµιναρίων κατάρτισης/επιµόρφωσης

α. Νοµικούς ( ∆ικηγόροι- ∆ικαστές)
β. Ηµικρατικούς Οργανισµους –φορείς (Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου-ΑΗΚ, Κυπριακός Οργανισµούς
Τουρισµού-ΚΟΤ, Συνεργατικές Εταιρείες )
γ. ∆ήµους
δ. Εργοδοτικές και Συνδικαλιστικές οργανώσεις
ε. Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Ειδικότερα τα σεµινάρια προς τους ∆ήµους, τους εργοδότες και τους Ηµικρατικούς Οργανισµούς θα
έχουν ως στόχο την υιοθέτηση Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης και την υιοθέτηση του θεσµού
Λειτουργού Ισότητας στο χώρο εργασίας τους.

∆ιοργάνωση δηµόσιων συζητήσεων
α. Με γυναικείες Οργανώσεις για θέσεις και πολιτικές για βελτίωση θέσης γυναικών στην απασχόληση
αλλά και αύξηση ποσοστού γυναικών στα Κέντρα λήψης αποφάσεων
β. Συνδικαλιστικές οργανώσεις µε στόχο τόσο την αξιοποίηση των πορισµάτων του πανσυνδικαλιστικού
σεµιναρίου, όσο και την έναρξη διαλόγου µε τις ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων για
επανεκτίµηση/µελέτη των συλλογικών συµβάσεων- εντοπισµό άµεσων και έµµεσων διακρίσεων και για
διεκδίκηση της αρχής της έµφυλης ισότητας µέσα από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
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6. ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΙ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

-

Συναντήσεις (µε Υπουργούς, γυναικείες και συνδικαλιστικές, εργοδοτικές οργανώσεις,, παγκύπριους
επαγγελµατικούς συνδέσµους, ΜΚΟ κτλ)

-

Συµµετοχή σε σεµινάρια/συνέδρια (εντός κι εκτός Κύπρου)

-

Επαφές και συντονισµός µε δηµόσιους φορείς

(Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της

Γυναίκας, Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών και Εργασίας της Βουλής, Αρχή Ισότητας Επιτρόπου
∆ιοίκησης κτλ)
-

Συναντήσεις µε ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς

-

Συµµετοχή σε συνεδρίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ή όπου κληθεί η ΕΙΦ

-

Συντονισµός δράσεων µε Ένωση Συντακτών και

-

Συντονισµός δράσεων µε Αρχή Ραδιοτηλεόρασης

8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
- Υποβολή προτάσεων τροποποίησης της νοµοθεσίας στην Υπουργό Εργασίας
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ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΙΦ 2013
ΧΡΟΝΟΣΤΟΧΟΘΕΤΗΜΕΝΟ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΟ
ΜΗΝΑΣ
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Ολόχρονα

ΚΟΣΤΟΣ

∆ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ/ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (χώροι εργασίας,
τράπεζες, δικηγόροι, γυναικείες οργανώσεις, ∆ήµοι/κοινότητες, εκδηλώσεις
άλλων οργανώσεων κτλ)
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (µε γυναικείες οργανώσεις, κοινωνικούς εταίρους, ΜΚΟ
κτλ)
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
Συνέδριο ή ηµερίδα

-----------

Ολόχρονα

Μάης

3000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ολόχρονα

1000

-----------

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ
Φεβρουάριος

ΚΟΤ
∆ήµος Λεµεσού

Μάρτης

∆ήµος Στροβόλου

Απρίλης

Τράπεζα Κύπρου

Φεβρουάριος

Ελληνική Τράπεζα

Μάης

ΑΗΚ

Ιούνης

∆ΙΑΦΩΤΙΣΗ
ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗ ενηµερωτικού τριπτύχου εργοδοτών
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ι∆ΕΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΤ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (σε εκδηλώσεις και σε
Λύκεια της Κύπρου)
ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ (εφόσον
αποφασίζει η ΕΙΦ)

ολόχρονα
Μάης
Ολόχρονα
Μάρτης
Ολόχρονα

1000 έκδοση
1000
10.000

Ολόχρονα
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Ολόχρονα

2. ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α. Συγγραφή και έκδοση ενηµερωτικού εντύπου για τη σεξουαλική παρενόχληση και την
έµφυλη ισότητα σε ξένες γλώσσες που θα διανεµηθεί σε οικιακές βοηθούς και άλλα
εργαζόµενα µη ελληνόφωνα πρόσωπα

1000.00

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ/ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ(πέννες, σηµειωµατάρια κτλ)

Σε εκδηλώσεις

Ο∆ΗΓΟΙ (υφιστάµενοι ή και νέοι)
ΤΡΙΠΤΥΧΑ (υφιστάµενα ή και νέα για µετανάστριες )
ΜΠΡΟΣΟΥΡΕΣ(τουλάχιστον 1 στα αγγλικά)
ΣΕΛΙ∆Ο∆ΕΙΚΤΕΣ

Ολόχρονα
Ολόχρονα
Ολόχρονα
Ολόχρονα

----------------------500.00
------------

Ολόχρονα
Ολόχρονα
Ολόχρονα
Ολόχρονα
Ολόχρονα
Ολόχρονα
Ολόχρονα

----------------------------------------5.000
---------------------

Ολόχρονα

-----------

3. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΛΗΨΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗ
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
∆ήµοι, Ηµικρατικοί Οργανισµοί, Συνδικαλιστικές και Εργοδοτικές
οργανώσεις, δικηγόροι, δικαστές, Συνεργατικό Κίνηµα.
6. ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΙ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (µε Υπουργούς, γυναικείες οργανώσεις, συνδικαλιστικές
και εργοδοτικές οργανώσεις, παγκύπριους επαγγελµατικούς συνδέσµους,
ΜΚΟ κτλ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ (εντός και εκτός
Κύπρου)
ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (Αρχή
Ισότητας, Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας, Επιτροπή
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Ίσων Ευκαιριών και Εργασίας της Βουλής
κτλ)
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

2.000

Ολόχρονα

-----------

Ολόχρονα

2.000

Ολόχρονα

-----------

Ολόχρονα
Ολόχρονα

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

Μάης

3.000

Ολόχρονα
Ολόχρονα

35.000
5.000

7. ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α
ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΙΦ

ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙ∆Α ΕΙΦ
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΙΦ -2012
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

69,500

Παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισµός της Επιτροπής ξεπερνά τον εγκριµένο προϋπολογισµό της που είναι 54.000
ευρώ(συγκεκριµένα κατά 15.500 ευρώ), εν τούτοις δεν αφαιρούνται δράσεις µε στόχο να καλυφθούν από
συνεργασίες µε άλλες οργανώσεις, πανεπιστήµια ή φορείς. Συγκεκριµένα θα καταβληθεί προσπάθεια για κάλυψη
εξόδων δράσεων από τον ΕΜ∆Γ, άλλους χορηγούς ή και µέσα από υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων ως εταίροι
ή ανάδοχοι.

ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΜΚΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΛΥΚΕΙΑ
∆ΗΜΟΙ- ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ
ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

1.
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΙΦ -2012
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/∆
ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ραδιο/Τηλεο̟τικά
µηνύµατα

∆ιαλέξεις

∆ιανοµή εντύ̟ων

Ε̟ικαιρο̟οίηση
ιστοσελίδας

∆ελτία
τύ̟ου/ανακοινώσεις

Προβολή ταινίας

Συµµετοχή σε
Ραδιο/Τηλεο̟τικές

Έκδοση και διανοµή
αφίσας

εκποµπές
ΕΚΠΟΜΠΕΣ

2.
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΙΦ -2012
∆ΙΑΦΩΤΙΣΗ

∆ιανοµή εντύ̟ων/εκδόσεων
ΕΙΦ

Ένταξη

θεµάτων

ισότητας

̟ροβολή ταινίας στις δράσεις

Προβολή ταινίας
ντοκιµαντέρ σε
Λύκεια της Κύ̟ρου

Προβολή ραδιοτηλεο̟τικών
διαφηµιστικών µηνυµάτων

Συνδιοργάνωση
διαλέξεων/Εκδηλώσεων

Ε̟ικαιρο̟οίηση ιστοσελίδας

3.
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΙΦ -2012
ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΚ∆ΟΣΕΙ
Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μελέτη

Τρί̟τυχα

Κώδικας Σεξουαλικής
̟αρενόχλησης

Α̟οτελέσµατα
έρευνας

Αφίσα

Ενηµερωτικό έντυ̟ο
για µη ελληνόφωνα
άτοµα

4.
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΙΦ -2012
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παροχή
συµβουλών/καθοδήγηση

Παρακολούθηση
εφαρµογής νοµοθεσίας

Πληροφόρηση κοινού

Ολοκλήρωση άτυ̟ου
κώδικα χειρισµού
καταγγελιών

Λήψη ̟αρα̟όνων

Παροχή ανεξάρτητης
συνδροµής

5.
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΙΦ -2012

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΓΝΩΣΕΩΝ

Μελέτη

Αναβάθµιση και
ε̟ικαιρο̟οίηση
ιστοσελίδας

6.
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΙΦ -2012
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/∆Ι
ΑΦΩΤΙΣΗ

∆ιοργάνωση
ηµερίδων/διαλέξεων

Σεµινάρια
κατάρτισης/ε̟ιµόρφωση
ς

Προβολή
ραδιοτηλεο̟τικών
µηνυµάτων

∆ιανοµή ενηµερωτικών
εντύ̟ων

∆ιοργάνωση δηµόσιων
συζητήσεων

7.

∆ΙΚΤΥΩΣΗ

Συναντήσεις µε διάφορους
φορείς

Συµµετοχή σε
συνέδρια/σεµινάρια

Ε̟αφές και συντονισµός µε
άλλους φορείς
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΙΦ -2012

8.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ολοκλήρωση ̟ρότασης για τρο̟ο̟οίηση
νοµοθεσίας
-
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΙΦ -2012

∆ράσεις Επιτροπής ανά µήνα για το 2012
Σηµειώνεται ότι σε ετήσια βάση η ΕΙΦ εντάσσει στις δράσεις της τα ακόλουθα:
 ∆ιανοµή εντύπων/ Εκδόσεων Επιτροπής
 Έκδοση ανακοινώσεων και δελτίων τύπου
 Συναντήσεις (µε Υπουργούς, γυναικείες οργανώσεις, κοινωνικούς εταίρους, ΜΚΟ,
Πανεπιστήµια, ηµικρατικούς οργανισµούς κτλ)
 Συµµετοχή σε σεµινάρια και συνέδρια (εντός και εκτός Κύπρου)
 Επαφές και συντονισµός µε διάφορους θεσµούς (Επιθεωρήτριες ισότητας, Αρχή
Ισότητας, Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας, Επιτροπή Ίσων
Ευκαιριών και Εργασίας της Βουλής κτλ)
 Επαφές µε ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς
 Συµµετοχή σε συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών
 Παροχή υπηρεσιών σε θύµατα διακρίσεων(πληροφόρηση, καθοδήγηση,νοµική αρωγή
κτλ)
 Επικαιροποίηση ιστοσελίδας γενικότερα και της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης ειδικότερα
 Προβολή διαφηµιστικών σποτς σε τακτά χρονικά διαστήµατα
 Συµµετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές
 Παρακολούθηση πρακτικής εφαρµογής νοµοθεσίας


Συνεργασία/διάλογος µε επιθεωρητές/τριες και Αρχή ισότητας Επιτρόπου ∆ιοίκησης
Οι Υπόλοιπες δράσεις παρατίθενται στη συνέχεια ανά µήνα:

Ιανουάριος 2013
Α/Α ∆ράση
1
Έγκριση προγράµµατος δράσης για το 2013
2
Έγκριση έκθεσης πεπραγµένων για το 2012
Συνάντηση µε Υπουργό Εργασίας και παράδοση του προγράµµατος δράσης και των
3
πεπραγµένων της
Φεβρουάριος 2013
Α/Α ∆ράση
1
Προβολή διαφηµιστικών µηνυµάτων
3
4

∆ιάλεξη στο προσωπικό ΚΟΤ και προβολή ταινίας
Συνάντηση µε Υπουργό Άµυνας

Συνάντηση µε Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για διεξαγωγή διαγωνισµού έκθεσης ιδεών
και προβολή ταινίας στα Λύκεια
Μάρτιος 2013
Α/Α ∆ράση
1
‘Έκδοση διακήρυξης για την 8η του Μάρτη
5

ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙ∆Α ΕΙΦ
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΙΦ -2012
5

Σεµινάρια σε δηµόσιους υπαλλήλους µε Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

Απρίλιος 2013
Α/Α ∆ράση
1
∆ιοργάνωση διάλεξης στο προσωπικό ∆ήµου Στροβόλου και προβολή ταινίας
2 ∆ιοργάνωση διάλεξης µε εργοδοτικές οργανώσεις
3 ∆ιαλέξεις σε Λύκεια
Μάιος 2013
Α/Α

∆ράση

∆ιοργάνωση συνεδρίου
1
Ιούνιος 2013
Α/Α ∆ράση
1
∆ιοργάνωση διάλεξης µε δικηγόρους και προβολή ταινίας
Ιούλιος 2013
Α/Α ∆ράση
1
∆ιοργάνωση εκδήλωσης για προβολή ταινίας µικρού µήκους στο ∆ήµο Λεµεσού
2
∆ιοργάνωση εκδήλωσης σε συνεργασία µε Γυναικεία Οργάνωση
Αύγουστος 2013
Α/Α ∆ράση
1
Συντονισµός για το 4ο τρίµηνο 2013
Σεπτέµβριος 2013
Α/Α ∆ράση
1
∆ιοργάνωση διάλεξης στο προσωπικό ∆ήµου Λεµεσού και προβολή ταινίας
2
∆ιαλέξεις σε Λύκεια
∆ιοργάνωση διάλεξης και προβολής ταινίας στο προσωπικό ΑΗΚ
3
∆ιαλέξεις σε Λύκεια
4
Νοέµβριος 2013
Α/Α ∆ράση
1
∆ιαλέξεις σε Λύκεια
∆ιοργάνωση διάλεξης και προβολή ταινίας µικρού µήκους στο ∆ήµο Γεροσκήπου ή
2
Πάφου
∆εκέµβριος 2013
Α/Α ∆ράση
1
∆ιοργάνωση δηµοσιογραφικής διάσκεψης για παρουσίαση έργου ΕΙΦ
2
Ετοιµασία προσχεδίων έκθεσης πεπραγµένων 2013 και προγράµµατος δράσης 2014

ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙ∆Α ΕΙΦ

45

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΙΦ -2012

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ∆ιακήρυξη 8ης Μάρτη
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 8ης ΜΑΡΤΗ
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η επίτευξη της ισότητας των Φύλων στην απασχόληση οδηγεί σε
µια πιο δίκαιη και ισότιµη κοινωνία, αλλά προϋποθέτει την εξάλειψη των έµφυλων
διακρίσεων στις αµοιβές, στην πρόσβαση και ανέλιξη των γυναικών στην απασχόληση, στη
λήψη µέτρων συµφιλίωσης της ιδιωτικής, οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής και στην
προστασία της µητρότητας.
Η διεθνής οικονοµική κρίση και η µακρά ύφεση, η χειρότερη και πιο επίµονη εδώ και
ογδόντα χρόνια, πλήττει σήµερα µεγάλο µέρος του πληθυσµού µε τις επιπτώσεις της να είναι
ιδιαίτερα πιο έντονες στις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού, όπως είναι και οι γυναίκες.
Παρά τη νοµοθετική κατοχύρωση της έµφυλης ισότητας στην απασχόληση οι γυναίκες
σήµερα τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ε.Ε αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα που είναι
εµπόδια στην επίτευξη της ισότητας, όπως το έµφυλο χάσµα αµοιβών, ο έµφυλος
επαγγελµατικός διαχωρισµός, το χαµηλότερο ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στην
απασχόληση, η υψηλότερη ανεργία, η προσωρινή ή η απασχόληση, η συµφιλίωση ιδιωτικής,
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, η µειωµένη συµµετοχή των γυναικών σε θέσεις
ευθύνης κτλ
Τα πιο πάνω προβλήµατα είναι ενδεικτικά του γεγονότος ότι υπάρχει ακόµα δυστυχώς
έλλειψη πολιτικών εξισορρόπησης της εργασίας µε την ιδιωτική και προσωπική ζωή. Η
µερική απασχόληση η οποία επιλέγεται από τις γυναίκες για να µπορέσουν να συµφιλιώσουν
την οικογένεια µε την εργασία, συνεπάγεται δυσανάλογα µερική αµοιβή, µειωµένες
προοπτικές ανέλιξης και σταδιοδροµίας, µερικά δικαιώµατα, µερική ασφάλιση και µερική
σταθερότητα. Χαµηλότερες αποδοχές σηµαίνουν χαµηλότερες συντάξεις και αυτό προκαλεί
αυξηµένο κίνδυνο φτώχειας για τις γυναίκες όταν φτάνουν στη συντάξιµη ηλικία.
Παρά το γεγονός ότι τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η παρούσα κρίση έχει πλήξει και
άνδρες και γυναίκες και ότι η ανεργία ανάµεσα στα δύο φύλα έχει καταστεί πιο οµοιογενής,
εντούτοις δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής µας ότι η διάσταση του φύλου και οι
παραδοσιακές ανισότητες οξύνονται εν µέσω κρίσης.
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Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων λαµβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, έχει εστιάσει στις
δράσεις της στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων γυναικών και αντρών,
αλλά και των εργοδοτών και δεσµεύεται ότι θα συνεχίσει τη στενή συνεργασία της µε όλες
τις ∆ηµόσιες Αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφεροµένους φορείς και
οργανώσεις, για περαιτέρω ενίσχυση της θέσης των γυναικών µέχρι την πλήρη επίτευξη της
ισότητας των φύλων στην απασχόληση και στην κοινωνία ευρύτερα.
Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων καλεί τις/τους εργαζόµενες/ους γυναίκες και άντρες να µη
διστάζουν να ζητούν συµβουλή και να καταγγέλλουν στους αρµόδιους φορείς όταν
αντιµετωπίζουν διακρίσεις λόγω του φύλου τους στην απασχόληση και στην επαγγελµατική
εκπαίδευση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ΕΙΦ
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

- ∆Ε∆ΙΚΑΣΜΕΝΑ ∆ΕΚ
- ΕΜΦΥΛΟ ΧΑΣΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
- ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ
- ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΩΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
- ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ
- ΦΥΛΟ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
- ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
- ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΙΑ
- ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΚΕΣ Α∆ΕΙΣ
- ΦΥΛΟ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
- ΦΥΛΟ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
- ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
- ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
- ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
- ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
- ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
- ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
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- ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
- ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ
- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ

∆Ε∆ΙΚΑΣΜΕΝΑ ∆ΕΚ
cases_gender.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 204,04Kb)
dedikasmena.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 198,33Kb)
Αποφάσεις ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - θέµατα φύλου.pdf (Μέγεθος Αρχείου:
4402,28Kb)
ΕΜΦΥΛΟ ΧΑΣΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
el-leaflet-pay_gap.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 431,96Kb)
equal_pay_el_poster_gpg.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 743,87Kb)
equal_pay_leaflet.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 843,98Kb)
executive_summary_gender_pay_gap_tes_2008.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 323,98Kb)
final_Report_gender_pay_gap_12_11_07.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2279,4Kb)
ish_amoibh_gia_ish_ergasia-el-leaflet.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 154,69Kb)
ish_amoibh-el.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 843,98Kb)
ish_amoibh-el_gpg-posters.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 693,08Kb)
αντιµετώπιση_του_µισθολογικού_χάσµατος_µεταξύ_των_δύο_φύλων_δράσεις_των_κυβε
ρνήσεων.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 58,03Kb)
αντιµετώπιση_του_µισθολογικού_χάσµατος-eurofound_2010-el.pdf (Μέγεθος Αρχείου:
58,03Kb)
δεοκ-οδηγοσ_ισοµισθιασ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1463,5Kb)
ετεροαπασχόληση_και_επαγγελµατικός_διαχωρισµός.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 420,1Kb)
ίση_αµοιβή-yeka.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 127,74Kb)
οι_µισθολογικές_διαφορές_στην_εε_στο_επίκεντρο.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 229,06Kb)
PAY GAP CYPRUS.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 942,27Kb)
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ
pregnancy_gr.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 322,95Kb)
proagogi_mitrikou_thilasmou_stin_evropi.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 563,82Kb)
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΩΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
χαρτογραφηση_γυναικειων_αναπαραστασεων.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2994,68Kb)
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ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
kales_praktikes_simfiliosis.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 683,15Kb)
odigos_epixeirisewn.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2175,29Kb)
plana_sumfiliwsis.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 515,75Kb)
εκπαίδευση_στη_συµβουλευτική_των_επιχειρήσεων_πικ.pdf (Μέγεθος Αρχείου:
419,64Kb)
θεσµικό_πλαίσιο_και_πολιτικές_ασ_πανδωρα_2006.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 779,5Kb)
ισορροπία_µεταξύ_επαγγελµατικού_και_ιδιωτικού_βίου–επίλυση.pdf (Μέγεθος Αρχείου:
381,57Kb)
καταγραφη_καλων_πρακτικων.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 683,15Kb)
ο_ρολοσ_των_πατερων_στη_συµφιλιωση.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1797,23Kb)
προτασεισ_µετρων_και_πολιτικων_συµφιλιωσησ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1081,86Kb)
συγκριτικη_κοινωnικη_µελετη_συµφιλιωσησ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 312,9Kb)
ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ
MEN AND FEMINISM.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 9314,23Kb)
φεµινισµός µέσα από µια καινούρια προοπτική.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 303,44Kb)
ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 303,44Kb)
ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1493,04Kb)
ΦΥΛΟ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
eveliktes_morfes_apasxolisis_kai_agora_ergasias.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 819,37Kb)
eveliktes_morfes_apasxolisis_simfiliosi.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1800,69Kb)
eveliktes_morfes_ergasias.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 56,28Kb)
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
antistixoi_thesmoi_eu-final.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 204,22Kb)
gender_equality_2010.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 249,29Kb)
gender_equality_law_gr.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 258,17Kb)
gender_indicators-in_cyprus-2010.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2140,42Kb)
isothta_antron_kai_gynaikon_sthn_kypro-2011-fiches_cy_el.pdf (Μέγεθος Αρχείου:
1240,49Kb)
isotita_stin_ergasia.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 670,25Kb)
nomothetiko_plesio_isotitas_filon.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 220,36Kb)
politikes_kai_praktikes_proothisis.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 853,04Kb)
sygkritiki_analysh_dimosion_politikon_symfiliosis_sthn_eu.pdf (Μέγεθος Αρχείου:
867,74Kb)
αγορα_εργασιασ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 310,46Kb)
ανεργια_των_γυναικων_και_πολιτικη_απασχολησησ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 318,41Kb)
δήλωση_της_ευρωπαϊκής_επιτροπής_µε_την_ευκαιρία_της_παγκόσµιας_ηµέρας_της.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 124,62Kb)
εκπαίδευση_στη_συµβουλευτική_των_επιχειρήσεω_πικ-ελανη.pdf (Μέγεθος Αρχείου:
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419,64Kb)
eρey_πικ-eλανη-xaρτογραφηση_προφιλ_κυπριων_γυναικων.pdf (Μέγεθος Αρχείου:
1236,21Kb)
Egxeiridio kata twn diakrisewn.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2117,03Kb)
ENTAXI DIASTASHS FYLOU STIS DHMOSIES POLITIKES.pdf (Μέγεθος Αρχείου:
1646,19Kb)
EPILEGMENES PRAKTIKES PROOTHISIS ISOTHTAS STHN APASXOLHSH.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 774,02Kb)
fylo-kai-ergasiakes-sxeseis.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 237,88Kb)
odigos_efarmoghs_isotitas_3KPS.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2283,38Kb)
odigos_efarmogis_sxediwn_isotitas.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 525,42Kb)
doc.pdf SYGGRITIKI_ANALYSI_DIMOSIWN_POLITIKWN_SE_EE.doc.pdf (Μέγεθος
Αρχείου: 1110,76Kb)
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΙΑ
σωµατικη_κακοποιηση_γυναικων_απο_τον_συντροφο_τουσ.pdf (Μέγεθος Αρχείου:
2753,29Kb)
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΚΕΣ Α∆ΕΙΣ
MATERNITY LAW.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 98,14Kb)
O ROLOS TON PATERON.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1387,97Kb)
PREGNANCY GR.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 322,95Kb)
Γονική άδεια 2012.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 436,77Kb)
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ODIGOS-GM_DIMOI.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1113,51Kb)
ODIGOS-GM_PERIFEREIES.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1023,26Kb)
ODIGOS-GM_YPOYRGEIA.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 836,11Kb)
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
Framework_el.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2488,7Kb)
ΤΟ ΦΥΛΟ, ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ Η ΕΜΦΥΛΗ DIAFORA.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1945,29Kb)
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
επαγγελµατικοσ_διαχωρισµοσ_και_εκπαιδευση.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 828,41Kb)
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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odigos_gunaikeias_epixeirimatikotitas.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 347,45Kb)
καλεσ_πρακτικεσ_ενισχυσησ_τησ_γυναικειασ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 995,31Kb)
Γυναικεία EPIXIRIMATIKOTHTA.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 996,81Kb)
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
h_gineka_s_thesis_anoteris_diefthinsis.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 972,98Kb)
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
demographic_report-2009.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 3344,74Kb)
εµφυλα_υποκειµενα.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 700,26Kb)
η_γυναικα_ωσ_δραστησ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2342,59Kb)
η_ενδοοικογενειακη_βια_και_η_αντιµετωπιση_της.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 508,29Kb)
ισοτητα_στην_koinωνια_και_οικογενεια.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 915,99Kb)
κοινωνικές_αναπαραστάσεις,_πρακτικές_και_χρήσεις_του.pdf (Μέγεθος Αρχείου:
3303,6Kb)
monogoneikes_families.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 965,12Kb)
potrait_of_women_in_cyprus.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2570,56Kb)
γυναίκα_στη_σύγχρονη_κοινωνία_διεθνώς_και_στην_κύπρο_προσωπικότητα_και_παράγ
οντες_επιτυχίας.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2910,9Kb)
SOCIAL_PROTECTION-2009-300412.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1306,86Kb)
the role om men in agriculture family.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1303,7Kb)

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ANAPARASTASEIS FYLON STIS DIAFHMISEIS.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 8499,12Kb)
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
κοινωνικοσ_αποκλεισµοσ_µεταναστριων.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 916,86Kb)
µετανάστευση_φύλO_εργασία.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 200,98Kb)
οι_επιδρασεισ_τησ_µεταναστευσησ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 718,32Kb)
οι_καλεσ_πρακτικεσ_για_την_ενταξη_των_µεταναστων.pdf (Μέγεθος Αρχείου:
1508,57Kb)

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
γυναικεσ_αθηναιεσ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1333,53Kb)
µητριαρχια.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 145,64Kb)
charte_egalite_el.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 476,46Kb)
139_seira_ekthesewn_empeirognwmosynis.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1339,84Kb)
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126_GYNAIKES_SYMMETOXH_KLPA.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 7841,48Kb)
138_odigos.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 735,56Kb)
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
sexual_harassment_directives (2).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 760,67Kb)
sexual_harassment_directives (1).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 576,9Kb)
via_enantia_stis_ginekes (2).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1215,97Kb)
via_enantia_stis_ginekes (1).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2715,85Kb)
δεοκ-οδηγοσ_σεξουαλικησ_παρενοχλησησ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 346,89Kb)
δεοκ-τετραπτυχο_σεξουαλικησ_παρενοχλησησ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 122,81Kb
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
αναπαραγωγή_στερεοτύπων_προκαταλήψεων_στη_συνέντευξη.pdf (Μέγεθος Αρχείου:
1093,09Kb)
kongidou_emfyles_taftotites_doc.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 125,87Kb)
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
anisothta_amoibon_syllogikes_diapragmateyseis-kethi_2002.pdf (Μέγεθος Αρχείου:
711,08Kb)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Ενηµερωτικό τρίπτυχο εργοδοτών

Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Αυτό το τρίπτυχο ετοιµάστηκε από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και
στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση-ΕΙΦ, σε συνεργασία µε τις εργοδοτικές οργανώσεις
Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων-ΟΕΒ και Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο-ΚΕΒΕ,

µε στόχο την ενηµέρωση των εργοδοτών για τις ευθύνες και

υποχρεώσεις τους, όπως αυτές απορρέουν από τη νοµοθεσία Περί Ίσης µεταχείρισης Αντρών
και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Περί Προστασίας
της Μητρότητας.

H Επιτροπή Ισότητας, είναι ένα συλλογικό θεσµικό όργανο, στο οποίο συµµετέχουν οι
κοινωνικοί εταίροι (ΠΕΟ, ΣΕΚ, ∆ΕΟΚ, ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Υπουργείο Οικονοµικών και Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης), µε
αρµοδιότητες, µεταξύ άλλων, να συµβουλεύει για τη διαµόρφωση εθνικής πολιτικής στα
θέµατα έµφυλης ισότητας στην απασχόληση, να παρακολουθεί την εφαρµογή του Νόµου, να
προωθεί τη διεξαγωγή µελετών και ερευνών και να εισηγείται την εισαγωγή µέτρων και την
εφαρµογή προγραµµάτων για την προώθηση της έµφυλης ισότητας στην απασχόληση.

Σε συνεργασία µε όλα τα αρµόδια Υπουργεία και Φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
έχει αναπτύξει δράσεις για την αντιµετώπιση των διακρίσεων στην απασχόληση, την
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων και εργοδοτών, την ενίσχυση της
συµµετοχής των γυναικών σε διευθυντικά επίπεδα

καθώς και την αντιµετώπιση της

σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.

Ταυτόχρονα, υλοποιώντας θεσµική υποχρέωση της παραχωρεί σε θύµατα έµφυλων
διακρίσεων νοµική αρωγή για δικαστική διεκδίκηση αποζηµιώσεων ή καταχώρηση
προσφυγής για ακύρωση διοικητικής πράξης λόγω έµφυλων διακρίσεων και παραβίασης της
αρχής της ίσης µεταχείρισης αντρών και γυναικών στην απασχόληση.

Η Επιτροπή Ισότητας έχει ετοιµάσει προσχέδιο κώδικα πρόληψης κι αντιµετώπισης της
σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο που απευθύνεται σε εργοδότες και
παρέχεται δωρεάν σε µια προσπάθεια της να βοηθήσει στην εξάλειψη τέτοιων περιστατικών.
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Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και
Επαγγελµατική Εκπαίδευση Νόµος

Ν. 205(1) 2002

θεσµοθετεί την αρχή της ίσης

µεταχείρισης µεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και συνεπώς απαγορεύει κάθε
άµεση ή έµµεση διάκριση στην απασχόληση, περιλαµβανοµένης και της σεξουαλικής
παρενόχλησης ή παρενόχλησης καθώς και οποιαδήποτε δυσµενή µεταχείριση που σχετίζεται
µε την εγκυµοσύνη ή τον τοκετό.

Ποιες διακρίσεις λόγω φύλου λοιπόν απαγορεύονται µε βάση αυτή τη νοµοθεσία

Σε ποια

στάδια οφείλει κάθε εργοδότης να είναι πολύ προσεκτικός
∆ιάκριση λόγω φύλου: σηµαίνει κάθε άµεση ή έµµεση διάκριση, περιλαµβανοµένης της
παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης και οποιασδήποτε λιγότερο ευνοϊκής
µεταχείρισης βασιζόµενης στην απόρριψη της εν λόγω συµπεριφοράς ή στην υποταγή σε
αυτήν, καθώς και οποιασδήποτε λιγότερο ευνοϊκής µεταχείρισης γυναίκας που σχετίζεται µε
την εγκυµοσύνη , το τοκετό, αλλά µη περιλαµβανοµένων των θετικών δράσεων, ενώ
οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή για διάκριση σε βάρος προσώπων λόγω φύλου αποτελεί
διάκριση λόγω φύλου.
Άµεση διάκριση:

Υπάρχει όταν ένα πρόσωπο υφίσταται, για λόγους φύλου,

µεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν την οποία υφίσταται, υπέστη ή θα υφίστατο
ένα άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση.
Έµµεση διάκριση: Υπάρχει όταν µια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή
πρακτική θέτει σε ιδιαίτερα µειονεκτική θέση τους εκπροσώπους του ενός φύλου σε
σύγκριση µε τους εκπροσώπους του άλλου φύλου, εκτός αν αυτή η διάταξη, το
κριτήριο ή η πρακτική δικαιολογείται αντικειµενικώς από νόµιµο στόχο και τα µέσα
για την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι πρόσφορα και αναγκαία.
Παρενόχληση: Υπάρχει όταν εκδηλώνεται ανεπιθύµητη συµπεριφορά συνδεόµενη µε
το φύλο ενός προσώπου µε σκοπό ή αποτέλεσµα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του
προσώπου αυτού και τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού,
ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.
Σεξουαλική παρενόχληση: όταν εκδηλώνεται οιαδήποτε µορφή ανεπιθύµητης
λεκτικής, µη λεκτικής ή σωµατικής συµπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, µε σκοπό
ή αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός ατόµου, ιδίως µε τη δηµιουργία
εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.
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Η παρενόχληση και η σεξουαλική παρενόχληση θεωρούνται διάκριση λόγω φύλου και
συνεπώς απαγορεύονται από το Νόµο. Το γεγονός ότι κάποιος απορρίπτει,
καταγγέλλει ή υποκύπτει σε τέτοια συµπεριφορά, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως
βάση για να ληφθεί απόφαση που θίγει το εν λόγω πρόσωπο. Επίσης η εντολή προς
διακριτική µεταχείριση ενός προσώπου λόγω φύλου θεωρείται ως διάκριση.

Ο Νόµος απαγορεύει την άνιση µεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση στον
επαγγελµατικό προσανατολισµό και στην επαγγελµατική εκπαίδευση. ∆εν πρέπει να
προτρέπονται ή να καθοδηγούνται άντρες ή γυναίκες στην επιλογή προγράµµατος
επαγγελµατικού προσανατολισµού/ κατάρτισης ούτε άµεσα ούτε έµµεσα. Μπορείτε κι εσείς
να βοηθήσετε στη µείωση του έµφυλου επαγγελµατικού διαχωρισµού, που θεωρείται µια από
τις κυριότερες αιτίες του έµφυλου χάσµατος αµοιβών.

Ο Νόµος απαγορεύει την άνιση µεταχείριση λόγω φύλου στην πρόσβαση σε απασχόληση. Η
απαγόρευση αυτή περιλαµβάνει τον καθορισµό των όρων και των συνθηκών απασχόλησης,
την εφαρµογή τους, καθώς, επίσης, τα προσόντα, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια
τοποθέτησης,

µονιµοποίησης,

µετάθεσης,

µετακίνησης,

απόσπασης

ή

προαγωγής.

Απαγορεύεται στην περιγραφή κενής θέσης ή σε ένα σχέδιο υπηρεσίας να καθορίζεται ότι
απαιτούνται για σκοπούς πρόσληψης/διορισµού συγκεκριµένα σωµατικά χαρακτηριστικά τα
οποία παραπέµπουν στο ένα από τα δυο φύλα και να αποκλείουν άµεσα ή έµµεσα το ένα
φύλο, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους.
Απαγορεύεται επίσης, η διαφορετική µεταχείριση των φύλων στη διαδικασία τερµατισµού
απασχόλησης. Ο εργοδότης οφείλει να είναι αντικειµενικός στα κριτήρια του και αυτά να µη
βασίζονται στο φύλο.
∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου, ως προς την ιδιότητα του µέλους και τη
συµµετοχή σε οργάνωση εργαζόµενων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση τα µέλη της
οποίας ασκούν συγκεκριµένο επάγγελµα, συµπεριλαµβανοµένων και των πλεονεκτηµάτων
που χορηγούνται από τέτοιες οργανώσεις.

Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τόσο τους εργαζόµενους όσο και τους
εκπαιδευόµενους, ακόµα και τους υποψήφιους για απασχόληση/επαγγελµατική κατάρτιση,
από πράξεις σεξουαλικής παρενόχλησης. Το πλαίσιο προστασίας, περιλαµβάνει και την
υποχρέωση των εργοδοτών να διερευνούν κάθε περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης και
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να λαµβάνουν κάθε πρόσφορο µέτρο για την πρόληψη, παύση, µη επανάληψη και άρση των
συνεπειών της.

Στην έννοια της διάκρισης λόγω φύλου, όπως ορίζεται στο Νόµο, εµπίπτει και η λιγότερο
ευνοϊκή µεταχείριση γυναίκας, εξαιτίας της εγκυµοσύνης, του τοκετού, του θηλασµού, της
µητρότητας ή ασθένειας που οφείλεται στην εγκυµοσύνη ή στον τοκετό. Η δυσµενής
µεταχείριση λόγω εγκυµοσύνης, συνιστά άµεση διάκριση λόγω φύλου. Ο εργοδότης δεν
µπορεί να αρνηθεί την πρόσληψη γυναίκας λόγω εγκυµοσύνης ή µητρότητας.

Τυχόν

λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση γυναίκας λόγω εγκυµοσύνης ή µητρότητας, συνιστά διάκριση.

Ο Νόµος, απαγορεύει επίσης την προκήρυξη ή δηµοσιοποίηση κενών θέσεων εργασίας που
απευθύνονται σε άτοµα µόνο του ενός φύλου. Η απαγόρευση αυτή, δεν αφορά µόνο τους
εργοδότες που καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσληψης αλλά και στο φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο που δηµοσιοποιεί αγγελία ή προκήρυξη θέσης εργασίας που απευθύνεται
είτε µόνο σε γυναίκες είτε µόνο σε άνδρες. ∆ηλαδή εκτός από τον εργοδότη, ευθύνη έχουν
και τα µέσα µαζικής επικοινωνίας που δηµοσιοποιούν αγγελίες που περιέχουν διάκριση λόγω
φύλου.

Η εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης σηµαίνει ότι δεν υφίσταται άµεση ή
έµµεση διάκριση λόγω φύλου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, περιλαµβανοµένων των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, όσον αφορά:
α) τους όρους πρόσβασης στην απασχόληση, τη µη µισθωτή απασχόληση ή την
επαγγελµατική ζωή, περιλαµβανοµένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων
πρόσληψης, ασχέτως του κλάδου δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της
επαγγελµατικής ιεραρχίας, µεταξύ άλλων και ως προς τις προαγωγές·
β) την πρόσβαση σε όλους τους τύπους και τα επίπεδα επαγγελµατικού
προσανατολισµού,

επαγγελµατικής

κατάρτισης,

επιµόρφωσης

και

επαγγελµατικού αναπροσανατολισµού, περιλαµβανοµένης της απόκτησης
πρακτικής εµπειρίας·
γ) τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας, περιλαµβανοµένων των
απολύσεων, καθώς και θέµατα αµοιβής·
δ) την ιδιότητα του µέλους και τη συµµετοχή σε οργάνωση εργαζοµένων ή
εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση τα µέλη της οποίας ασκούν ένα
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συγκεκριµένο επάγγελµα, περιλαµβανοµένων των πλεονεκτηµάτων που
χορηγούνται από τέτοιες οργανώσεις.

∆ιατάξεις αντίθετες προς την αρχή της ίσης µεταχείρισης, οι οποίες περιέχονται σε
συµβάσεις ή συλλογικές συµφωνίες, εσωτερικούς κανονισµούς επιχειρήσεων ή
κανόνες που διέπουν τα ανεξάρτητα επαγγέλµατα ή/και εργασίες και τις οργανώσεις
εργαζοµένων και εργοδοτών, είναι άκυρες, ακυρώσιµες ή τροποποιούνται.

∆εν συνιστά διάκριση η λήψη ή η διατήρηση ειδικών ή θετικών µέτρων µε σκοπό την
εξάλειψη τυχόν υφιστάµενων διακρίσεων εις βάρος του λιγότερο εκπροσωπούµενου
φύλου και την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας.

Επαγγελµατική ανέλιξη
Απαγορεύεται κάθε µορφής άµεση ή έµµεση διάκριση λόγω του φύλου ή της οικογενειακής
κατάστασης του εργαζοµένου όσον αφορά στους όρους, στις συνθήκες απασχόλησης και
εργασίας, στις προαγωγές, καθώς και στο σχεδιασµό και την εφαρµογή συστηµάτων
αξιολόγησης προσωπικού.

Λύση της σχέσης εργασίας
Απαγορεύεται η καταγγελία ή η µε οποιονδήποτε τρόπο λύση της σχέσης εργασίας, καθώς
και κάθε άλλη δυσµενής µεταχείριση
α) για λόγους φύλου ή οικογενειακής κατάστασης,
β) όταν συνιστά εκδικητική συµπεριφορά του εργοδότη, λόγω µη ενδοτικότητας του
εργαζοµένου σε σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση σε βάρος του, σύµφωνα µε τους ορισµούς
του άρθρου 3 του Νόµου,
γ) όταν γίνεται ως αντίδραση του εργοδότη εξαιτίας της µαρτυρίας ή οποιασδήποτε άλλης
εφαρµογής του παρόντος ή άλλου νόµου.

Οι εργοδότες οφείλουν να προάγουν την ισότητα ανδρών και γυναικών στον χώρο εργασίας
µε τρόπο προγραµµατισµένο και συστηµατικό. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να παρέχουν
τακτικά τις κατάλληλες πληροφορίες στους εργαζόµενους, στους εκπροσώπους τους και
στους αρµόδιους φορείς, όταν αυτές τους ζητούνται.
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Βάρος απόδειξης
Όταν ένα πρόσωπο που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νόµου ισχυρίζεται ότι
υφίσταται µεταχείριση που ενέχει διάκριση λόγω φύλου, και επικαλείται, ενώπιον
δικαστηρίου ή άλλης αρµόδιας αρχής, γεγονότα ή στοιχεία από τα οποία πιθανολογείται
άµεση ή έµµεση διάκριση λόγω φύλου, ή ότι εκδηλώθηκε σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση,
ο καταγγελλόµενος φέρει το βάρος να αποδείξει στο δικαστήριο ή σε άλλη αρµόδια αρχή, ότι
δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών. Η ρύθµιση
αυτή δεν ισχύει στην ποινική διαδικασία.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
Συστατικά στοιχεία του αδικήµατος
•

Ανεπιθύµητη προς τον αποδέκτη

•

Συµπεριφορά σεξουαλικής φύσεως

•

Εκφράζεται µε λόγια ή µε πράξεις

•

Έχει ως σκοπό ή αποτέλεσµα

Η σεξουαλική παρενόχληση και παρενόχληση απαγορεύεται σε όλα τα επίπεδα προσχώρησης
και ανέλιξης στην αγορά εργασίας
•

Στην πρόσβαση και συνθήκες παροχής εργασίας και επαγγελµατική επιµόρφωσης και
κατάρτισης,

•

Στον εργασιακό χώρο,

•

Κατά τη διάρκεια ωρών εργασίας ,

•

Σε δραστηριότητες που αφορούν στην εργασία και στην επαγγελµατική εκπαίδευση

Απαγόρευση σεξουαλικής παρενόχλησης και θυµατοποίησης του προσώπου που
υποβάλλει καταγγελία
•

Απαγορεύεται κάθε πράξη, µεµονωµένη ή επαναλαµβανόµενη η οποία συνιστά
σεξουαλική παρενόχληση.

•

ή αποτελεί άµεση ή έµµεση δυσµενή µεταχείριση λόγω αποκρούσεως ή
καταγγελίας της σεξουαλικής παρενόχλησης.
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•

Το γεγονός ότι πρόσωπο αποκρούει ή υποκύπτει σε τέτοια συµπεριφορά δεν µπορεί
να χρησιµοποιηθεί ως βάση για απόφαση που να το θίγει.

•

Το κόστος της µη λήψης µέτρων θα είναι σηµαντικά µεγαλύτερο από τη σωστή
αντιµετώπιση του φαινοµένου

Ποινικό Αδίκηµα
•

Ο Νόµος απαγορεύει τη σεξουαλική παρενόχληση

ή οποιαδήποτε άµεση ή

έµµεση δυσµενή µεταχείριση λόγω απόκρουσης ή καταγγελίας της σεξουαλικής
παρενόχλησης η οποία θεωρείται ως διάκριση λόγω φύλου.
•

Οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου περιλαµβανοµένης και της σεξουαλικής
παρενόχλησης συνιστά ποινικό αδίκηµα και τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης 6
µήνες και χρηµατική ποινή 6.800€.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
•

Άµεση επίπτωση στην αποδοτικότητα της επιχείρησης, αφού το προσωπικό
επιζητά τη λήψη άδειας λόγω ασθενείας ή παραιτείται της εργασίας του λόγω
σεξουαλικής παρενόχλησης.

•

Στην

οικονοµική

αποτελεσµατικότητα

της

επιχείρησης

όπου

η

παραγωγικότητα των εργαζοµένων µειώνεται, αφού το προσωπικό είναι
υποχρεωµένο να εργάζεται σε περιβάλλον στο οποίο δεν γίνεται σεβαστή η
ακεραιότητα του ατόµου.
•

Προστριβές.

•

Αρνητικό εργασιακό κλίµα.

•

Σε περίπτωση δηµοσιοποίησης, η επιχείρηση αντιµετωπίζει αρνητική
δηµοσιότητα.

Ευθύνη του Εργοδότη
Ο εργοδότης οφείλει να λαµβάνει προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα.
Προληπτικά µέτρα εργοδότη
•

Λήψη κάθε πρόσφορου και έγκαιρου µέτρου, για να αποτρέψει τη σεξουαλική
παρενόχληση εργαζοµένου, και

•

οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση δυσµενή µεταχείριση αυτού, η οποία σχετίζεται µε
το εν λόγω αδίκηµα.
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Κατασταλτικά µέτρα εφόσον περιέλθει σε γνώση του εργοδότη:
Με την υποβολή καταγγελίας
•

λήψη µέτρων για προστασία του θύµατος

•

την παύση και µη επανάληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και

άρση των συνεπειών της
Ο εργοδότης οφείλει
•

να παρέχει ικανοποιητική προστασία εναντίον πράξεων που συνιστούν
σεξουαλική

παρενόχληση

και

παρενόχληση

και

διενεργούνται

από

προϊσταµένους ή συναδέλφους
•

να εφαρµόσει µέτρα για την πρόληψη, παύση και µη επανάληψη πράξεων
σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης

•

να άρει τις δυσµενείς συνέπειες τους

Σε αντίθετη περίπτωση είναι «συνυπεύθυνος εις ολόκληρον» για τις πράξεις των
εργαζοµένων του. Ο Νόµος καθιστά συνυπεύθυνο τον εργοδότη για σεξουαλική
παρενόχληση από προϊστάµενο ή άλλο εργαζόµενο και επιβάλλει στον εργοδότη την
υποχρέωση να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο για να σταµατήσει η σεξουαλική
παρενόχληση και να µην επαναληφθεί.
Απαγορευµένες εκ µέρους του εργοδότη ενέργειες
•

∆υσµενής µεταβολή των συνθηκών εργασίας του καταγγέλλοντος, λόγω
υποβολής καταγγελίας για σεξουαλικής παρενόχλησης.

•

∆υσµενής µεταβολή των συνθηκών εργασίας του καταγγέλλοντος, για το λόγο
ότι υπέκυψε ή απέκρουσε τη σεξουαλική παρενόχληση.

•

Μη εξέταση της καταγγελίας και λήψη µέτρων εναντίον του καταγγέλλοντος.

Αυξηµένη προστασία του θύµατος έναντι δυσµενούς µεταχείρισης από εργοδότη
•

Απολύτως άκυρη η απόλυση ή άλλη βλαπτική µεταβολή των συνθηκών
απασχολήσεως εργαζοµένου που προέβη σε καταγγελία.

•

Άκυρη και η µη πρόσληψη υποψηφίου σε απασχόληση λόγω υποβολής
καταγγελίας σεξουαλικής παρενόχλησης.

•

Η ίδια προστασία και για συναδέλφους/σες που παρέχουν σχετικά µε την
καταγγελία στοιχεία.

Υπεράσπιση του εργοδότη
Σε περίπτωση δικαστικής διαδικασίας συνιστά υπεράσπιση του εργοδότη
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•

Η υιοθέτηση Κώδικα Αντιµετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης στην
Εργασία

•

Η διαµόρφωση πολιτικής και εφαρµογή κατάλληλου συστήµατος υποβολής
καταγγελιών

Προστασία έναντι αντιποίνων
•

Από δυσµενή µεταχείριση οποιασδήποτε φύσης προστατεύονται τόσο τα άτοµα
που καταγγέλλουν, όσο και τα άτοµα που υποστήριξαν το παραπονούµενο
πρόσωπο ή βοήθησαν στην απόδειξη της καταγγελίας και την εφαρµογή της
αρχής της ίσης µεταχείρισης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Τόσο ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµος 100 (I)1997 όσο και ο Νόµος περί ίσης
µεταχείρισης αντρών και γυναικών 205 (I) 2002 προστατεύουν την έγκυο εργαζόµενη από
απόλυση από τη στιγµή που θα γνωστοποιήσει γραπτώς στον εργοδότη την εγκυµοσύνη της
µέχρι και τρεις µήνες µετά το πέρας της άδειας µητρότητας.
Στα πλαίσια του χρονικού διαστήµατος της προστασίας ο εργοδότης δεν µπορεί να απολύσει
ή να δώσει προειδοποίηση τερµατισµού απασχόλησης στην µισθωτή.
Επιπρόσθετα, µε την επάνοδο της η µισθωτή στην εργασία δικαιούται σε 1 ώρα διευκόλυνση
την ηµέρα (είτε να διακόπτει την εργασία της για µια ώρα, είτε να προσέρχεται αργότερα
κατά µία ώρα, είτε να αποχωρεί νωρίτερα κατά µία ώρα), µέχρι το παιδί να γίνει 9 µηνών.
Σε εργασίες όπου για την πρόσληψη απαιτείται η προσκόµιση ιατρικής βεβαίωσης, η έγκυος
προσλαµβάνεται χωρίς την ιατρική αυτή βεβαίωση, εφόσον οι ιατρικές εξετάσεις που
απαιτούνται είναι επικίνδυνες για την υγεία της ίδιας ή του εµβρύου. Στην περίπτωση αυτή, η
προσκόµιση της ιατρικής βεβαίωσης γίνεται µετά τη λήξη της άδειας µητρότητας, (Κ∆Π
255/2002).

Η εργαζόµενη που έχει λάβει άδεια µητρότητας δικαιούται, µετά το πέρας της άδειας αυτής,
να επιστρέψει στη θέση εργασίας της ή σε ισοδύναµη θέση, µε τους ίδιους επαγγελµατικούς
όρους και συνθήκες, και να επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας,
την οποία θα εδικαιούτο κατά την απουσία της.
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Η εργαζόµενη δικαίωµα έχει δικαίωµα σε αποδοχές και ωφελήµατα που σχετίζονται µε την
εργασία (π.χ.13ος µισθός), εκτός προµηθειών που υπολογίζονται αποκλειστικά µε βάση την
ποσότητα ή αξία της παραχθείσας εργασίας.
-

Η άδεια µητρότητας είναι 18 βδοµάδες.

-

Άδεια απουσίας για σκοπούς προγεννητικού ελέγχου.

-

Απαγορεύεται η απόλυση εγκύου εργαζόµενης ή η προειδοποίηση για απόλυση.

-

5 εργάσιµες µέρες για ενηµέρωση και ανάκληση απόλυσης.
Η απαγόρευση απόλυσης περιλαµβάνει
-

Ενέργειες για οριστική αντικατάσταση µισθωτής

-

Τερµατισµό απασχόλησης ή

-

Προειδοποίηση για τερµατισµό απασχόληση εντός του προστατευτικού χρονικού
ορίου

Εξαιρέσεις για απόλυση


Η εργαζόµενη είναι ένοχη σοβαρού παραπτώµατος ή συµπεριφοράς που να
δικαιολογεί ρήξη στη σχέση εργοδότησης.



Η σχετική επιχείρηση έπαψε να λειτουργεί.



Η σύµβαση εργασίας έχει λήξει και δεν ανανεώνεται και η µη ανανέωση δεν
σχετίζεται µε την εγκυµοσύνη της.

Σε περίπτωση απόλυσης εγκύου µισθωτής, ο εργοδότη οφείλει να γνωστοποιεί τους
λόγους απόλυσης γραπτώς και να τους αιτιολογεί δεόντως.

Ο εργοδότης οφείλει:
-

Να καθορίζει και να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα, προληπτικά ή
προστατευτικά, για την ασφάλεια και υγεία των εγκύων εργαζοµένων.

-

Ελλείψει άλλης εναλλακτικής (µετάθεση σε άλλη εργασία), να απαλλάσσει την έγκυο
για το κρίσιµο χρονικό διάστηµα, µε πλήρη καταβολή των απολαβών της – ισχύει και
για την νυχτερινή εργασία.

-

Απαγορεύεται στον εργοδότη να ζητεί επάνοδο στην εργασία κατά τη διάρκεια της
άδειας µητρότητας.

-

Ο χρόνος εργασίας της µισθωτής δεν επηρεάζει το δικαίωµα της στην άδεια
µητρότητας.

-

Μη επιτρεπτή η δυσµενής µεταβολή των συνθηκών εργασίας.
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-

Ο χρόνος απουσίας λογίζεται ως εργάσιµος χρόνος για σκοπούς αρχαιότητας,
προαγωγή και άλλων ωφεληµάτων που συνδέονται µε την εργασία.

-

Η προώθηση της ισότητας των φύλων περιλαµβάνει ένα συνδυασµό ηθικών λόγων,
νοµικών υποχρεώσεων και του πιθανού επιχειρησιακού οφέλους, περιλαµβανοµένων,
ενδεικτικά, των εξής:

•

Οι επιχειρήσεις πρέπει να συµµορφωθούν µε τις νοµικές υποχρεώσεις που απορρέουν
από τις σχετικές Νοµοθεσίες περί ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην
απασχόληση.

•

Επιπλέον, µε την ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων στις δράσεις τους,
ενισχύονται οι διαδικασίες πρόσληψης και η διατήρηση εργαζοµένων από µια
ευρύτερη οµάδα υψηλής ποιότητας εργαζοµένων.

•

Το ηθικό του υφιστάµενου αλλά και νέου προσωπικού βελτιώνεται και αυξάνεται η
αίσθηση δέσµευσης και πίστης προς την επιχείρηση στην οποία εργάζεται.

•

Η προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών οδηγεί στην καινοτοµία και
δηµιουργικότητα.

•

Επιπλέον, βελτιώνεται η επιχειρησιακή «εικόνα» και φήµη.

•

Η κοινωνία έχει υψηλές προσδοκίες για το πώς οι επιχειρήσεις οφείλουν να
λειτουργούν

•

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων σε όλες τις δράσεις
και τα επίπεδα µπορεί να βοηθήσει κάθε επιχείρηση να ικανοποιήσει τέτοιες
προσδοκίες.

•

Οδηγεί σε αυξηµένη παραγωγικότητα τόσο λόγω της ποιότητας του προσωπικού που
διατηρεί όσο και από την ενισχυµένη θετική αντιµετώπιση των εργαζοµένων προς τις
υποχρεώσεις τους.

•

Αυξάνεται η ευελιξία στους τρόπους και τις µεθόδους παραγωγής, διαχείρισης και
λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.

•

Επιπρόσθετα, µειώνονται οι αδικαιολόγητες απουσίες που συχνά συσχετίζονται µε
τις ανάγκες φροντίδας των παιδιών.

Η προώθηση λοιπόν της ίσης µεταχείρισης µεταξύ ανδρών και γυναικών λειτουργεί τόσο
προς το συµφέρον των επιχειρήσεων όσο και προς όφελος των εργαζοµένων ανδρών και
γυναικών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΘΕΣΕΣ ΠΑΝΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΕΙΦ
20/4/2012

ΠΑΝΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙ∆Α ΕΙΦ

65

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΙΦ -2012

Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ε̟ιτρο̟ή Ισότητας των Φύλων στην Α̟ασχόληση και στην Ε̟αγγελµατική Εκ̟αίδευση
διοργάνωσε στις 24 Νοεµβρίου 2011 ̟ανσυνδικαλιστικό σεµινάριο στο οίκηµα της ΣΕΚ στη
Λευκωσία. Στο σεµινάριο ̟ροσκλήθηκε να συµµετάσχει ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνηµα, η
Αρχή Ισότητας, Λειτουργοί Ισότητας των Υ̟ουργείων και εκ̟ρόσω̟οι ΜΚΟ.

Σε αυτό τελικά

συµµετείχαν εκ̟ρόσω̟οι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ (6 άτοµα), ΣΕΚ (6 άτοµα) και
∆ΕΟΚ(3 άτοµα), καθώς και Λειτουργοί Ισότητας των Υ̟ουργείων Εργασίας, Οικονοµικών,
∆ικαιοσύνης, Παιδείας και Συγκοινωνιών (7 άτοµα).

Το σεµινάριο ήταν χωρισµένο σε 2 µέρη και σε 5 θεµατικές και άρχισε µε την ̟ροβολή της ταινίαςντοκιµαντέρ «διαδροµή διεκδικήσεων», ̟αραγωγή της ΕΙΦ.

Οι εισηγήσεις του Α µέρους ανα̟τύχθηκαν µέσα α̟ό τις ̟αρακάτω τρεις θεµατικές ενότητες

-

Τις βασικές ̟ρόνοιες της Νοµοθεσίας ̟ερί Ίσης Μεταχείρισης στην Α̟ασχόληση και
Ε̟αγγελµατική Εκ̟αίδευση και Αντιστροφή του βάρους α̟όδειξης, µε εισηγήτρια την Πρόεδρο
της ΕΙΦ κα Αργεντούλα Ιωάννου

-

Τη διαδικασία χειρισµού και διερεύνησης καταγγελιών α̟ό Ε̟ιθεωρητές/τριες
Ισότητας του Τµήµατος Εργασίας, µε εισηγήτρια την κα Στέλλα Κοµνηνού,
Ε̟ιθεωρήτρια Ισότητας Τµήµα Εργασίας ΥΕΚΑ

-

Τη σεξουαλική ̟αρενόχληση στον εργασιακό χώρο, µε εισηγήτρια την κα Άννα
Πηλαβάκη, Ε̟ιστηµονική Συνεργάτιδα της ΕΙΦ

ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙ∆Α ΕΙΦ

66

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΙΦ -2012
Οι εργασίες του Α µέρους συντονίστηκαν α̟ό τη ∆ρ. Μαίρη Κουτσελίνη, Πρόεδρος του Τµήµατος
Ε̟ιστηµών της Αγωγής Πανε̟ιστήµιο Κύ̟ρου, ∆ιευθύντρια της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ισότητα
και Ενδυνάµωση των Φύλων του Πανε̟ιστηµίου Κύ̟ρου, ∆ιευθύντρια του Κέντρου Σ̟ουδών
Φύλου του Πανε̟ιστηµίου Κύ̟ρου και Μέλος του Συµβουλευτικού Γραφείου του Παγκόσµιου
∆ικτύου Εδρών ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ισότητα των Φύλων.

Οι εισηγήσεις του Β µέρους ανα̟τύχθηκαν µέσα α̟ό τις ̟αρακάτω δυο θεµατικές ενότητες
-

Πως συµβάλλουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην ̟ροώθηση της έµφυλης
ισότητας. Στην ενότητα αυτή κατέθεσαν ̟εντάλε̟τες ̟αρεµβάσεις οι ∆ρ. Λουκάς
Αντωνίου, Κοινωνιολόγος και Ανώτερος Ερευνητικός Λειτουργός στο Τµήµα
Ισότητας του Ινστιτούτου Εργασίας Κύ̟ρου της ΠΕΟ, Αντρέας Μάτσας,
Ανα̟ληρωτής Γενικός Γραµµατέας της

ΣΕΚ, Φλώρα Γιάγκου, στέλεχος της

∆ΕΟΚ.
-

Γυναίκες στα σώµατα λήψης α̟οφάσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων/ο
ρόλος των κοινωνικών εταίρων. Στην ενότητα αυτή κατέθεσαν ̟εντάλε̟τες
̟αρεµβάσεις οι ∆ρ. Λουκάς Αντωνίου, Κοινωνιολόγος και Ανώτερος Ερευνητικός
Λειτουργός στο Τµήµα Ισότητας του Ινστιτούτου Εργασίας Κύ̟ρου της ΠΕΟ,
Αντρέας Μάτσας, Ανα̟ληρωτής Γενικός Γραµµατέας της

ΣΕΚ, Ασ̟ασία

Μιλτιάδους, στέλεχος της ∆ΕΟΚ.

Τη συζήτηση του Β µέρους συντόνιζε η κα Άννα Πηλαβάκη, Ε̟ιστηµονική Συνεργάτιδα της ΕΙΦ.
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ΙΙ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ Β ΜΕΡΟΥΣ 1ης

ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

Πως συµβάλλουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην ̟ροώθηση της έµφυλης
ισότητας. Στην ενότητα αυτή κατέθεσαν ̟εντάλε̟τες ̟αρεµβάσεις οι ∆ρ. Λουκάς
Αντωνίου, Κοινωνιολόγος και Ανώτερος Ερευνητικός Λειτουργός στο Τµήµα
Ισότητας του Ινστιτούτου Εργασίας Κύ̟ρου της ΠΕΟ, Αντρέας Μάτσας,
Ανα̟ληρωτής Γενικός Γραµµατέας της

ΣΕΚ, Φλώρα Γιάγκου, στέλεχος της

∆ΕΟΚ.

Συνοψίζοντας το γόνιµο διάλογο και ̟ροβληµατισµό µε εισηγήσεις και το̟οθετήσεις
̟ου ανέδειξαν την αναγκαιότητα συµβολής των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην
̟ροώθηση της έµφυλης ισότητας οι συµµετέχουσες/οντες κατέληξαν στα ακόλουθα:

1. Χρειάζεται ̟εραιτέρω αξιο̟οίηση υφιστάµενων δοµών για κοινή ε̟ίλυση
̟ροβληµάτων, ό̟ως για ̟αράδειγµα τριµερών σωµάτων λήψης α̟οφάσεων,
ό̟ως

είναι

το

Εργατικό

Συµβουλευτικό

Σώµα

–ΕΣΣ,

ό̟ου

δίνεται

θεσµοθετηµένα η δυνατότητα ̟ολιτικής ̟αρέµβασης στο συνδικαλιστικό
κίνηµα, ̟.χ Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης Συµφιλίωσης Οικογένειας και Εργασίας
2. Να ̟ροωθηθούν συγκεκριµένες ̟ολιτικές µέσα α̟ό Συµφωνίες-Πλαίσιο
ευρω̟αϊκού ε̟ι̟έδου, ̟.χ γονική άδεια, βία και ̟αρενόχληση κτλ
3. Τονίστηκε η ανάγκη του άµεσου και ουσιαστικού ρόλου των Συνδικαλιστικών
οργανώσεων

στην ̟ροώθηση της έµφυλης ισότητας µέσω των συλλογικών
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συµβάσεων εργασίας-ΣΣΕ, ό̟ως για ̟αράδειγµα ̟ροώθηση της συµφιλίωσης
οικογενειακών και ε̟αγγελµατικών ευθυνών
4. Εισηγήθηκαν εξάλλου να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην ̟ρακτική εφαρµογή
της νοµοθεσίας για την έµφυλη ισότητα µε τη συµ̟ερίληψη τους στις
συλλογικές συµβάσεις, ό̟ως γίνεται µε τη µητρότητα
5. Τόνισαν ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν υ̟οχρέωση να ̟ροωθούν
την έµφυλη ισότητα, αφού έχουν µέλη τους άντρες και γυναίκες και αυτό θα
βοηθήσει και στη µαζικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, η ο̟οία
φθίνει
6. Έγινε εισήγηση να ̟ροωθηθεί ο κοινωνικός συνδικαλισµός ̟ου αφορά δράσεις
̟έρα κι έξω α̟ό την αγορά εργασίας για όλες τις οµάδες ̟ληθυσµού,
̟εριλαµβανοµένων των γυναικών
7. Σηµαντικό εργαλείο στην ̟ροώθηση της έµφυλης ισότητας θεωρούν τις
συνδικαλιστικές

σχολές,

οι

ο̟οίες

µ̟ορούν

να

̟ροωθήσουν

την

ευαισθητο̟οίηση των συνδικαλιστών/στριών, των το̟ικών στελεχών και των
µελών τους στα ζητήµατα αυτά
8.

Αναφέρθηκε ε̟ίσης ότι ̟εραιτέρω αξιο̟οίηση και ε̟ένδυση στα γραφεία
γυναικών/ισότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων θα βοηθήσει στην
ε̟ίτευξη του στόχου της ̟ροώθησης της έµφυλης ισότητας σε µεγαλύτερο
βαθµό

9.

Τονίστηκε η ανάγκη ευαισθητο̟οίησης των ανθρώ̟ων κλειδιά µέσα στις ίδιες
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και θεωρούν ̟ολύ σηµαντικό να αυξηθεί ο
αριθµός των γυναικών δια̟ραγµατευτριών

10. Αναφέρθηκε ότι υ̟άρχει διστακτικότητα α̟ό ̟λευράς των γυναικών να
διεκδικήσουν ακόµα και κεκτηµένα, κατοχυρωµένα α̟ό τη νοµοθεσία
δικαιώµατα τους
11. Έγινε εισήγηση για εισαγωγή εθνικού κατώτατου µισθού, ̟ου θα οδηγήσει στη
µείωση του ρίσκου φτώχειας των γυναικών και όχι σε 7 µόνο ε̟αγγέλµατα,
ό̟ως εφαρµόζεται σήµερα και ε̟ι̟ρόσθετα εισηγήθηκαν

την κατοχύρωση

εγγυηµένου ελάχιστου εισοδήµατος για άντρες και γυναίκες εργαζόµενους,
άνεργους κτλ
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12. Τέλος εισηγήθηκαν την ̟ροώθηση Κοινωνικού συνδικαλισµού ̟ου οδηγεί στη
διαβουλευτική δηµοκρατία µε ένταξη όλων των εµ̟λεκοµένων φορέων και των
ΜΙΚΟ

ΙΙΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Β ΜΕΡΟΥΣ 2ης ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

Γυναίκες στα σώµατα λήψης α̟οφάσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων/ο ρόλος
των κοινωνικών εταίρων. Στην ενότητα αυτή κατέθεσαν ̟εντάλε̟τες ̟αρεµβάσεις οι
∆ρ. Λουκάς Αντωνίου, Κοινωνιολόγος και Ανώτερος Ερευνητικός Λειτουργός στο
Τµήµα Ισότητας του Ινστιτούτου Εργασίας Κύ̟ρου της ΠΕΟ, Αντρέας Μάτσας,
Ανα̟ληρωτής Γενικός Γραµµατέας της ΣΕΚ, Ασ̟ασία Μιλτιάδους, στέλεχος της
∆ΕΟΚ.

Συνοψίζοντας το γόνιµο διάλογο και ̟ροβληµατισµό µε εισηγήσεις και το̟οθετήσεις
̟ου ανέδειξαν την αναγκαιότητα αύξησης του αριθµού των γυναικών στα σώµατα
λήψης α̟οφάσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά και το σηµαντικό ρόλο
̟ου µ̟ορεί να διαδραµατίσει το συνδικαλιστικό κίνηµα ̟ρος την κατεύθυνση αυτή
οι συµµετέχουσες/οντες κατέληξαν στα ακόλουθα:
1. Συµφώνησαν ότι υ̟άρχουν µεγάλες έµφυλες ανισότητες και ότι είναι
µηδαµινό

το

̟οσοστό

των

συνδικαλιστικών οργανώσεων.

γυναικών

στην

ανώτατη

Εισηγήθηκαν δε

ηγεσία

των

την ενθάρρυνση των

εργαζοµένων γυναικών να διεκδικήσουν θέσεις µε κατάρτιση και Mentoring
2. Ανέφεραν

ότι

̟αρατηρήθηκε

αύξηση

του

αριθµού

των

γυναικών

συνδικαλιστριών και αυτό θεωρείται θετικό γεγονός. Αναφέρθηκε ειδικότερα
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ότι υ̟άρχει ̟ρόοδος στην ΠΕΟ, αφού τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε

το

̟οσοστό γυναικών συνδικαλιστριών στο 12%
3. Τονίστηκε η ανάγκη δηµιουργίας ̟ανσυνδικαλιστικής ̟λατφόρµας για
̟αρακολούθηση και καθοδήγηση της ̟ροόδου της έµφυλης ισότητας στο
εσωτερικό των συνδικαλιστικών οργανώσεων
4.

Ανέφεραν ότι η γυάλινη οροφή υ̟άρχει και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις,
αλλά υ̟άρχει ταυτόχρονα
̟λαίσιο

̟ου

µ̟ορεί

και γυάλινος τοίχος, δηλαδή το ̟εριορισµένο

να

κινηθεί

ε̟αγγελµατικά

µια

γυναίκα

στο

συνδικαλιστικό κίνηµα
5. Αναφέρθηκε ως καλή ̟ρακτική η ETUC ό̟ου υ̟άρχουν 4 γυναίκες στην 7µελή
Γραµµατεία της και έχουν γυναίκα Γενική Γραµµατέα
6.

Σε ότι αφορά την ̟οσόστωση συµφώνησαν ότι είναι διφορούµενο θέµα, αλλά
α̟οδείχθηκε ότι βοηθά σε κά̟οιες ̟ερι̟τώσεις

7.

Έγινε εισήγηση για δηµιουργία οµάδων εργασίας του συνδικαλιστικού
κινήµατος ̟ου θα δίνει ̟ροτεραιότητα στην αξιο̟οίηση των γυναικών
δίνοντας τους λόγο, βήµα και ρόλο

8.

Τονίστηκε ε̟ίσης η ανάγκη αλλαγής της κυριαρχίας των αντρικών
νοοτρο̟ιών

και

αναγκών

̟ου

υ̟άρχουν

στην

κουλτούρα

των

συνδικαλιστικών οργανώσεων για να λαµβάνει υ̟όψη της την έµφυλη
διάσταση
9.

Θεωρούν ότι ο συνδυασµός των οικογενειακών και ε̟αγγελµατικών ευθυνών
είναι το µεγαλύτερο εµ̟όδιο για τις γυναίκες, γι’ αυτό και α̟αιτούνται φιλικές
̟ολιτικές α̟ό τις ίδιες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ̟ρος τις γυναίκες µέλη
τους για την ισόρρο̟η συµµετοχή τους

10. Αναφέρθηκε ότι η σηµερινή κατάσταση είναι καταθλι̟τική και διαιωνίζει µια
διαδικασία και νοοτρο̟ία ̟ου δε δίνει λόγο, βήµα και ρόλο στη γυναίκα

Η Πρόεδρος της ΕΙΦ κλείνοντας το σεµινάριο και συνοψίζοντας τα όσα λέχθηκαν
ανέφερε ότι το Συνδικαλιστικό Κίνηµα ̟ρέ̟ει να στραφεί ̟ρος δυο κατευθύνσεις:
α. Αύξηση των γυναικών στα σώµατα λήψης α̟οφάσεων
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β. Να τεθούν σε ̟ροτεραιότητα τα θέµατα έµφυλης ισότητας µέσα α̟ό
συλλογικότητα, ό̟ως είναι οι ̟ολιτικές συλλογικής δια̟ραγµάτευσης και
συνοµολόγησης συλλογικών συµβάσεων.
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την αύξηση των γυναικών στην αγορά εργασίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε
παγκόσµιο επίπεδο επιδείχθηκε ευαισθησία στο ζήτηµα της βίας ενάντια στις γυναίκες και
έφερε κράτη και οργανώσεις στον αγώνα για ορισµό της σεξουαλικής παρενόχλησης και τη
νοµοθετική κατοχύρωση της για προστασία των θυµάτων4. Η σεξουαλική παρενόχληση
ιστορικά θεωρείτο ως ζήτηµα ανθρώπινων δικαιωµάτων. Πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως ένα
σοβαρό πρόβληµα κυρίως ενάντια στις γυναίκες5.

Η παρενόχληση και η σεξουαλική παρενόχληση είναι από τα σοβαρότερα και πιο συχνά
βλάβες προβλήµατα στο χώρο εργασίας. Σύµφωνα µε διάφορες έρευνες είναι η πιο συχνή
µορφή διακρίσεων κατά των γυναικών. Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας
αντανακλά την ανισορροπία ισχύος µεταξύ των γυναικών και των ανδρών. Παρενόχληση
υπάρχει όταν δεν υπάρχει συναίνεση ή αν η συναίνεση γίνεται υπό πίεση. Η παρενόχληση και
η σεξουαλική παρενόχληση υφίσταται η συµπεριφορά σχετίζεται µε το φύλο και είναι
υποκειµενικά ανεπιθύµητη για το άτοµο που τη δέχεται και αν αυτή η συµπεριφορά έχει
αρνητικές επιπτώσεις π.χ µε τη δηµιουργία ενός εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος
πρόσωπο που έρχεται αντιµέτωπο µε την παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση µε την υιοθέτηση οδηγίας καλεί τα κράτη µέλη να καλύψουν
νοµοθετικά την προστασία των θυµάτων σεξουαλικής παρενόχλησης. Φαίνεται όµως ότι η
εναρµόνιση των κρατών µελών δεν γίνεται οµοιόµορφα, αλλά κάποια κράτη µέλη παρέχουν
ευρύτερη προστασία πέραν από τις πρόνοιας των οδηγιών και κάποια άλλα κράτη υιοθετούν
τα ελάχιστα. Έτσι µελετώντας τις νοµοθεσίες των κρατών µελών, παρατηρείται ότι κάποια
πιο προοδευτικά κράτη έχουν καλύψει την προστασία των εργαζοµένων από τρίτα άτοµα,
έχουν κάνει υποχρεωτική την εισαγωγή κώδικα πρόληψης και αντιµετώπισης περιστατικών
σεξουαλικής παρενόχλησης, τη συµπερίληψη πρόνοιας στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας,
καλύπτουν τα οµοφυλόφιλα άτοµα κτλ.

Στη συνέχεια παρατίθεται περιληπτικά η οδηγία 2002/73 Ε.Ε
4

Zippel Kathrin S. The Politics of Sexual Harassment: A Comparative Study of the United States, the
European Union, and Germany. Cambridge University Press

5

Tsekos Mary Ellen(2004). The New European Union Directive on Sexual Harassment and Its
Implications for Greece Human Rights Brief. A Legal Resource for the International Human Rights
Community, Volume 10 Issue 2
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ΙΙ. Ο∆ΗΓΙΑ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2002/73/EC
Η Οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης
Σεπτεµβρίου 2002 τροποποίησε την οδηγία 76/207/ΕΟΚ περί της εφαρµογής της αρχής της
ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την
επαγγελµατική κατάρτιση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας και στοχεύει στην
εναρµόνιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ίση µεταχείριση ανδρών και
γυναικών και έπρεπε να µεταφερθεί από τα κράτη µέλη µέχρι τον Οκτώβριο του 2005.

Η οδηγία 2002/73/ΕΚ πρόσθεσε στο άρθρο 2 (2) της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
τους ορισµούς της ''παρενόχλησης'' και ''σεξουαλικής παρενόχλησης''. Εισήγαγε επίσης
διατάξεις σχετικά µε την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης (άρθρο 2 (5)), την
καθιέρωση διαδικασιών πρόληψης της και εισήγαγε αποζηµίωση για τα θύµατα των
διακρίσεων και της παρενόχλησης, καθώς και την εφαρµογή των αναγκαίων ρυθµίσεων για
δηµιουργία ενός

ή περισσότερων φορέων για την προώθηση, την ανάλυση, την

παρακολούθηση και την υποστήριξη της ίσης µεταχείρισης όλων των προσώπων χωρίς
διακρίσεις λόγω φύλου (άρθρο 8).
Η Κύπρος έχει εναρµονιστεί µε την οδηγία αυτή.

Στη συνέχεια καταγράφονται νοµοθετικές διατάξεις άλλων χωρών είτε υπάρχουν στην
κυπριακή νοµοθεσία είτε όχι.

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

Είκοσι τρεις χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, ∆ανία, Εσθονία,
Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο,
Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία, Σλοβενία, Ισπανία,
Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο), συµµετέχοντας στην έρευνα που διεξήγαγε η Ιρλανδική
Προεδρία

το

2002,

δήλωσαν

ότι

είχαν

νοµοθεσία

για

τη

σεξουαλική

παρενόχληση/παρενόχλησης λόγω φύλου στην απασχόληση. Η Ελλάδα µέχρι το 2004 δεν
κάλυπτε τη σεξουαλική παρενόχληση.
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∆εκαοκτώ χώρες δήλωσαν ότι η νοµοθεσία τους για την απασχόληση ασχολήθηκε µε το θέµα
ρητά, ενώ άλλες τέσσερες χώρες δήλωσαν ότι η νοµοθεσία τους ασχολήθηκε µε αυτό
εµµέσως (Εσθονία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωµένο Βασίλειο). Η πλειοψηφία των χωρών
καλύπτουν τη σεξουαλική παρενόχληση από άτοµα του αντίθετου φύλου (είκοσι µία χώρες)
και από οµοφυλόφιλα άτοµα(δεκαεννέα χώρες), µε µόνο δώδεκα χώρες να αντιµετωπίζουν
στη νοµοθεσία τους τη συµπεριφορά που βασίζεται στο φύλο. Επίσης η πλειοψηφία των
κρατών µελών ανέφερε ότι ο ορισµός τους δεν διευκρινίζει τον αριθµό των περιστατικών που
απαιτούνται για να θεωρηθεί ότι έχει συµβεί σεξουαλική παρενόχληση/παρενόχληση λόγω
φύλου.

Στη Φινλανδία η σεξουαλική παρενόχληση ορίζεται ως ''ανεπιθύµητη και µονόπλευρη.'' Η
παρενόχληση στην πιο ακραία της µορφή (βιασµός ή απόπειρα βιασµού) θεωρείται ως
έγκληµα. Υπουργεία/Κυβερνητικά Όργανα και εξειδικευµένοι φορείς υποχρεούνται να
παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε Κώδικες Πρακτικής που ασχολούνται είτε άµεσα είτε
έµµεσα µε τη σεξουαλική παρενόχληση/παρενόχληση που βασίζεται στο φύλο. Ο εργοδότης
µπορεί να ευθύνεται για τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, εάν η εικαζόµενη
παρενόχληση έχει αναφερθεί και ο εργοδότης δεν δρα. Το καθήκον του εργοδότη να
ενεργήσει αρχίζει όταν το θέµα έχει αναφερθεί, είτε µε το θύµα ή µέσω άλλου προσώπου.
Εάν, αφού ενηµερώθηκε για την σεξουαλική παρενόχληση, λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για
να επιλύσει την υπόθεση παρενόχλησης και, εάν είναι αναγκαίο, εφαρµόσει κυρώσεις αυτός
δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη σεξουαλική παρενόχληση6.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Σεξουαλική παρενόχληση - προσβλητική συµπεριφορά σεξουαλικής φύσης,
λεκτικής ή σωµατικής, προς ένα άτοµο µε το οποίο υπάρχουν εργασία, επιχειρηµατικές ή
άλλες σχέσεις εξάρτησης 7.

Στην Αυστρία Η απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης αφορά συναδέλφους και
ανωτέρους, καθώς και τους εργοδότες (αν είναι οι ίδιες θύτες ή εξ αµελείας δεν λάβουν
µέτρα). Η σεξουαλική παρενόχληση υφίσταται επίσης αν είχε διαπραχθεί από τρίτα πρόσωπα,
όπως πελάτες, σε συνάρτηση µε τη σχέση εργασίας. Η ενδυµασία ή οι φιλικές σχέσεις δεν
6

The Irish Presidency of the European Union in association with FGS Consulting and
Professor Aileen McGolgan(2004).XREPORT ON SEXUAL HARASSMENT IN THE
WORKPLACE IN EU MEMBER STATESUAL
7

LAW OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA ON EQUAL OPPORTUNITIES, 1 DECEMBER 1998 NO
VIII-947

Vilnius
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αποτελούν σε καµία δικαιολογία για την παρενόχληση. Εξ αµελείας παράλειψη του εργοδότη
να λάβει διορθωτικά µέτρα κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης αποτελεί επίσης διάκριση.
Ακόµα κι αν οι εργοδότες κάνουν κάτι ενάντια στην παρενόχληση - για παράδειγµα,
επίπληξη προς το θύτη, το θύµα µπορεί να καταθέσει αγωγή κατά του συναδέλφου.
Guide to
Βέλγιο, σε περίπτωση απουσίας προληπτικών µέτρων ή µέτρων που αποσκοπούν στο να
θέσει τέρµα στην παρενόχληση, ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για παρενόχληση από τους
υπαλλήλους και από τρίτα πρόσωπα.

∆ανία: Στη ∆ανία, ο εργοδότης είναι υπεύθυνος αν ο εργοδότης έχει γνώση της
παρενόχλησης και δεν λάβει δράση για την αντιµετώπισή του. Είναι καθήκον του εργοδότη
να εξασφαλίσει ότι το περιβάλλον εργασίας είναι χωρίς παρενόχληση. Ο εργοδότης δεν είναι
υπεύθυνος για τη σεξουαλική παρενόχληση εάν δεν το γνωρίζει.

Γαλλία:
Ο εργοδότης µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τις ενέργειες των τρίτων προσώπων
όπου έχει αποτύχει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για την πρόληψη της παρενόχλησης, και
µπορεί να είναι υπεύθυνος, αν απέτυχε να λάβει µέτρα ειδικά όταν έχει ενηµερωθεί και δεν
επέβαλε κυρώσεις.

Γερµανία:
Ο εργοδότης θεωρείται υπεύθυνος για τη σεξουαλική παρενόχληση, εάν η συµπεριφορά του
δράστη µπορεί να αποδοθεί στον εργοδότη δηλαδή, επειδή η παρενόχληση έγινε µε οδηγία
του εργοδότη. Επιπλέον, ο εργοδότης είναι υπεύθυνος εάν δεν λάβει τα κατάλληλα, τα
εύλογα µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων και να σταµατήσει τη σεξουαλική
παρενόχληση. Αυτό περιλαµβάνει, εκτός από τα προληπτικά µέτρα (ενηµερωτικές
εκδηλώσεις για τη σεξουαλική παρενόχληση και τη δηµιουργία κατάλληλων διαδικασιών
χειρισµού των καταγγελιών), την εισαγωγή των ατοµικών νοµικών κυρώσεων κατά του
δράστη. Ο εργοδότης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που έχει λάβει τα κατάλληλα και εύλογα
µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων για να σταµατήσει τη σεξουαλική παρενόχληση.
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Ουγγαρία: Ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες για ένα υγιές και
ασφαλές εργασιακό περιβάλλον8.

Ιρλανδία: Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για κάθε πράξη που γίνεται από έναν µισθωτό κατά
τη διάρκεια της απασχόλησής του. Αποτελεί υπεράσπιση για τον εργοδότη να αποδείξει ότι
πήρε τέτοια µέτρα, όπως ήταν ευλόγως εφικτό να εµποδίζουν το άτοµο να κάνει την
προσαπτόµενη πράξη. Η σεξουαλική παρενόχληση και παρενόχληση ενός υπαλλήλου
(συµπεριλαµβανοµένων των απασχολουµένων ή επαγγελµατικής κατάρτισης) απαγορεύεται
στο χώρο εργασίας ή κατά τη διάρκεια της απασχόλησης (α) από άλλον υπάλληλο, (β)
εργοδότη, (γ) τους πελάτες. Αυτές περιλαµβάνουν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο µε το οποίο ο
εργοδότης µπορεί ευλόγως να αναµένει ότι το θύµα θα έρθει σε επαφή και αν οι περιστάσεις
της παρενόχλησης είναι τέτοιες που ο εργοδότης όφειλε εύλογα να έχει λάβει µέτρα για να
θέσει υπό τον έλεγχό του. Επίσης καλύπτει τα ετεροφυλόφιλα, αµφιφυλόφιλα ή οµοφυλόφιλα
άτοµα. Η παρενόχληση, η οποία βασίζεται στην οικογενειακή κατάσταση, γενετήσιο
προσανατολισµό, θρησκεία, ηλικία, αναπηρία, φυλή είναι µια µορφή διάκρισης σε σχέση µε
τις συνθήκες απασχόλησης.
Το πεδίο εφαρµογής της σεξουαλικής παρενόχλησης και της παρενόχλησης καλύπτει
διατάξεις που εκτείνονται πέραν του χώρου εργασίας, για παράδειγµα σε διαλέξεις και
επιµόρφωση που λαµβάνουν χώρα εκτός του χώρου εργασίας. Μπορεί επίσης να επεκταθεί
σε εργασίες που σχετίζονται µε κοινωνικές εκδηλώσεις. Η καταγγελία πρέπει να υποβάλλεται
εντός 6 µηνών από το υποτιθέµενο περιστατικό της σεξουαλικής παρενόχλησης ή
παρενόχλησης ή το τελευταίο περιστατικό µιας τέτοιας παρενόχλησης. Αυτό µπορεί να
επεκταθεί µέχρι και 12 µήνες όταν εξαιρετικές περιστάσεις, εµπόδισαν την πραγµατοποίηση
της καταγγελίας εντός των 6 µηνών9.

Ιταλία:
Υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη να κάνει ό, τι είναι απαραίτητο για να ''... διαφυλάξει τη
σωµατική ακεραιότητα και την πνευµατική προσωπικότητα των εργαζοµένων ...'' Θεσπίζει
υποχρεώσεις για τον εργοδότη και επιτρέπει την δυνατότητα ενηµέρωσης σε περίπτωση νέων
παραγόντων κινδύνου και των νέων µορφών πρόληψης. Παραβιάσεις από τον εργοδότη των
ειδικών υποχρεώσεων πρόληψης ή την αποτυχία να λάβει ειδικά µέτρα που προβλέπει η
8

The Irish Presidency of the European Union in association with FGS Consulting and
Professor Aileen McGolgan(2004).XREPORT ON SEXUAL HARASSMENT IN THE
WORKPLACE IN EU MEMBER STATESUAL
9

THE IRISH EQUALITY AUTHORITY. CODE OF PRACTICE ON SEXUAL HARASSMENT AND
HARASSMENT AT WORK I, This code has been given legal effect in the Statutory Instrument entitled
Employment Equality Act 1998 (Code of Practice) (Harassment) Order 2002 (S.I. No. 78 of 2002)
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εθνική νοµοθεσία δεν είναι αναγκαία για τον προσδιορισµό των ευθυνών. Αρκεί για τον
εργοδότη
πράξεις και παραλείψεις του για να θεωρηθεί υπαίτιος.

Λουξεµβούργο: Ο εργοδότης και ο εργαζόµενος πρέπει να απέχουν από κάθε πράξη
σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία, όπως πρέπει κάθε πελάτης ή προµηθευτής της
εταιρείας. Επιπλέον, ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει ότι παύει αµέσως
κάθε σεξουαλική παρενόχληση που γνωρίζει. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί τα µέτρα που
αποσκοπούν να θέσουν τέρµα στη σεξουαλική παρενόχληση να είναι σε βάρος του θύµατος
της παρενόχλησης. Ο εργοδότης υποχρεούται επίσης να λάβει όλα τα αναγκαία προληπτικά
µέτρα για να διασφαλιστεί η προστασία της αξιοπρέπειας του κάθε ατόµου στο πλαίσιο των
εργασιακών σχέσεων.

Μάλτα:
Καλύπτει τη σεξουαλική παρενόχληση από τρίτα πρόσωπα. Οι εργοδότες έχουν το δικαίωµα
να απαιτήσουν από το πρόσωπο που καταγγέλθηκε εύλογες δαπάνες εφόσον διαπιστωθεί ότι
η σεξουαλική παρενόχληση ή διάκριση έλαβε πράγµατι χώρα10.

Κάτω Χώρες: Οι εργοδότες είναι υποχρεωµένοι να δώσουν πληροφορίες για όλα τα θέµατα
σε σχέση µε την επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία (συνθήκες εργασίας). Ένα από τα θέµατα
αυτά είναι η πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και όλων των µορφών βίας. Ως
αποτέλεσµα, τόσο ο εργοδότης όσο και οι εργαζόµενοι είναι υπεύθυνοι για οµαλές συνθήκες
εργασίας. Όταν ένας εργοδότης µπορεί να αποδείξει ότι πήρε όλα τα προληπτικά µέτρα και
µπορεί να αποδείξει ότι κάποιος εργαζόµενος συµπεριφέρθηκε µε ανεύθυνο τρόπο ή όχι
σύµφωνα µε καθορισµένους κανόνες ή διαδικασίες, έχει ελαφρυντικό.

Πολωνία:
Στην Πολωνία, ο εργοδότης είναι υπεύθυνος αν αυτός προκαλεί ή ενθαρρύνει

τους

εργαζόµενους να παραβιάσουν την αρχής της ίσης µεταχείρισης στην απασχόληση.

Πορτογαλία:
Στην Πορτογαλία, ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για σεξουαλική παρενόχληση.

10

CHAPTER 456, EQUALITY FOR MEN AND WOMEN ACT, To promote equality for men and women.
ACT I of 2003.
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Σλοβενία:
Στη Σλοβενία, ο εργοδότης είναι υπεύθυνος όταν δεν παρέχει ένα κατάλληλο περιβάλλον. Ο
Νόµος ορίζει την παρενόχληση ως µια ανεπιθύµητη συµπεριφορά, η οποία δηµιουργεί ένα
εκφοβιστικό, εχθρικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον για ένα άτοµο ή προσβάλλει την
αξιοπρέπειά του. Παρόµοιες συµπεριφορές θεωρούνται ως διάκριση11.

Σλοβακία:
Σύµφωνα µε τον κώδικα της Σλοβακίας, ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να δηµιουργήσει
τις συνθήκες εργασίας για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων εργασίας που επιτρέπουν
την ασφαλή εργασία. Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για τη λήψη κατάλληλων και λογικών
µέτρων για την προστασία των εργαζοµένων.

Ισπανία:
Στην Ισπανία, ο εργοδότης είναι υπεύθυνος όταν ο εργοδότης γνωρίζει τα γεγονότα και δεν
κάνει τίποτα για να πρόληψή τους12.

Σουηδία:
Ο εργοδότης που λαµβάνει γνώση είναι υποχρεωµένος να ερευνήσει τις συνθήκες και, αν έχει
συµβεί, να εφαρµόσει µέτρα για την πρόληψη και τη µη συνέχισή της. Εάν αυτό δεν γίνει ο/η
εργαζόµενος µπορεί να αξιώσει αποζηµίωση. Στην περίπτωση της σεξουαλικής
παρενόχλησης είναι επίσης δυνατό για τον εργοδότη να λάβει πειθαρχικά µέτρα κατά του
δράστη.

Ηνωµένο Βασίλειο:
Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για σεξουαλική παρενόχληση/παρενόχληση από έναν πελάτη ή
άλλο τρίτο πρόσωπο εάν δεν λάβουν λογικά εφικτό (προληπτικά και αντιδραστικά) µέτρα
για την προστασία των εργαζοµένων τους, όπου η σεξουαλική παρενόχληση έχει συµβεί σε
τουλάχιστον δύο περιπτώσεις. Οι προϋποθέσεις της ευθύνης είναι αναµφισβήτητα κατά

11

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Consideration of reports submitted
by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women
Fourth periodic report of States parties-Slovenia
12
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παράβαση του ευρωπαϊκού δικαίου13. Είναι υπεύθυνος ο εργοδότης ακόµη και όταν οι
πράξεις αυτές γίνονται µε ή χωρίς τη γνώση ή έγκριση του. Είναι υπέρ του εργοδότη να
αποδείξει ότι πήρε µέτρα για να αποτρέψει εργαζόµενους/ες να κάνουν τέτοιες πράξεις.
IV. ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΩΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπήρξε σηµαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις που παρέχονται στην ερώτηση σχετικά
µε την ευθύνη του εργοδότη εκτός του χώρου εργασίας/ χρόνου εργασίας. ∆εκατέσσερις
χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική ∆ηµοκρατία, ∆ανία, Εσθονία, Γερµανία, Ουγγαρία, Ιταλία,
Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία και Σουηδία) ανέφεραν ότι οι εργοδότες
δεν θα µπορούσε να θεωρηθούν υπεύθυνοι για σεξουαλική παρενόχληση / παρενόχλησης
λόγω φύλου που έγινε έξω από το χώρο εργασίας ή εκτός των κανονικών ωρών εργασίας. Οι
υπόλοιπες χώρες ανέφεραν ότι ο τόπος και ο χρόνος που έγινε δεν προσκρούει στην ευθύνη
εργοδότη.

Στη Σλοβενία, ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να παρέχει ένα καλό και υγιές περιβάλλον
εργασίας µε ίσα δικαιώµατα για όλους ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου.

Στη Φινλανδία και την Ιρλανδία, υπάρχει η ευθύνη του εργοδότη, εάν η παρενόχληση
γίνεται για παράδειγµα σε κοινωνικές εκδηλώσεις, σε ένα πάρτι, κατά τη διάρκεια ενός
ταξιδιού ή µιας κατάρτισης, η οποία συνδέεται µε την εργασία. Ωστόσο, η συνοµοσπονδία
της φινλανδικής βιοµηχανίας και των εργοδοτών υπογραµµίζουν το γεγονός ότι, στην
περίπτωση εκδηλώσεων, όπως η οργάνωση πάρτι των Χριστουγέννων, η ευθύνη είναι
κάπως περιορισµένη λόγω των περιστάσεων, π.χ. αλκοόλ και χορό κλπ14.

Οµοίως, στην Κύπρο, το Λουξεµβούργο και την Πολωνία, η σεξουαλική παρενόχληση
µπορεί να συµβεί κατά την πρόσβαση στην απασχόληση ή επαγγελµατική κατάρτιση.
∆εδοµένου ότι οι σχετικές δραστηριότητες µπορούν να πραγµατοποιούνται εκτός του χώρου

13

Sex Discrimination (Amendment of Legislation) Regulations 2008, Implementing the Gender
Directive – 2004/113/EC

14
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εργασίας ή εκτός των κανονικών ωρών εργασίας, συνάγεται κατ 'ανάγκην ότι ο εργοδότης
µπορεί να έχει ευθύνη σε µια τέτοια περίπτωση.

Στην Πορτογαλία ο νόµος δεν ασχολείται ειδικά µε αυτό το θέµα, αλλά είναι δυνατό να
νοηθεί ότι η ευθύνη του εργοδότη επεκτείνεται επίσης σε αυτές τις καταστάσεις όπου αυτές
συνδέονται µε την εργασία. Ωστόσο, η Πορτογαλία έχει επικυρώσει το άρθρο 26 του
αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη στις οποίες προβλέπεται η κατάσταση αυτή.

Στο Ηνωµένο Βασίλειο, αν ο εργαζόµενος δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση/ παρενόχληση
λόγω φύλου εκτός του χώρου εργασίας ή εκτός των κανονικών ωρών εργασίας, αλλά είναι
κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, ο εργοδότης είναι υπεύθυνος.

Οι Κάτω Χώρες, επίσης θεωρούν τον εργοδότη ότι θα µπορούσε να είναι υπεύθυνος για την
παρενόχληση έξω από το χώρο εργασίας/ κανονικού ωραρίου εργασίας και ότι υπάρχει
κάποια νοµολογία για το θέµα αυτό. Σε ορισµένες περιπτώσεις ο εργοδότης είναι υπεύθυνος,
σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι.

Ρουµανία παρενόχληση εννοείται οποιαδήποτε ανεπιθύµητη συµπεριφορά, που σχετίζεται µε
το γεγονός ότι την ασκεί ένα άτοµο από το άλλο φύλο µε σκοπό ή αποτέλεσµα να επηρεάσει
την αξιοπρέπεια του ατόµου και / ή για τη δηµιουργία ενός εξευτελιστικού, εκφοβιστικού,
εχθρικού, ταπεινωτικού, προσβλητικού περιβάλλοντος15. Επίσης ο δράστης µπορεί να είναι
ατοµικά υπεύθυνος για τις πράξεις της Σεξουαλικής Παρενόχλησης / παρενόχλησης λόγω
φύλου.

Στη ∆ανία, Ιρλανδία, Λετονία, Πολωνία, Ισπανία και τη Σουηδία ο δράστης δεν είναι ατοµικά
υπεύθυνος για τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας.

V. ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Κώδικες πρακτικής αντιµετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης / παρενόχλησης λόγω
φύλου έχουν έντεκα χώρες (Αυστρία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Λιθουανία,
Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Σλοβενία, Ισπανία και Ηνωµένο Βασίλειο). Τέσσερις χώρες

15

Law no 202/2002 on equal opportunities between women and men
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δήλωσαν ότι οι κώδικες δεοντολογίας τους ήταν νοµικά δεσµευτικοί (Αυστρία, Λιθουανία,
Ιταλία και Κάτω Χώρες). Οι Κώδικες ορθής πρακτικής στην Ιρλανδία και το Ηνωµένο
Βασίλειο µπορούν να ληφθούν υπόψη από τα δικαστήρια. Όλοι οι κώδικες ορθής πρακτικής,
µε εξαίρεση την Αυστρία, καλύπτουν τόσο τη λεκτική, τη µη λεκτική και τη φυσική
δραστηριότητα. Οι κώδικες πρακτικής έχει αποδειχθεί ότι είναι σηµαντικοί, όταν η νοµοθεσία
πάνω στην οποία βασίζονται δεν ορίζει ρητά τη σεξουαλική παρενόχληση ή ακόµη και όταν
αυτή ρυθµίζεται από το νόµο. Στις περιπτώσεις αυτές κώδικες πρακτικής µπορεί να
βοηθήσουν να δώσουν νόηµα σε αφηρηµένες νοµοθετικές διατάξεις, ιδίως όταν αυτοί
λαµβάνονται υπόψη από τα δικαστήρια.
Από τις έντεκα χώρες που δηλώνουν ότι έχουν Κώδικες Πρακτικής, τέσσερις χώρες δήλωσαν
ότι οι κώδικες δεοντολογίας τους ήταν νοµικά δεσµευτικοί (Αυστρία, Ιταλία, Λιθουανία,
Κάτω Χώρες). Επίσης οι Κώδικες στην Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο µπορούν να
ληφθούν υπόψη από τα δικαστήρια. Τρεις χώρες, δήλωσαν ότι οι κώδικες τους δεν είναι
νοµικά δεσµευτικοί (Φινλανδία, Λουξεµβούργο και Μάλτα). Η Σλοβενία και η Ισπανία δεν
διευκρινίζουν αν οι κώδικες τους είναι δεσµευτικοί ή όχι.

VΙ. ΣYΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Οκτώ συνδικάτα/οργανώσεις των εργαζοµένων και τρεις εργοδοτικές οργανώσεις από οκτώ
χώρες (Τσεχία, ∆ανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Ισπανία)
δήλωσαν ότι συνήψαν συλλογικές συµβάσεις που ασχολήθηκαν µε τη σεξουαλική
παρενόχληση/παρενόχληση φύλου. Η πλειοψηφία των συνδικάτων και των εργοδοτικών
οργανώσεων ανέφεραν ότι οι συλλογικές συµβάσεις που ασχολούνται µε τη σεξουαλική
παρενόχληση ήταν δεσµευτικές. ∆ύο χώρες (Κύπρος και Ηνωµένο Βασίλειο), δήλωσαν ότι
οι συλλογικές συµβάσεις τους δεν είναι νοµικά δεσµευτικές. ∆εκαπέντε χώρες (Αυστρία,
Βέλγιο, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Λετονία, Λιθουανία,
Πολωνία, Μάλτα, Σλοβακία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο) δήλωσαν ότι δεν είχαν
περιλάβει

στις

συλλογικές

συµβάσεις

άρθρα

αντιµετώπισης

της

σεξουαλικής

παρενόχλησης/παρενόχλησης λόγω φύλου16.

16
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VΙΙ. ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Είκοσι χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, ∆ανία, Φινλανδία, Γαλλία,
Γερµανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία,
Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο) δήλωσαν ότι ο εργοδότης
είναι υπεύθυνος για σεξουαλική παρενόχληση/ παρενόχλησης λόγω φύλου που διαπράττεται
από υπάλληλο. Σε όλες τις χώρες ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για σεξουαλική παρενόχληση
που διαπράττεται από το ανώτερο προσωπικό και η ευθύνη ισχύει και για τους
συναδέλφους/σες του εργαζοµένου. Η κατάσταση σε σχέση µε τη σεξουαλική
παρενόχληση που διαπράττεται από τους πελάτες ποικίλει. Η ευθύνη του εργοδότη για τη
σεξουαλική παρενόχληση εκτός των κανονικών ωρών εργασίας/εκτός του χώρου
εργασίας εξετάστηκε µε δέκα χώρες να δείχνουν ότι ο εργοδότης θα µπορούσε να ευθύνεται
σε τέτοιες περιπτώσεις (Κύπρος, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες,
Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία και το Ηνωµένο Βασίλειο). Οι χώρες αυτές δήλωσαν ότι η
ώρα και ο τόπος στον οποίο έγινε η σεξουαλική παρενόχληση δεν θίγουν την ευθύνη του
εργοδότη. ∆εκαέξι χώρες, επίσης, δήλωσαν ότι ο δράστης είναι και ατοµικά υπεύθυνος για τις
πράξεις σεξουαλικής παρενόχλησης.

Σε γενικές γραµµές, όπου οι εργοδότες είναι νοµικά υπεύθυνοι για τη σεξουαλική
παρενόχληση/παρενόχλησης λόγω φύλου, η οποία λαµβάνει χώρα στην εργασία είναι επίσης
υπεύθυνοι για σεξουαλική παρενόχληση που πραγµατοποιείται από τρίτα πρόσωπα, καθώς
και από τους/τις συνάδελφους/σες ή προϊσταµένους/ες στο χώρο εργασίας. Σε γενικές
γραµµές, ότι οι εργοδότες µπορεί να ευθύνονται για τη σεξουαλική παρενόχληση/
παρενόχλησης λόγω φύλου, όταν συµβαίνει, εκτός εάν έχουν λάβει µέτρα για να την
αποτρέψουν.

Τα µέτρα περιλαµβάνουν προληπτικές ενέργειες περιλαµβανοµένης της

ευαισθητοποίησης, τη θέσπιση σαφών κανόνων σχετικά µε τη συµπεριφορά, την κατάρτιση
των εργαζοµένων, τη θέσπιση διαδικασιών υποβολής καταγγελιών, υιοθέτηση κώδικα και η
επιβολή κυρώσεων.
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VΙΙI. ΘΕΣΜΟΙ/ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
Είκοσι πέντε από τις χώρες (πλην της Ρουµανίας και Βουλγαρίας) δήλωσαν ότι υπάρχει
θεσµός/µηχανισµός στη χώρα τους στον οποία µπορούν να υποβληθούν παράπονα σε σχέση
µε τη σεξουαλική παρενόχληση/ παρενόχλησης λόγω φύλου. Η Λιθουανία και η Εσθονία δεν
είχαν µηχανισµούς µέχρι το 2004. Οι µηχανισµοί αυτοί περιλαµβάνουν παροχή προληπτικών
συµβούλων (Βέλγιο) και άτοµα ''εµπιστοσύνης'' (Κάτω Χώρες) για να παρέχουν υποστήριξη
και συµβουλές. Τα συνδικάτα και άλλες εξειδικευµένες οργανώσεις

περιγράφηκαν ως

παροχείς νοµικών συµβουλών και άλλης υποστήριξης στα θύµατα. Σε ότι αφορά τις
αποζηµιώσεις το χαµηλότερο πρόστιµο είναι £100 στερλίνες και το υψηλότερο πρόστιµο που
αναφέρθηκε ήταν £ 1.370.000 λίρες ( στο Ηνωµένο Βασίλειο).

Οι ερωτηθέντες στις περισσότερες χώρες τόνισαν κενά και ελλείψεις των υφιστάµενων
µηχανισµών σε ότι αφορά τη συλλογή πληροφοριών, που αφορούν, µεταξύ άλλων, τη
συχνότητα/έκταση και τη φύση/είδος σεξουαλικής παρενόχλησης/ παρενόχλησης λόγω
φύλου, το προφίλ του θύµατος, το προφίλ του δράστη, τη φύση του οργανισµού στον οποίο
έγινε η παρενόχληση και την έκβαση των δικαστικών διαδικασιών17.

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται συνοπτικά οι χώρες που εισήγαγαν ή µη πρόνοιες στις
νοµοθεσίες τους για κάλυψη των θυµάτων από παρενόχληση τρίτων προσώπων, αν
καλύπτουν τα οµοφυλόφιλα άτοµα, αν έχουν υιοθετήσει κώδικα και αν ενέταξαν το ζήτηµα
αυτό στις συλλογικές συµβάσεις.

17
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Χ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΑΤΟΜΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΑΤΟΜΑ
Παρενόχληση από τρίτα πρόσωπα είναι ο όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει την
παρενόχληση η οποία συµβαίνει όταν:
¬ Ένας υπάλληλος παρενοχλείται από ένα µη εργαζόµενο (π.χ. πωλητής, πελάτης, ένα µέλος
του διοικητικού συµβουλίου ή ένα ανεξάρτητο συνεργάτη, ανάδοχο κτλ)
¬ Ένας υπάλληλος µιας εταιρείας παρενοχλεί ένα µη εργαζόµενο, µε τον οποίο έχει µια
επιχειρηµατική σχέση (π.χ., ανεξάρτητος ανάδοχος, πωλητής, πλασιέ κτλ)18

Η σεξουαλική παρενόχληση που σχετίζεται µε τρίτα πρόσωπα µπορεί να πάρει πολλές
µορφές: α) Να είναι σωµατική, ψυχολογική, λεκτική ή/και µη λεκτική
β) να γίνει µια φορά ή συστηµατικά από ένα άτοµο ή µια οµάδα
γ) να προέρχεται από ενέργειες ή τη συµπεριφορά των πελατών, των ασθενών, των χρηστών
των υπηρεσιών, των µελών του νοικοκυριού, ή του φορέα παροχής υπηρεσιών
δ) περιλαµβάνει από έλλειψη σεβασµού µέχρι σοβαρότερες απειλές και σωµατική επίθεση
ε) Παρουσιάζεται σε χώρο εργασίας, σε δηµόσιο χώρο ή σε ένα ιδιωτικό περιβάλλον

Το θέµα της άσκησης βίας από τρίτα πρόσωπα είναι αρκετά διαφορετικό από το ζήτηµα της
βίας και της παρενόχληση (µεταξύ συναδέλφων) στο χώρο εργασίας, και αρκετά σηµαντικό
από την άποψη του αντικτύπου στην υγεία και στην ασφάλεια των εργαζοµένων.
Αν και υπάρχουν τοµεακές και οργανωτικές διαφορές σε σχέση µε τα τρίτα πρόσωπα
σε διάφορα επαγγέλµατα και χώρους εργασίας, τα βασικά στοιχεία της καλής πρακτικής και
τα βήµατα για την αντιµετώπισή του φαινοµένου είναι κοινά για όλα τα εργασιακά
περιβάλλοντα. Τα στοιχεία αυτά είναι:
-µια εταιρική προσέγγιση
-σαφής ορισµός
- πρόληψη µέσω της αξιολόγησης των κινδύνων,
-ευαισθητοποίηση
-κατάρτιση
-σαφής αναφορά και παρακολούθηση και
- κατάλληλη αξιολόγηση.
18

Melanie L. Herman & Jennifer Chandler(2006). Third-Party Harassment: Is Your Nonprofit at Risk? A

Risk Management Webinar
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XΙ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Το 2010 οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι, υιοθέτησαν τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές
για την προστασία των εργαζοµένων από φαινόµενα σεξουαλικής παρενόχλησης που γίνονται
από τρίτα πρόσωπα.
1. Ο στόχος των κατευθυντήριων γραµµών19 είναι να υποστηρίξει τη δράση (α) από τους
εργοδότες, τους εργαζοµένους και τους εκπροσώπους / συνδικαλιστικών οργανώσεων για την
πρόληψη, τη µείωση και άµβλυνση περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης από τρίτους
και τις συνέπειες της.
2.

οι κοινωνικοί εταίροι αναγνωρίζουν ότι τα πρακτικά µέτρα για την πρόληψη και

διαχείριση της σεξουαλικής παρενόχλησης και/ ή άσκησης βίας από τρίτα πρόσωπα δεν
έχουν ακόµη αναπτυχθεί σε πολλούς χώρους εργασίας.
Αυτά τα µέτρα πρέπει να περιλαµβάνουν: α) Αύξηση της ευαισθητοποίησης και της
κατανόησης των εργοδοτών, των εργαζοµένων, των εκπροσώπων τους και άλλων δηµόσιων
αρχών (π.χ. υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας, της αστυνοµίας, κλπ)
β) δέσµευση των κοινωνικών εταίρων για συνεργασία και να µοιραστούν τις εµπειρίες και
ορθές πρακτικές, προκειµένου να βοηθήσουν στην πρόληψη και στη διαχείριση των
προβληµάτων της παρενόχλησης και / ή τη βία που έγινε από τρίτα πρόσωπα, προκειµένου να
µειώσει τις επιπτώσεις στην υγεία των εργαζοµένων και στην ευηµερία, στην απουσία λόγω
ασθένειας και στην παραγωγικότητα.
γ) Παροχή κατευθυντήριων γραµµών σε εργοδότες, εργαζοµένους και αντιπροσώπους τους
σε όλα τα επίπεδα µε για να εντοπίσουν, να αποφύγουν και να αντιµετωπίσουν προβλήµατα
που σχετίζονται µε την παρενόχληση και τη βία που γίνεται από τρίτα πρόσωπα.

Οι εργοδότες πρέπει να έχουν ένα σαφές πλαίσιο πολιτικής για την πρόληψη και τη
διαχείριση των περιστατικών αυτών, το οποίο θα πρέπει να ενσωµατωθεί στη γενική τους
πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια. Οι πολιτικές αυτές πρέπει να αναπτυχθούν από τους
εργοδότες σε διαβούλευση µε τους εργαζοµένους και τους εκπροσώπους τους, σύµφωνα µε
την εθνική νοµοθεσία, συλλογικές συµβάσεις ή / και πρακτική. Ειδικότερα για την υγεία και
αξιολόγηση των κινδύνων της ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους και σε επιµέρους

19
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λειτουργίες της εργασίας εργασία πρέπει να περιλαµβάνει µια δράση προσανατολισµένη προς
την αξιολόγηση των κινδύνων που µπορεί να προέλθουν από τρίτα πρόσωπα.

Ένα κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής για έναν εργοδότη υποστηρίζεται κυρίως από τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) Συνεχής ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους διευθυντές, τους εργαζοµένους και τους
εκπροσώπους τους και των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε όλα τα στάδια
β) Σαφής καθορισµός της βίας και της παρενόχλησης από τρίτα πρόσωπα, δίνοντας
παραδείγµατα διαφορετικών µορφών που µπορεί να πάρει20.
γ) κατάλληλες πληροφορίες στους πελάτες, στους χρήστες των υπηρεσιών, στα µέλη του
κοινού, σε ασθενείς που να περιγράφουν ότι η παρενόχληση και η βία προς τους
εργαζόµενους δεν θα γίνει ανεκτή και ότι ενδεχοµένως να ληφθούν και νοµικά µέτρα
δ) Μια πολιτική που βασίζεται στην αξιολόγηση των κινδύνων που µπορεί να λάβει υπόψη τα
διάφορα επαγγέλµατα, τις θέσεις και πρακτικές εργασίας, που θα επιτρέπει τον προσδιορισµό
των πιθανών προβληµάτων και το σχεδιασµό των κατάλληλων απαντήσεων και πρακτικών,
για

παράδειγµα:

-Η διαχείριση των προσδοκιών, παρέχοντας σαφή πληροφόρηση σχετικά µε τη φύση και το
επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών/ χρηστών των υπηρεσιών και να προβλέπει

τις

διαδικασίες έναντι των τρίτων προσώπων και να εκφράζει τη δυσαρέσκειά τους
-Η ενσωµάτωση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος στο σχεδιασµό του χώρου εργασίας
-Παροχή των κατάλληλων "εργαλείων" για την προστασία των εργαζοµένων, π.χ. διαύλων
επικοινωνίας, παρακολούθησης, τα µέτρα ασφαλείας, κλπ.
-Οι συµφωνίες συνεργασίας µε τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές, όπως η αστυνοµία, κοινωνικές
υπηρεσίες και επιθεωρήσεις
-Η κατάλληλη κατάρτιση για τη διαχείριση και τους εργαζόµενους η οποία θα περιλαµβάνει
τη γενική ασφάλεια σε σχέση µε τα εργασιακά καθήκοντα και το εργασιακό περιβάλλον, και
η οποία µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερες συγκεκριµένες δεξιότητες όπως είναι οι
τεχνικές για την αποφυγή ή τη διαχείριση των συγκρούσεων.
ε) Η διαδικασία για την παρακολούθηση και τη διερεύνηση καταγγελιών για παρενόχληση
και/ ή τη βία από τρίτα πρόσωπα, και να ενηµερώνει τα θύµατα για την πρόοδο της κάθε
σχετικής έρευνας και δράσης.

20
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στ) Οι σαφείς πολιτικές για τη στήριξη που θα προσφέρει στους εργαζοµένους που είναι
εκτεθειµένοι σε παρενόχληση και/ ή τη βία από τρίτα πρόσωπα, οι οποίες, για παράδειγµα,
και

ανάλογα

µε

τις

περιστάσεις,

θα

µπορούσε

να

περιλαµβάνει

ιατρική

(συµπεριλαµβανοµένης της ψυχολογικής), νοµική, πρακτική, και / ή οικονοµική υποστήριξη
(π.χ. πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη η οποία θα υπερβαίνει τις εκ του νόµου υποχρεώσεις).
ζ) σαφείς απαιτήσεις σχετικά µε την αναφορά των περιστατικών από τους υπαλλήλους και
για τα µέτρα που λαµβάνονται για την προστασία αυτών των εργαζοµένων από ενδεχόµενα
αντίποινα και στην αντιµετώπιση θεµάτων σε άλλες δηµόσιες, αρχές, π.χ. αστυνοµία,
υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας κλπ., στο πλαίσιο των εθνικών πρακτικών και διαδικασιών.
η) σαφείς πολιτικές σχετικά µε το πότε πρέπει να καταγγείλει κάποιος ή να ανταλλάξουν
πληροφορίες σχετικά µε τους δράστες/τρίτα πρόσωπα µε άλλους εργοδότες και τις δηµόσιες
αρχές, µε σεβασµό στην προσωπική ακεραιότητα, την εµπιστευτικότητα, τις νοµικές
υποχρεώσεις και την προστασία των προσωπικών δεδοµένων21.
θ) Μια διαφανής και αποτελεσµατική διαδικασία για την καταγραφή γεγονότων και
στοιχείων για την παρακολούθηση και διασφάλιση της παρακολούθησης των εφαρµοζόµενων
πολιτικών στα για να εξασφαλίσει ότι το πλαίσιο της πολιτικής είναι γνωστό και κατανοητό
από
το διευθυντικό προσωπικό, τους εργαζόµενους και τα τρίτα πρόσωπα

Η εφαρµογή και παρακολούθηση των κατευθυντήριων γραµµών περιλαµβάνει τρία στάδια.
Στάδιο 1 - ∆έσµευση και διάδοση
Υπογράφονται από τους κοινωνικούς εταίρους που

θα διαδώσουν τις κατευθυντήριες

γραµµές και θα λάβουν µέτρα για την αξιολόγηση και αντιµετώπιση του θέµατος αυτού,
χρησιµοποιώντας το πλαίσιο πολιτικής που προσδιορίζεται ανωτέρω.
- ζητούν από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει ένα σχέδιο για τη διάδοση
και την προώθηση των κατευθυντήριων γραµµών, µεταξύ άλλων µέσω της διοργάνωσης
εργαστηρίων µε τη διοργάνωση πριν από το τέλος του 2011
-Ενθάρρυνση της προώθησης των κατευθυντήριων γραµµών στα κράτη µέλη σε όλα τα
κατάλληλα επίπεδα, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές πρακτικές, µέσω κοινών ή/και
διαφορετικών δράσεων.
Με δεδοµένο το ενδιαφέρον του υπό εξέταση θέµατος, οι κοινωνικοί εταίροι θα µεταδώσουν
επίσης το έγγραφο αυτό σε όλους τους σχετικούς φορείς σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
21
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Θα καλέσουν επίσης τα µέλη τους εκτός ΕΕ να κάνουν χρήση των κατευθυντήριων
γραµµών22.

Στάδιο 2 – Ευαισθητοποίηση
Οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι θα δώσουν δηµοσιότητα στο θέµα της παρενόχλησης από τρίτα
πρόσωπα και θα αναπτύξουν και θα ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές στον τοµέα αυτό στο
πλαίσιο των τοµέων τους. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει οποιοδήποτε µέσο κατάλληλο για
την τρέχουσα κατάσταση της γνώσης και της εµπειρίας του φαινοµένου αυτού στο κράτος
µέλος και / ή τοµέα και λαµβάνοντας υπόψη τις εργασίες που έχουν ήδη αναληφθεί στο
αυτόν τον τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των:
-περαιτέρω έρευνα
-Εκδόσεις
-Συνέδρια συγκεντρώνοντας τα ενδιαφερόµενα µέρη να µοιραστούν καλές πρακτικές και/ ή
την κατεύθυνση λύσεων για το πρόβληµα

Στάδιο 3 - Έλεγχος και παρακολούθηση
Οι υπογράφοντες κοινωνικοί εταίροι:
-θα δώσουν µια έκθεση προόδου το 2012 για τον κοινωνικό διάλογο µε τις αντίστοιχες
τοµεακές επιτροπές και των αντίστοιχων κλάδων για να προετοιµάσουν µια κοινή έκθεση.
-Κατά την προετοιµασία της προσεχούς συνόδου κορυφής της ΕΕ οι κοινωνικοί εταίροι θα
λάβουν υπόψη τις εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές.
-πολλαπλές τοµεακές συναντήσεις και παρακολούθηση ανάλογα µε την περίπτωση και µιας
τελικής κοινής αξιολόγηση που θα πραγµατοποιηθεί το 201323

Οι διάφορες µορφές παρενόχλησης και βίας µπορούν να επηρεάσουν τους χώρους εργασίας.
Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι αναγνωρίζουν ότι η παρενόχληση και η βία µπορούν
δυνητικά να πλήξουν κάθε εργασιακό χώρο και οποιοδήποτε εργαζόµενο, ανεξάρτητα από το
µέγεθος της εταιρείας, τον τοµέα δραστηριότητας ή τη µορφή της απασχόλησης σύµβαση ή
σχέση. Ωστόσο, ορισµένες οµάδες και τοµείς µπορεί να διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο.
Στην πράξη, δεν επηρεάζονται όλοι οι χώροι εργασίας και όλοι οι εργαζόµενοι. Οι
22
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επιχειρήσεις πρέπει να έχουν µια σαφή δήλωση που θα υπογραµµίζει ότι η παρενόχληση και
η βία δεν θα γίνει ανεκτή. Αυτή η δήλωση θα διευκρινίζει τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθούνται όταν προκύπτουν περιστατικά.
Οι διαδικασίες µπορεί να περιλαµβάνουν ένα ανεπίσηµο στάδιο, όπως η αυτόνοµη
Ευρωπαϊκή συµφωνία-πλαίσιο σχετικά µε την παρενόχληση και τη βία στην εργασία των
BUSINESSEUROPE,

UEAPME,

CEEP

και

ETUC

(και

η

επιτροπή

σύνδεσης

EUROCADRES / CEC) στην οποία ένα άτοµο που χαίρει εµπιστοσύνης από τη διοίκηση και
τους εργαζοµένους είναι διαθέσιµο να παρέχει συµβουλές και βοήθεια. Προϋπάρχουσες
διαδικασίες µπορεί να είναι κατάλληλες για την αντιµετώπιση της παρενόχλησης και της
βίας. Μια κατάλληλη διαδικασία στηρίζεται αλλά δεν περιορίζεται στα εξής: Είναι προς το
συµφέρον όλων των µερών να προχωρήσουν µε την απαραίτητη διακριτικότητα για την
προστασία της αξιοπρέπειας και της προστασία της ιδιωτικής ζωής όλων.

∆εν πρέπει να αποκαλύπτονται πληροφορίες σε µέρη που δεν εµπλέκονται στην υπόθεση
Οι καταγγελίες πρέπει να ερευνώνται και να αντιµετωπίζονται χωρίς άσκοπη καθυστέρηση
Σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη πρέπει να παρέχεται αµερόληπτη ακρόαση και δίκαιη
µεταχείριση
Οι καταγγελίες πρέπει να τεκµηριώνονται µε λεπτοµερείς πληροφορίες

και ψευδείς

κατηγορίες, δεν πρέπει να είναι ανεκτές και µπορεί να οδηγήσου σε πειθαρχικές κυρώσεις. Η
εξωτερική βοήθεια µπορεί να βοηθήσει το θύµα να λάβει υποστήριξη και, εφόσον απαιτείται,
βοήθεια επανένταξης. Οι εργοδότες, κατόπιν διαβούλευσης µε τους εργαζοµένους και/ ή
τους εκπρόσωπους τους, θα καταρτίζουν, αναθεωρούν και παρακολουθούν αυτές τις
διαδικασίες για να εξασφαλίσουν την αποτελεσµατικότητά τους και την πρόληψη των
περιστατικών24.

24

EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS(16 July2010).
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ΧΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η διερεύνηση για τη µελέτη αυτή έγινε για να καταγραφεί η νοµοθετική κάλυψη της
σεξουαλικής παρενόχλησης σε ότι αφορά τα τρίτα πρόσωπα. Τελικά δεν περιορίστηκε σε
αυτό το θέµα, αλλά συµπεριέλαβε κι άλλες πρόνοιες που δεν υπάρχουν στην κυπριακή
νοµοθεσία για ενηµέρωση και πιθανή αξιοποίηση τους.

Φαίνεται, από τις συγκεντρωθείσες πληροφορίες ότι ενώ υπάρχει µια κοινή βάση στη
νοµοθεσία στα διάφορα κράτη µέλη, εν τούτοις δεν υπάρχει µια οµοιόµορφη πολιτική σε
επιµέρους

θέµατα,

όπως

αυτά

που

εξετάστηκαν

και

περιλαµβάνουν

την

παρενόχληση/σεξουαλική παρενόχληση από τρίτα άτοµα, τα οµοφυλόφιλα άτοµα, το χώρο
και χρόνο που επισυµβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, η υιοθέτηση κώδικα πρακτικής, ρήτρα σε
συλλογικές συµβάσεις κτλ.

Επίσης κάποια θέµατα δεν είναι ξεκάθαρα στις νοµοθεσίες κάποιων χωρών, όπως αν
καλύπτεται η παρενόχληση/σεξουαλική παρενόχληση σε οµοφυλόφιλα άτοµα, ο χώρος και
χρόνος που συµβαίνει ένα περιστατικό, αν συµβαίνει µια ή περισσότερες φορές κτλ. Η
κυπριακή νοµοθεσία έχει αυτή την αδυναµία και θα πρέπει να µας απασχολήσει όταν θα
ετοιµαστεί η πρόταση για πιθανές τροποποιήσεις στη νοµοθεσία.

Σηµειώνεται ότι µε την ευκαιρία αυτής µικρής µελέτης, έχουν συλλεχθεί σχεδόν όλες οι
νοµοθεσίες των κρατών µελών και δόθηκε το έναυσµα για µια σφαιρική συγκριτική µελέτη
ανά άρθρο για να διαφανούν τόσα τα κενά και οι αδυναµίες της δικής µας νοµοθεσίας όσο
και κάποιες πιο προοδευτικές πρόνοιες ή πιο ξεκάθαρες πρόνοιες ως προς την ερµηνεία τους.

ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙ∆Α ΕΙΦ

93

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΙΦ -2012

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Consideration of reports
submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women, Fourth periodic report of States parties-Slovenia
EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, Euro Commerce, CoESS(16
July2010). EUROPEAN SOCIAL DIALOGUE: MULTI-SECTORAL GUIDELINES TO
TACKLE THIRD-PARTY VIOLENCE AND HARASSMENT RELATED TO WORK
LAW OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA ON EQUAL OPPORTUNITIES, 1
DECEMBER 1998 NO VIII-947, VILNIUS, CHAPTER 456, EQUALITY FOR MEN AND
WOMEN ACT, TO PROMOTE EQUALITY FOR MEN AND WOMEN. ACT I OF 2003.
Melanie L. Herman & Jennifer Chandler (2006). Third-Party Harassment: Is Your
Nonprofit at Risk? A Risk Management Webinar
Sex Discrimination (Amendment of Legislation) Regulations 2008, Implementing the
Gender Directive – 2004/113/EC
The Irish Presidency of the European Union in association with FGS Consulting and
Professor Aileen McGolgan(2004).XREPORT ON SEXUAL HARASSMENT IN THE
WORKPLACE IN EU MEMBER STATESU
Tsekos Mary Ellen(2004). The New European Union Directive on Sexual Harassment and
Its Implications for Greece Human Rights Brief. A Legal Resource for the International
Human Rights Community, Volume 10 Issue 2
AL
Zippel Kathrin S(2006). The Politics of Sexual Harassment: A Comparative Study of the
United States, the European Union, and Germany. Cambridge University Press

ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙ∆Α ΕΙΦ

94

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΙΦ -2012
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Κώδικας Πρόληψης και Καταστολής σεξουαλικής
παρενόχλησης στο χώρο εργασίας (τελικό)

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ XΩΡO

Μάρτιος 2012

ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ, Επιστηµονική Συνεργάτιδα Επιτροπής Ισότητας Αντρών και
Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση

ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙ∆Α ΕΙΦ

95

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΙΦ -2012

Ι. ΣΚΟΠΟΣ
(1) Σκοπός αυτού του κώδικα είναι η σωστή πρόληψη και αντιµετώπιση περιστατικών
παρενόχλησης σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο του Οργανισµού.
(2) Ο κώδικας αυτός παρέχει τις απαραίτητες διαδικασίες χειρισµού του προβλήµατος και
παρεµπόδισης επανάληψης του.
(3) Ενθαρρύνει και προωθεί την ανάπτυξη και εφαρµογή πολιτικών και διαδικασιών που
οδηγούν στη δηµιουργία «καθαρών» εργασιακών χώρων από περιστατικά σεξουαλικής
παρενόχλησης, όπου εργοδότης και εργαζόµενοι/ες σέβονται αµοιβαία την ακεραιότητα και
αξιοπρέπεια και το δικαίωµα τους για ισοτιµία στον εργασιακό χώροi.
Ο Οργανισµός αντιλαµβανόµενος τη σοβαρότητα του αδικήµατος της σεξουαλικής
παρενόχλησης και παρενόχλησης ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δεχτεί καµιά δικαιολόγηση τέτοιων
φαινοµένων από οποιονδήποτε και αν προέρχονται και θέτει ως στόχο:
(α) τη δηµιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, όπου όλο το προσωπικό θα
συµπεριφέρεται µε αξιοπρέπεια, ευγένεια και σεβασµό ο/ή ένας/µια προς τον/την άλλο/η
(β) τη δηµιουργία και εφαρµογή ενός συστήµατος εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του
προσωπικού σε σχέση µε τη σεξουαλική παρενόχληση, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του
αναφορικά µε αυτή
(γ) τη δηµιουργία και εφαρµογή µιας εσωτερικής διαδικασίας πρόληψης, αντιµετώπισης και
διερεύνησης παραπόνων
(δ) την αντιµετώπιση όλων των καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχλησης δίκαια, µε
ευαισθησία, εντός λογικών χρονικών πλαισίων και µε πλήρη εχεµύθεια
(ε) την προστασία

από εκδικητικές ενέργειες εναντίον των παραπονούµενων και των

προσώπων που επιθυµούν να δώσουν µαρτυρία σχετικά µε καταγγελία
(στ) την ενθάρρυνση των εργαζοµένων να αναφέρουν τέτοιες συµπεριφορές που
παραβιάζουν

την

πολιτική

του

Οργανισµού

για

αντιµετώπιση

της

σεξουαλικής

ii

παρενόχλησης .
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2. ΣΤΟΧΟΣ
2.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ
(1) Παρά το γεγονός ότι ο κώδικας αυτός σκοπεύει να καθοδηγήσει τον Οργανισµό ως
εργοδότη και το προσωπικό του, οι θύτες και τα θύµατα σεξουαλικής παρενόχλησης µπορεί
να περιλαµβάνουν:
(α) Ιδιοκτήτες/τριες
(β) Εργοδότες
(γ) ∆ιευθυντές/τριες
(δ) Προϊσταµένους/ες.
(ε) Εργαζόµενους/ες
(στ) Υποψήφιους/ες για εργασία.
(ζ) Προµηθευτές.
(η) Εργολάβους.
(θ) άλλα άτοµα που συναλλάσσονται µε τον Οργανισµό
(2) Καµία διάταξη του 2 (1) δεν παρέχει υποχρέωση στους εργοδότες να λάβουν πειθαρχικές
κυρώσεις σε περίπτωση µη εργαζοµένωνiii.

3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
(1) Σεξουαλική παρενόχληση είναι κάθε ανεπιθύµητη πράξη από τον αποδέκτη της,
σεξουαλικής φύσης. Αυτή η ανεπιθύµητη φύση είναι το όριο που διαχωρίζει από τη
συµπεριφορά που είναι επιθυµητή και αµοιβαία.
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(2) Μια πράξη γίνεται σεξουαλική παρενόχληση αν:
(α) Η συµπεριφορά επιµένει, αν και ένα µόνο περιστατικό της παρενόχλησης µπορεί να
αποτελεί κι αυτό σεξουαλική παρενόχληση και / ή
(β) Ο/η δέκτης/τρια έχει ξεκαθαρίσει ότι θεωρεί τη συµπεριφορά προσβλητική iv
4. ΜΟΡΦΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
(1) Η σεξουαλική παρενόχληση µπορεί να περιλαµβάνει ανεπιθύµητη φυσική, λεκτική ή µη
λεκτική επαφή και δεν περιορίζεται στα παραδείγµατα που ακολουθούν:
(α) Η φυσική επαφή περιλαµβάνει κάθε φυσική ανεπιθύµητη επαφή, η οποία καλύπτει από
άγγιγµα µέχρι σεξουαλική κακοποίηση και βιασµό, και περιλαµβάνει ακόµα και το σωµατικό
έλεγχο από ή στην παρουσία του αντίθετου φύλου. Ο βιασµός και η σεξουαλική κακοποίηση
αποτελούν ποινικό αδίκηµα µε βάση τον ποινικό κώδικα.
(β) Λεκτικές µορφές σεξουαλικής παρενόχλησης περιλαµβάνουν εισηγήσεις και υποδείξεις,
σεξουαλικές συµβουλές, σχόλια µε σεξουαλικό περιεχόµενο, ανέκδοτα σεξουαλικού
περιεχοµένου ή προσβολές ή ανεπιθύµητα γραφικά σχόλια για το σώµα που γίνεται στην
παρουσία ή απευθύνονται σ΄αυτούς/ες, ανεπιθύµητες και ακατάλληλες ερωτήσεις σχετικά µε
τη σεξουαλική ζωή ενός ατόµου.
(γ) Μη λεκτικές µορφές της σεξουαλικής παρενόχλησης περιλαµβάνουν ανεπιθύµητα
υπονοούµενα, ανεπιθύµητες χειρονοµίες, ασέλγεια, και/ή ανεπιθύµητη επίδειξη σεξουαλικών
εικόνων και αντικειµένων, µηνύµατα στο κινητό ή ηλεκτρονικά µηνύµατα αισχρού
περιεχοµένου κτλ.
(δ) Quid pro quo παρενόχληση υπάρχει όταν ένας ιδιοκτήτης, εργοδότης, επόπτης, µέλος
αναλαµβάνει τη διαχείριση ή συνεργάζεται ή επιχειρεί να επηρεάσει συνθήκες εργασίας,
προαγωγές, την κατάρτιση, την πειθαρχία, την απόλυση, αυξήσεις µισθού, αύξηση ή άλλο
όφελος ενός/µιας υπαλλήλου ή υποψήφιου ατόµου για εργασία, µε αντάλλαγµα τις
σεξουαλικές χάρες.
(2) Σεξουαλική ευνοιοκρατία υπάρχει όταν ένα πρόσωπο που είναι σε µια θέση εξουσίας
αµείβει µόνο εκείνους/ες οι οποίοι/ες ανταποκρίνονται στις σεξουαλικές προτάσεις του, ενώ
άλλοι/ες εργαζόµενοι/ες που αξίζουν αλλά δεν ανταποκρίνονται στις σεξουαλικές του
προτάσεις στερούνται προαγωγής ή µισθολογικών αυξήσεων ή άλλων ωφεληµάτωνv.
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Η σεξουαλική παρενόχληση και παρενόχληση λόγω φύλου µπορεί να εκδηλωθεί µε
διάφορους τρόπους, όπως, για παράδειγµα:

Συµπεριφορά σεξουαλικής φύσεως ή βασιζόµενη στο φύλο, εκφραζόµενη µε πράξεις:
•

Ανεπιθύµητα ή και προσβλητικά αγγίγµατα, χάδια ή φιλιά σε οποιοδήποτε µέρος του
σώµατος

•

Αχρείαστη οικειότητα

•

Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, εντός ή/και εκτός εργασίας

•

Συµπεριφορά που µπορεί να θεωρηθεί ποινικό αδίκηµα µε βάση τον Ποινικό Κώδικα,
όπως, για παράδειγµα, βιασµός, κοινή επίθεση, άσεµνη επίθεση εναντίον γυναίκας,
άσεµνη επίθεση εναντίον άντρα κ.ο.κvi

Συµπεριφορά σεξουαλικής φύσεως ή βασιζόµενη στο φύλο, εκφραζόµενη µε λόγια:
•

Ανήθικα ή προσβλητικά σχόλια ή «αστεία»

•

Ανεπιθύµητες προσκλήσεις για ραντεβού ή για σεξουαλική επαφή

•

∆ιεισδυτικές ερωτήσεις αναφορικά µε την προσωπική ζωή ή το σώµα και σεξουαλικά
υπονοούµενα

•

Προφορικά ερωτόλογα και ενοχλητικό φλερτάρισµα

•

Προσβολές ή πειράγµατα σε σχέση µε το φύλο ή/και το σεξουαλικό
προσανατολισµόvii

Συµπεριφορά σεξουαλικής φύσεως ή βασιζόµενη στο φύλο, µη εκφραζόµενη µε λόγια:
•

Επίµονα κοιτάγµατα ή πρόστυχες χειρονοµίες και νοήµατα µε τα µάτια, χέρια,
γλώσσα, σφυρίγµατα κ.ο.κ

•

Μηνύµατα µέσω κινητών τηλεφώνων µε προσβλητικό περιεχόµενο

•

Προβολή ή έκθεση εικόνων, φωτογραφιών, ταινιών σεξουαλικού περιεχοµένου, µε
οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο

•

Γραπτά ερωτόλογαviii

Σεξουαλική παρενόχληση δεν είναι η σεξουαλική επαφή, ερωτοτροπίες ή φιλίες οι οποίες
είναι καλοδεχούµενες ή αµοιβαίεςix.
5. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
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(1) Ο Οργανισµός .... έχει θέσει στις προτεραιότητες του τη δηµιουργία και διατήρηση ενός
εργασιακού περιβάλλοντος,

στο οποίο η αξιοπρέπεια όλων των εργαζοµένων γίνεται

σεβαστή. Ως εκ τούτου τα θύµατα σεξουαλικής παρενόχλησης ενθαρρύνονται και
προτρέπονται να αισθάνονται ότι τα παράπονά τους δεν θα αγνοούνται ή δεν θα θεωρούνται
ασήµαντα και να µη φοβούνται αντίποινα. Αντίποινα ή οποιεσδήποτε άλλες εκδικητικές
ενέργειες δεν θα υποστούν ούτε άλλοι/ες εργαζόµενοι/ες που θα δώσουν µαρτυρία.
Οι παρακάτω οδηγίες πρέπει απαραίτητα να τηρούνται από:
(α) ∆ιευθυντές/ντριες, προϊστάµενους/ες και υπαλλήλους, οι οποίοι οφείλουν να απέχουν από
τη διάπραξη πράξεων σεξουαλικής παρενόχλησης.
(β) Όλοι οι διευθυντές/ντριες, προϊστάµενοι/ες και εργαζόµενοι/ες έχουν να διαδραµατίσουν
ρόλο, συµβάλλοντας στη δηµιουργία και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο
οποίο η σεξουαλική παρενόχληση θα είναι απαράδεκτη. Θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα
πρότυπα συµπεριφοράς τους δεν προκαλούν αδίκηµα και θα πρέπει να αποθαρρύνουν την
απαράδεκτη συµπεριφορά εκ µέρους των άλλων.
(γ) Οι διευθυντές/ντριες και οι προϊστάµενοι/ες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα άτοµα, όπως
πελάτες, προµηθευτές, οι αιτούντες εργασία και άλλοι που έχουν σχέση µε τον
Οργανισµό/την επιχείρηση, δεν υπόκεινται σε σεξουαλική παρενόχληση από οποιοδήποτε
µέλος του προσωπικού τους, περιλαµβανοµένων των προϊστάµενων ή και το αντίθετο.
(δ) Οι διευθυντές/ντριες και οι προϊστάµενοι πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα που
απαιτούνται, σύµφωνα µε αυτό τον κώδικα, όταν οι περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης
που συµβαίνουν στο χώρο εργασίας περιέρχονται σε γνώση τουςx.
6. ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(1) Ο Οργανισµός........ ως πρώτο βήµα για να εκφράσει την ανησυχία και τη δέσµευση
του για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της σεξουαλικής παρενόχλησης, εκδίδει
αυτή τη δήλωση πολιτικής η οποία προβλέπει ότι:
(α) Όλοι οι εργαζόµενοι/ες έχουν υποχρέωση να συµµορφώνονται µε την πολιτική του
Οργανισµού στο θέµα της σεξουαλικής παρενόχλησης και να προσφέρουν στήριξη στο θύµα
σεξουαλικής παρενόχλησης
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(β) Όλοι οι εργαζόµενοι/ες έχουν υποχρέωση πλήρους εχεµύθειας προς τους υπόλοιπους
συναδέλφους σε περίπτωση που καταθέτουν στοιχεία ως µέρος της διερεύνησης της
καταγγελίας. Σχολιασµός εµπιστευτικών πληροφοριών ή και διάδοση φηµών δεν πρέπει και
δεν θα γίνεται ανεκτή.
(γ) Όλοι οι εργαζόµενοι/ες, οι αιτούντες/σες εργασία και άλλα πρόσωπα που έχουν σχέση µε
την επιχείρηση, έχουν το δικαίωµα να αντιµετωπίζονται µε αξιοπρέπεια.
(δ) Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας δεν θα είναι επιτρεπτή ή ανεκτήxi και θα
τιµωρείται αυστηρά (άρθρο 5).
(ε) Τα άτοµα που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας έχουν
δικαίωµα να υποβάλουν παράπονο γι 'αυτό έχουν ληφθεί τα κατάλληλα µέτρα από τον
Οργανισµό(άρθρο 7).
(2) Ο Οργανισµός έχει υποχρέωση να εφαρµόσει τον κώδικα αυτό και να λάβει
πειθαρχικά µέτρα εναντίον όσων εργαζοµένων δεν συµµορφώνονται µε την πολιτική
αυτή.
(α) Όλοι/ες εργαζόµενοι/ες, υποψήφιοι/ες για εργασία και άλλα πρόσωπα που συνεργάζονται
µε τον Οργανισµό, έχουν δικαίωµα να αντιµετωπίζονται µε αξιοπρέπεια.
(β) Η σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο δεν επιτρέπεται και δεν συγχωρείται.
(γ) Τα άτοµα που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας έχουν
δικαίωµα να υποβάλουν παράπονο στο άτοµο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Οργανισµό
για το σκοπό αυτό.
(3) Η διαδικασία που θα ακολουθείται από τους υπαλλήλους που έχουν πέσει θύµατα
σεξουαλικής παρενόχλησης είναι η ακόλουθη:
(α) Οι καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης θα αντιµετωπίζονται σοβαρά, γρήγορα, µε
ευαισθησία και µε εχεµύθεια.
(β) Οι εργαζόµενοι/ες θα προστατεύονται από θυµατοποίηση, αντίποινα και από ψεύτικες
κατηγορίες.
(4) Ο κώδικας αυτός κοινοποιείται προς όλους/ες τους/τις εργαζοµένους/ες.
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7. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
Ο Οργανισµός έχει αναπτύξει σαφείς διαδικασίες για την αντιµετώπιση της σεξουαλικής
παρενόχλησης. Αυτές οι διαδικασίες εξασφαλίζουν την επίλυση των προβληµάτων µε ένα
ευαίσθητο, αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο.
(1) Συµβουλές και βοήθεια
Επειδή η σεξουαλική παρενόχληση είναι ένα ευαίσθητο θέµα και το θύµα µπορεί να µην
αισθάνεται άνετα να προσεγγίσει το δράστη ή να καταθέσει επίσηµη διαµαρτυρία ή να
απευθυνθεί προς συναδέλφους/σες για υποστήριξη, ο Οργανισµός έχει ορίσει τον/την ........ως
το άτοµο στο οποίο τα θύµατα µπορούν να απευθυνθούν για εµπιστευτικές συµβουλές. Για
το σκοπό αυτό το άτοµο αυτό έχει καταρτιστεί επαρκώς από την Επιτροπή Ισότητας των
Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και είναι σε θέση να ακούσει
παράπονα και να παράσχει συµβουλές και καθοδήγηση µε πλήρη εχεµύθεια.
(2) Επιλογές για την επίλυση ενός προβλήµατος
(α) Οι εργαζόµενοι/ες πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν δύο επιλογές για την επίλυση ενός
προβλήµατος που αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση. Ο ανεπίσηµος/άτυπος τρόπος
επίλυσης του προβλήµατος ή η έναρξη µια τυπικής διαδικασίας.
(β) Ο/η εργαζόµενος/η είναι ελεύθερος χωρίς καµία απειλή να αποδεχθεί τη µία ή την άλλη
επιλογήxii.
(3) Άτυπη διαδικασία
(α) Αν ικανοποιείται το θύµα θα ενθαρρυνθεί να εξηγήσει στο άτοµο που προκαλεί την
ανεπιθύµητη συµπεριφορά ότι αυτή δεν είναι ευπρόσδεκτη, ότι τον προσβάλλει, ότι του
δηµιουργεί δυσαρέσκεια, και ότι επεµβαίνει στην εργασία του/της.
β) Εάν η άτυπη αυτή προσέγγιση δεν δώσει ικανοποιητικά αποτελέσµατα, ή εάν η υπόθεση
είναι σοβαρή ή αν η συµπεριφορά συνεχίζεται, θα αρχίσει µια επίσηµη διαδικασία. Σοβαρές
περιπτώσεις περιλαµβάνουν: σεξουαλική κακοποίηση,

βιασµό, απειλή, εκβιασµό,

θυµατοποίηση κτλxiii.
(4) Επίσηµη διαδικασία
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Όταν επιλεγεί η επίσηµη διαδικασία από το θύµα, του προσδιορίζονται οι θεσµοί στους
οποίους µπορεί να υποβάλει παράπονο αν δεν ικανοποιηθεί από τον εσωτερικό χειρισµό και
ενηµερώνεται για τυχόν χρονικά πλαίσια που υπάρχουν για υποβολή του παραπόνου.
(γ) Τόσο στην επιλογή της άτυπης ή της τυπικής διαδικασίας εξηγείται στο θύµα ότι εάν η
υπόθεση δεν επιλυθεί ικανοποιητικά, το θέµα µπορεί να αντιµετωπιστεί µε την υποβολή
παραπόνου στους επίσηµους θεσµούς του κράτους. Ενθαρρύνεται δε να υποβάλει το
παράπονο για διερεύνηση το ταχύτερο δυνατόxiv.
(5) ∆ιερεύνηση και λήψη πειθαρχικών µέτρων
(α)

Κατά τη διάρκεια της έρευνας τόσο στην άτυπη όσο και στην τυπική διαδικασία

διασφαλίζεται ότι το θιγόµενο πρόσωπο δεν είναι σε µειονεκτική θέση, και ότι η θέση του/της
καταγγελλόµενου/ης δεν θίγεται εάν το παράπονο κριθεί αδικαιολόγητο.
(β) Οι πειθαρχικές κυρώσεις ισχύουν και για τυχόν αντίποινα σε άτοµα τα οποία µε καλή
πίστη υπέβαλαν παράπονο σεξουαλικής παρενόχλησης που δεν κρίθηκαν ως τέτοια.
(γ) Οι πειθαρχικές κυρώσεις δύνανται να περιλαµβάνουν:
Επίσηµες επιπλήξεις ή και προειδοποιήσεις που θα περιληφθούν στον προσωπικό
φάκελο, υποβιβασµό, µετακίνηση, δυσµενή µετάθεση ή και απόλυσηxv.
(6) Ποινική και αστική διαδικασία
Ένα θύµα σεξουαλικής κακοποίησης έχει το δικαίωµα να ασκήσει ξεχωριστές ποινικές και/ή
αστικές κατηγορίες εναντίον ενός φεροµένου ως δράστη, και τα νοµικά δικαιώµατα του
θύµατος σε καµία περίπτωση δεν περιορίζονται από αυτόν τον κώδικα.
(7) Επίλυση διαφορών
Σε περίπτωση που µια καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης δεν µπορεί να επιλυθεί
ικανοποιητικά από τις εσωτερικές διαδικασίες που καθορίζονται παραπάνω, κάθε µέρος
µπορεί να υποβάλει παράπονο στους θεσµούς του κράτους(δες άρθρο 11).
8. Εµπιστευτικότητα
(1) Ο Οργανισµός και οι εργαζόµενοι/ες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα παράπονα
σεξουαλικής παρενόχλησης διερευνώνται και αντιµετωπίζονται µε τρόπο που εξασφαλίζει ότι
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η ταυτότητα των εµπλεκοµένων προσώπων δεν γνωστοποιείται, µέχρι τη διερεύνηση της
καταγγελίας.
(2) Εξασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα κατά την πειθαρχική έρευνα. Μόνο τα αρµόδια µέλη
της διοίκησης, καθώς και το θιγόµενο πρόσωπο και ο φερόµενος ως δράστης, οι µάρτυρες και
τυχόν διερµηνέας, αν απαιτείται, πρέπει να είναι παρόντες/ούσες

κατά την πειθαρχική

έρευνα.
(3) Ο Οργανισµός υποχρεούται να γνωστοποιεί στα δύο µέρη ή στους εκπροσώπους τους, τις
πληροφορίες που µπορεί να είναι λογικά αναγκαίες για να µπορέσουν τα ενδιαφερόµενα µέρη
να προετοιµαστούν για οποιαδήποτε διαδικασία προκύπτει από την εφαρµογή του κώδικα
αυτούxvi.
9. Πρόσθετη αναρρωτική άδεια
Όταν το δικαίωµα του/της εργαζοµένου/ης σε αναρρωτική άδεια έχει εξαντληθεί, ο
Οργανισµός θα λαµβάνει δεόντως υπόψη τη χορήγηση πρόσθετης αναρρωτικής άδειας σε
περίπτωση σοβαρής µορφής σεξουαλικής παρενόχλησης, και το θύµα έχει πιστοποιητικό
γιατρού, ότι χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξηxvii.
10. Ενηµέρωση και εκπαίδευση
(1) Ο Οργανισµός πρέπει να διασφαλίζει ότι αντίγραφα αυτού του κώδικα είναι προσιτά και
διαθέσιµα σε όλο το προσωπικό.
(2) Ο Οργανισµός θα περιλάβει το θέµα της σεξουαλικής παρενόχλησης σε προγράµµατα
προσανατολισµού, εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζοµένων του, καθώς και των
ηγετικών στελεχών τουxviii.
11. Σε ποιους φορείς/Τµήµατα µπορούν να υποβληθούν παράπονα για διερεύνηση
- Στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελµατική Εκπαίδευση,
Κλήµεντος 9, 3ος όροφος, Γραφείο 312 Λευκωσία, τηλ. 22400895 ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.eif.gov.cy, συµπληρώνοντας το έντυπο υποβολής παραπόνου ή απευθείας
στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο genderequalitycommittee@mlsi.gov.cy
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- Στους/στις Επιθεωρητές/τριες του Τµήµατος Εργασίας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κλήµεντος 9, 4

ος

του Υπουργείου Εργασίας και

όροφος, Λευκωσία, στο ηλεκτρονικό

ταχυδροµείο director@dl.mlsi.gov.cy (τηλ. 22400847)

- Στην Αρχή Ισότητας της Επιτρόπου ∆ιοίκησης, Era House, ∆ιαγόρου 2 1097, τηλ.
22405500 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ombudsman@ombudsman.gov.cy

Οι φορείς αυτοί προσφέρουν καθοδήγηση και θα χειριστούν και διερευνήσουν το παράπονο
µε εχεµύθεια και αντικειµενικότητα

Μπορούν επίσης να υποβληθούν παράπονα:
-Στις συνδικαλιστικές Οργανώσεις
-Σε οργανώσεις/φορείς προώθησης της έµφυλης ισότητας

Αν επιθυµεί να προχωρήσει ένα θύµα δικαστικά, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην
Απασχόληση και Επαγγελµατική Εκπαίδευση, µπορεί να

εξετάσει τη δυνατότητα

παροχής ανεξάρτητης νοµικής συνδροµής, εφόσον υπάρχει σχετική έκθεση από
Επιθεωρητές/τριες ισότητας του Υπουργείου Εργασίας ή από την Αρχή Ισότητας της
Επιτρόπου ∆ιοίκησης.
Για τον Οργανισµό
……………………………..

Για το προσωπικό
……………………………..

Λευκωσία ……..2012
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ Πορίσµατα σεµιναρίου αστυνοµίας

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο σεµινάριο συµµετείχαν 25 αστυνοµικίνες και ήταν διάρκειας 7 ωρών. Κατά τη διάρκεια
του σεµιναρίου Πρόεδρος της ΕΙΦ, κα Αργεντούλα Ιωάννου ανάλυσε τη νοµοθεσία περί ίσης
µεταχείρισης αντρών και γυναικών και δέχτηκε ερωτήσεις. Στη συνέχεια η επιστηµονική
συνεργάτιδα της ΕΙΦ ανέπτυξε το πρόβληµα της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό
χώρο κι έγιναν 3 εργαστήρια µε ενεργό συµµετοχή στη συζήτηση από όλες τις
συµµετέχουσες. Στο τέλος του σεµιναρίου δόθηκε ανώνυµο ερωτηµατολόγιο στις
συµµετέχουσες και κλήθηκαν να το απαντήσουν.
Τα πορίσµατα των εργαστηρίων εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις και προσωπικά βιώµατα
των συµµετεχουσών και καταγράφονται αυτούσια στην αναφορά αυτή.

ΙΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 1ο ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
Οι συµµετέχουσες χωρίστηκαν σε 4 οµάδες εργασίας και τα πορίσµατα ήταν τα εξής:

Α. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ-(ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ)
1. άγγιγµα σε οποιοδήποτε σηµείο του σώµατος
2. φιλί
3. χάδια
4. ραβασάκια
5. πονηρό κοίταγµα
6. επίθεση
7. γλώσσα σώµατος(βλέµµα, χειρονοµία στο ίδιο του το σώµα, πονηρές εκφράσεις,
επιφωνήµατα)
8. προβολή βίντεο αισχρού περιεχοµένου
9. κάµερες σε τουαλέτες σε προσωπικές στιγµές
10. παραβίαση προσωπικού χώρου
11. έντονο βλέµµα
12. αγκαλιά
13. πολύ κοντινή απόσταση
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14. αποστολή δώρων και λουλουδιών
15. αλλαγή τόνου φωνής

Β. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΜΕ ΛΟΓΙΑ –(ΛΕΚΤΙΚΗ)
1. υπονοούµενα σεξουαλικού περιεχοµένου, όπως:
α. µε έχεις τρελάνει
β. σ’ έβλεπα όνειρο
γ. σε θέλω, σε ποθώ
δ. τι νούµερο φοράς
ε. κάνω έρωτα µε τη γυναίκα µου και σε σκέφτοµαι εσένα
στ. να πάµε για φαγητό ή ποτό
ζ. η γυναίκα µου θα λείπει το σαββατοκύριακο από το σπίτι, έρχεσαι?
θ. σε φαντάζοµαι γυµνή
2. ενοχλητικά µηνύµατα αισχρού περιεχοµένου(τηλεφωνικά, γραπτά, ηλεκτρονικά)
3. ενοχλητικά τηλεφωνήµατα
4. υποσχέσεις για εύνοια
5. αδιάκριτες ερωτήσεις
6. πρόστυχες προτάσεις
7. απειλές για δυσµενή µετάθεση
8. σχόλια για την εµφάνιση
9. σχόλια για την προσωπική µα ζωή
10. εκβιασµός
11. κοµπλιµέντα
12. υπονοούµενα
13. τηλεφωνήµατα σε ώρες που είναι µόνος στο γραφείο ή εκτός ωρών εργασίας
14. ευχές µε φιλί για να σε αγκαλιάσει
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2ο ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
Χωρίστηκαν σε 4 οµάδες εργασίας και τα πορίσµατα ήταν τα εξής:
1. αναφορά στον άµεσα προϊστάµενο
2. καταγγελία στην επιτροπή ισότητας
3. δηµιουργία οµάδας στήριξης σε κάθε επαρχία και µια κεντρική
4. στήριξη και ενίσχυση αυτοπεποίθησης θύµατος για να αντιµετωπίσει το θύτη
5. καταγραφή στοιχείων/ηµερολογίου από το θύµα για ενίσχυση/στοιχειοθέτηση της
καταγγελίας του
6. θεσµοθέτηση µιας επιτροπής για σεξουαλική παρενόχληση
7. τηλεφωνική γραµµή επικοινωνίας για σεξουαλική παρενόχληση
8. δηµιουργία Τµήµατος που θα αποτελείται από µια ανεξάρτητη επιτροπή που θα
εξετάζει καταγγελίες
9. υιοθέτηση κώδικα πρόληψης και αντιµετώπισης τέτοιων περιστατικών και άµεση
εφαρµογή του
10. αποµάκρυνση θύτη από το θύµα µέχρι την διερεύνηση της καταγγελίας
11. παραδειγµατικές τιµωρίες
12. εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση ανωτέρων για τη σεξουαλική παρενόχληση
13. επιµόρφωση όλου του προσωπικού αστυνοµίας και κυρίως των νεοσυλλέκτων
14. σύσταση εξειδικευµένης οµάδας σε παγκύπρια βάση που θα διερευνά και θα
συµβουλεύει
15. εχεµύθεια και στήριξη των θυµάτων
16. να µην αποσιωπούνται αλλά και να µη διαδίδονται προσωπικά στοιχεία
17. αίτηση για µετάθεση θύτη/θύµατος
18. εκπαίδευση προσωπικού για αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών(εκπαίδευση
δοκίµων και ανώτερων στελεχών)
19. διακριτικότητα και εχεµύθεια στον τρόπο χειρισµού
20. ψυχολογική στήριξη θυµάτων
21. εισαγωγή πρόνοιας στον πειθαρχικό κώδικα
22. παραδειγµατική τιµωρία θύτη, σύντοµη διερεύνηση και µηδενική ανοχή από τον
εργοδότη
23. αποτρεπτικές ποινές
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 3Ο –Α. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Χωρίστηκαν σε 2 οµάδες εργασίας και τα πορίσµατα ήταν τα εξής:
Εισηγήσεις των 2 οµάδων εργασίας
1. είναι σύµφωνα µε το νόµο συνυπεύθυνος
2. µείωση του κύρους του οργανισµού αν δοθεί στη δηµοσιότητα
3. απώλεια εµπιστοσύνης από το προσωπικό
4. απώλεια προσωπικού κύρους εργοδότη
5. πρέπει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για πρόληψη
6. είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του θύτη
7. µείωση κύρους εταιρείας
8. απώλεια εµπιστοσύνης από προσωπικό

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 3Ο Β. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ
Χωρίστηκαν σε 2 οµάδες εργασίας και τα πορίσµατα ήταν τα εξής:
Εισηγήσεις των 2 οµάδων εργασίας
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ
ψυχολογικές συνέπειες

Επαγγελµατικές

Κοινωνικές

Οικογενειακές

συνέπειες

συνέπειες

συνέπειες

φόβος

Μετάθεση

Στιγµατισµός

νεύρα

ντροπή

Απόλυση

Επιθετική

Ξεσπάσµατα

συµπεριφορά

άγχος

∆υσµενή

διακριτική έλλειψη σεβασµού σε αποφεύγει τον άντρα της

µεταχείριση

ανησυχία

ενοχές

άλλα άτοµα

προβλήµατα στην

προβλήµατα στην

εργασία

οικογένεια

άρνηση για εργασία

Χωρισµός

χαµηλή αυτοεκτίµηση
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στεναχώρια
επιθυµία για φυγή

έλλειψη εµπιστοσύνης

ψυχολογική βία

Επίδραση στην υγεία και
στην

ευτυχία

του

θύµατος

αποµόνωση

Στη συνέχεια παρατίθεται σε µορφή διαγραµµάτων η στατιστική ανάλυση των ανώνυµων
ερωτηµατολογίων. Το δείγµα είναι πολύ µικρό για εξαγωγή γενικών συµπερασµάτων, φαίνεται
όµως ότι υπάρχει πρόβληµα στον εργασιακό χώρο της αστυνοµίας. Αυτό µπορεί να επαληθευτεί
µε συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου από όλο το προσωπικό ή ένα µεγάλο αριθµό παγκύπρια.
Η ερώτηση που ακολουθεί είχε ως στόχο να καταδείξει την αποτελεσµατικότητα του σεµιναρίου
ως προς την κατάρτιση/ευαισθητοποίηση των συµµετεχουσών.
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Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι οι παρακάτω συµπεριφορές αποτελούν µορφές
παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης

Η συντριπτική πλειοψηφία σε όλες τις ηλικίες θεωρεί ότι οι υποσχέσεις για ανέλιξη ή
καλύτερους όρους απασχόλησης αποτελεί µορφή παρενόχλησης.

Οι απόψεις διίστανται στην ερώτηση αυτή και το φλερτ είναι διφορούµενο, αφού αν είναι
ευπρόσδεκτο δεν αποτελεί σεξουαλική παρενόχληση
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Η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι οι ανήθικες προτάσεις αποτελούν µορφή
παρενόχλησης

Η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι το άγγιγµα και οι πονηριές µατιές αποτελούν µορφή
παρενόχλησης
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Η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι τα γλυκόλογα αποτελούν µορφή παρενόχλησης

Η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι το χάδι αποτελεί µορφή παρενόχλησης
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Νοµίζετε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου δικαιολογηµένα υπάρχει το φαινόµενο
αυτό;

18 συµµετέχουσες νοµίζουν ότι δεν υπάρχουν δικαιολογηµένα περιστατικά σεξουαλικής
παρενόχλησης, 4 θεωρούν ότι υπάρχουν και 3 δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν.
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Κατά τη γνώµη σας το φαινόµενο της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο
είναι:

Η συντριπτική πλειοψηφία συµφωνεί ότι η σεξουαλική παρενόχληση είναι ένα κοινωνικό
πρόβληµα και όχι προσωπικό
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Συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε την άποψη ότι η γυναίκα πρέπει να αναφέρει τα
περιστατικά που υφίσταται σε τρίτους

Η συντριπτική πλειοψηφία (24 στις 25), συµφωνούν ότι πρέπει να αναφέρονται τέτοια
περιστατικά σε τρίτους
Εσείς θα αναφέρατε περιστατικά σε τρίτους αν υφίστασθε

Η συντριπτική πλειοψηφία (20 στις 25), δηλώνουν ότι οι ίδιες θα αναφέρουν τέτοια
περιστατικά σε τρίτους
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Ο εργοδότης σας εφαρµόζει πολιτικές και διαδικασίες για τη σεξουαλική παρενόχληση;

20 συµµετέχουσες όλων των ηλικιών αναφέρουν ότι ο εργοδότης τους δεν εφαρµόζει
πολιτικές και διαδικασίες για τη σεξουαλική παρενόχληση
Αν όχι θα θέλατε να εφαρµόζει;

21 συµµετέχουσες δήλωσαν ότι θα ήθελαν να εφαρµόζει, ανεξαρτήτως ηλικίας (2 δεν
δήλωσαν ηλικία)
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Αν ΝΑΙ, ποιο από τα παρακάτω θα σας ικανοποιούσε:
Ο καθορισµός ενός ατόµου σε παγκύπριο επίπεδο για αυτά τα θέµατα

13 άτοµα επιλέγουν τον καθορισµό ενός ατόµου σε παγκύπριο επίπεδο για αυτά τα θέµατα
και 7 διαφωνούν
Αν ΝΑΙ, ποιο από τα παρακάτω θα σας ικανοποιούσε:
Ο καθορισµός ενός ατόµου σε κάθε επαρχία για αυτά τα θέµατα

17 άτοµα επιλέγουν τον καθορισµό ενός ατόµου σε κάθε επαρχία για αυτά τα θέµατα και 4
διαφωνούν
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Αν ΝΑΙ, ποιο από τα παρακάτω θα σας ικανοποιούσε:
Η κατάρτιση όλου του προσωπικού

21 άτοµα συµφωνούν µε την κατάρτιση όλου του προσωπικού

Αν ΝΑΙ, ποιο από τα παρακάτω θα σας ικανοποιούσε:
Η υιοθέτηση κώδικα πρόληψης και αντιµετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης

Όλα τα άτοµα σε όλες τις ηλικίες, συµφωνούν µε την υιοθέτηση κώδικα πρόληψης και
αντιµετώπισης των περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο
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Αν ΝΑΙ, ποιο από τα παρακάτω θα σας ικανοποιούσε:
Η υιοθέτηση κώδικα πρόληψης και αντιµετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης

Όλα τα άτοµα σε όλες τις επαρχίες, συµφωνούν µε την υιοθέτηση κώδικα πρόληψης και
αντιµετώπισης των περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο
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ΗΛΙΚΙΑ
Έχετε υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο της αστυνοµίας Κύπρου;

Η πλειοψηφία των συµµετεχουσών (13) δήλωσαν ότι δέχτηκαν σεξουαλική
παρενόχληση, 10 δεν δέχτηκαν, 1 δε θυµάται και 1 δεν ξέρει. Η ηλικία 26-30 χρονών
φαίνεται ότι είναι η πιο κρίσιµη, αφού 5 άτοµα δήλωσαν ότι δέχτηκαν. Ακολουθεί η
ηλικία 20-25 και 31-35 ετών.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ * Πως αντιδράσατε όταν υπεστήκατε σεξουαλική
παρενόχληση;
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Η πλειοψηφία των θυµάτων δεν αντέδρασε ή θύµωσε, 2 µόνο κατάγγειλαν, 2 το ανέφεραν σε
συνάδελφο/σα και 4 προσπάθησαν να επιλύσουν το πρόβληµα µιλώντας στο θύτη και 5 δεν
αντέδρασαν καθόλου.
Γνωρίζετε άλλες περιπτώσεις;
ΗΛΙΚΙΑ

17 άτοµα σχεδόν όλων των ηλικιών γνωρίζουν άλλες περιπτώσεις σεξουαλικής
παρενόχλησης στον εργασικαό τους χώρο
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Σε όλες τις επαρχίες 17 από τις συµµετέχουσες δήλωσαν ότι γνωρίζουν άλλες περιπτώσεις
σεξουαλικής παρενόχλησης
ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Πολύ συνοπτικά φάνηκε ότι 13 στις 25 συµµετέχουσες δέχτηκαν οι ίδιες σεξουαλική
παρενόχληση και όλες γνώριζαν άλλες περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο της
αστυνοµίας Κύπρου. Η πλειοψηφία των θυµάτων δεν αντέδρασε ή θύµωσε, 2 µόνο
κατάγγειλαν, 2 το ανέφεραν σε συνάδελφο/σα και 4 προσπάθησαν να επιλύσουν το πρόβληµα
µιλώντας στο θύτη και 5 δεν αντέδρασαν καθόλου και το απέκρυψαν φοβούµενες είτε το
διασυρµό είτε δυσµενή µεταχείριση σε βάρος τους. Όλες οι συµµετέχουσες θεωρούν
απαραίτητη την εισαγωγή κώδικα πρόληψης και αντιµετώπισης φαινοµένων σεξουαλικής
παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο της αστυνοµίας και την εισαγωγή του θεσµού του
λειτουργού ισότητας που θα δέχεται τέτοια παράπονα. Εισήγηση της πλειοψηφίας των
συµµετεχουσών είναι να υπάρχει ένας/µια λειτουργός σε κάθε επαρχία. Ένα µικρότερο
ποσοστό προτιµά ένα/µια λειτουργό σε παγκύπρια βάση, ώστε αν φοβούνται κουκούλωµα
της υπόθεσης να καταγγέλλουν κεντρικά. Μέσα από τη συζήτηση αλλά και από την
επεξεργασία των ερωτηµατολογίων φαίνεται ότι δεν υπάρχει εµπιστοσύνη που θα τις
ενθαρρύνει να προχωρήσουν σε καταγγελία και γι’ αυτό χρειάζεται η υιοθέτηση µιας νέας
στρατηγικής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ Μελέτη “ Νοµοθετικό πλαίσιο ίσης µεταχείρισης στην ΕΕ¨(ξεχωριστό
παράρτηµα λόγω του µεγέθους της)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Πορίσµατα έρευνας Έδρας Ουνέσκο Πανεπιστηµίου Κύπρου (ξεχωριστό
παράρτηµα)
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