Ετήσια Έκθεση
Πεπραγμένων 2018

Δεκέμβριος 2018

1

Η Έκθεση αυτή ετοιμάστηκε από την Επιστημονική Συνεργάτιδα της
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική
Εκπαίδευση-ΕΙΦ, Άννα Πηλαβάκη, και συζητήθηκε και εγκρίθηκε από την
Επιτροπή στις 14 Φεβρουαρίου 2019.
Ιστοσελίδα Επιτροπής Ισότητας www.eif.gov.cy
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Επιτροπής Ισότητας
genderequalitycommittee@mlsi.gov.cy
Facebook: goo.gl/AT22Tt goo.gl/AT22Tt

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΙΦ
1.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2.
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
3.
∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΙΦ
3.1 Συνεδρίες ΕΙΦ
3.2 Συναντήσεις
3.3. Ημερίδες/σεμινάρια
3.4 Φόρουμ Μητρότητας ΕΙΦ
3.5 Έντυπα/ Εκδόσεις
3.6 ∆ιαγωνισμός ισότητας στην εκπαίδευση
3.7 Ένταξη της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές
(Gender Mainstreaming)
3.8 Εκπροσώπηση ΕΙΦ
3.9 Προβολή ΕΙΦ στα ΜΜΕ
3.10 Υποβολή παραπόνων
3.11 Νομική αρωγή
3.12 Προϋπολογισμός ΕΙΦ
3.13 ∆ικτύωση ΕΙΦ
3.14 Υιοθέτηση Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη
και Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης
και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη ∆ημόσια Υπηρεσία
3.15 Ολοκλήρωση και προώθηση Κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης
στη ∆ημόσια Υπηρεσία και εκπαίδευση δημόσιων λειτουργών
3.16 Τροποποίηση Νόμου 205/2002 και Κ∆Π 176/2009
περί Παροχής Ανεξάρτητης Νομικής Συνδρομής
σε θύματα διακρίσεων

5
8
19
23
23
23
24
26
26
26
28
28
29
30
30
30
30

30
30

30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Σύνθεση Επιτροπής Ισότητας Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Πρόγραμμα δράσης ΕΙΦ για το έτος 2019
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Πορίσματα Φόρουμ Μητρότητας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Περιληπτική μετάφραση Έκθεσης Παγκόσμιου
Οικονομικού Φόρουμ

3

31
33
39
66

4

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΙΦ
Η Επιτροπή Ισότητας Αντρών και Γυναικών στην Απασχόληση
και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του
2018, δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της ενημέρωσης/
διαφώτισης εργαζομένων και εργοδοτών σε μεγάλους
ιδιωτικούς οργανισμούς με τρίωρα σεμινάρια κατάρτισης για
την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης
στον εργασιακό χώρο και προώθησε τον Κώδικά της για
Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης
στον Εργασιακό Χώρο. Συγκεκριμένα, εκπαίδευσε όλο το
προσωπικό του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού, της εταιρείας
Λαϊκό-Κόσμος και Όμιλος Λαϊκού.
Υπήρξε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησης
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για ολοκλήρωση του
Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της
Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία. Ο Κώδικας
θα εφαρμόζεται σε όλους/όλες τους/τις εργαζόμενους/ες στη δημόσια υπηρεσία,
ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους και πρόκειται ασφαλώς για ένα μέτρο
πολύ σημαντικό.
Ταυτόχρονα, από τον Οκτώβρη του 2018, η ΕΙΦ δραστηριοποιηθηκε στην εκπαίδευση
δημόσιων λειτουργών για τον εν λόγω Κώδικα που ετοιμάστηκε από το Γραφείο της
Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο κώδικας εγκρίθηκε από
το Υπουργικό Συμβούλιο σε Συνεδρία του στις 12/07/2018.
Η Επιστημονική συνεργάτιδα της Επιτροπής εκπαίδευσε όλο το προσωπικό του
Υπουργείου Εξωτερικών και της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης.
Σημειώνεται ότι και οι κοινωνικοί εταίροι έχουν συμφωνήσει έναν τέτοιο Κώδικα, ο
οποίος θα εφαρμοστεί και στον ιδιωτικό τομέα, με ενσωμάτωσή του στις συλλογικές
συμβάσεις, και θα είναι ανάλογος με το μέγεθος κάθε επιχείρησης.
Περαιτέρω, απεστάλησαν εκδόσεις της Επιτροπής σε 400 και πλέον παραλήπτες
(επιτραπέζιο ημερολόγιο, μελέτη κυπριακής νομολογίας για τη σεξουαλική παρενόχληση
και την προστασία της μητρότητας και την Ετήσια Έκθεση της για το έτος 2017).
Διοργανώθηκε η καθιερωμένη τελετή βράβευσης παιδιών στο Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό ινστιτούτο Κύπρου στις 30/5/18 με
μεγάλη επιτυχία.
Διοργανώθηκε επίσης Φόρουμ για την προστασία της μητρότητας με παρουσίαση της
κυπριακής νομοθεσίας και νομολογίας στις 21/6/18, στο οποίο συμμετείχαν οι κοινωνικοί
εταίροι και άλλοι φορείς, το οποίο είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και τα πορίσματα του
οποίου θα αξιοποιήσει η Επιτροπή.
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Το πρόγραμμα δράσης της ΕΙΦ για το 2018 υλοποιήθηκε στον μεγαλύτερο βαθμό και
τροχιοδρομήθηκαν δράσεις για το 2019.
Περαιτέρω, μια διαχρονική προσπάθεια της Επιτροπής από το 2012, ήταν η προώθηση
της ένταξης της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές. Ο Οδηγός και το
πρόγραμμα εκπαίδευσης των αρμόδιων λειτουργών έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό
Συμβούλιο.
Για την παρουσίαση του οδηγού εγινε δημοσιογραφική διάσκεψη στις 19 Νοεμβρίου
2018 στην παρουσία της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλιστέων
και του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Σημειώνεται ότι η καινοτόμα αυτή
δράση για τα κυπριακά δεδομένα, αποτελούσε στόχο στο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για
την Ισότητα των Φύλων 2014-2017, και θα αποτελεί στόχο και στο νέο ΣΣΔΙ 2019-2021.
Θα γίνει αρχικά κατάρτιση των αρμόδιων δημόσιων λειτουργών (που διαμορφώνουν και
υλοποιούν τον κρατικό προϋπολογισμό και τα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης) και στη
συνέχεια με τη βοήθεια ενός εγχειριδίου δράσης θα αρχίσει η πρακτική εφαρμογή σε
θέματα gender mainstreaming και gender budgeting αντίστοιχα.
Η προσπάθεια αυτή πήρε σάρκα και οστά σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου
Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης
και την Επίτροπο Ισότητας.
Η Επιτροπή εξυπηρέτησε αρκετά άτομα που επικοινώνησαν τηλεφωνικά (εργαζόμενοι/
ες και εργοδότες), παρέχοντας τους ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
τους. Δυστυχώς και κατά τη διάρκεια του 2018, η παροχή πληροφόρησης αφορούσε
απολύσεις λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας ή παρενόχληση και σεξουαλική
παρενόχληση.
Επίσης, η Επιτροπή, μέσω της ιστοσελίδας της αλλά και στη σελίδα της στο δημοφιλές
κοινωνικό δίκτυο Facebook, προσπαθεί να ενημερώνει τους/τις εργαζόμενους/ες και
παρουσιάζει σημαντικές δραστηριότητές της.
Η Επιτροπή Ισότητας θα συνεχίσει το έργο της με στόχο πάντοτε την ευαισθητοποίηση
και ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους
και τη δημιουργία μιας έμφυλης κουλτούρας στους εργασιακούς χώρους.
Λουΐζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου
Πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση-ΕΙΦ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύμφωνα με τον δείκτη ισότητας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων, στις
χαμηλότερες θέσεις και συγκεκριμένα στην έβδομη θέση από το τέλος στον κατάλογο
των κρατών μελών της ΕΕ, σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων κατατάσσεται η Κύπρος.
Εξασφαλίζει 55,1 μονάδες με τον μέσο όρο βαθμολογίας των κρατών της ΕΕ να βρίσκεται
στους 66,2 βαθμούς.
Στην πρώτη θέση σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων κατατάσσεται η Σουηδία με
82,6 μονάδες ενώ ουραγός είναι η Ελλάδα η οποία εξασφαλίζει βαθμολογία μόλις 50
μονάδων.
Η Κύπρος παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στην Κυβέρνηση, τη
Βουλή και τα κέντρα λήψης αποφάσεων, ενώ φαίνεται να εξασφαλίζει καλές βαθμολογίες
στον τομέα της «απασχόλησης» και της «γνώσης»1.
Τα ποσοστά ισότητας των φύλων στην ΕΕ δεν φαίνεται να παρουσιάζουν σημαντική
γενικά βελτίωση, αφού όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο η
πρόοδος καταγράφεται με «ταχύτητα σαλιγκαριού».
Ειδικότερα, οι επιδόσεις της Κύπρου στους έξι τομείς μέτρησης είναι οι παρακάτω:

•

•

•

•

•

Στον τομέα εργασίας, ο οποίος μετρά τον βαθμό στον οποίο οι γυναίκες και οι
άνδρες μπορούν να επωφεληθούν από την ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση
και τις καλές συνθήκες εργασίας, η Κύπρος πέτυχε σκορ 70,7 σε σχέση με μέσο όρο
71,5 στην ΕΕ.
Στον τομέα των χρημάτων που μετρά τις ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον
αφορά την πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους και την οικονομική κατάσταση των
γυναικών και ανδρών, η Κύπρος πέτυχε σκορ 79,2 σε σχέση με μέσο όρο 79,6 στην
ΕΕ.
Στον τομέα της γνώσης που μετρά τις ανισότητες των φύλων στο εκπαιδευτικό
επίπεδο, τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση κατά τη διάρκεια της
πορείας ζωής και τον διαχωρισμό των φύλων, η Κύπρος εξασφαλίζει βαθμολογία
58,5 σε σχέση με μέσο όρο 63,4 στην ΕΕ.
Στον τομέα του χρόνου, ο οποίος μετρά τις ανισότητες των φύλων στην κατανομή
του χρόνου που αφιερώνεται στη φροντίδα και στην οικιακή εργασία και τις
κοινωνικές δραστηριότητες, η Κύπρος πέτυχε βαθμολογία 51,3 σε σχέση με μέσο
όρο 65,7 στην ΕΕ. Στον τομέα αυτό, η Κύπρος καταγράφει ποσοστό 50,1% για τις
γυναίκες που ασχολούνται με τις υποχρεώσεις της οικογένειας όσον αφορά την
φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων και ποσοστό μόλις 31% για τους άνδρες. Για το
μαγείρεμα και το καθάρισμα του σπιτιού το ποσοστό των Κυπρίων γυναικών φθάνει
το 80,8% και των ανδρών το 26,6% με το μέσο όρο της ΕΕ να είναι για τις γυναίκες
78,7% και για τους άνδρες 33,7%.
Στον τομέα της εξουσίας ο οποίος μετρά την ισότητα των φύλων σε θέσεις λήψης
αποφάσεων σε όλους τους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς, η

1 ΕΙGE (2017). Gender Equality Index
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•
•

Κύπρος πετυχαίνει βαθμολογία μόλις 24,7 μονάδων σε σχέση με τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο που είναι 48,5.
Στον τομέα της υγείας, που μετρά την ισότητα των φύλων σε τρεις πτυχές: Την
κατάσταση της υγείας, την υγιεινή συμπεριφορά και την πρόσβαση στις υπηρεσίες
υγείας, η βαθμολογία της Κύπρου ανέρχεται στο 88,2.
Η βαθμολογία της Κύπρου σε ό,τι αφορά τη βία κατά των γυναικών φθάνει τις 24,7
μονάδες με το σκορ σε ό,τι αφορά το ποσοστό των γυναικών που έχουν υποστεί
έστω και μια φορά στη ζωή τους μετά την ηλικία των 15 κάποια μορφή βίας να
φθάνει τις 21,6 μονάδες σε σύγκριση με 33,0 που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ2.

Ο Δείκτης Ισότητας του ΕΙGE (2017), καταγράφει για την πρόοδο στην ισότητα των φύλων
στην Κύπρο για την περίοδο 2005-2015 τα ακόλουθα:
- Η Κύπρος πέτυχε βαθμολογία 55,1 στα 100, δηλαδή είχε μια αύξηση 9,2
μονάδες σε σχέση με το 2005. Η τάση αυτή δείχνει ταχύτερη πρόοδο από τον μέσο όρο
της ΕΕ-28. Η κατάταξη δείκτη της Κύπρου έχει αυξηθεί κατά έξι θέσεις, για να φτάσει στη
22η θέση. Όλες οι βαθμολογίες του τομέα έχουν προχωρήσει και οι περισσότεροι από
αυτούς έχουν σημειώσει ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.
- Οι βαθμολογίες ισότητας των φύλων στους τομείς της υγείας και του
χρήματος είναι μάλλον υψηλές και αυξάνονται. Η Κύπρος παρουσιάζει μια καλή έμφυλη
ισορροπία όσον αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες και στη γενική κατάσταση της
υγείας. Η οικονομική κατάσταση των γυναικών και των ανδρών είναι σύμφωνες με τα
αποτελέσματα της ΕΕ.
- Οι μεγαλύτερες βελτιώσεις σημειώθηκαν στους τομείς της γνώσης και της
εξουσίας, αν και παραμένουν κάτω από τον κοινοτικό μέσο όρο. Η ισότητα των φύλων στις
θέσεις λήψης αποφάσεων στην Κύπρο έχει περιθώρια βελτίωσης σε όλους τους τομείς,
ιδίως στην πολιτική σκηνή. Η πρόοδος είναι βραδύτερη στον τομέα της εργασίας λόγω
του συνεχούς διαχωρισμού των φύλων. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι στον τομέα του
χρόνου. Ο διαχωρισμός του χρόνου που αφιερώνεται στις κοινωνικές δραστηριότητες
είναι πολύ μικρότερος από ό, τι στην ΕΕ των 28.
Αναλυτικότερα για την Κύπρο, σύμφωνα πάντα με τον Δείκτη Ισότητας του ΕΙGE (2017)
ανά τομέα:

Απασχόληση
Το ποσοστό απασχόλησης (20-64) είναι 64% για τις γυναίκες έναντι 72% για τους άνδρες.
Το συνολικό ποσοστό απασχόλησης είναι 68% και η Κύπρος δεν έχει ακόμη επιτύχει τον
εθνικό στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (ΕΕ 2020) (75-77%).
Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης είναι
περίπου 45%, έναντι 53% για τους άνδρες.
Το έμφυλο χάσμα στο ποσοστό απασχόλησης αυξάνεται με την ηλικία. Το χάσμα είναι
6,6 ποσοστιαίες μονάδες σε βάρος των γυναικών ηλικίας 25-49 ετών και 19 ποσοστιαίες
μονάδες σε βάρος των γυναικών ηλικίας 50-64 ετών.
2 ΕΙGE (2017). Gender Equality Index
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Το ποσοστό ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης μεταξύ μόνων γυναικών και ανδρών (35%
έναντι 58% αντίστοιχα), στα ζευγάρια με παιδιά (64% έναντι 80% αντίστοιχα) και στα
άτομα με αναπηρίες (18% έναντι 30% αντίστοιχα) είναι πάντοτε σε βάρος των γυναικών.

Μερική απασχόληση
Το 17% των γυναικών εργάζεται με μερική απασχόληση, σε σύγκριση με το 11% των
ανδρών. Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες εργάζονται 37 ώρες την εβδομάδα, σε σύγκριση
με 41 ώρες για τους άνδρες. Το 5% των γυναικών σε ηλικία εργασίας σε σχέση με το
0,1% των ανδρών σε ηλικία εργασίας είναι οικονομικά ανενεργές ή εργάζονται με μερική
απασχόληση εξαιτίας των ευθυνών φροντίδας.

Συνταξιοδοτικό χάσμα
Το συνταξιοδοτικό χάσμα είναι εξαιρετικά υψηλό στην Κύπρο, αφού για τους
συνταξιούχους ηλικίας 65-79 ετών ανέρχεται 48.66% και για τους συνταξιούχους ηλικίας
65+ ανέρχεται στο 46.66%. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε είναι: συνταξιούχοι 65-79
ετών (37.22) και συνταξιούχοι 65+ (35.56).

Έμφυλος επαγγελματικός διαχωρισμός
Ο έμφυλος διαχωρισμός στην αγορά εργασίας αποτελεί πραγματικότητα τόσο για τις
γυναίκες όσο και για τους άνδρες, ακόμη και αν παρουσιάζεται σε μικρότερο βαθμό σε
σύγκριση με άλλα κράτη μέλη. Σχεδόν το 20% των γυναικών σε σχέση με το 7% των
ανδρών εργάζονται στην εκπαίδευση, στην υγεία και στις δραστηριότητες κοινωνικής
εργασίας. Το ποσοστό των γυναικών και ανδρών που εργάζονται στην εκπαίδευση,
υγεία, και κοινωνική εργασία είναι πολύ υψηλότερο σε όσους έχουν ολοκληρώσει την
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το χάσμα μεταξύ των φύλων είναι ευρύτερο μεταξύ γυναικών
και ανδρών με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Ο διαχωρισμός μεταξύ των φύλων είναι
πολύ υψηλότερος μεταξύ του ντόπιου πληθυσμού σε σύγκριση με τους ξένους (Κύπρος
επαγγελματικός διαχωρισμός 28.7% και τομεακός 19% ενώ στην Ευρώπη ανέρχεται
στον επαγγελματικό τομέα στο 24.1 και στον τομεακό στο 19%).
Οκτώ φορές περισσότεροι άνδρες (25%) από τις γυναίκες (3%) εργάζονται στα
επαγγέλματα επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM)3.

Οικονομική ισχύς
Η κατάσταση στον τομέα της οικονομικής ισχύος έχει βελτιωθεί. Η ισότητα των φύλων
έχει βελτιώσει τα κέρδη και τα έσοδα, αλλά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στη φτώχεια
και στην κατανομή του πλούτου.
Οι μέσες μηνιαίες αποδοχές γυναικών και ανδρών αυξήθηκαν. Οι γυναίκες κερδίζουν
σχεδόν 18% λιγότερο από τους άνδρες ανά μήνα4. Το χάσμα μεταξύ των φύλων είναι
το ίδιο για τις γυναίκες σε ένα ζευγάρι, με και χωρίς παιδιά. Οι μόνες μητέρες, ωστόσο,
κερδίζουν περισσότερα σε σύγκριση με τους μόνους πατέρες. Το έμφυλο χάσμα στα
μηνιαία κέρδη αυξάνεται με την ηλικία. Είναι επίσης μεγαλύτερη μεταξύ γυναικών και
ανδρών με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και μεταξύ εκείνων που γεννήθηκαν εκτός
ΕΕ-28.
3 ΕΙGE (2017). Gender Equality Index 2017: Cyprus. Progress in gender equality in Cyprus, 2005-2015.
4 Με αναφορά στο έτος 2016, αφού σήμερα το έμφυλο χάσμα αμοιβών για την Κύπρο ανέρχεται στο 13,9%.
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Κίνδυνος φτώχειας
Ενώ ο πληθυσμός των γυναικών που κινδυνεύουν από τη φτώχεια (17%, κάτω από
το 19%) έχει ελαφρώς μειωθεί, ο πληθυσμός των αντρών που βρίσκονται σε κίνδυνο
φτώχειας (15%) παρέμεινε ο ίδιος. Ο κίνδυνος φτώχειας αυξήθηκε σχεδόν στο 30%
μεταξύ των μονογονεϊκών γυναικών, των μόνων μητέρων (ανύπανδρες μητέρες)και των
γυναικών ηλικίας άνω των 65 ετών. Το 43% και το 36% των γυναικών και ανδρών που
γεννήθηκαν στην ΕΕ, αντίστοιχα, κινδυνεύουν από τη φτώχεια στην Κύπρο5.

Γνώση
Όλες οι βαθμολογίες στον τομέα της γνώσης έχουν βελτιωθεί. Η κατάσταση γίνεται όλο
και περισσότερο έμφυλα ισότιμη και ο διαχωρισμός στους τομείς σπουδών έχει μειωθεί
σημαντικά.
Ο αριθμός των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει αυξηθεί σημαντικά, αφού
οι γυναίκες έχουν ξεπεράσει τους άνδρες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (35% και 30%
αντίστοιχα).
Η Κύπρος έχει επιτύχει τον εθνικό της στόχο για την ΕΕ 2020 για κατοχή τριτοβάθμιου
πτυχίου από το 46% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών, αφού, το 55% των ατόμων αυτής
της ηλικιακής ομάδας έχουν αποκτήσει τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ο ρυθμός συμμετοχής των γυναικών και των ανδρών στη διά βίου μάθηση έχει επίσης
προχωρήσει, αλλά με βραδύτερο ρυθμό.
Ο έμφυλος διαχωρισμός στους τομείς σπουδών εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη
πρόκληση, αφού το γενικότερο χάσμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στους τομείς της
εκπαίδευσης, της υγείας και της ευημερίας, των ανθρωπιστικών επιστημών και των
τεχνών μειώθηκε ελαφρά, αλλά παραμένει υψηλό. Το 40% των φοιτητριών γυναικών, σε
σύγκριση με το 17% μόνο των ανδρών, συγκεντρώνεται σε αυτούς τους τομείς, οι οποίοι
παραδοσιακά θεωρούνται ως «θηλυκού γένους»6.

Χρόνος και συμφιλίωση οικογενειακών και επαγγελματικών ευθυνών
Στον τομέα του χρόνου, η βαθμολογία αυξήθηκε. Η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει
στην κατανομή του χρόνου που διατίθεται για κοινωνικές δραστηριότητες μεταξύ
γυναικών και ανδρών. Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να ξοδεύουν χρόνο για να φροντίσουν
την οικογένειά τους (50% έναντι 34% των ανδρών). Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ των φύλων
είναι στενότερο.
Μεταξύ των ζευγαριών με παιδιά, το 92% των γυναικών έχει καθημερινές ευθύνες σε
σχέση με το 70% των ανδρών. Το 78% των γυναικών που δεν γεννήθηκαν στην ΕΕ έχουν
καθημερινές ευθύνες για μια ώρα ή περισσότερο, σε αντίθεση με το 44% μόνο των
ανδρών στην ίδια ομάδα7.
5 ΕΙGE (2017). Gender Equality Index 2017: Cyprus. Progress in gender equality in Cyprus, 2005-2015 .
6 ΕΙGE (2017). Gender Equality Index 2017: Cyprus. Progress in gender equality in Cyprus, 2005-2015.
7 ΕΙGE (2017). Gender Equality Index 2017: Cyprus. Progress in gender equality in Cyprus, 2005-2015.
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Το 81% των γυναικών, σε σύγκριση με μόνο το 27% των ανδρών, αναλαμβάνει το
μαγείρεμα και το σπίτι κάθε μέρα για τουλάχιστον 1 ώρα. Το χάσμα μεταξύ των φύλων
είναι μεγαλύτερο μεταξύ των ατόμων με αναπηρίες (88% και 18% αντίστοιχα) και των
γυναικών και ανδρών που δεν γεννήθηκαν στην ΕΕ (96% και 13% αντίστοιχα). Σε όλα τα
ζευγάρια, με και χωρίς παιδιά, το χάσμα μεταξύ των φύλων είναι σχεδόν 60 ποσοστιαίες
μονάδες σε βάρος των γυναικών.
Η ανισότητα στην κατανομή του χρόνου στο σπίτι εκτείνεται και στις κοινωνικές
δραστηριότητες. Οι άνδρες είναι διπλάσια πιο πιθανόν από τις γυναίκες να συμμετέχουν
σε αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες εκτός του σπιτιού. Αυτό
το κενό διευρύνεται δραματικά σε ζευγάρια με παιδιά, όπου έξι φορές περισσότεροι
άντρες σε σύγκριση με τις γυναίκες ασχολούνται με τέτοιες δραστηριότητες. Ωστόσο, η
συμμετοχή σε εθελοντικές ή φιλανθρωπικές δραστηριότητες είναι ελαφρώς υψηλότερη
για τις γυναίκες από ό, τι για τους άνδρες. Μεταξύ των γυναικών, η υψηλότερη δέσμευση
σε τέτοιες δραστηριότητες είναι οι γυναίκες με δυο παιδιά και, μεταξύ των ανδρών, η
υψηλότερη συμμετοχή από μόνους άνδρες.
Το 21% των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών εγγράφονται σε παιδικές δομές
φροντίδας, όπως και το 80% των παιδιών ηλικίας μεταξύ τριών ετών και σχολικής ηλικίας.
Ως εκ τούτου, η Κύπρος δεν έχει επιτύχει κανένα από τους δύο στόχους της Βαρκελώνης,
οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν τουλάχιστον το 33% των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών
ετών και το 90% των παιδιών ηλικίας μεταξύ τριών ετών και σχολικής ηλικίας σε δομές
φροντίδας. κατά πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ-28 (16% και 38% αντίστοιχα)8.

Δύναμη στη λήψη αποφάσεων
Η βαθμολογία στον τομέα της δύναμης δείχνει σημαντική αύξηση ως αποτέλεσμα
της σημαντικής βελτίωσης του υποτομέα της οικονομικής ισχύος. Ωστόσο, παραμένει
ο τομέας με το χαμηλότερο σκορ για την Κύπρο. Η αντιπροσώπευση των γυναικών
στα εταιρικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών αυξήθηκε ελαφρά. Στον
χρηματοπιστωτικό τομέα, η εκπροσώπηση των γυναικών προχωρεί επίσης. Ενώ οι
γυναίκες, οι οποίες απουσίαζαν από το διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας το
2005, κατέχουν πλέον το 14% αυτών των θέσεων. Η αναλογία γυναικών στα διοικητικά
συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών ανήλθε στην Κύπρο στο 10.4%, ενώ
στην Ε.Ε το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 25.3%.
Η μικρή αύξηση στον υποτομέα της πολιτικής εξουσίας οφείλεται στην αυξημένη
ισορροπία των φύλων στην κυβέρνηση, όπου οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 8% των
υπουργών9. Το ποσοστό των γυναικών στο κοινοβούλιο αναφέρεται στο (14%)10, αλλά
είχε επιδεινωθεί ελαφρώς στις τοπικές εκλογές11. Το ένα τέταρτο των μελών διοικητικών
συμβουλίων οργανισμών που χρηματοδοτούν την έρευνα και περίπου το ένα δέκατο
των μελών διοικητικών συμβουλίων των κρατικών ραδιοτηλεοπτικών οργανώσεων
είναι γυναίκες. Το χάσμα των φύλων στη λήψη αποφάσεων στον αθλητισμό είναι ακόμη
8 ΕΙGE (2017). Gender Equality Index 2017: Cyprus. Progress in gender equality in Cyprus, 2005-2015
9 από 2%. και 18% σήμερα
10 19,64% σήμερα
11 10,26% με τέσσερις γυναίκες δημάρχους σήμερα (Δήμος Λακατάμιας, Ακανθούς, Λευκονοίκου & Κερύνειας) .

http://www.reporter.com.cy/politics/article/150062/
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μεγαλύτερο - οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 4% των μελών των ανώτατων οργάνων
λήψης αποφάσεων των εθνικών Ολυμπιακών Αθλητικών Οργανώσεων.

Υγεία
Όλοι οι δείκτες έχουν προχωρήσει, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, και τα
έμφυλα κενά έχουν μειωθεί. Σχεδόν το 80% των γυναικών και των ανδρών αξιολογούν
την υγεία τους ως «καλές» ή «πολύ καλές». Μόνο το 20% των γυναικών και το 26% των
ανδρών με αναπηρίες βαθμολογούν την υγεία τους ως «καλές» ή «πολύ καλές».
Λιγότερες γυναίκες είναι μόνο ικανοποιημένες από την υγεία τους (55%), χαρακτηρίζοντάς
τις ως «καλές» ή «πολύ καλές» από τους άνδρες (71%). Η ικανοποίηση στον τομέα της
υγείας αυξάνεται όσο αυξάνονται τα επίπεδα εκπαίδευσης τόσο των γυναικών όσο και
των ανδρών. Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες ζουν 4 χρόνια περισσότερο από τους άνδρες
(84 έτη και 80 έτη αντίστοιχα). Οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν τον ίδιο αριθμό ετών
υγιούς ζωής (63 ετών).
Η πρόσβαση στις ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες έχει βελτιωθεί τόσο για τις
γυναίκες όσο και για τους άνδρες. Το έμφυλο χάσμα έχει μειωθεί και το επίπεδο
πρόσβασης είναι το ίδιο και για τα δύο φύλα (περίπου 98% για ιατρικές ανάγκες και
95% για οδοντικές ανάγκες). Το 22% των μόνων μητέρων δεν έχουν ικανοποιημένες
ανάγκες για οδοντιατρική εξέταση. Σχεδόν οι μισοί άνδρες εμπλέκονται σε επικίνδυνη
συμπεριφορά (κάπνισμα και / ή επιβλαβή κατανάλωση ποτών) σε σύγκριση με λιγότερο
από το ένα πέμπτο των γυναικών. Ωστόσο, ελαφρώς περισσότεροι άνδρες από γυναίκες
συμμετέχουν σε συμπεριφορά ενίσχυσης της υγείας (πραγματοποιούν σωματικές
δραστηριότητες ή / και καταναλώνουν φρούτα και λαχανικά).

Βία
Η βία κατά των γυναικών περιλαμβάνεται στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων ως
δορυφορικός τομέας. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα του τομέα της βίας δεν έχουν
αντίκτυπο στο τελικό σκορ του Δείκτη Ισότητας των Φύλων. Από στατιστικής απόψεως,
ο τομέας της βίας δεν μετρά τα έμφυλα κενά ως βασικών τομέων. Αντίθετα, μετρά και
αναλύει τις εμπειρίες των γυναικών από τη βία.
Σε αντίθεση με άλλους τομείς, ο γενικός στόχος δεν είναι η μείωση των κενών βίας
μεταξύ γυναικών και ανδρών, αλλά η εξάλειψη της βίας εντελώς. Ένα υψηλό ποσοστό
στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων σημαίνει ότι μια χώρα είναι κοντά στην επίτευξη μιας
ισότιμης κοινωνίας των φύλων. Ωστόσο, στον τομέα της βίας, όσο υψηλότερη είναι η
βαθμολογία, τόσο πιο σοβαρό είναι το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών στη χώρα.
Η χώρα με τις καλύτερες επιδόσεις είναι επομένως η χώρα με το χαμηλότερο αποτέλεσμα.
Η βαθμολογία της Κύπρου για τον τομέα της βίας είναι 24,7, η οποία είναι ελαφρώς
χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ. Στην Κύπρο, το 22% των γυναικών έχουν βιώσει
σωματική και / ή σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών. Το 51% των ερωτηθέντων
που έχουν βιώσει σωματική και / ή σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών εμφάνισαν
επιπτώσεις στην υγεία (ΕΙGE, 2017, Gender Equality Index 2017: Cyprus) 12.
12 ΕΙGE (2017). Gender Equality Index 2017: Cyprus. Progress in gender equality in Cyprus, 2005-2015.
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Από την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων (2018),
προκύπτει ότι οι γυναίκες στην Ε.Ε εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε
διάφορους τομείς:

•

•
•

•
•

•

•

•

Παρόλο που οι Ευρωπαίες έχουν λάβει καλύτερη μόρφωση από τους άνδρες (το
44% των γυναικών ηλικίας 30-34 ετών απέκτησε πανεπιστημιακό πτυχίο το 2016,
έναντι του 34% των ανδρών), εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο
βαθμό στις θέσεις λήψης αποφάσεων σε εταιρείες και εξακολουθούν να αμείβονται
κατά μέσο όρο 16% λιγότερο από τους άνδρες σε όλη την ΕΕ.
Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται και στην πολιτική. Σε έξι χώρες (Ελλάδα, Κροατία,
Κύπρος, Λετονία, Ουγγαρία και Μάλτα) οι γυναίκες αποτελούν λιγότερο από το 20%
των βουλευτών.
Το έμφυλο χάσμα στον τομέα της απασχόλησης έχει παραμείνει στάσιμο κατά τα
τελευταία χρόνια σε περίπου 11 εκατοστιαίες μονάδες. Τα κράτη μέλη που έχουν
χαμηλές επιδόσεις δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν τη διαφορά τους από εκείνα
με υψηλές επιδόσεις (Κύπρος 9.7)
Κατά μέσο όρο, το 44% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι οι γυναίκες πρέπει να φροντίζουν
το σπίτι και τις οικογένειές τους. Στο ένα τρίτο των κρατών μελών της ΕΕ το ποσοστό
τον Ευρωπαίων που έχουν αυτή την άποψη φτάνει το 70%.
Η βία εξακολουθεί να είναι πολύ διαδεδομένη: μία στις τρεις γυναίκες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία από την ηλικία των
15 ετών. Επίσης, το 55% των γυναικών στην ΕΕ έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση
(Κύπρος 36%).
Το χάσμα στην απασχόληση είναι ιδιαίτερα υψηλό για τις μητέρες και τις γυναίκες
με ευθύνες φροντίδας. Οι ανενεργές γυναίκες της ΕΕ ήταν ανενεργές λόγω παιδιών
ή ηλικιωμένων προσώπων που έχρηζαν φροντίδας. Κατά μέσο όρο, το ποσοστό
απασχόλησης των γυναικών με παιδί κάτω των 6 ετών είναι 9 ποσοστιαίες μονάδες
λιγότερο από το ποσοστό απασχόλησης γυναικών χωρίς παιδιά, και σε ορισμένες
χώρες η διαφορά αυτή υπερβαίνει το 30%(Σλοβακία, Τσεχία, Ουγγαρία).
Το μερίδιο των γυναικών που εργάζονται με μερική απασχόληση παραμένει
σταθερό περίπου στο 30%, σε σύγκριση με 8% για τους άνδρες και παρατηρούνται
σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών. Οι μελέτες δείχνουν ότι η ταξινόμηση των
φύλων σε εργασία μερικής απασχόλησης είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την
παραμονή των γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδίως όταν γίνουν μητέρες. Η μερική
απασχόληση συνδέεται όμως με εξασθενημένες ευκαιρίες σταδιοδρομίας και
αποδυναμωμένη κοινωνική προστασία, όπως τα επιδόματα ανεργίας ή συντάξεις
(μερικώς απασχολούμενοι Κύπρος 8.3% άνδρες και 14% γυναίκες, Ευρώπη 31%
γυναίκες και 8.1% άνδρες).
Η εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων
εισηγμένων εταιρειών στην ΕΕ (Κύπρος 10.4%). Παρά τη μικρή πρόοδο στο επίπεδο
των διοικητικών συμβουλίων, πολύ λίγες γυναίκες φθάνουν στις υψηλότερες θέσεις
σε μεγάλες επιχειρήσεις: λιγότερο από 1 στις 10 εταιρείες έχει γυναίκα πρόεδρο
ή διευθύνοντα σύμβουλο (CEO). Παρόλα αυτά, παρατηρείται κάποια σταδιακή
πρόοδος, όπως για παράδειγμα το ποσοστό των γυναικών συμβούλων ή των
Διευθύνοντων Συμβούλων υπερδιπλασιάστηκε σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του
2012. Τον Οκτώβριο του 2017 οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 7,1% των προέδρων
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(άνω του 3,3%) και το 5,5% (από 2,5%) (Κύπρος αύξηση 6.4%)13.

Συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοίμασε πρόταση
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, η οποία
συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα να λαμβάνουν
όλοι οι πατέρες τουλάχιστον 10 ημέρες
άδεια από την εργασία τους κατά τον χρόνο
γέννησης του παιδιού τους. Η αμειβόμενη
αυτή γονεϊκή άδεια θα καταστεί επίσης μη
μεταβιβάσιμο ίσο δικαίωμα για τις γυναίκες
και τους άντρες, ώστε να δοθεί ισχυρό
κίνητρο στους άντρες να κάνουν χρήση
αυτής της δυνατότητας, αντί να καλούνται
οι γυναίκες να θέσουν σε στασιμότητα την
επαγγελματική τους σταδιοδρομία για
μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ οι άνδρες να
επιστρέφουν σύντομα στην εργασία τους.
Οι αριθμοί για την άδεια πατρότητας
δείχνουν ότι λιγότεροι από τους μισούς
άνδρες είτε έχουν κάνει ή σκέφτονται να
κάνουν χρήση αυτής της άδειας. Ο κύριος
λόγος για τον οποίο δεν κάνουν χρήση είναι
ότι δεν μπορούν να το αντέξουν οικονομικά. Ένας/μια στους/στις τρεις Ευρωπαίους/ες
δεν έχει πρόσβαση σε ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και τρεις στους δέκα αποθαρρύνονται
να το πράξουν.
Στοιχεία που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα από το Ευρωβαρόμετρο για την ισορροπία
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, υπογραμμίζουν τη σημασία της άμεσης
έγκρισης της νομοθεσίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής,
την οποία έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένας στους/στις τρεις Ευρωπαίους/ες
δεν ήταν σε θέση να λάβει οικογενειακή άδεια κατά το 2017 και μόνο τέσσερις στους δέκα
άνδρες έλαβαν (ή σκόπευαν να λάβουν) γονική άδεια. Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων
δηλώνει ότι θα πάρει τις οικογενειακές άδειες, μόνο αν είναι επαρκώς αμειβόμενες14.

Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο (2018):

•

Το νοικοκυριό και η ανατροφή των παιδιών εξακολουθούν να θεωρούνται σε
μεγάλο βαθμό ότι αποτελεί ρόλο της γυναίκας. Περισσότεροι από τέσσερις στους
δέκα Ευρωπαίους (44%) πιστεύουν ότι ο σημαντικότερος ρόλος της γυναίκας είναι
να φροντίσει το σπίτι και την οικογένειά της. Επιπλέον, στο ένα τρίτο των μελών της
ΕΕ το ποσοστό αυτό είναι ακόμη και 70% ή περισσότερο (Κύπρος 60% συμφωνούν
ότι είναι ευθύνη της γυναίκας).

13 2018 Report on equality between women and men in the EU

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1cj9UvdZL58J:ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm%3Fdoc_
id%3D50074+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=cy&client=opera

14 Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=el
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•
•

•

•

Παρά τις διάφορες πολιτικές και μέτρα για την προώθηση της έμφυλης ισότητας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γυναίκες παραμένουν οι κύριες φροντίστριες των παιδιών και
των ηλικιωμένων και οι κύριες υπεύθυνες για τις οικιακές δουλειές.
Το 73% των Ευρωπαίων επιβεβαιώνουν ότι οι γυναίκες αφιερώνουν περισσότερο
χρόνο από τους άνδρες για οικιακές εργασίες και δραστηριότητες φροντίδας. Αυτό
είναι κυρίως ορατό όταν η φροντίδα και οι ευθύνες είναι πιο έντονες: σε ζευγάρια με
παιδί κάτω των 7 ετών, οι γυναίκες περνούν κατά μέσο όρο 32 ώρες τη εβδομάδα
στην αμειβόμενη εργασία, αλλά 39 ώρες για μη αμειβόμενη εργασία, σε σύγκριση
σε τους άνδρες που πραγματοποιούν 41 ώρες αμειβόμενης εργασίας και 19 ώρες μη
αμειβόμενης εργασίας ανά εβδομάδα. Η κατάσταση της επαγγελματικής ζωής των
γυναικών είναι πιθανότερο να επηρεαστεί από αυτές τις ευθύνες.
Τα τελευταία χρόνια, η ποιότητα της φροντίδας των παιδιών σε υπηρεσίες φαίνεται
να έχει βελτιωθεί σε πολλές χώρες όπου οι αξιολογήσεις ήταν προηγουμένως
χαμηλές - αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στο Βέλγιο, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Πολωνία,
και Σλοβακία. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα της ποιότητας και οικονομικά προσιτές
εγκαταστάσεις φύλαξης παιδιών εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση σε σημαντικό
αριθμό κρατών μελών, όπως Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Ισπανία, Κροατία,
Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία, Μάλτα, Αυστρία, Ιρλανδία. Σλοβακία, και το Ηνωμένο
Βασίλειο. Μόνο περίπου το ένα τρίτο των κρατών μελών φθάνουν ή πλησιάζουν τους
στόχους της Βαρκελώνης15 . Παρατηρούνται αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των
χωρών. Η έλλειψη διαθέσιμων, προσβάσιμων και ποιοτικών επίσημων υπηρεσιών
φύλαξης και φροντίδας, ιδιαίτερα για τα παιδιά, είναι ένας από τους παράγοντες που
δυσχεραίνουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Όπως προκύπτει
από τον πρωταρχικό δείκτη του κοινωνικού πίνακα αποτελεσμάτων όσον αφορά τη
συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, το 2015 μόλις το 30,5% των
παιδιών ηλικίας 0-3 ετών λάμβαναν φροντίδα σε επίσημες δομές εκπαίδευσης και
φροντίδας, παρά την αύξηση του σχετικού ποσοστού από 28,5% το 2014 και 28,0%
το 2008. Υπάρχει μεγάλη διακύμανση μεταξύ των κρατών μελών: ενώ στη Δανία
και τη Σουηδία το ποσοστό των παιδιών σε επίσημες δομές παιδικής φροντίδας
υπερέβαινε το 60%, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν κάτω από 10% στη Σλοβακία,
την Τσεχική Δημοκρατία και την Πολωνία («κρίσιμες καταστάσεις»), όπως και στη
Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Λιθουανία. Πέραν της Δανίας και της Σουηδίας, ως
χώρες με «βέλτιστη επίδοση» αξιολογούνται το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και η
Πορτογαλία. Η διακύμανση αυτή σχετίζεται ως έναν βαθμό με τις διαφορές μεταξύ
των χωρών όσον αφορά τις προβλέψεις για τις γονικές άδειες16 .
Οι γυναίκες στην ΕΕ, σε ολόκληρη την οικονομία, κερδίζουν κατά μέσο όρο πάνω
από 16% λιγότερο ανά ώρα από τους άνδρες. Σημαντική ετερογένεια μπορεί να
παρατηρηθεί στην ΕΕ: η διαφορά στις αμοιβές μεταξύ των φύλων ποικίλει από 5,2%
στη Ρουμανία σε 25,3% στην Εσθονία, η οποία επίσης επισημαίνει το σημερινό
συμπέρασμα μεταξύ των χαμηλών μισθολογικών διαφορών μεταξύ των φύλων και
τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης των γυναικών (Κύπρος 14.8% to 2017)17.

15 Το 2002 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης αναγνώρισε την κατάσταση αυτή και έθεσε δύο στόχους όσον αφορά

τη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας υψηλής ποιότητας για παιδιά προσχολικής
ηλικίας: κάλυψη του 90% των παιδιών ηλικίας από 3 ετών έως την ηλικία υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και του 33% των
παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών.
16 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018). Σχέδιο Κοινής Έκθεσης της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την Απασχόληση, που
συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 Βρυξέλλες, 22.11.2017,
COM(2017) 674 final,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0674&from=EL
17 Ευρωβαρόμετρο για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Πρόταση για την ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6184_el.htm
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Ίση αμοιβή
Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να αμείβονται κατά μέσο όρο κατά
16,2 % λιγότερο από τους άνδρες. Φέτος, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών
ήταν η 3η Νοεμβρίου. Η μέρα αυτή σηματοδοτεί τη συμβολική στιγμή που οι γυναίκες
σταματούν να πληρώνονται σε σύγκριση με τους άντρες συναδέλφους τους, παρόλο
που απομένει ακόμα 16% για να ολοκληρωθεί το εργάσιμο έτος. Αυτό το έμφυλο
μισθολογικό χάσμα θεωρείται άδικο, αφού θέτει τις γυναίκες σε επισφαλή θέση,
τόσο κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους όσο και, ακόμη περισσότερο, μετά τη
συνταξιοδότησή τους, καθώς το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων ανέρχεται
στο 36,6 %. Οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται το μισθολογικό χάσμα είναι πολλοί:
οι γυναίκες συχνά εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, προσκρούουν στη
«γυάλινη οροφή», εργάζονται σε κλάδους στους οποίους οι αμοιβές είναι χαμηλότερες
ή συχνά αναγκάζονται να αναλάβουν την κύρια ευθύνη για τη φροντίδα της οικογένειάς
τους. Ένας τρόπος για την αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων είναι να βελτιωθεί η
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των οικογενειών, πράγμα που
θα μπορούσε να επιτευχθεί με την έγκριση της πρότασης οδηγίας που έχει υποβάλει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακό χάσμα
Σύμφωνα με τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Women in the Digital Age, το 2,7%
των Ευρωπαίων σπούδασαν σε πεδία σχετικά με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και
των επικοινωνιών το 2018. Από αυτούς, οι άντρες ήταν τέσσερις φορές περισσότεροι
από τις γυναίκες, ενώ στην Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία καταγράφονται
τα καλύτερα αποτελέσματα στην ΕΕ, όπου στο συγκεκριμένο πεδίο οι άντρες είναι
τρεις φορές περισσότεροι από τις γυναίκες. Παράλληλα, μόνο 24 στις 1000 γυναίκες
απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ αποφοιτούν από τμήματα ΤΠΕ και από
αυτές μόνο έξι ακολουθούν επαγγελματική σταδιοδρομία σε ψηφιακές θέσεις εργασίας.
Επιπρόσθετα, οι γυναίκες εργαζόμενες στον ψηφιακό τομέα τείνουν να εγκαταλείπουν
την εργασία τους μεταξύ των ηλικιών 30 και 44 σε ποσοστό 8,7%, που είναι τετραπλάσιο
από αυτό των αντρών, και επιφέρει ετήσια απώλεια στην παραγωγικότητα, που ανέρχεται
σε €16,1 δισ. Στην Κύπρο το 20% των ανδρών και το 21% των γυναικών έχουν δεξιότητες
και προσόντα πάνω από τα βασικά της ψηφιακής τεχνολογίας. Ο αριθμός αυτός όμως
δεν αντικατοπτρίζεται στην αγορά εργασίας. Σε ότι αφορά το ποσοστό των γυναικών
επιχειρηματιών στην ψηφιακή τεχνολογία, το ποσοστό ανέρχεται στο 16,1%18 .
υποχρεωτική στράτευσή τους, η υποταγή σε μια κουλτούρα βίας και ανταγωνισμού, ο
σκληρός ανταγωνιστικός κώδικας αξιών και συμπεριφορών (π.χ. «οι άντρες δεν κλαίνε»,
«οι άντρες πάντα πληρώνουν»)3 .

18 Women in the Digital Age,

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/increase-gender-gap-digital-sector-study-women-digital-age
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2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
(ΕΙΦ), συστάθηκε και λειτουργεί βάσει των Άρθρων 22 και 23 των περί Ίσης Μεταχείρισης
Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμων
του 2002-2014 (205(Ι)2002). Συνοπτικά, ο ρόλος της Επιτροπής είναι συμβουλευτικός,
ενώ παράλληλα επιλαμβάνεται θεμάτων που εμπίπτουν στους σκοπούς και το πεδίο
εφαρμογής του πιο πάνω Νόμου. Ειδικότερα, συμβουλεύει τον/την εκάστοτε Υπουργό
αναφορικά με τον καθορισμό ή την αναθεώρηση της εθνικής πολιτικής και νομοθεσίας
στα θέματα που είναι σχετικά με το πεδίο αρμοδιότητάς της, παρακολουθεί την εφαρμογή
του σχετικού Νόμου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αυτεπάγγελτα υποβάλλει παράπονα ή δέχεται παράπονα τα
οποία διαβιβάζει στον Αρχιεπιθεωρητή για κατάλληλο χειρισμό κτλ.
Ο Νόμος τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2003 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε
το 2004, το 2006, το 2007, το 2009 και το 2014. Σκοπός της εν λόγω νομοθεσίας είναι η
εφαρμογή της αρχής της Ίσης Μεταχείρισης Αντρών και Γυναικών στην πρόσβαση σε
επαγγελματικό προσανατολισμό, στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και
στους όρους και τις συνθήκες παροχής τους, στην πρόσβαση στην απασχόληση, στους
όρους και στις συνθήκες απασχόλησης, περιλαμβανόμενης και της επαγγελματικής
ανέλιξης, και στους όρους και στις προϋποθέσεις απόλυσης.
Η νομοθεσία καλύπτει μεταξύ άλλων:
> Τους όρους πρόσβασης στην απασχόληση, π.χ. ισότητα στην πρόσληψη.
> Την πρόσβαση σε όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού,
κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
> Τις εργασιακές συνθήκες, τις αμοιβές και τους άλλους όρους απασχόλησης.
> Τους όρους τερματισμού της απασχόλησης, π.χ. τις απολύσεις.
Η νομοθεσία απαγορεύει την άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου:
> Άμεση διάκριση λόγω φύλου σημαίνει τη δυσμενή μεταχείριση προσώπου που
συνδέεται άμεσα με το φύλο του.
> Έμμεση διάκριση λόγω φύλου υπάρχει όταν μια συμπεριφορά, που εκ πρώτης όψεως
φαίνεται ουδέτερη, θέτει άτομα ενός φύλου σε δυσμενέστερη θέση, συγκριτικά με
άτομα του άλλου φύλου.
Απαγορεύει επίσης την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση:
> Παρενόχληση σημαίνει την ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη της συμπεριφορά
που σχετίζεται με το φύλο, η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της
αξιοπρέπειας ενός προσώπου κατά την απασχόληση ή την επαγγελματική εκπαίδευση
ή κατάρτισή ή κατά την πρόσβαση σε απασχόληση ή επαγγελματική κατάρτιση.
> Σεξουαλική παρενόχληση σημαίνει την οποιαδήποτε ανεπιθύμητη από τον
αποδέκτη της συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης, που εκφράζεται με λόγια ή πράξεις
και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου
κατά την απασχόληση ή την επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση ή κατά την
πρόσβαση σε απασχόληση ή επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση.
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Το Άρθρο 22 της Νομοθεσίας προνοεί τη σύσταση Επιτροπής Ισότητας19 ως ακολούθως:
(1) Συνίσταται Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση, η οποία απαρτίζεται από:
(α) Πρόεδρο διοριζόμενο από τον Υπουργό
(β) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(γ) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως
(δ) Εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
(ε) Εκπρόσωπο από κάθε εργοδοτική οργάνωση που είναι μέλος του Εργατικού
Συμβουλευτικού Σώματος·
(στ) Εκπρόσωπο από κάθε εργατική οργάνωση που είναι μέλος του Εργατικού
Συμβουλευτικού Σώματος.
(2) Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων διορίζονται από τον/
την Υπουργό μετά από σύσταση των οργανώσεων τους:
Νοείται ότι σε περίπτωση που οι οργανώσεις δεν υποδείξουν εκπροσώπους εντός ενός
μηνός από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί από τον/την Υπουργό, η Επιτροπή
θεωρείται ότι συγκροτήθηκε και ενεργεί νόμιμα.
(3) Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια,
μπορούν όμως να επαναδιορίζονται μετά τη λήξη της θητείας τους.
(4) Ο ρόλος της Επιτροπής είναι συμβουλευτικός.
(5) Η Επιτροπή ρυθμίζει η ίδια τα της λειτουργίας και τις διαδικασίες της. Για το σκοπό
αυτό έχει ετοιμάσει σχετικούς κανονισμούς λειτουργίας.
(6) Ο Πρόεδρος και τέσσερα από τα μέλη της Επιτροπής, εκ των οποίων δύο πρέπει να
είναι κρατικοί εκπρόσωποι, αποτελούν απαρτία.
(7) Η γραμματειακή και άλλη υλικοτεχνική στήριξη της Επιτροπής παρέχεται από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Στο Άρθρο 23 της Νομοθεσίας καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ως
ακολούθως:
«(1) Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητες να επιλαμβάνεται θεμάτων που εμπίπτουν στους
σκοπούς και το πεδίον εφαρμογής του παρόντος Νόμου.
(2) Ανεξάρτητα από τη γενικότητα των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου,
η Επιτροπή μπορεί να:
(α) Συμβουλεύει αναφορικά με τον καθορισμό ή την αναθεώρηση της εθνικής πολιτικής
στα θέματα που είναι σχετικά με το πεδίον αρμοδιότητάς της.
(β) Συμβουλεύει ή διατυπώνει συστάσεις αναφορικά με την εισαγωγή ή αναθεώρηση
σχετικής νομοθεσίας.
(γ) Παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος Νόμου από την αρμόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
(δ) Εισηγείται την εισαγωγή μέτρων και την εφαρμογή προγραμμάτων για προώθηση
της ισότητας των φύλων στο πεδίον αρμοδιότητας της.
(ε) Προωθεί τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών, συμπεριλαμβανομένης και της
συλλογής στατιστικών στοιχείων, σχετικών με οποιοδήποτε ζήτημα που εμπίπτει στο
πεδίον αρμοδιότητας της.
19 ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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(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.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΦ
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3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΦ
3.1 Συνεδρίες ΕΙΦ
H Επιτροπή συνεδρίασε 8 φορές το 2018.

3.2 Συναντήσεις

1. Υπουργός Εργασίας για παράδοση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και
συζήτηση εκκρεμούντων προβλημάτων της ΕΙΦ (17/4/18)

2. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (14/3/18)
3. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης για το Gender Mainstreaming
(13/2/18)

4. Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης για το Gender Mainstreaming (20/2/18)
5. Συνάντηση με Τράπεζα Κύπρου: Η διοικητική Λειτουργός της Επιτροπής

συναντήθηκε με τη Διευθύντρια και μια λειτουργό του Τμήματος Ανθρώπινου
Δυναμικού της Τράπεζας Κύπρου, κα Μαρίνα Μαρκίδου και Μάγδα Κοτζαναστάση
για την εισαγωγή κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης στον Οργανισμό. Τους
δόθηκε πρότυπο κώδικα για να τον διαμορφώσουν για τον δικό τους οργανισμό,
και έγινε συζήτηση για την επιτροπή και τις αρμοδιότητές της. Επεξηγήθηκε η
σχετική νομοθεσία και οι πρόνοιές της και εξετάστηκε το ενδεχόμενο να γίνει
ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning), αντί των σεμιναρίων που διοργανώνει
η ΕΙΦ λόγω του μεγάλου αριθμού εργοδοτουμένων Παγκύπρια. Επίσης,
συζητήθηκε το ενδεχόμενο να εκπαιδευτούν οι Λειτουργοί Ισότητας που θα
οριστούν από τον Οργανισμό, για τον χειρισμό εσωτερικών καταγγελιών και η
πιθανότητα εκπαίδευσης πυρήνων μάθησης. Επίσης τους δόθηκε έντυπο υλικό
της Επιτροπής.
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3.3 Ημερίδες/σεμινάρια
Δημοσιογραφική Διάσκεψη για παρουσίαση μελέτης νομολογίας {(20/3/18), 30
άτομα}.
Τσιμεντοποιείο Βασιλικού {6 σεμινάρια (5/2, 12/2, 26/2, 5/3, 12/3, 19/3)} για τη
σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο και παρουσίαση του Κώδικα που
υιοθέτησαν (200 άτομα).
Λαϊκό Κόσμος για τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο και
παρουσίαση του Κώδικα που υιοθέτησαν {έξι σεμινάρια (12/4, 19/4, 3/5, 10/5, 17/5
(δυο σεμινάρια), 24/5 (300 άτομα)}.
Όμιλος Λαϊκού για τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο και
παρουσίαση του Κώδικα που υιοθέτησαν {πέντε σεμινάρια (26/4, 9/5 (δυο
σεμινάρια) 14/6, 18/6) (200 άτομα)}.
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό
χώρο και παρουσίαση του Κώδικα που υιοθέτησαν (1/11/2018, 30 άτομα).
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης για τη σεξουαλική παρενόχληση στον
εργασιακό χώρο και παρουσίαση του Κώδικα που υιοθετήθηκε στη Δημόσια
Υπηρεσία {(5/11/2018), 30 άτομα}.
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη
σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο (40 φοιτητές/τριες).
Υπουργείο Εξωτερικών για τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο και
παρουσίαση του Κώδικα που υιοθετήθηκε στη Δημόσια Υπηρεσία {(9/10, 18/10,
23/10, 6/11/2018), 180 άτομα).
Σύνολο σεμιναρίων/ημερίδων:(23) και σύνολο συμμετεχόντων ατόμων: (1030)
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3.4 Φόρουμ Μητρότητας ΕΙΦ
Διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία Φόρουμ με θέμα «Η Προστασία της Μητρότητας:
Κυπριακή Νομολογία και Αποφάσεις Κυπριακών Δικαστηρίων», 21/6/18 (35 άτομα). Το
φόρουμ διεξάχθηκε στις 21 Ιουνίου 2018 και σε αυτό συμμετείχαν εκπρόσωποι των
κοινωνικών εταίρων, γυναικείων οργανώσεων και λειτουργοί της Δημόσιας Υπηρεσίας.
Το πρόγραμμα του φόρουμ περιλάμβανε ανάλυση θεσμικού πλαισίου με αναφορά στα
προβλήματα και στις δυσκολίες που εντοπίζονται στην εφαρμογή τους, στη διαδικασία
παροχής επιδόματος μητρότητας και στον ρόλο των εξωδικαστικών μηχανισμών. Στη
συνέχεια, οι συμμετέχοντες/ουσες χωρίστηκαν και συμμετείχαν σε τρία εργαστήρια,
όπου συζητήθηκαν αποφάσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών για απολύσεις
λόγω μητρότητας ή εγκυμοσύνης. Με την ολοκλήρωση των εργαστηρίων διεξάχθηκε
εποικοδομητική συζήτηση και επισημάνθηκαν προβλήματα. Τα πορίσματα του
έχουν αποσταλεί στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Θα
αποσταλούν επίσης σε συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις και στους/στις
συμμετέχοντες/ουσες σε αυτό, για αξιοποίηση τους.

3.5 Έντυπα/ Εκδόσεις
Έκθεση Πεπραγμένων ΕΙΦ για το 2017
Μελέτη «Κυπριακή Νομοθεσία και Νομολογία-Το αδίκημα της Σεξουαλικής
Παρενόχλησης και η Προστασία της Μητρότητας»
Δημιουργία ταινίας για την προστασία της μητρότητας, για αξιοποίηση της σε
σεμινάρια σχετικά με το θέμα αυτό.
Επανέκδοση 5000 τριπτύχων για τη σεξουαλική παρενόχληση.

3.6 Διαγωνισμός ισότητας στην εκπαίδευση
Σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, διεξήχθη διαγωνισμός
κατασκευής παιχνιδιών και δημιουργίας σύντομου φιλμ με θέμα την ισότητα των
φύλων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και τεχνική εκπαίδευση. Η έκθεση των
έργων και η βράβευση έγινε στις 30/5/18 σε πανηγυρική τελετή στην παρουσία της
Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Παιδείας
και Πολιτισμού. Στην τελετή βράβευσης συμμετείχαν πέραν των 50 ατόμων (γονείς,
εκπαιδευτικοί και παιδιά).
Ήδη άρχισαν οι επαφές και τροχιοδρομείται νέος διαγωνισμός για το 2019.
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3.7 Ένταξη της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές (Gender
Mainstreaming)
Η ΕΙΦ, συνέχισε την ενεργό εμπλοκή της στις προσπάθειες της για την ένταξη της
διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στις δημόσιες πολιτικές, ώστε άνδρες και
γυναίκες να ωφελούνται ισότιμα από τις δημόσιες παρεμβάσεις/πολιτικές. Η διαδικασία
αυτή έχει ολοκληρωθεί και το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει με απόφαση του
την κατάρτιση δημόσιων υπαλλήλων. Η Επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό
αυτό απαρτίζεται από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση, την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ), το
Γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Εθνικό Μηχανισμό
για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ), και το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας. Ο
Οδηγός παρουσιάστηκε στις 19/11/2018 στην παρουσία των Υπουργών Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης και της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Η συγκεκριμένη δράση αποτελούσε στόχο του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την
Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2014-2017 του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης και συνεχίζει να αποτελεί στόχο του ΣΣΔΙ και την επόμενη τριετία 20182021, όπου προβλέπεται να διεξαχθεί επταήμερη κατάρτιση δημόσιων λειτουργών επί
του θέματος.
Στόχος του Οδηγού Ένταξης της Διάστασης του Φύλου στις Δημόσιες Πολιτικές είναι η
κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, που λαμβάνουν
μέρος στον προγραμματισμό δράσεων, στη χάραξη πολιτικής και στην κατάρτιση
των προϋπολογισμών, για την ένταξη της διάστασης του φύλου στον σχεδιασμό και
στην εφαρμογή κάθε πολιτικής. Συγκεκριμένα ο Οδηγός εφαρμογής της ένταξης
της διάστασης του φύλου στη Δημόσια Υπηρεσία/Διοίκηση αποτελεί ένα καινοτόμο
εργαλείο εκπαίδευσης υψηλόβαθμων στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης. Πρόκειται για
ένα χρήσιμο μεθοδολογικό εργαλείο, το οποίο θα βοηθήσει, ώστε να λαμβάνονται υπόψη
κατά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών οι επιπτώσεις τους
σε άνδρες και γυναίκες, καθώς και οι ιδιαίτερες ανάγκες των ανδρών και των γυναικών.
Απώτερος στόχος είναι να καταστούν οι ίσες ευκαιρίες και η ίση μεταχείριση των φύλων
ως σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης με τη συμβολή της δημόσιας διοίκησης και να
διασφαλίζεται παράλληλα ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κοινωνική
συνοχή.

3.8 Εκπροσώπηση ΕΙΦ
3.8.1 Η Πρόεδρος της ΕΙΦ απηύθυνε χαιρετισμό, εκπροσωπώντας την Επιτροπή
σε συνέδριο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με θέμα την ισότητα των φύλων στην
εκπαίδευση στις 5/5/2018.
3.8.2 Η Πρόεδρος της ΕΙΦ κατάθεσε εισήγηση σε εκδήλωση του γραφείου εργαζομένων
γυναικών της ΣΕΚ στις 6/3/18.
3.8.3 Η Πρόεδρος της ΕΙΦ απηύθυνε χαιρετισμό, εκπροσωπώντας την Επιτροπή στη
δημοσιογραφική διάσκεψη που διοργάνωσε η Επίτροπος Διοίκησης και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, για παρουσίαση του Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση
της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία στις 11/7/18.
3.8.4 Η επιστημονική συνεργάτιδα της ΕΙΦ, συμμετείχε σε σεμινάριο του Κυπριακού
Οργανισμού Κέντρων Νεότητας και παρουσίασε το πρόβλημα της σεξουαλικής
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παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και τη νομοθεσία που προστατεύει τα θύματα στις
8/9/18.
3.8.4 Η επιστημονική συνεργάτιδα της ΕΙΦ συμμετείχε στη συνάντηση με την Επίτροπο
Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων της Ε.Ε κ. Věra Jourová στις 21/9/18
στο Σπίτι της Ευρώπης για συζήτηση θεμάτων που την αφορούν.
3.8.5 Η επιστημονική συνεργάτιδα της ΕΙΦ εκπροσώπησε την ΕΙΦ σε ημερίδα που
διοργάνωσε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων στις 15/10/2019 με θέμα «Οι γυναίκες στην
ψηφιακή εποχή: η αξιοποίηση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών
στην οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη».
3.8.6 Η επιστημονική συνεργάτιδα της ΕΙΦ παρουσίασε το πρόβλημα της σεξουαλικής
παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και τη νομοθεσία που την καλύπτει, σε φοιτητές/
τριες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Κύπρου στις 13/11/18.
3.8.7 Η Επιτροπή Ισότητας εκπροσωπήθηκε από την επιστημονική συνεργάτιδα σε
εκδηλώσεις/ ημερίδες/συνέδρια της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και άλλων φορέων
και ΜΚΟ.

3.9 Προβολή ΕΙΦ στα ΜΜΕ
> Η Πρόεδρος της ΕΙΦ εκπροσώπησε την ΕΙΦ στις 8/3/18 στον ΑΣΤΡΑ
> H επιστημονική συνεργάτιδα της ΕΙΦ εκπροσώπησε την ΕΙΦ στις 8/3/18 στο Ράδιο
Πάφος.
> H επιστημονική συνεργάτιδα της ΕΙΦ εκπροσώπησε την ΕΙΦ 8/3/18 στο τηλεοπτικό
κανάλι TV1.
> http://m.kathimerini.com.cy/gr/kypros/syxno-fainomeno-i-sexoyaliki-parenoxlisisto-xwro-ergasias-stin-kypro
> http://www.ant1iwo.com/news/cyprus/article/297273/etoimos-o-kodikas-sexoualikis-parenohlisis/
> http://www.riknews.com.cy/index.php/news/kinonia/item/63879-syxno-fainomeno-i-seksoualiki-parenoxlisi-sto-xoro-ergasias-stin-kypro
> https://www.pio.gov.cy/gallery.html?galAlbum=64
> http://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/502707/sychno-fainomeno-isexoyaliki-parenochlisi
> http://www.newsbomb.com.cy/kypros/story/710998/syxno-fainomeno-i-sexoyaliki-parenoxlisi-sto-xoro-ergasias-stin-kypro-ti-leei-i-nomothesia
> http://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/aimilianidoy-eyaisthitopoiisi-mathitwnstin-isotita-andrwn-kai-gynaikwn
> https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%C
E%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE
%B8%CF%81%CE%BF.html?id=2088#flat
> http://www.cna.org.cy/WebNews.aspx?a=a31c370fa21d47869859aaf5afe16aab
> http://dialogos.com.cy/blog/thilikou-genous-i-pali-thilikou-genous-ke-i-dinami/
> http://24h.com.cy/2018/06/paignidia-emfylis-isotitas/
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3.10 Υποβολή παραπόνων
Έχουν υποβληθεί 4 παράπονα που αφορούσαν τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο
τομέα: δυο για διάκριση στην ανέλιξη (εκ των οποίων η μια ομαδική) και δυο για
παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση.

3.11 Νομική αρωγή
Υποβλήθηκαν τρία αιτήματα για παραχώρηση νομικής αρωγής και εγκρίθηκαν όλα.

3.12 Προϋπολογισμός ΕΙΦ
Ο προϋπολογισμός της ΕΙΦ για το 2018 ήταν 55.800 και για τα έτος 2019 αυξήθηκε στις
60,000.

3.13 Δικτύωση ΕΙΦ
3.13.1 Συνεισφορά Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση -ΕΙΦ σε ευρωπαϊκές έρευνες για την ισότητα των Φύλων
με καταγραφή στοιχείων της κυπριακής πραγματικότητας.
3.13.2 Συνεισφορά ΕΙΦ στον καταρτισμό του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την
Ισότητα των Φύλων για την περίοδο 2018-2021.
3.13.3 Συνεισφορά ΕΙΦ σε Συμβάσεις/Συστάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας
και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
3.13.4 Συνεισφορά ΕΙΦ σε έρευνες/μελέτες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την
Ισότητα των Φύλων.

3.14 Υιοθέτηση Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της
Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία
Ολοκληρώθηκε ο Κώδικας από το Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων με το οποίο η Επιτροπή συνεργάστηκε στενά για την ετοιμασία και
προώθησή του. Ο Κώδικας παρουσιάστηκε σε δημοσιογραφική διάσκεψη στις 11/7/18
και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 12/7/18.

3.15 Ολοκλήρωση και προώθηση Κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης στη
Δημόσια Υπηρεσία και εκπαίδευση δημόσιων λειτουργών
Σε συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και το Γραφείο Επιτρόπου
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προγραμματίζονται
σεμινάρια για επεξήγηση του προβλήματος της σεξουαλικής παρενόχλησης και του
Κώδικα. Όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί θα συμμετάσχουν στα σεμινάρια.
Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων ήδη διεξήγαγε τέσσερα σεμινάρια στο Υπουργείο
Εξωτερικών και ένα στο προσωπικό της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης.

3.16 Τροποποίηση Νόμου 205/2002 και ΚΔΠ 176/2009 περί Παροχής
Ανεξάρτητης Νομικής Συνδρομής σε θύματα διακρίσεων.
Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για προώθηση των τροποποιήσεων στη Βουλή των
Αντιπροσώπων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Σύνθεση Επιτροπής Ισότητας Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
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A/A

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ
ΤΗΛ. ΦΑΞ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΝΟΜΑ
ΛΟΥΙΖΑ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΟΥΖΑΝΝΕΤΟΥ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Εισαγγελέας της
∆ημοκρατίας

22889100 22665080

lzannetou@law.gov.cy
chairgendercommittee@mlsi.gov.cy

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΗΑΛΙ∆ΗΣ
Πρώτος Λειτουργός Εργασίας,
Τμήμα Εργασίας (10/15-4/18)

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ

Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας & Κοινωνικών 22400801
Ασφαλίσεων ΥΕΠΚΑ

aalexandrou@dl.mlsi.gov.cy

∆ιευθυντής Τμήματος Εργασίας (5/18)

∆ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
∆ιοικητική Λειτουργός

ΙΡΙΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ

Λειτουργός
∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού,
Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης
και Προσωπικού

ΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

∆ιευθύντρια
Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων
και Κοινωνικής Πολιτικής, ΟΕΒ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
∆ιευθυντής Εργασιακών Σχέσεων

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΗΣΑΪΑ ΚΟΣΜΑ
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών, ΣΕΚ

ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ

Γραμματέας Τμήματος Γυναικών, ΠΕΟ

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης
&
22805935 22805987 dcharalambous@papd.mof.gov.cy
∆ημόσιας Τάξης Υ∆∆Τ
Τμήμα
∆ημόσιας ∆ιοίκησης 22601543 22602763 inicolaidou@papd.mof.gov.cy
και Προσωπικού Τ∆∆Π
Ομοσπονδία
Εργοδοτών
και Βιομηχάνων ΟΕΒ

22665102 22669459

lpanayiotou@oeb.org.cy

Κυπριακό Εμπορικό
και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ΚΕΒΕ

22889800 22665685

aimilios@ccci.org.cy

ΣΕΚ

22849849
22849850 despina.isaia@sek.org.cy
99817185

ΠΕΟ

22866400
22346828
99486147

marina@peo.org.cy

ΙΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Γενικός Γραμματέας ∆ΕΟΚ
(10/2015-10/2018)

anastasiou_i@deok.org.cy
∆ΕΟΚ

22872194 22670494

ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ∆ΕΟΚ,

schristodoulou@deok.org.cy

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ∆ΕΟΚ
(11/2018)

ΝANTIA ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

Γραμματέας Επιτροπής
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22400894 22400875 nandreopoulou@papd.mof.gov.cy

Επιστημονική Συνεργάτιδα
22400895
22400875
ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ
99615600
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pilavaki@mail.com

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Πρόγραμμα δράσης ΕΙΦ για το έτος 2019
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο καταρτισμός του προγράμματος δράσης της ΕΙΦ για το 2019, βασίζεται τόσο σε
ενημερωτικές/διαφωτιστικές εκδηλώσεις και σεμινάρια, όσο και σε νέα πεδία δράσης.
Συγκεκριμένα, στοχεύει στα ακόλουθα:
1. Συνέχιση της εκστρατείας της για την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής
παρενόχλησης σε εργασιακούς χώρους.
Συγκεκριμένα η εκστρατεία αυτή θα περιλαμβάνει:
1.1 Διοργάνωση σεμιναρίων για επεξήγηση του Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη
και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία σε
συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και το Γραφείο της
Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
1.2 Διοργάνωση ημερίδας με εργοδότες, σε συνεργασία με τις εργοδοτικές
οργανώσεις, όπου θα τονιστεί η ανάγκη υιοθέτησης Κώδικα σεξουαλικής
παρενόχλησης στους χώρους εργασίας. Μπορεί να προβληθεί και να αξιοποιηθεί ο
Κώδικας που ετοιμάστηκε από τους ίδιους τους κοινωνικούς εταίρους.
1.3 Αποστολή επιστολών σε μεγάλες εταιρείες για διοργάνωση σεμιναρίων με
στόχο την ενημέρωση των ιδίων, αλλά και των εργαζομένων τους για τη σεξουαλική
παρενόχληση. (μπορούν να βοηθήσουν και οι εργοδοτικές οργανώσεις σε αυτή τη
δράση).
1.4 Ολοκλήρωση οδηγού/ μελέτης καλών πρακτικών για τον τρόπο χειρισμού
περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης, από εργοδότες, συντεχνίες και θύματα και
έναρξη εκστρατείας ενημέρωσης.
1.5 Παρουσίαση σε δημοσιογραφική διάσκεψη του οδηγού για τον τρόπο χειρισμού
περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης.
1.6 Αποστολή επιστολών σε ΜΜΕ με στόχο την προβολή του προβλήματος της
σεξουαλικής παρενόχλησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΙΦ σε απογευματινές
κυρίως, εκπομπές των ΜΜΕ.
1.7 Συζήτηση με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
για τρόπους δημιουργίας ενός μηχανισμού στήριξης των θυμάτων σεξουαλικής
παρενόχλησης (νομική, ψυχολογική, συμβουλευτική κ.α).
1.8 Στοχευμένη εκστρατεία σε Ημικρατικούς Οργανισμούς, Τράπεζες και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση για υιοθέτηση Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης.
2. Αξιοποίηση των πορισμάτων του φόρουμ για την προστασία της μητρότητας και
προώθηση κατάλληλων μέτρων που απορρέουν από αυτά, σε συνεργασία με κοινωνικούς
εταίρους.
3. Διοργάνωση σεμιναρίων για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις δημόσιες
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πολιτικές, σε συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και το Γραφείο
της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα γίνει κατάρτιση των
αρμόδιων λειτουργών που διαμορφώνουν και υλοποιούν τον κρατικό προϋπολογισμό
και τα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης σε θέματα gender mainstreaming και gender budgeting. Τα άτομα αυτά θα είναι υπεύθυνα και για την πρακτική εφαρμογή του.
4. Συνέχιση του θεσμού προώθησης της έμφυλης ισότητας στην εκπαίδευση σε
συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου με διαγωνισμούς ζωγραφικής,
κατασκευών κ.α.
5. Διοργάνωση Φόρουμ για την ίση αμοιβή στις 7/2/19 σε συνεργασία με το Τμήμα
Εργασιακών Σχέσεων και το Γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
Αυτές θα είναι οι κύριες δράσεις και οι προτεραιότητες της Επιτροπής Ισότητας των
Φύλων για το 2019.
Αναλυτικά το πρόγραμμα δράσης της ΕΙΦ για το 2019, περιλαμβάνει τα ακόλουθα ανά
τομέα δράσης:

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

2. ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ
> Διανομή εντύπων/εκδόσεων της Επιτροπής σε χώρους εργασίας με τη βοήθεια
των κοινωνικών εταίρων που μετέχουν στην Επιτροπή.
> Διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις/φορείς,
πανεπιστήμια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις-ΜΚΟ, Επίτροπος Διοίκησης,
Κοινωνικούς Εταίρους κ.α.
> Επικαιροποίηση της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα και η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη
θα ενημερώνεται με νέες μελέτες, με σημαντικές ανακοινώσεις και οποιεσδήποτε
τροποποιήσεις σε νομοθεσίες που αφορούν την ισότητα των φύλων.
> Διεξαγωγή φόρουμ για την ίση αμοιβή.
> Παρουσίαση μελέτης κυπριακής νομολογίας σε δημοσιογραφική διάσκεψη.
> Συνέχιση του θεσμού απονομής Βραβείου Έμφυλης Ισότητας στην εκπαίδευση,
σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

3. ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
> Ολοκλήρωση και έκδοση οδηγού ή μελέτης καλών πρακτικών με θέμα τη
διαδικασία χειρισμού παραπόνων σεξουαλικής παρενόχλησης από τους εργοδότες.
> Έκθεση Πεπραγμένων ΕΙΦ 2018.
> Διάθεση Επιτραπέζιου Ημερολογίου για το έτος 2019.
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4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
> Πληροφόρηση και καθοδήγηση κοινού.
> Παροχή συμβουλών.
> Λήψη παραπόνων και παραπομπή διερεύνησής τους
στους / στις Επιθεωρητές/τριες του Τμήματος Εργασίας.
> Παροχή ανεξάρτητης νομικής αρωγής.
> Παρακολούθηση πρακτικής εφαρμογής νομοθεσίας.
> Συνεργασία/διάλογος με τους/τις Επιθεωρητές/τριες Τμήματος Εργασίας και
Λειτουργούς της Αρχής Ισότητας της Επιτρόπου Διοίκησης για θέματα κοινού
ενδιαφέροντος.

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

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
- Διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης/επιμόρφωσης
α. Ημικρατικοί Οργανισμοί
β. Δήμοι
γ. Τράπεζες
Τα σεμινάρια θα έχουν ως στόχο την υιοθέτηση Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης και
την υιοθέτηση του θεσμού Λειτουργού Ισότητας στο χώρο εργασίας τους.

7. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
7.1 Συναντήσεις με Γυναικείες οργανώσεις και ΜΚΟ.
7.2 Συμμετοχή σε σεμινάρια/συνέδρια εντός κι εκτός Κύπρου.
7.3 Επαφές και συντονισμός με δημόσιους φορείς: Εθνικός Μηχανισμός για τα
Δικαιώματα της Γυναίκας- ΕΜΔΓ, Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης-ΚΑΔΔ, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού-ΤΔΔΠ, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Επίτροπος Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επίτροπος Ισότητας
κ.ά.
7.4 Συμμετοχή σε συνεδρίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ή όπου κληθεί η ΕΙΦ.

8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
- Παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής της νομοθεσίας.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΙΦ 2019- ΧΡΟΝΟΣΤΟΧΟΘΕΤΗΜΕΝΟ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
∆ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ / ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΗΝΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ

Ολόχρονα

---------

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (με οργανώσεις, τραπεζικά ιδρύματα, ∆ήμους)

Α’ εξάμηνο 2019

---------

Ολόχρονα

---------

Φεβρουάριος

---------

Ιανουάριος

€2000,00

Μάιος
Όποτε αποφασίζεται
από την ΕΙΦ.

€2000,00

Ολόχρονα

---------

Μάιος

€2000,00

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

Ολόχρονα

---------

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ολόχρονα

---------

Πληροφόρηση/καθοδήγηση κοινού

Ολόχρονα

---------

Παροχή συμβουλών σε εργοδότες και θύματα έμφυλων διακρίσεων

Ολόχρονα

---------

Λήψη και διαχείριση παραπόνων

Ολόχρονα

---------

Παροχή ανεξάρτητης νομικής συνδρομής

Ολόχρονα

€12.000

Εποπτεία πρακτικής εφαρμογής νομοθεσίας

Ολόχρονα

---------

Συνεργασία/διάλογος με Επιθεωρητές/τριες και Αρχή Ισότητας της
Επιτρόπου ∆ιοίκησης και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων

Ολόχρονα

---------

Συντονισμός δράσης με Τμήμα Εργασίας για τη διεκπεραίωση καταγγελιών

Ολόχρονα

---------

Χώροι εργασίας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
Φόρουμ ίσης αμοιβής και αξιοποίηση των πορισμάτων του
∆ΙΑΦΩΤΙΣΗ
Σχεδιασμός, έκδοση και διανομή Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής για το 2018
Εκδήλωση βράβευσης παιδιών δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής εκπαίδευσης
Έκδοση ανακοινώσεων και δελτίων τύπου
Συμμετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές

---------

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σχεδιασμός και έκδοση μελέτης καλών πρακτικών διερεύνησης
περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης
∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΙ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
---------

∆ημόσιοι λειτουργοί, ∆ήμοι, Τράπεζες, ημικρατικοί οργανισμοί, μεγάλες επιχειρήσεις.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
(εντός και εκτός Κύπρου)

Ολόχρονα

---------

ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Αρχή Ισότητας, Εθνικός Μηχανισμός για τα ∆ικαιώματα της Γυναίκας,
Επίτροπος Ισότητας, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων
∆ικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας κ.ά.

Ολόχρονα

---------

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ

Ολόχρονα

---------

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ολόχρονα

€38,000

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΙΦ

Ολόχρονα

€4,000

ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

€60,000
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ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΥ
Ευρύ κοινό
Εργαζόμενοι/ες
Εργατικές και εργοδοτικές οργανώσεις
Γυναικείες οργανώσεις
Μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς
Λειτουργοί ισότητας υπουργείων
∆ήμοι-κοινότητες
Ημικρατικοί Οργανισμοί
Μέσα μαζικής ενημέρωσης
∆ικηγορικοί σύνδεσμοι
Τράπεζες

Αναλυτικά οι δράσεις καταγράφονται παρακάτω ανά μήνα:
Ιανουάριος 2019
∆ράση

Α/Α

Έγκριση προγράμματος δράσης για το 2019
Συνάντηση με Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
παράδοση του προγράμματος δράσης για το 2019 και την έκθεση πεπραγμένων
της για το 2018

Φεβρουάριος 2019
Α/Α

∆ράση
∆ιανομή έκθεσης πεπραγμένων ΕΙΦ για το 2018 και άλλου έντυπου υλικού της ΕΙΦ
Φόρουμ ίσης αμοιβής

Μάρτιος 2019
Α/Α

∆ράση
‘Έκδοση διακήρυξης για την 8η του Μάρτη

Απρίλιος 2019
Α/Α

∆ράση
Συμμετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές
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Μάιος 2019
Α/Α

∆ράση
Τελετή βράβευσης παιδιών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό ισότητας

Ιούνιος 2019
Α/Α

∆ράση
∆ημοσιογραφική διάσκεψη για παρουσίαση μελέτης καλών πρακτικών
διερεύνησης περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης

Ιούλιος 2019
Α/Α

∆ράση
Εκδήλωση με ∆ήμο

Αύγουστος 2019
∆ράση

Α/Α

Συντονισμός για το 4ο τρίμηνο 2019

Σεπτέμβριος 2019
Α/Α

∆ράση
Εκδήλωση με ∆ήμο

Νοέμβριος 2019
Α/Α

∆ράση
Εκδήλωση με ∆ήμο

∆εκέμβριος 2019
Α/Α

∆ράση
Ετοιμασία προσχεδίων έκθεσης πεπραγμένων 2019 και προγράμματος δράσης
2020
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41
42
43
43
43
43
44
44

3. Εισηγήσεις/Συμπεράσματα Φόρουμ

44

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

46

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.

Υπόθεση: Αρ. Αίτησης: 813/12 Χατζηδανιήλ Μαρία
Υπόθεση: Αρ. Αίτησης: 40/16 Dona Doni
Υπόθεση: Αρ. Αίτησης: 662/11 Kaja Giecewicz
Καλωσόρισμα Προέδρου ΕΙΦ, 21/6/18
Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Ανάλυση θεσμικού πλαισίου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ. Ο ρόλος των εξωδικαστικών μηχανισμών Τμήμα Εργασίας- ΥΕΠΚΑ,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Ο ρόλος των εξωδικαστικών μηχανισμώνΑρχή Ισότητας Επιτρόπου ∆ιοίκησης
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ. Παροχή επιδόματος μητρότητας Κλάδος Επιδόματος Μητρότητας
των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

39

46
47
48
49
50
52
57

59

64

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥΜ
1. Εισαγωγή
Το φόρουμ διεξάχθηκε στις 21 Ιουνίου 2018, σε αίθουσα που παραχωρήθηκε δωρεάν
από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών.
Συμμετείχαν 46 άτομα- εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, γυναικείων οργανώσεων
και λειτουργοί της δημόσιας υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα, συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις ακόλουθες οργανώσεις: ΠΕΟ, ΣΕΚ,
ΔΕΟΚ, ΟΕΒ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΑΣ, ΟΛΤΕΚ, ΤΔΔΠ, EΣΚ, Μονάδα Ισότητας ΥΔΔΤ, Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο Κύπρου, Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, Τμήμα Εργασίας, Υπηρεσίες Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση, Γυναικεία Οργάνωση Πρωτοπορία. Στην
πρόσκληση της ΕΙΦ δεν ανταποκρίθηκαν οι οργανώσεις ΚΕΒΕ, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΕΤΥΚ.
Οι συμμετέχουσες/οντες (36 γυναίκες και 10 άνδρες), συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες
του φόρουμ. Δυστυχώς, οι άνδρες ήταν κατά πολύ λιγότεροι των γυναικών, αφού
αποτελούσαν περίπου το 22% των συνέδρων, καταδεικνύοντας άλλη μια φορά ότι
για θέματα/προβλήματα που θεωρούνται ότι αφορούν αποκλειστικά τις γυναίκες δεν
υπάρχει ανταπόκριση των ανδρών.
Τα μέλη της Επιτροπής, ως εκπρόσωποι εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων,
αλλά και Υπουργείων επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιτυχή διοργάνωση του
φόρουμ και απέστειλαν εκπροσώπους τους, εκτός από το ΚΕΒΕ.
Έγινε εκτενής προβολή του φόρουμ στον ηλεκτρονικό τύπο από τον δημοσιογράφο
Μάριο Δημητρίου, ο οποίος συμμετείχε και πάντοτε στηρίζει τις δράσεις της Επιτροπής.
Το φόρουμ άρχισε τις εργασίες του με παρουσίαση σύντομου φιλμ για τη μητρότητα
και την εγκυμοσύνη, το οποίο ετοίμασε η διοικητική λειτουργός της ΕΙΦ, Νάντια
Ανδρεοπούλου.
Τις εργασίες του φόρουμ άνοιξε η Πρόεδρος της ΕΙΦ, Λουΐζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου.
Τον χαιρετισμό της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ανάγνωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας, κος Αλέξανδρος Αλεξάνδρου.
Το πρόγραμμα του φόρουμ περιλάμβανε τα ακόλουθα θέματα:
1. Ανάλυση θεσμικού πλαισίου με αναφορά στα προβλήματα και δυσκολίες που
εντοπίζονται στην εφαρμογή τους - Μαρίνα Σταυρινού-Κούκου, Γραμματέας
Τμήματος Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ.
2. Παροχή επιδόματος μητρότητας -Ροδούλα Παπαλαμπριανού, Προϊσταμένη
κλάδου Επιδόματος Μητρότητας των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
3. Ο ρόλος των εξωδικαστικών μηχανισμών: α. Αλεξία Χατζηκουμή, Λειτουργός
Τμήματος Εργασίας, Επιθεωρήτρια, ΥΕΠΚΑ και β. Νιόβη Γεωργιάδη, Λειτουργός
Γραφείου Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες/ουσες χωρίστηκαν και συμμετείχαν σε τρία εργαστήρια,
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όπου συζητήθηκαν αποφάσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών για την προστασία
της μητρότητας. Δυο υποθέσεις που δικαιώθηκαν και μια που χάθηκε στη διαδικασία.
Οι τρείς συντονιστές/στρια, Θεόδωρος Τζιοβάνης (ΟΕΒ), Στέλιος Χριστοδούλου (ΔΕΟΚ)
και Δέσποινα Ησαΐα (ΣΕΚ) παρουσίασαν στην ολομέλεια τα δυνατά και αδύνατα
σημεία των υποθέσεων που συζητήθηκαν και απέστειλαν τα πορίσματα τους, τα οποία
παρουσιάζονται αυτούσια σε αυτό το κείμενο, ως παραρτήματα.
H αξιοποίηση των πορισμάτων του φόρουμ σε συνεργασία με τους κοινωνικούς
εταίρους και το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πρέπει να
απασχολήσει την Επιτροπή.
Η Επιτροπή με τη διοργάνωση δυο φόρουμ μέχρι σήμερα, κάλυψε με πολύ ενδιαφέρον
και ιδιαίτερη ευαισθησία δυο σοβαρά προβλήματα, της σεξουαλικής παρενόχλησης και
της προστασίας της μητρότητας.

2. Θέματα που προέκυψαν από τη συζήτηση στην ολομέλεια του φόρουμ
- Δεν υποβάλλονται παράπονα για διερεύνηση από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις
όπως παλιά.
- Υπήρξε ισχυρισμός ότι δεν υπάρχει πρόνοια στη νομοθεσία των Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για αύξηση του επιδόματος μητρότητας για εξαρτώμενα παιδιά, όπως
γίνεται για άλλα επιδόματα που παρέχονται σε γυναίκες (ασθενείας, ανεργίας κτλ), εκτός
κι αν αποδείξει η γυναίκα ότι είναι μόνος γονέας ή ο σύζυγος βρίσκεται φυλακή ή είναι
αγνοούμενος ή ότι συντηρεί κατ’ αποκλειστικότητα τους γονείς της ή ανήκα αδέλφια της.
Μελετώντας τη νομοθεσία περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 201020 , επιβεβαιώνονται
τα πιο πάνω, αφού καταγράφονται τα εξής:
«Όταν γυναίκα η οποία δικαιούται επίδομα μητρότητας:
α. συντηρεί αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο ανήλικο τέκνο ως μόνος γονέας ή ο σύζυγος
της είναι μόνιμα ανίκανος να το συντηρεί ή δεν συζεί με αυτήν ή εκτίει ποινή φυλάκισης για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους
β. συντηρεί αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο ανήλικο νεώτερο αδελφό ή αδελφή
γ. ανέλαβε αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο τη συντήρηση του πατέρα της, ο οποίος είναι
ανίκανος να συντηρεί τον εαυτό του ή της μητέρας της που είναι χήρα ή άγαμη ή της οποίας
ο σύζυγος είναι ανίκανος να συντηρεί τον εαυτό του ή προσώπου το οποίο έχετε η φροντίδα
εξαρτώμενου τέκνου της.
δ. ανέλαβε αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο τη συντήρηση του συζύγου της, ο οποίος είναι
μόνιμα ανίκανος να συντηρεί τον εαυτό του.
Τότε το εβδομαδιαίο ύψος της βασικής παροχής αυξάνεται, όπως ορίζεται στο Μέρος ΙΙΙ
του τέταρτου πίνακα», δηλαδή όπως όλα τα άλλα επιδόματα.
- Τέθηκε επίσης ο ισχυρισμός, ότι δεν ισχύει η εξομοιούμενη περίοδος αν δεν
δικαιούται επίδομα μητρότητας (ενώ για όλα τα άλλα επιδόματα, ανεργίας, ασθενείας
κτλ πιστώνονται ασφαλιστέες αποδοχές, ακόμα κι αν δεν έχουν τις προαπαιτούμενες
εισφορές). Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την προϊσταμένη του Κλάδου Μητρότητας των
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αυτό επαληθεύτηκε και επιβεβαιώνεται και από το
σημείωμα της στην αναφορά για τον ουσιώδη χρόνο.
20 http://bit.do/etfjX
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- Το επίδομα μητρότητας δεν καθυστερεί να πληρωθεί, εκτός στις περιπτώσεις υιοθεσίας
παιδιού, όπου μπορεί να περάσει κι ένα εξάμηνο λόγω άλλων διαδικασιών που
επιβάλλεται να γίνουν (έκδοση διατάγματος δικαστηρίου). Τέθηκε ο προβληματισμός ότι
οι θετές μητέρες μένουν χωρίς απολαβές για μεγάλο χρονικό διάστημα και πιθανόν για
όλη την περίοδο άδειας μητρότητας και αυτό αποτελεί πρόβλημα.
- Τονίστηκε η ανάγκη έγκαιρης διερεύνησης των καταγγελιών, ο χρόνος διερεύνησης
των οποίων φαίνεται ότι δεν είναι ομοιόμορφος, αφού υπάρχουν περιπτώσεις που οι
διαδικασίες γίνονται πολύ πιο χρονοβόρες.
- Συζητήθηκε η αναγκαιότητα, όπως η ΠΑΣΥΔΥ διεκδικήσει την καταβολή του μισθού
στις γυναίκες δημοσίους υπαλλήλους από τον εργοδότη για ολόκληρη την περίοδο των
18 βδομάδων άδειας μητρότητας και όχι μόνο των 12.
- Οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις στην πρόσβαση στην απασχόληση, καθώς τους
απευθύνουν ερωτήσεις για την οικογενειακή τους κατάσταση, ενώ απαγορεύεται, κάτι
που δεν είθισται να γίνεται σε άνδρες, με αποτέλεσμα αυτό να λειτουργεί σε βάρος των
γυναικών.
- Η άδεια μητρότητας δεν φορά μόνο τη μητέρα ή την οικογένεια της, αλλά όλη την
κοινωνία, όπως η γονική άδεια, η άδεια πατρότητας και γενικότερα τις πολιτικές που
εντάσσονται στο πλαίσιο της συμφιλίωσης οικογένειας και εργασίας.

2.1 Νομοθεσία
Αν και προϋπήρχε η νομοθεσία για την προστασία της μητρότητας, η ένταξη της Κύπρου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσε σημαντικά τη διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου
που προωθεί την ισότητα των φύλων στην απασχόληση και στην εκπαίδευση, αφού τα
κράτη-μέλη οφείλουν να εναρμονίζονται με τις Οδηγίες της Ε.Ε, μεταφέροντας τις στο
εθνικό τους Δίκαιο. Η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, αποδεικνύεται μια πολύ
σημαντική πρόνοια στις νομοθεσίες για την έμφυλη ισότητα στην απασχόληση.

2.2 Αποφάσεις δικαστηρίου
Η ύπαρξη, τα τελευταία χρόνια, κυπριακής νομολογίας, πέραν της ευρωπαϊκής, που
αφορά τις έμφυλες διακρίσεις στην απασχόληση και ειδικά για την προστασία της
μητρότητας, θεωρείται ένα σημαντικό εργαλείο, που πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα.
Η νομολογία μπορεί να βοηθήσει στη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας, αλλά και
στην επιμόρφωση και καθοδήγηση όλων των ιθυνόντων (δικηγόροι, αρμόδιοι θεσμοί
διερεύνησης παραπόνων, συνδικαλιστικά στελέχη κτλ) για τον σωστό χειρισμό τέτοιων
περιστατικών/καταγγελιών.

2.3 Επίσημοι Θεσμοί και διαδικασίες διερεύνησης παραπόνων
Οι διαδικασίες εξέτασης καταγγελιών για διακρίσεις λόγω μητρότητας ή εγκυμοσύνης
χρήζουν σημαντικής βελτίωσης, αφού σε αρκετές περιπτώσεις καθίστανται χρονοβόρες.
Θα πρέπει επίσης να εξεταστούν οι υποκειμενικοί και αντικειμενικοί παράγοντες των
καταγγελιών αυτών για να γίνουν και οι ανάλογες ενέργειες.

2.4 Εκπαίδευση/ευαισθητοποίηση
Από την κυπριακή νομολογία διαφαίνεται ότι μερικές φορές, λόγω άγνοιας της νομοθεσίας
ή και της διαδικασίας, δικηγόροι καταχωρούν εκπρόθεσμα αιτήσεις στο Δικαστήριο
Εργατικών Διαφορών. Αυτό συμβαίνει, αφού δεν γνωστοποιούν στο Δικαστήριο, μέσω
της δικογραφίας, την ύπαρξη τυχόν πρακτικού διερεύνησης παραπόνου που συνέταξαν
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Επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου,
βάσει του Ν. 205(Ι)/2002, από την ημέρα καταγγελίας προσώπου στον Αρχιεπιθεωρητή
για παράβαση του Νόμου, μέχρι τη σύνταξη του προβλεπόμενου πρακτικού, διακόπτεται
η τυχόν ισχύουσα προθεσμία προσφυγής του προσώπου στο Δικαστήριο και η τυχόν
ισχύουσα περίοδος παραγραφής της απαίτησής του.

2.5 Ο ρόλος εργοδοτικών και εργατικών Οργανώσεων
Ο ρόλος των Εργοδοτικών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων είναι καθοριστικής
σημασίας, αφού αυτές μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη διάχυση της
πληροφόρησης στους/στις εργαζόμενες/ους μέλη τους με εκπαιδευτικά σεμινάρια και
άλλες ενημερωτικές δράσεις.

2.6 Εκθέσεις/πρακτικά επίσημων θεσμών διερεύνησης παραπόνων
Πολύ σημαντικά εργαλεία καταδεικνύονται τα πρακτικά και οι εκθέσεις των Επιθεωρητών/
τριών του Τμήματος Εργασίας και της Αρχής Ισότητας της Επιτρόπου Διοίκησης και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οι μαρτυρίες και η τυχόν αλληλογραφία για τεκμηρίωση
της υπόθεσης στο δικαστήριο.

3. Εισηγήσεις/Συμπεράσματα Φόρουμ
- Παρά τη συνεχή βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που προστατεύει τη μητρότητα,
εντούτοις τα στοιχεία δείχνουν τη συχνή παραβίαση του, κύρια, το δικαίωμα στην
πρόσβαση εργασίας και στην απόλυση.
- Επιβάλλεται η στελέχωση και επαρκής κατάρτιση, ευαισθητοποίηση του προσωπικού
των Θεσμών/μηχανισμών παρακολούθησης και ελέγχου εφαρμογής των νομοθεσιών
ισότητας και εξέτασης παραπόνων του Υπουργείου Εργασίας και αλλού.
- Διοργάνωση περισσότερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή/και στοχευμένες
εκστρατείες από τις εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις με σκοπό την επιμόρφωση
των μελών τους για τη νομοθεσία και ιδιαίτερα για τις τροποποιήσεις που επήλθαν.
- Στήριξη των θυμάτων έμφυλων διακρίσεων με περισσότερη καθοδήγηση στα
θύματα από τους Θεσμούς διερεύνησης παραπόνων και τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν, με την υποβολή
παραπόνου (π.χ εγγραφή ως άνεργες και καταγραφή όπου αποτάθηκαν για εργασία
και δεν προσλήφθηκαν, ώστε να υπάρχει τεκμήριο ότι προσπάθησαν αλλά δεν
κατάφεραν να εργοδοτηθούν).
- Επιβάλλεται η κατάρτιση δικηγόρων επί της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας.
- Στην έκθεση του/της Επιθεωρητή/τριας να προστεθεί μια παράγραφος, όπου
θα αναφέρεται η πρόνοια του Ν. 205(Ι)/2002 ότι από την ημέρα καταγγελίας
προσώπου στον Αρχιεπιθεωρητή για παράβαση του Νόμου, μέχρι τη σύνταξη του
προβλεπόμενου πρακτικού, διακόπτεται η τυχόν ισχύουσα προθεσμία προσφυγής
του προσώπου στο Δικαστήριο και η τυχόν ισχύουσα περίοδος παραγραφής της
απαίτησής του και ότι το σχετικό πρακτικό θα πρέπει να δικογραφείται.
- Ανάγκη έγκαιρης διερεύνησης των καταγγελιών από τους επίσημους θεσμούς.
- Να εξεταστεί από την Επιτροπή Ισότητας χρονικό πλαίσιο, π.χ 3 μήνες με εξαίρεση
υπό προϋποθέσεις για 6 μήνες μέγιστο χρονικό διάστημα.
- Δεν υπάρχει πρόνοια για αύξηση του επιδόματος μητρότητας για εξαρτώμενα παιδιά,
όπως γίνεται για άλλα επιδόματα (ασθενείας, ανεργίας κτλ), εκτός κι αν αποδείξει η
γυναίκα ότι ο σύζυγος είναι φυλακή ή αγνοούμενος και ότι δεν ισχύουν οι πιστώσεις
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σε περίπτωση που δεν δικαιούται επίδομα μητρότητας, όπως σε άλλα επιδόματα.
- Οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις κοινωνικών ασφαλίσεων για δικαίωμα σε πληρωμή
άδειας μητρότητας διαφοροποιούνται σε σχέση με την παροχή άλλων επιδομάτων
(Ανεργίας, ασθένειας κτλ) (βλέπε σημείωμα/Παράρτημα Χ).
- Η μητρότητα και η εγκυμοσύνη να μην αποτελεί λόγο απώλειας μισθών (συμβόλαια,
συλλογικές συμβάσεις).
- Χρειάζονται τροποποίηση σχετικοί Κανονισμοί της Δημόσιας Υπηρεσίας, ώστε η
συμπλήρωση από τον εργοδότη του μισθού γυναικών δημοσίων υπαλλήλων κατά την
περίοδο της άδειας μητρότητας να αφορά και τις 18 εβδομάδες άδειας μητρότητας
και όχι μόνο τις 12 εβδομάδες. Αυτό επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο και τον ευρύτερο
δημόσιο τομέα (τοπική αυτοδιοίκηση, ημικρατικούς οργανισμούς κτλ).
- Oι Eπιθεωρητές/τριες να καθοδηγούν τα θύματα διάκρισης λόγω μητρότητας
ή εγκυμοσύνης, όπως εγγράφονται στις ΔΥΑ για εξεύρεση εργασίας, για να
τεκμηριώνουν στο ΔΕΔ ότι έχουν προσπαθήσει για εξεύρεση άλλης εργασίας, χωρίς
αποτέλεσμα.
- Καταγραφή αδυναμιών νομοθεσίας και ετοιμασία προτάσεων τροποποίησης της,
όπως αυτές προκύπτουν και από τη νομολογία.
- Η Επιτροπή Ισότητας να ενημερώνει με επιστολή τα άτομα στα οποία παραχωρείται
ανεξάρτητη συνδρομή για τα χρονικά περιθώρια που έχουν να κινηθούν, ώστε να
μην κινδυνεύουν να χάσουν την προθεσμία για καταχώρηση αγωγής στο Δικαστήριο.
- Με τον ίδιο τρόπο να ξεκαθαρίζεται από την ΕΙΦ, πως από την ημέρα καταγγελίας
προσώπου στον Αρχιεπιθεωρητή/Επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για παράβαση του Νόμου, μέχρι τη σύνταξη του
προβλεπόμενου πρακτικού, διακόπτεται η τυχόν ισχύουσα προθεσμία προσφυγής
του προσώπου στο Δικαστήριο και η τυχόν ισχύουσα περίοδος παραγραφής
της απαίτησής του Η Επιτροπή Ισότητας επιτελεί σημαντικό έργο στο θέμα της
πληροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού και θα πρέπει να δώσει την απαιτούμενη
έμφαση στις προθεσμίες για καταχώρηση υποθέσεων στο δικαστήριο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Υπόθεση: Αρ. Αίτησης: 813/12 Χατζηδανιήλ Μαρία.
Συντονιστής: Θεόδωρος Τζιοβάνη, Λειτουργός Εργασιακών Σχάσεων & Κοινωνικής
Πολιτικής της ΟΕΒ
- Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάστηκε περίληψη της απόφασης του
Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών (ΔΕΔ) με αριθμό αίτησης 813/12 καθώς και το
σχετιζόμενο με αυτή νομικό πλαίσιο (Ο περί της Διατήρησης και Διασφάλισης των
Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων
ή Τμημάτων Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων Νόμος, ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών
και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος, ο περί
Προστασίας της Μητρότητας Νόμος και ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμος).
- Η απόφαση αφορούσε τον τερματισμό απασχόλησης εγκύου από τον εκδοχέα, μαζί με
άλλους εργαζόμενους, για λόγους πλεονασμού μετά από μεταβίβαση επιχείρησης. Το
ΔΕΔ έκρινε την απόλυση ως παράνομη, επιδικάζοντας αποζημιώσεις υπέρ της Αιτήτριας.
- Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο συζήτησαν τα σημαντικότερα νομικά σημεία της
απόφασης του ΔΕΔ, και ιδιαίτερα το γεγονός πως η επιχείρηση δεν έλαβε υπόψη της τον
παράγοντα εγκυμοσύνης προτού λάβει τις αποφάσεις της σε σχέση με την απασχόληση
της Αιτήτριας. Παραμένει άγνωστο αν η απόλυση της εργαζόμενης θα ήταν νόμιμη εάν η
επιχείρηση μπορούσε να αποδείξει ότι προκύπτει από λόγους οικονομικούς, τεχνικούς ή
οργανωτικούς οι οποίοι συνεπάγονται μεταβολές του εργατικού δυναμικού.
- Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε γενικότερη συζήτηση και ανταλλάχθηκαν απόψεις
γύρω από τους νόμιμους λόγους τερματισμού απασχόλησης εργαζόμενης κατά την
περίοδο που ισχύουν οι προστατευτικές διατάξεις του περί Προστασίας της Μητρότητας
Νόμου, με αναφορά στις προβλεπόμενες από αυτόν εξαιρέσεις και στη σχετική
νομολογία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Υπόθεση: Αρ. Αίτησης: 40/16 Dona Doni.
Συντονίστρια: Δέσποινα Ησαΐα, Γραμματέας Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών της
ΣΕΚ
Μετά την ανάλυση της ενδιάμεσης απόφασης του δικαστηρίου τα μέλη της ομάδας
κατέληξαν πως:

•

Η υπόθεση χάθηκε εξαιτίας λανθασμένης προσέγγισης εκ μέρους του Δικηγόρου
γεγονός το οποίο επαυξάνει τις υποχρεώσεις της Επιτροπής Ισότητας να ενημερώνει
με επιστολή σε αυτούς που παραχωρείται ανεξάρτητη συνδρομή για τα χρονικά
περιθώρια που μπορεί να κινηθεί ώστε να μη κινδυνεύει να χαθεί η υπόθεση ενώπιον
του Δικαστηρίου.

•

Τίθεται ξανά το ζήτημα ενημέρωσης του νομικού κόσμου για τον νόμο που εποπτεύει
η Επιτροπή Ισότητας.

•

Να γίνεται ξεκάθαρο στις ενημερώσεις μας πως η περίοδος που κάποιος πολίτης
αποταθεί στους Επιθεωρητές Ισότητας για να διερευνήσει μια καταγγελία δεν
προσμετρά στον χρόνο για εκπνοή της προθεσμίας.

•

Η Επιτροπή Ισότητας επιτελεί σημαντικό έργο στο θέμα της πληροφόρησης και
ενημέρωσης του κοινού και θα πρέπει να δώσει την απαιτούμενη έμφαση στις
προθεσμίες για καταχώρηση υποθέσεων στο δικαστήριο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόθεση: Αρ. Αίτησης: 662/11 Kaja Giecewicz.
Συντονιστής: Στέλιος Χριστοδούλου, ΔΕΟΚ

1. Θεωρήσαμε πάρα πολύ σημαντική την διαχείριση που έκανε η επιθεωρήτρια του
Υπουργείου Εργασίας για την διερεύνηση της καταγγελίας. Ο τρόπος που παρουσίασε
την έκθεση της στο δικαστήριο ως μαρτυρία ήταν καθοριστική και υποβοηθητική
στην όλη εξέλιξη της υπόθεσης. Κατάφερε να βγάλει από μόνη της την αλήθεια
στην επιφάνεια. Το κύριο σημείο που θα ήθελα να αποδείξω είναι η εκπαίδευση
και επάρκεια των επιθεωρητών/τριών που στελεχώνουν το συγκεκριμένο τμήμα.
Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι επιθεωρητές τυγχάνουν την σωστής και δέουσας
κατάρτισης

2. Η κοπέλα που απολύθηκε δεν αποτάθηκε για εξεύρεση νέας εργασίας (ήταν 9

βδομάδων έγκυος) υποθέτοντας ότι κανένας δεν θα την προσλάμβανε λόγο
εγκυμοσύνης. Ούτε καν στις ΔΥΑ δεν αποτάθηκε για εξεύρεση εργασίας. Αυτό
είχε σας συνεπακόλουθο να περιοριστεί το ποσό της αποζημίωσης της. Εισήγηση
της ομάδας μου είναι όπως οι επιθεωρητές/τριες σε παρόμοιες περιπτώσεις,
καθοδηγούν τις κοπέλες όπως αποτείνονται τουλάχιστον στις ΔΥΑ για εξεύρεση
εργασίας έτσι ώστε να μπορούν σε περίπτωση που δεν βρουν απασχόληση να
τεκμηριώνουν στο ΔΕΔ ότι έχουν προσπαθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Καλωσόρισμα Προέδρου ΕΙΦ, 21/6/18
Έντιμη κυρία Υπουργέ,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι/ες, αγαπητά μέλη της Επιτροπής ισότητας, συνεργάτες/τιδες
εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και γυναικείων οργανώσεων,
Με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στο σημερινό φόρουμ για την προστασία της
μητρότητας και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.
Τον Ιούνη του 2017 η Επιτροπή ισότητας διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία, αντίστοιχο
φόρουμ που αφορούσε το αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης, μέσα από το οποίο
αναδείχθηκαν και καταγράφηκαν σημαντικά πορίσματα για αξιοποίηση τους.
Ευελπιστούμε ότι και από το σημερινό φόρουμ θα αναδειχθούν σημαντικά θέματα για
περαιτέρω συζήτηση τους. Στόχος μας η προώθηση της ισότητας στον εργασιακό χώρο
με την τήρηση των νομοθεσιών ισότητας των φύλων, ο εντοπισμός πιθανών κενών τους
και η προώθηση προτάσεων για βελτίωση της υφισταμένης κατάστασης.
Προσπαθήσαμε σήμερα, να δούμε το θέμα σφαιρικά, προσκαλώντας διάφορα
συναρμόδια τμήματα και θεσμούς να καταθέσουν την εμπειρία τους και τους δικούς
τους χειρισμούς σε ότι αφορά τη διαδικασία υποβολής και χειρισμού παραπόνων και τη
διαδικασία πληρωμής επιδόματος μητρότητας.
Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων καταδεικνύεται σημαντικός στην προώθηση της
έμφυλης ισότητας στην απασχόληση και η συνεργασία μας θεωρείται δεδομένη και
επιβεβλημένη για να προωθήσουμε από κοινού προτάσεις βελτίωσης όπου εντοπίζεται
αδυναμία.
Τα τελευταία χρόνια με μια σειρά τροποποιήσεων της νομοθεσίας που αφορά την
προστασία της μητρότητας, επήλθαν σημαντικές βελτιώσεις προς όφελος των εγκύων,
λεχώνων και γαλουχουσών, τις οποίες θα μας παρουσιάσει το μέλος της επιτροπής
ισότητας, εκπρόσωπος της ΠΕΟ, κα Μαρίνα Σταυρινού-Κούκου. Στην ίδια εισήγηση θα
γίνει αναφορά στην κυπριακή νομολογία, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όλους και όλες
μας.
Η προστασία των γυναικών, λόγω εγκυμοσύνης ή άδειας μητρότητας αποτελεί ένα από
τους βασικούς άξονες κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εθνικού
εργατικού δικαίου, με στόχο την αποφυγή οποιουδήποτε λιγότερο ευνοϊκού μέτρου
για την έγκυο, όταν το αντικειμενικό γεγονός της εγκυμοσύνης περιέλθει σε γνώση των
εργοδοτών με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Η μητρότητα αφορά τον αναπαραγωγικό ρόλο των γυναικών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
θα έχει την αποκλειστική φροντίδα των παιδιών που θα αποκτήσει. Ο αναπαραγωγικός
αυτός ρόλος δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να καθίσταται αιτία διάκρισης στην
απασχόληση και εμπόδιο είτε στην πρόσβαση τους στην απασχόληση, είτε στην ανέλιξη
τους.
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Ενώ τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες μπορούν να φροντίσουν τα παιδιά και να
φροντίσουν τα εξαρτώμενα άτομα, μόνο οι γυναίκες μπορούν βιολογικά να γεννήσουν
και να θηλάζουν τα παιδιά. Επομένως απαιτείται προστασία για να μπορέσουν οι γυναίκες
να ασκήσουν αυτόν τον βιολογικό ρόλο, χωρίς να περιθωριοποιούνται στην αγορά
εργασίας, ή να απειλείται ο παραγωγικός τους ρόλος και να υπονομεύεται η οικονομική
τους ασφάλεια και ανεξαρτησία.
Η μητρότητα είναι μια κατάσταση που απαιτεί διαφορετική μεταχείριση για την
επίτευξη της πραγματικής ισότητας και, με αυτή την έννοια, η προστασία της αποτελεί
προϋπόθεση για την επίτευξη της αρχής της ισότητας ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης
στην εργασία. Δυστυχώς, αντιμετωπίζεται ως υποκειμενικό γεγονός, ως προσωπική
υπόθεση της κάθε γυναίκας ξεχωριστά, που συγκρούεται (και ταλαντεύεται) ανάμεσα
σε δύο ρόλους κοινωνικά δεδομένους. Οι γυναίκες αναλαμβάνοντας μια επαγγελματική
ενασχόληση, πρέπει να οργανώσουν τις δραστηριότητές τους με τέτοιον τρόπο ώστε η
καθημερινή λειτουργία του νοικοκυριού να μη διακόπτεται.
Πολλές φορές η μητρότητα λειτουργεί σε βάρος των γυναικών με απολύσεις, μη
πρόσληψη, με αλλαγή εργασιακών συνθηκών, αλλά και με οικονομικές επιπτώσεις, αφού
το επίδομα μητρότητας αφορά μόνο το 72% του μισθού τους (όπου δεν κατοχυρώνεται
η συμπλήρωση του ποσού αυτού με συλλογική σύμβαση εργασίας), χάνουν ημέρες από
την ετήσια άδεια τους και πολλές φορές και από τον 13ο μισθό τους.
Κατά την περίοδο της βαθιάς οικονομικής ύφεσης που βίωσε η Κύπρος, αυξήθηκαν τα
περιστατικά απόλυσης εγκύων. Κάποιες προέβησαν σε καταγγελία και άλλες προτίμησαν
να ενημερώσουν, αλλά να μην προχωρήσουν. Τα στοιχεία της ΕΙΦ καταδεικνύουν ότι το
50%α των παραπόνων που δέχεται, αφορούν απολύσεις λόγω μητρότητας ή εγκυμοσύνης.
Εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής Ισότητας του Γραφείου Επιτρόπου Διοίκησης,
το 25% των καταγγελιών που υποβλήθηκαν την τελευταία πενταετία σχετίζονταν με
διακρίσεις λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, με ενδεικτικότερες τις καταγγελίες που
αφορούσαν την απόλυση εγκύων εργαζομένων, καθώς και καταγγελίες που σχετίζονταν
με τις άδειες ασθενείας λόγω εγκυμοσύνης ή το επίδομα μητρότητας. Διαπιστώθηκε,
επίσης, ότι σημαντικός αριθμός γυναικών εργαζομένων που αποτείνονταν στο Γραφείο
Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν ήταν επαρκώς ενήμερες για τα
δικαιώματα των ιδίων και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών.
Κάθε έγκυος γυναίκα απαιτεί σεβασμό της προσωπικότητάς της, προστασία της
αυτονομίας και της σωματικής της ακεραιότητας, σεβασμό της ιδιωτικής της σφαίρας
και αναγνώριση των δικαιωμάτων της στην απασχόληση.
Η έκδοση της Επιτροπής Ισότητας για την κυπριακή νομολογία και η συγκέντρωση
αποφάσεων του Δικαστηρίου που αφορούν την προστασία της μητρότητας, θεωρούμε
ότι βοηθά να κατανοήσουμε την ερμηνεία της νομοθεσίας, όπως αυτή γίνεται από τα
δικαστήρια μας.
Κλείνοντας, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες των εργαστηρίων και σας ευχαριστώ
ακόμα μια φορά για τη συμμετοχή σας σήμερα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
Αγαπητοί σύνεδροι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να παρευρεθώ και να
χαιρετίσω το Φόρουμ που διοργανώνει η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων για την προστασία
της Μητρότητας. Συγχαίρω την Επιτροπή για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία της και
ευελπιστώ ότι τα πορίσματα του φόρουμ θα βοηθήσουν στη βελτίωση της υφιστάμενης
κατάστασης με την καταγραφή πιθανών αδυναμιών της νομοθεσίας ή της διαδικασίας
που ακολουθείται είτε στη διαδικασία διερεύνησης καταγγελιών είτε στη διαδικασία
πληρωμής επιδομάτων σχετικών με τη μητρότητα.
Το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
είναι το καθ΄ ύλη αρμόδιο Τμήμα για τη διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν την
προστασία της μητρότητας και της εγκυμοσύνης. Το 2017 δέχτηκε 17 καταγγελίες, και
οι τρείς από αυτές βρίσκονται σε στάδιο διαδικασίας ποινικής δίωξης εναντίον του
εργοδότη από το Τμήμα Εργασίας.
Επιπρόσθετα, πολλές από τις υποθέσεις που εκδικάστηκαν από το Δικαστήριο Εργατικών
Διαφορών και δημιούργησαν κυπριακή νομολογία αφορούν περιπτώσεις στις οποίες
παρασχέθηκε ανεξάρτητη νομική συνδρομή από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων.
Τόσο η ευρωπαϊκή όσο και η κυπριακή νομολογία αποτελούν καθοριστικό νομικό
εργαλείο στην εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν διακρίσεις λόγω μητρότητας ή
εγκυμοσύνης.
Πολλές έρευνες καταδεικνύουν, ότι πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω
εγκυμοσύνης ή μητρότητας. Οι διακρίσεις αφορούν είτε το στάδιο πριν την πρόσληψη
με τη μη πρόσληψη τους όταν ενημερωθεί ο εργοδότης για την εγκυμοσύνη, είτε κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης με απόλυση ή αλλαγή των όρων εργοδότησης ή στο στάδιο
ανανέωσης συμβολαίων λόγω της εγκυμοσύνης. Διακρίσεις, παρουσιάζονται επίσης στη
διαδικασία επανόδου των γυναικών στην εργασία τους μετά από τη λήξη της άδειας
μητρότητας.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μόνο μια στις επτά γυναίκες καταγγέλλει τη διάκριση.
Ως σημαντικότερο λόγο για τη μη υποβολή καταγγελίας στον εργοδότη τους, στη
συνδικαλιστική τους οργάνωση ή αλλού, αναφέρεται ότι πιστεύουν ότι δεν θα έχει
«κανένα αποτέλεσμα».
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναγνωρίζει ως καίριας
σημασίας την προστασία της Μητρότητας. Αρκετές τροποποιήσεις έχουν επέλθει στην
υφιστάμενη νομοθεσία πρόσφατα, με την κάλυψη της παρένθετης μητέρας, αλλά και με
την εισαγωγή νέων νομοθεσιών, όπως ή άδεια πατρότητας σε μια προσπάθεια μας να
βελτιώσουμε την κατάσταση προς όφελος των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών.
Συγκεκριμένα, οι περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμοι του 1997 έως 2018
πραγματεύονται άμεσα και ειδικά την προστασία της εγκύου γυναίκας, την επέκταση της
άδειας μητρότητας σε περίπτωση τοκετού με γέννηση περισσότερων του ενός τέκνου
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κατά 4 εβδομάδες για κάθε τέκνο πέραν του ενός από τον ίδιο τοκετό, της γυναίκας που
υιοθετεί παιδί, της γυναίκας που κάνει χρήση της παρένθετης μητέρας όπως και της ίδιας
της παρένθετης μητέρας στην εργασία. Περαιτέρω με τον πρόσφατο τροποποιητικό
Ν.20(Ι)/2018 του Νόμου για την Προστασία της Μητρότητας επεκτάθηκε η απαγόρευση
του τερματισμού απασχόλησης της μισθωτής μέχρι και 5 μήνες (πριν 3 μήνες) μετά το
πέρας της άδειας μητρότητας και προστατεύεται ο θηλασμός εντός του εργασιακού
χώρου της.
Δεν θα αναφερθώ περισσότερο σε νομοθεσίες, αφού αυτό αποτελεί ένα από τα θέματα
του σημερινού φόρουμ.
Το Υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο των γενικότερων αρμοδιοτήτων του για παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εργασιακά θέματα, τόσο προς τους εργαζόμενους, όσο
και προς τον εργοδοτικό κόσμο, παρέχει συνεχή πληροφόρηση προς το κοινό για όλες
τις πτυχές της νομοθεσίας που διέπουν τα θέματα αυτά, ενώ σε πολλές περιπτώσεις
γίνονται και μεσολαβητικές παρεμβάσεις προς εργοδότες. Επίσης, η Επιτροπή Ισότητας
των Φύλων, που αποτελεί μέρος του Υπουργείου δραστηριοποιείται έντονα με την
παροχή συμβουλών σε εργοδότες και εργαζόμενους/ες, διεξαγωγή μελετών, διαφώτιση
οργανισμών μέσω σεμιναρίων, ενημέρωση του κοινού κ.α.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για
την ισότητα των δύο φύλων, πολλές επιχειρήσεις/οργανισμοί έχουν μέχρι σήμερα
πιστοποιηθεί για την εφαρμογή ευνοϊκότερων ρυθμίσεων από αυτές που προνοούν οι
υφιστάμενες νομοθεσίες ισότητας των φύλων στην απασχόληση. Όπως για παράδειγμα
περισσότερες διευκολύνσεις κατά την εγκυμοσύνη και μετά τον τοκετό, η συμπλήρωση
του επιδόματος μητρότητας με κάλυψη ολόκληρου του μισθού, η θεσμοθέτηση
Επιτροπών ή Λειτουργών ισότητας για χειρισμό έμφυλων διακρίσεων, μεταξύ των
οποίων η σεξουαλική παρενόχληση και η υιοθέτηση κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης.
Το παράδειγμα των εταιρειών αυτών, ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν κι άλλες
επιχειρήσεις, σε κάθε ετήσια ανοικτή πρόσκληση του Υπουργείου προς τις επιχειρήσεις,
για πιστοποίηση.
Ως απολύτως συνδεδεμένες με το φύλο, η εγκυμοσύνη και η μητρότητα λόγω του
αναπαραγωγικού ρόλου της γυναίκας, εξακολουθούν να επιδρούν ανασταλτικά στην
εργασιακή ζωή των γυναικών. Η αναγνώριση της μητρότητας ως κοινωνικής και όχι ως
προσωπικής υπόθεσης θα μπορέσει σταδιακά να αλλάξει τα έμφυλα στερεότυπα που
συνδέονται με αυτήν.
Σας ευχαριστώ και πάλι και θα αναμένω με ενδιαφέρον τα πορίσματα των εργαστηρίων
του φόρουμ. Καλή επιτυχία στις εργασίες σας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Ανάλυση θεσμικού πλαισίου με αναφορά στα προβλήματα και
δυσκολίες που εντοπίζονται στην εφαρμογή τους, Μαρίνα Σταυρινού- Κούκου,
Γραμματέας Τμήματος Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ, Μέλος ΕΙΦ21
Νόμος για την προστασία της μητρότητας
ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ
Σύμβαση 103 και σύσταση 95 της Δ.Ο.Ε(1951-52)
Σύμβαση 156 και Σύσταση 165 για ίση μεταχείριση
Συλλογικές Συμβάσεις
Άδεια από 2-4πριν και 4-6 μετά την κύηση
Επίδομα από ΤΚΑ 75% και συμπλήρωνε ο εργοδότης με βάση σ.σ.

•
•
•
•
•

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ
• Ψήφιση 1987
• 12 εβδομάδες
• Δεν προβλέπει για απολαβές
• Ακολούθησαν βελτιωτικές τροποποιήσεις
Νομοθεσίες που προστατεύουν τη μητρότητα
• Ο Περί Προστασίας την Μητρότητας
• Ο Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
• Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στη Απασχόληση και
Επαγγελματική Εκπαίδευση
• Ο Περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού
• Ο Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (επιδόματα)
Ιστορικό τροποποιήσεων (10)
• 100(Ι)/1997
• 45(Ι) /2002
• 64(Ι)/2002
• 109(Ι)/2007
• 8(Ι)/2008
• 70(Ι)/2011
• 175(Ι)/2015
• 118(Ι)/2016
• 116(Ι)/2017
• 20(Ι)2018
Επέκταση άδειας, προστασία από απόλυση, κάλυψη πρόωρου τοκετού και πολλαπλής
κύησης κάλυψη θετής και παρένθετης μητέρας, αύξηση ποινών κ.α.

21 Αφορά παρουσίαση σε μορφή power point και μεταφέρεται για να είναι ένα ενιαίο κείμενο τα πορίσματα του φόρουμ
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Ο Νόμος Καλύπτει
Μισθωτές
• Εγκύους, λεχώνες(φυσικές μητέρες)
• Γυναίκες που υιοθετούν παιδί, (θετές μητέρες)
• Παρένθετες μητέρες (2017)
Διασφαλίζει
δικαίωμα για άδεια μητρότητας
προστασία από απόλυση και δικαιώματα αρχαιότητας και προαγωγής
άδεια απουσίας για προγεννητικές εξετάσεις
διευκολύνσεις θηλασμού / φροντίδας του παιδιού
την ασφάλεια και υγεία της εγκύου και της λεχώνας
δικαίωμα για επίδομα μητρότητας

•
•
•
•
•
•

Η άδεια μητρότητας δεν επιτρέπεται να επηρεάζει αρνητικά την αρχαιότητα της
εργοδοτούμενης, το δικαίωμα της για προαγωγή ή την επάνοδο της στην εργασία
που ασκούσε πριν την άδεια μητρότητας

• Άδεια μητρότητας για φυσική μητέρα
Μισθωτή η οποία παρουσιάζει πιστοποιητικό γιατρού ότι αναμένει τοκετό σε εβδομάδα
που καθορίζεται στο πιστοποιητικό δικαιούται 18 συνεχόμενες εβδομάδες άδεια
μητρότητας η οποία ξεκινά 2 εβδομάδες πριν από την εβδομάδα .
Σε περίπτωση που το βρέφος νοσηλεύεται σε θερμοκοιτίδα λόγω πρόωρου τοκετού ή
άλλου προβλήματος υγείας παραχωρείται επιπρόσθετη άδεια μητρότητας 1 εβδομάδας
για κάθε 21 μέρα που χρειάστηκε να νοσηλευτεί, με μέγιστο 6 εβδομάδες επιπρόσθετη
άδεια στις 18 εβδομάδες(μέγιστο 24 εβδομάδες).
Σε περίπτωση τοκετού που απολήγει στη γέννηση περισσοτέρων του ενός τέκνου, το
δικαίωμα σε άδεια μητρότητας επεκτείνεται κατά 4 εβδομάδες για κάθε τέκνο πέραν του
ενός από τον ίδιο τοκετό
• Άδεια μητρότητας για θετή μητέρα
Μισθωτή που υιοθετεί παιδί κάτω των 12 ετών και που έχει γνωστοποιήσει το γεγονός
αυτό στο Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και στον εργοδότη προσκομίζοντας
γραπτή επιστολή που δηλώνει την πρόθεση της να υιοθετήσει παιδί 6 εβδομάδες πριν
την υιοθεσία δικαιούται άδεια μητρότητας 16 συνεχόμενες εβδομάδες.
• Άδεια μητρότητας για μητέρα που έκανε χρήση παρένθετης μητρότητας
Μισθωτή η οποία έκανε χρήση παρένθετης μητρότητας για την απόκτηση τέκνου,
εφόσον παρουσιάζει διάταγμα δικαστηρίου για απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης
μητρότητας, δυνάμει των διατάξεων του περί Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής Νόμου, καθώς και ιατρική βεβαίωση από εγγεγραμμένο ιατρό για την
έναρξη της εγκυμοσύνης, δικαιούται άδεια μητρότητας 16 εβδομάδων.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, θετής, παρένθετης
μητέρας
•

Απαγορεύεται ο εργοδότης να απολύσει ή να προειδοποιήσει ότι θα απολύσει
εργοδοτούμενη από την στιγμή που αυτή τον έχει ενημερώσει γραπτώς ότι αναμένει
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παιδί ή θα υιοθετήσει παιδί. Η απαγόρευση λήγει 5 μήνες μετά τη λήξη της άδειας
μητρότητας.
Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να απολύσει

• Η εργοδοτούμενη να είναι ένοχη σοβαρού παραπτώματος ή συμπεριφοράς η
οποία δικαιολογεί τη ρήξη της σχέσης εργοδότησης.
• Να κλείσει η επιχείρηση
• Να λήξει η περίοδος της σύμβασης εργασίας της, εξαιρουμένων των περιπτώσεων

στις οποίες η μη ανανέωση της σύμβασης εργασίας συνδέεται με την κατάσταση
εγκυμοσύνης, τον τοκετό, τη γαλουχία, την άδεια μητρότητας.

• Άδεια απουσίας για προγεννητικές εξετάσεις
Εργοδοτούμενη δικαιούται να απουσιάσει από την εργασία της για προγεννητικές
εξετάσεις, χωρίς να επηρεάζεται ο μισθός της, εφόσον οι εξετάσεις είναι αναγκαίο να
γίνουν σε εργάσιμο χρόνο. Πρέπει όμως να προειδοποιήσει έγκαιρα τον εργοδότη
παρουσιάζοντας και σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό.
Διευκολύνσεις για φροντίδα παιδιού

• Η εργοδοτούμενη μητέρα δικαιούται να απουσιάζει μια ώρα την ημέρα για να εννέα
μήνες από τη μέρα του τοκετού ή την υιοθεσία.

• για σκοπούς θηλασμού(διευκολύνσεις και στην εργασία για να θηλάζει, αντλεί,
αποθηκεύει μητρικό γάλα με βάση το Νόμο Προώθησης και Προστασίας μητρικού
θηλασμού.

• η/και φροντίδας του παιδιού χωρίς να επηρεάζεται ο μισθός της.
• Φυσική μητέρα χάνει το δικαίωμα αυτό όταν για το ίδιο παιδί κάνει χρήση του
δικαιώματος η θετή μητέρα.

• Ασφάλεια και υγεία των εγκύων και λεχώνων στην εργασία
Για την ασφάλεια και υγεία των εγκύων και λεχώνων στην εργασία ο Περί Προστασίας
της Μητρότητας Νόμος παραπέμπει στους Περί Προστασίας της Μητρότητας (ασφάλεια
και υγεία στην εργασία) κανονισμούς που εκδίδονται με βάση των περί Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία Νόμους.
• Με βάση τους πιο κάτω κανονισμούς:
Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να εκτιμούν τους κινδύνους κατά την εργασία για την
υγεία της εγκύου της λεχώνας και της γαλουχούσας εργοδοτούμενης και να λαμβάνουν
μέτρα προστασίας.
Σε περίπτωση που η φύση της εργασίας εκτιμάται ότι εγκυμονεί κινδύνους που δεν
μπορούν να αποφευχθούν, η εργοδοτούμενη θα πρέπει να μετακινηθεί σε άλλη θέση
εργασίας. Αν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική απασχόληση, η εργαζόμενη έχει το δικαίωμα
να απουσιάζει από την εργασία της για όσο καιρό χρειαστεί χωρίς να επηρεάζονται οι
απολαβές της.
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Οι πιο πάνω υποχρεώσεις του εργοδότη ισχύουν και στη περίπτωση νυκτερινής εργασίας
νοούμενου ότι παρουσιάζεται σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό.

• Κανένας εργοδότης δεν μπορεί να υποχρεώσει έγκυο ή γαλουχούσα εργοδοτούμενη

του να ασχολείται σε εργασία που η εκτίμηση κινδύνου έχει δείξει ότι συνεπάγεται
επικίνδυνη για την υγεία και ασφάλεια της, έκθεση σε συγκεκριμένους παράγοντες και
συνθήκες εργασίας, όπως για παράδειγμα εργασία στην οποία η εργαζόμενη εκτίθεται
σε μόλυβδο, υδράργυρο, φυτοφάρμακα και άλλες χημικές ουσίες, εργασία σε θαλάμους
πίεσης και εργασία σε ιονίζουσες ακτινοβολίες κ.α

• Αδικήματα και ποινές
Εργοδότης που παραβαίνει τις διατάξεις του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου,
είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις
7000.00 ευρώ.
Σε περίπτωση 2ης καταδίκης του εργοδότη μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών, η ποινή
φτάνει και τις 8000.00 ευρώ.

•Πρόνοια στον περί Ίσης Μεταχείρισης

4-(5) Τυχόν λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ή άδειας
μητρότητας κατά την έννοια του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου συνιστά
διάκριση κατά την έννοια του παρόντος Νόμου.

• Δυσμενής μεταχείριση εγκύων ή Μητέρων
Οι διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9 και 10 του παρόντος Νόμου (επαγγελματικό
προσανατολισμό, εκπαίδευση, κατάρτιση, προστασία από απόλυση, πρόσβαση στην
απασχόληση, όρους και συνθήκες απασχόλησης) εφαρμόζονται και σε περίπτωση
οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης δυσμενούς μεταχείρισης γυναικών λόγω εγκυμοσύνης,
τοκετού, γαλουχίας, μητρότητας ή ασθένειας οφειλόμενης στην εγκυμοσύνη ή τον
τοκετό.
• Επιδόματα Μητρότητας από το ΤΚΑ και συλλογικές συμβάσεις
Σε ότι αφορά τις απολαβές κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, ο Περί Προστασίας
της Μητρότητας Νόμος παραπέμπει στη νομοθεσία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με
βάση τη νομοθεσία αυτή ασφαλισμένη (μισθωτή ή αυτοτελώς εργαζόμενη) δικαιούται
επίδομα μητρότητας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφόσον πληρεί ορισμένες
προϋποθέσεις εισφορών και άλλες προϋποθέσεις.
Το επίδομα μητρότητας είναι ίσο με το 72% των ασφαλιστέων αποδοχών της στο
προηγούμενο έτος εισφορών και αυξάνεται σε περίπτωση που η γυναίκα είναι
προστάτιδα της οικογένειας της.
Σε επιχειρήσεις όπου λειτουργούν συλλογικές συμβάσεις καλείται με συγκεκριμένο
άρθρο της σύμβασης ο εργοδότης να συμπληρώσει το επίδομα έτσι που η εργαζόμενη
να παίρνει το 100% του τελευταίου μισθού της.
• Βοήθημα Τοκετού
Πληρώνεται στη μητέρα είτε είναι η ίδια ασφαλισμένη είτε ο σύζυγος της, ανεξάρτητα
από την κατηγορία ασφάλισης (μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι, προαιρετικά
ασφαλισμένοι).
Το ποσό του βοηθήματος είναι 544 ευρώ και σε περιπτώσεις διδύμων η περισσοτέρων
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παιδιών το ποσό αυτό πληρώνεται για κάθε νεογέννητο. Το ποσό αυξάνεται κάθε χρόνο.
Πρέπει εντός 12 μηνών από την ημέρα του τοκετού να σταλεί αίτηση στο Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Στις περιπτώσεις τριδύμων υπάρχει ειδικό επίδομα αφού συμπληρωθεί ειδικό έντυπο
στις ΥΚΕ. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου παραχωρείται σε όλα τα ζευγάρια
που έχουν αποκτήσει τρίδυμα εφάπαξ ποσό ύψους € 7.700 ανεξαρτήτως εισοδημάτων.
Στις περιπτώσεις αυτές δεν εμπίπτουν οι δημόσιοι υπάλληλοι συμπεριλαμβανομένων και
των εκτάκτων και οι υπάλληλοι Ημικρατικών Οργανισμών που παραχωρείται σε αυτούς €
1.025,16 και 12 μήνες άδεια με πλήρεις απολαβές.

• Βοήθημα τοκετού στις άγαμες μητέρες.
Από τις 12 Σεπτεμβρίου 2007 παραχωρείται από το Υπουργείο Οικονομικών μετά από
σχετική αίτηση, 544.00 ευρώ επίδομα τοκετού στις άγαμες μητέρες οι οποίες δεν τηρούν
τις προϋποθέσεις για λήψη επιδόματος τοκετού από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Το επίδομα αυτό δίδεται και σε υπηκόους της Ε.Ε. υπό προϋποθέσεις.
• Προβλήματα

- Παρά τη συνεχή βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που προστατεύει τη μητρότητα,
εντούτοις τα στοιχεία δείχνουν τη συχνή παραβίαση του, κύρια, το δικαίωμα στην
πρόσβαση εργασίας και στην απόλυση.
-Άμεσοι και αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου.
- Ενημέρωση των εργαζομένων
-Στήριξη των θυμάτων παραβιάσεων
-Να μην αποτελεί λόγο απώλειας μισθών (συμβόλαια, συλλογικές συμβάσεις)
-Κανονισμοί δημόσιας υπηρεσίας-κάλυψη άδειας μόνο για 12 εβδομάδες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ. Ο ρόλος των εξωδικαστικών μηχανισμών- Τμήμα ΕργασίαςΥΕΠΚΑ, Αλεξία Χατζηκουμή, Λειτουργός Τμήματος Εργασίας, Επιθεωρήτρια,
ΥΕΠΚΑ
Αξιότιμοι, κα Πρόεδρε της Επιτροπής Ισότητας, κ. Διευθυντή Τμήματος Εργασίας,
εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Το ΤΕ χαιρετίζει την σημερινή διοργάνωση και την πρόσκληση συμμετοχής του ως αρμόδιο
Τμήμα για την εφαρμογή και παρακολούθηση των δύο αλληλένδετων νομοθεσιών
δηλαδή του Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου και του περί Ίσης Μεταχείρισης
Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου και
το ρόλο του στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Οι δύο αυτές Νομοθεσίες είναι αλληλένδετες
εφόσον η τελευταία συνδέεται άμεσα με τους περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμους
του 1997 έως 2018 εφόσον η διάκριση λόγω εγκυμοσύνης ή λόγω οικογενειακής
κατάστασης αντίστοιχα εις βάρος εργαζόμενης γυναίκας στοιχειοθετεί άμεση διάκριση
λόγου φύλου. Έτσι στοχεύουν μέσα από την αποτελεσματική εφαρμογή των προνοιών
τους στην πλήρη και αποτελεσματική καταπολέμηση των φαινόμενων διάκρισης λόγω
εγκυμοσύνης στην εργασία.
Ο Περί Ίσης μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση Νόμος είναι η μόνη νομοθεσία που προβλέπει και περιγράφει στο άρθρο
27 τον εξωδικαστικό μηχανισμό μέσω των διοικητικών οργάνων της διοίκησης με την
ιδιότητα του Αρχιεπιθεωρητή ( από τις 2/3/2018 είναι ο Δ/ΤΗΣ ΤΕ) και των Επιθεωρητών
Ισότητας. Άρα μέσα από αυτή την πρόνοια επιτυγχάνεται ο ρόλος του εξωδικαστικού
μηχανισμού. Ο ρόλος του εξωδικαστικού μηχανισμού είναι κοινωνικός εφόσον αρχική
προτεραιότητα του Επιθεωρητή σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο είναι να επιχειρεί να
διευθετήσει τη διαφορά εφόσον ενημερώσει την παραπονούμενη για τις ενδεχόμενες
λύσεις με γνώμονα πάντοτε το έννομο συμφέρον της. Με αυτό τον τρόπο ο εξωδικαστικός
μηχανισμός συμβάλλει κατά πολύ στην ενδυνάμωση της προστασίας των κοινωνικών
δικαιωμάτων για αυτό και προηγείται του δικαστικού ελέγχου και όπως ορίζεται ρητά
στο εν λόγω άρθρο «με την προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν έχει εισαχθεί σε Δικαστήριο».
Έτσι ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές που έχουν διοριστεί από τον Υπουργό
του ΥΕΠΚΑ καλούνται να επιτελέσουν τον ρόλο αυτό εξετάζοντας καταγγελίες που
προέρχονται είτε από την ίδια την μισθωτή που θεωρεί ότι θίγεται, είτε από οργανώσεις
εργαζομένων και μη κυβερνητικές οργανώσεις για λογαριασμό της είτε από την Επιτροπή
Ισότητας των Φύλων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των πιο πάνω Νόμων
Στην πράξη με την ανάθεση του παραπόνου από τον Αρχιεπιθεωρητή /Διευθυντή
ΤΕ στον επιθεωρητή και σύμφωνα με τις εξουσίες που έχουν και ορίζονται στο Νόμο
ερευνούν την υπόθεση και απευθύνονται τόσο γραπτώς όσο και προφορικά σε αυτούς
εναντίον των οποίων στρέφεται η καταγγελία/ ή εμπλέκονται στην καταγγελία για
απόψεις/διευκρινήσεις/πληροφορίες. Η σύνηθες τακτική που ακολουθούμε είναι να
δίδεται γραπτώς στον εργοδότη/ καταγγελλόμενο να απαντήσει εντός 15 ημερών.
Μετά τη λήψη των απόψεων και εφόσον προκύπτει ότι μπορεί να επιτευχθεί συμβιβασμός
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συντάσσεται πρακτικό συμβιβασμού και υπογράφεται από τα δύο μέρη. Αυτό σημαίνει
είτε την επάνοδο της παραπονούμενης στην εργασία σε περίπτωση διακοπής της με
ότι αυτό συνεπάγεται οικονομικά για τον εργοδότη /ή την συνέχιση της μισθωτής στην
εργασία της, ή την ανάκληση του τερματισμού ή της προειδοποίησης εντός πέντε ημερών
από την ημέρα που λαμβάνει γνώση για την εγκυμοσύνη της εφόσον προσκομίσει
πιστοποιητικό από τον γιατρό της ή ακόμη να αποζημιωθεί σε περίπτωση που τα πιο
πάνω είναι ανέφικτα.
Σε αντίθετη περίπτωση συντάσσεται έκθεση γεγονότων και αναγράφονται όλα τα
γεγονότα , η νομική βάση, τα συμπεράσματα και/ ή εισηγήσεις και υποβάλλεται στον
Αρχιεπιθεωρητή για έγκριση. Η εν λόγω έκθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώπιον του
δικαστηρίου εφόσον το επιθυμεί η παραπονούμενη.
Τέλος σημειώνεται ότι από την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου μέχρι την ημέρα
ολοκλήρωσης της έκθεσης η προθεσμία παραγραφής της απαίτησης του ή τυχόν ισχύουσα
προθεσμία προσφυγής στο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος
διακόπτονται. Σχετική η Πολιτική έφεση αρ. 404/2008 Σταυρούλα Αλκιβιάδου εναντίον
1. Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και 2. Χαράλαμπου Κουρουσίδη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Ο ρόλος των εξωδικαστικών μηχανισμών- Γραφείο Επιτρόπου
Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Νιόβη Γεωργιάδη, Λειτουργός Γραφείου
Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αγαπητές κυρίες, Αγαπητοί κύριοι,
Θα ήθελα κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην
Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση για την πρόσκληση για συμμετοχή
στο σημερινό φόρουμ και να αναγνωρίσω πόσο σημαντική είναι η πρωτοβουλία
διοργάνωσης του για τη συζήτηση του θέματος προστασίας της μητρότητας.
Όπως γνωρίζετε, από το 2004 ανατέθηκε στον/στην Επίτροπο Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η αρμοδιότητα της προώθησης της αρχής της
ίσης μεταχείρισης, μεταξύ άλλων, στο τομέα της απασχόλησης, της εργασίας και της
επαγγελματικής εκπαίδευσης, στα πλαίσια εναρμόνισης με Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία για την εφαρμογή της αρχής των
ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας
και απασχόλησης, τα κράτη μέλη όφειλαν να ορίσουν φορείς αρμόδιους, μεταξύ
άλλων, για την προώθηση, την ανάλυση, την παρακολούθηση και την υποστήριξη της
ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου. Τέτοιοι φορείς
πρέπει να είναι ανεξάρτητοι, να διενεργούν ανεξάρτητες έρευνες για τις διακρίσεις, να
υποβάλλουν συστάσεις και να προάγουν γενικότερα τις αρχές της ισότητας και της μη
διάκρισης.
Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση Νόμος, ο οποίος είναι εναρμονιστικός ευρωπαϊκών οδηγιών, έχει εφαρμογή
σε σχέση με όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες και όλες τις επαγγελματικές
δραστηριότητες, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ορίζεται ρητά στο
Νόμο αυτό ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου και ισχύει και σε κάθε
περίπτωση άμεσης ή έμμεσης δυσμενούς μεταχείρισης γυναικών, λόγω εγκυμοσύνης,
τοκετού, γαλουχίας, μητρότητας ή ασθένειας που οφείλεται στην εγκυμοσύνη ή τον
τοκετό. Η δε δυσμενής μεταχείριση μιας γυναίκας που βρίσκεται σε μια από αυτές τις
καταστάσεις, τεκμαίρεται ότι οφείλεται σε κάποια από αυτές.
Ο/Η Επίτροπος Διοικήσεως, ως ο εθνικός φορέας ισότητας, αποτελεί τον ανεξάρτητο
εξωδικαστικό μηχανισμό διερεύνησης παραπόνων, μεταξύ άλλων, για διακρίσεις λόγω
φύλου. Οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες, ο τρόπος εξέτασης των θεμάτων ως φορέας
ισότητας, προβλέπονται στον περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων
Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμο – τον δικαιοδοτικό δηλαδή Νόμο.
Τα παράπονα μπορούν να υποβληθούν από ένα πρόσωπο ή μια ομάδα προσώπων,
από μη κυβερνητικές οργανώσεις, συνδέσμους, σωματεία, εργοδοτικές οργανώσεις,
οργανώσεις εργαζομένων ή και οποιουσδήποτε άλλοι φορείς και οργανωμένα σύνολα.
Ο/Η Επίτροπος Διοικήσεως μπορεί να προβεί στην εξέταση ενός παραπόνου ή και
να προβεί σε αυτεπάγγελτη παρέμβαση. Εξετάζει, λοιπόν, παράπονα που αφορούν
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μεταχείριση ή συμπεριφορά, ή απόφαση κάποιου φορέα ή εφαρμογή μιας διάταξης,
όρου, κριτηρίου ή πρακτικής που ενδέχεται να συνιστούν διάκριση.
Έχει τη διακριτική εξουσία να αποφασίζει για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει για
τη διερεύνηση κάθε παραπόνου. Η συνήθης πρακτική διερεύνησης ξεκινά με το να
εξασφαλιστούν οι θέσεις της καταγγελλόμενης αρχής, δηλαδή, του εργοδότη. Μπορούν
να εξασφαλιστούν οποιεσδήποτε πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που κρίνονται
σχετικά με τη διερεύνηση. Ο/η Επίτροπος μπορεί να κλητεύσει και να εξαναγκάσει την
παρουσία ενώπιον του/της μαρτύρων και την παρουσίαση ή προσκόμιση οποιωνδήποτε
σχετικών εγγράφων ή στοιχείων. Μπορεί να δεχτεί προφορική ή γραπτή μαρτυρία,
ανεξάρτητα εάν αυτή δεν θα γινόταν αποδεκτή σε αστική ή ποινική διαδικασία ενώπιον
δικαστηρίου. Μπορεί επίσης να προβεί σε επαφές ή διαβουλεύσεις με πρόσωπα ή ομάδες
προσώπων των ίδιων ή και αντικρουόμενων συμφερόντων, με σκοπό τη μεταξύ τους
επίτευξη συμφωνίας ή συναινετικής λύσης – κι αυτός είναι ο διαμεσολαβητικός ρόλος
του/της εκάστοτε Επιτρόπου Διοικήσεως.
Ωστόσο, στην περίπτωση που για ένα θέμα που διερευνάται από το Γραφείο μας
εκκρεμεί οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου ή εξετάζεται από διοικητική
αρχή ιεραρχική προσφυγή, τότε η έρευνα δεν συνεχίζεται.
Ένα παράπονο μπορεί να κριθεί εκτός αρμοδιότητας ή βάσιμο ή αβάσιμο. Μπορεί να
απαιτείται μόνο να δοθούν πληροφορίες στον παραπονούμενο ή στην παραπονούμενη
ή να υπάρξει καθοδήγηση τους σε σχέση με το θέμα που τους απασχολεί.
Στην περίπτωση εκείνη που καταλήξουμε ότι από τα ενώπιον μας στοιχεία, το παράπονο
είναι βάσιμο, τότε ο/η Επίτροπος, υποβάλλει έκθεση, παραθέτοντας τα σχετικά
πορίσματα.
Μετά από την έκθεση, μπορεί να επιβάλει σε πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα
πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τα 598 ευρώ και μπορεί ακόμα, πρόσθετα ή εναλλακτικά
να προβεί σε σύσταση προς την αρμόδια αρχή ή τον εμπλεκόμενο οργανισμό για άρση
της όποιας παραβίασης της νομοθεσίας διαπιστώθηκε. Οι εμπλεκόμενοι καλούνται σε
διαβουλεύσεις, έτσι ώστε να τους παρουσιαστούν οι σχετικές συστάσεις και να βρεθεί,
εάν αυτό καταστεί δυνατό, λύση επί του υπό διερεύνηση θέματος.
Σε αυτό το σημείο θεωρώ πολύ σημαντικό να αναφερθώ στην τελευταία τροποποίηση
του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική
Εκπαίδευση. Το 2014 τροποποιήθηκε η νομοθεσία και εναρμονίστηκε με την ευρωπαϊκή
οδηγία σχετικά με το βάρος απόδειξης σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης λόγω
φύλου.
Αυτό σημαίνει ότι στις διαδικασίες διερεύνησης ενός παραπόνου, εάν το παραπονούμενο
πρόσωπο επικαλείται διάκριση λόγω φύλου και στοιχειοθετεί πραγματικά περιστατικά
από τα οποία πιθανολογείται η παραβίαση της νομοθεσίας, τότε, ο/η Επίτροπος
υποχρεώνει το πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται το παράπονο να αποδείξει ότι
δεν υπήρξε οποιαδήποτε παράβαση του Νόμου. Ένα απλουστευμένο παράδειγμα, εάν
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εργοδότης απολύσει γυναίκα έγκυο, κατά παράβαση δηλαδή της εθνικής νομοθεσίας,
υποβάλει σχετικό παράπονο στο Γραφείο μας, παρουσιάζοντας μας κάποια στοιχεία
προς απόδειξη των ισχυρισμών της, τότε ο/η Επίτροπος θα αποταθεί στον εργοδότη για
να μας αποδείξει ότι η απόλυση της ήταν άσχετη με την εγκυμοσύνη της.
Πρόσθετα, απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 2014, επιβεβαίωσε τη
δεσμευτικότητα των αποφάσεων του/της Επιτρόπου Διοικήσεως σε σχέση με θέματα που
χειρίζεται ως φορέας ισότητας. Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέφερε ότι όταν
ο/η Επίτροπος Διοικήσεως εάν καταλήξει ότι η εφαρμογή μιας νομοθετικής διάταξης
αποτελεί απαγορευμένη με νόμο διάκριση, ενημερώνει τον Γενικό Εισαγγελέα όπως
προβλέπει η νομοθεσία και με τη σειρά του συμβουλεύει καταλλήλως την εκτελεστική
εξουσία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, στην βάση των εισηγήσεων της Επιτρόπου.
Δηλαδή, ξεκαθαρίζει ότι οι όποιες τέτοιες συστάσεις του/της Επιτρόπου Διοικήσεως,
ως φορέας ισότητας, για νομοθετικές τροποποιήσεις, δεν μπορούν να απορριφθούν ή
διαφοροποιηθούν από τον Γενικό Εισαγγελέα, παρά μόνο να προωθηθούν από μέρους
του για υλοποίηση.
Συνεπώς, παρουσίασα ήδη το εύρος δυνατοτήτων που έχουμε κατά τη διερεύνηση
παραπόνων, αναφέρθηκα στη δεσμευτικότητα των αποφάσεων της Επιτρόπου
Διοικήσεως, ως φορέας ισότητας και αναφέρθηκα και στο βάρος της απόδειξης, το οποίο
αποτελεί πολύ σημαντική πρακτική για τη διερεύνηση των παραπόνων. Να αναφέρω
ότι η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που
εξετάζεται μια υπόθεση ισχυριζόμενης διάκρισης λόγω φύλου από τους Επιθεωρητές
Ισότητας.
Υπενθυμίζεται δε ότι ο Επίτροπος δεν έχει αρμοδιότητα να προωθεί υποθέσεις
δικαστικώς. Παρόλο που δεν μπορούν να υποκατασταθούν διαδικασίες επιδίκασης
αποζημιώσεων, μέσω των συστάσεων μας και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας,
υπήρξε περίπτωση που ζητήθηκε η επαναπρόσληψη εργαζόμενης που απολύθηκε
λόγω εγκυμοσύνης και ο εργοδότης συμμορφώθηκε ή σε άλλη περίπτωση έγιναν οι
απαραίτητες διεργασίες για διευκολύνσεις εγκύων ή νέων μητέρων. Σημειώνεται, επίσης,
ότι η προθεσμία προσφυγής στο Δικαστήριο για υπόθεση διάκρισης λόγω φύλου,
δεν διακόπτεται λόγω της υποβολής παραπόνου στο Γραφείου μας, όπως ισχύει στην
περίπτωση που υποβάλλεται καταγγελία στους Επιθεωρητές Ισότητας.
Πριν να ολοκληρώσω είναι σημαντικό να αναφερθώ επιλεκτικά και σε συντομία σε
κάποιες παρεμβάσεις του Γραφείου μας.
Παλαιότερα είχαμε προβεί σε συστάσεις προς την Αστυνομία, σε σχέση με τις
περιπτώσεις υποψήφιων για πρόσληψη γυναικών που δεν μπορούν να υποβληθούν σε
ακτινογραφία θώρακος ή και σε δοκιμασία αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων και
τονίστηκε ότι η πρόσληψη των εγκύων γυναικών σε χρόνο μεταγενέστερο από εκείνον
που προσλαμβάνονται οι συνυποψήφιοι τους έχει ως αποτέλεσμα να μειονεκτούν ως
προς την αρχαιότητα και κατ’ επέκταση τις μελλοντικές προαγωγές, προσαυξήσεις ή και
άλλα ωφελήματα.
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Σε Έκθεση για την καταβολή επιδόματος μητρότητας σε περιπτώσεις πρόωρου τοκετού,
θέμα το οποίο μας είχε απασχολήσει ξανά, είχε αναφερθεί ότι πρέπει να διασφαλίζεται το
δικαίωμα στο επίδομα μητρότητας για το συνολικό διάστημα των 18 εβδομάδων, σε όλες
τις εργαζόμενες, ανεξάρτητα από τον αν είχαν ή όχι πρόωρο τοκετό. Οι τροποποιήσεις22
των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 2010 και του 2012, ήταν θετική εξέλιξη.
Ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται αναντιστοιχία σε κάποιες περιπτώσεις μεταξύ της
περιόδου λήψης του επιδόματος μητρότητας και της περιόδου της άδειας μητρότητας
και δε διασφαλίζεται πάντα, η λήψη επιδόματος καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας. Κι
αυτό συμβαίνει επειδή, ακόμα και αν η αίτηση για το επίδομα υποβληθεί έγκαιρα και ο
τοκετός συμβεί πρόωρα, η καταβολή του επιδόματος θα αρχίσει δυο εβδομάδες πριν
τον τοκετό ενώ η άδεια μητρότητας θα αρχίσει από την εβδομάδα που συνέβη ο τοκετός.
Ως αποτέλεσμα, η καταβολή του επιδόματος μητρότητας θα τερματιστεί πριν από τη
λήξη της άδειας μητρότητας. Προκύπτει επίσης ακόμα ένα ζήτημα, καθώς η εργαζόμενη
μπορεί να εργαζόταν κατά τις 2 εβδομάδες πριν τον πρόωρο τοκετό, οπότε θα τεθεί σε
εφαρμογή η διάταξη του νόμου ότι για περίοδο που λαμβάνει πλήρεις απολαβές, δεν
λαμβάνεται το επίδομα, με αποτέλεσμα ουσιαστικά απώλεια επιδόματος για εκείνη την
περίοδο.
Για παράπονο που υποβλήθηκε το 2015, σε σχέση με την έκθεση αξιολόγησης δημόσιου
λειτουργού για το έτος κατά τη διάρκεια του οποίου βρισκόταν σε άδεια μητρότητας
και άδεια ασθενείας, η αρμόδια αρχή της μείωσε την αξιολόγηση της στο στοιχείο της
απόδοσης. Ως γνωστό, οι εκθέσεις αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων λαμβάνονται
υπόψη για σκοπούς προαγωγής και ανέλιξής τους. Στη νομοθεσία προβλέπεται ότι όταν
μια εργαζόμενη γυναίκα επιστρέψει στην εργασία της μετά από άδεια μητρότητας, όσο
χρόνο και αν απουσίασε από αυτήν, λόγω μητρότητας και ασθένειας σχετιζόμενης με την
εγκυμοσύνη και τον τοκετό, δεν μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά με οποιονδήποτε τρόπο
στην εργασία της, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, και την προοπτική για την επαγγελματική
της ανέλιξη. Η Επίτροπος τότε είχε τονίσει ότι η δυσμενής διάκριση συνίσταται στη λήψη
υπόψη του ποσοτικού παράγοντα της εργασίας της κατά το υπό κρίση έτος, χωρίς αυτός
να συσχετιστεί με τη μακρά απουσία της για λόγους μητρότητας και υγείας σχετιζόμενους
με αυτήν.
Σε άλλη Έκθεση με αφορμή παράπονο εγκύου συμβασιούχου εκπαιδευτικού κατά του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για δυσμενή διάκριση λόγω φύλου στο χειρισμό
των αιτήσεων της για άδεια απουσίας και άδεια ασθενείας, η Επίτροπος είχε αναφέρει
ότι οι σχετικοί με τη χορήγηση αδειών στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία Κανονισμοί
και οι βασικοί όροι υπηρεσίας έκτακτων εκπαιδευτικών, δεν έκαναν αναφορά σε άδεια
απουσίας εγκύου εκπαιδευτικού για το σκοπό των εξετάσεων προγεννητικού ελέγχου.
Παρόλα αυτά, το εν λόγω δικαίωμα κατοχυρώνεται στον νόμο για την προστασία της
μητρότητας. Στην περίπτωση δε των συμβασιούχων, για να υποβάλλονταν σε εξετάσεις
προγεννητικού ελέγχου, μπορούσε να χορηγηθεί από το Υπουργείο άδεια απουσίας
22 Σύμφωνα με τις οποίες η έγκυος εργαζόμενη έχει δικαίωμα επιδόματος μητρότητας 18 συναπτών εβδομάδων, αν

υποβάλει την αίτηση της μετά τη συμπλήρωση της 25ης εβδομάδας της κύησης και το επίδομα μητρότητας, μπορεί να
αρχίσει να καταβάλλεται οποιαδήποτε εβδομάδα από την ένατη μέχρι και τη δεύτερη εβδομάδα, πριν από την εβδομάδα του
αναμενόμενου τοκετού, η οποία καθορίζεται στο ιατρικό πιστοποιητικό που επισύναψε στην αίτηση της.
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άνευ απολαβών, με αποτέλεσμα να στερείται, λόγω της εγκυμοσύνης της, το δικαίωμα
σε πλήρεις απολαβές, αλλά και τη δυνατότητα αναγνώρισης της προϋπηρεσίας της για
το σχετικό χρόνο, καθότι, η περίοδος απουσίας χωρίς απολαβές δε θεωρείται υπηρεσία.
Ένα σημαντικό μέρος των θεμάτων που αφορούν σε διακρίσεις λόγω φύλου στην
επαγγελματική ζωή επικεντρώνεται σε θέμα εγκυμοσύνης και μητρότητας. Έχουμε
τοποθετηθεί με αφορμή καταγγελίες για διακρίσεις λόγω εγκυμοσύνης, μητρότητας,
γαλουχίας ή με καταγγελίες για καθυστερήσεις ή παραλείψεις σε σχέση με το επίδομα
μητρότητας, αλλά και πρόσφατα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου
ως Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τοποθετήθηκε και για το θέμα της
προστασίας του μητρικού θηλασμού και την πρόσφατη τροποποίηση του ποινικού
κώδικα.
Η Επίτροπος ανέφερε ότι το δικαίωμα κάθε μητέρας να θηλάζει δημόσια συνδέεται με
το δικαίωμα κάθε γυναίκας να συμμετέχει στη δημόσια ζωή, συμπεριλαμβανομένης
και της εργασίας, χωρίς να ντρέπεται ή να τυγχάνει διακρίσεων εξαιτίας μιας επιλογής
της, συνυφασμένης με τη μητρότητα, με την αυτοδιάθεσή του σώματός της και, κατ’
επέκταση, με το φύλο της.
Κλείνοντας να αναφέρω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά και παραβιάσεις. Για
παράδειγμα, ενώ λαμβάνουμε τηλεφωνήματα που αναφέρονται σε μη πρόσληψη
γυναικών λόγω της εγκυμοσύνης τους ή ακόμα και λόγω του ότι είναι σε ηλικία που
πιθανόν να τεκνοποιήσουν ή μόλις απέκτησαν παιδιά, δεν υποβλήθηκαν στο Γραφείο
μας τέτοια παράπονα. Γι’ αυτό και το 2016, αφού είχε διαπιστωθεί ότι υπήρξε αυξημένος
αριθμός παραπόνων ή αιτημάτων που αφορούσαν την εφαρμογή του νόμου για
την προστασία της μητρότητας και των σχετικών διατάξεων στον περί Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Νόμο, πραγματοποιήσαμε εκστρατεία ενημέρωσης, για τα δικαιώματα των
εγκύων, λεχώνων και νέων μητέρων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Προσδοκούμε λοιπόν να συνεχίσει η συνεργασία μας με αρμόδιες αρχές, με κοινωνικούς
εταίρους και ειδικά με οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών. Η προστασία της
μητρότητας συνιστά ζήτημα διαχρονικά συνδεδεμένο με την αρχή της ίσης μεταχείρισης
ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την εργασία. Γι’ αυτό και διαχρονικά
απασχολεί το Γραφείο μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ. Παροχή επιδόματος μητρότητας- -Ροδούλα Παπαλαμπριανού,
Προϊσταμένη κλάδου Επιδόματος Μητρότητας των Υπηρεσιών Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Σημείωμα για μητρότητα
1. Επίδομα μητρότητας δικαιούνται οι ασφαλισμένες μισθωτές και οι αυτοτελώς
εργαζόμενες, καθώς και οι προαιρετικά ασφαλισμένες στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη
στο εξωτερικό, οι οποίες αναμένουν τοκετό ή έχουν συντελέσει υιοθεσία παιδιού ηλικίας
μέχρι δώδεκα (12) χρόνων.
2. Επιπρόσθετα από 1/8/17 δικαίωμα σε επίδομα μητρότητας έχουν οι ασφαλισμένες
βιολογικές μητέρες που αποκτούν παιδί μέσω παρένθετης για χρονικό διάστημα
δεκαοκτώ (18) συναπτών εβδομάδων και οι παρένθετες μητέρες για χρονικό διάστημα
δεκατεσσάρων (14) συναπτών εβδομάδων. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη περίοδος που
προνοείται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/85/ΕΕΚ είναι 14 εβδομάδες.
3. Οι αιτήτριες επιδόματος μητρότητας πρέπει να ικανοποιούν τις σχετικές ασφαλιστικές
προϋποθέσεις (δέστε παράγραφο 10, πιο κάτω). Η ασφαλισμένη δικαιούται επίδομα
μητρότητας για δεκαοκτώ (18) συναπτές εβδομάδες. Στις περιπτώσεις υιοθεσίας το
επίδομα μητρότητας καταβάλλεται για 16 εβδομάδες.
4. Στις περιπτώσεις νοσηλείας του νεογέννητου λόγω πρόωρης γέννησης ή άλλου
προβλήματος υγείας παραχωρείται επιπρόσθετο επίδομα μίας εβδομάδας για κάθε 21
ημέρες που το βρέφος χρειάστηκε να νοσηλευτεί με μέγιστη περίοδο επέκτασης τις 6
εβδομάδες.
5. Σε περίπτωση τοκετού που απολήγει στη γέννηση περισσότερων του ενός παιδιού
(δίδυμα, τρίδυμα κλπ) η περίοδος των δεκαοκτώ συναπτών εβδομάδων του επιδόματος
μητρότητας αυξάνεται κατά τέσσερις (4) εβδομάδες για κάθε παιδί πέραν του ενός από
τον ίδιο τοκετό.
6. Στις περιπτώσεις υιοθεσίας, για την καταβολή του επιδόματος μητρότητας, είναι
απαραίτητο η αιτήτρια να προσκομίσει διάταγμα υιοθεσίας από το δικαστήριο. Κατά
συνέπεια, η αίτησή της θα βρίσκεται σε αναμονή για εξέταση μέχρι να ολοκληρωθεί
η διαδικασία και η αιτήτρια να είναι σε θέση να αποδείξει επίσημα την υιοθεσία. Έχει,
ωστόσο, παρατηρηθεί ότι τους τελευταίους μήνες οι διαδικασίες έχουν επισπευθεί και το
διάταγμα εκδίδεται σε χρόνο πιο ευνοϊκό για την θετή μητέρα.
7. Επίσης, σε περίπτωση γέννας, καταβάλλεται και το βοήθημα τοκετού υπό μορφή
εφάπαξ ποσού και ανέρχεται στα €544,08.
8. Ο αριθμός αιτήσεων που παραλήφθηκαν κατά το έτος 2017 ήταν 7042, άρα κατά μέσο
όρο κάθε μήνα παραλαμβάνονται 587 αιτήσεις.
9. Όσον αφορά την πληρωμή του επιδόματος μητρότητας, η πρώτη εξέταση της
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αίτησης γίνεται, συνήθως, περίπου δύο μήνες μετά την υποβολή της αίτησης. Μετέπειτα,
άμεσα εφ΄ όσον η αιτήτρια προσκομίσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και έγγραφα
διεκπεραιώνεται η πληρωμή του επιδόματος μητρότητας.
10. Για να δικαιούται κάποια επίδομα μητρότητας:
Σύμφωνα με την Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 2010 (Άρθρο 23-Τρίτος
Πίνακας) οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας είναι
όπως ο ασφαλισμένος(α) έχει πραγματική βασική ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0.50 της ασφαλιστικής
μονάδας και να έχουν παρέλθει τουλάχιστον είκοσι έξι (26) εβδομάδες από την εβδομάδα
έναρξης της ασφάλισής του, και
(β) έχει πραγματική ή εξομοιούμενη ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0.39 της
ασφαλιστικής μονάδας μέσα στο σχετικό έτος εισφορών.
*Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια Νομοθεσία (Μέρος Ι –Εισαγωγικές διατάξεις),
«σχετικό έτος εισφορών» σε σχέση με παροχή σημαίνει το τελευταίο έτος εισφορών
πριν από το έτος παροχών που περιλαμβάνει την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να
ικανοποιούνται οι σχετικές με την παροχή ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Διευκρινίζεται
ότι «έτος παροχών» σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την πρώτη Δευτέρα Ιουλίου κάθε
έτους και λήγει την Κυριακή πριν από την πρώτη Δευτέρα του Ιουλίου του επόμενου
έτους.
*Οι πραγματικές και εξομοιούμενες ασφαλιστέες αποδοχές του ασφαλισμένου σε κάθε
έτος εισφορών μετατρέπονται σε ασφαλιστικές μονάδες αφού διαιρεθούν δια του ποσού
των ετήσιων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών που ορίστηκε για το εν λόγω έτος και
στρογγυλευτεί το πηλίκο της διαίρεσης στο πλησιέστερο εκατοστό. Το εβδομαδιαίο και
ετήσιο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών για κάθε έτος εισφορών καθορίζεται
με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας και με βάση έρευνα που διεξάγεται από αναλογιστή (Νομοθεσία
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, άρθρο 20). Το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων
αποδοχών για σκοπούς υπολογισμού των παροχών, για το 2016 και 2017 ανέρχεται σε €
174.38 και το ετήσιο σε € 9,068.
*Περαιτέρω, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του
2010, (Τέταρτος πίνακας, άρθρο 26, Μέρος 2), το εβδομαδιαίο ύψος επιδόματος αφορά
στο 72% της εβδομαδιαίας αξίας της ασφαλιστικής μονάδας (ή του κλάσματος αυτής)
που έχει σε πίστη του ο ασφαλισμένος στη βασική ασφάλισή του, κατά το σχετικό έτος
εισφορών (και ανάλογη αύξηση αν υπάρχουν εξαρτώμενα) και 72% της εβδομαδιαίας
αξίας του αριθμού των ασφαλιστικών μονάδων που έχει σε πίστη του ο ασφαλισμένος
στη συμπληρωματική ασφάλισή του κατά το σχετικό έτος εισφορών.
*Αξιοσημείωτο είναι ότι με τον καθορισμό του ουσιώδους χρόνου, διαφαίνεται ποιο είναι
και το σχετικό έτος εισφορών κατά το οποίο πρέπει να ικανοποιούνται οι σχετικές με την
παροχή ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Το δικαίωμα για παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών
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Ασφαλίσεων (σύμφωνα με το άρθρο 2) θεμελιώνεται από τον ουσιώδη χρόνο, δηλ. την
πρώτη μέρα από την οποία ένα πρόσωπο δικαιούται την παροχή, εάν υποβάλει την
αίτηση μέσα στην προκαθορισμένη για την παροχή αυτή ημερομηνία.
*Στην περίπτωση του επιδόματος μητρότητας, επίδομα μητρότητας καταβάλλεται
σε περίπτωση τοκετού για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) συναπτών εβδομάδων,
που δυνατόν να αρχίσει οποιαδήποτε εβδομάδα από την ένατη μέχρι και τη δεύτερη
εβδομάδα πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού.
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23 Πηγή: World Economy Forum, 2018. The Global Gender Gap Report 2018

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
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1. Εισαγωγή
Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, εκτιμά ότι με τους σημερινούς ρυθμούς, το έμφυλο
χάσμα παγκοσμίως σε πολλούς τομείς δεν αναμένεται να κλείσει για τα επόμενα 108
χρόνια, ενώ αναμένεται να χρειαστούν 202 χρόνια για να γεφυρωθεί το μισθολογικό
χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Ανάμεσα στις 149 χώρες, η Κύπρος κατατάσσεται στην 92η θέση, αφού
οπισθοδρόμησε 9 βαθμίδες από την 83η που βρισκόταν το 2006.
Η έκθεση καταδεικνύει ότι παγκόσμια, υπάρχει φθίνουσα εκπροσώπηση των γυναικών
στην πολιτική, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ανισότητα στους τομείς της υγείας και
της εκπαίδευσης.
Ανισότητες σε τέσσερις τομείς
Στην ετήσια έκθεση της οργάνωσης24, με έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας, διαπιστώνονται
έμφυλες ανισότητες σε 149 χώρες σε τέσσερις τομείς, την εκπαίδευση, την υγεία, τις
οικονομικές ευκαιρίες και την πολιτική ενδυνάμωση.
Στα εργασιακά, αν και το μισθολογικό χάσμα περιορίστηκε σε έναν μικρό βαθμό, σε
παγκόσμιο επίπεδο κυμαίνεται περίπου στο 51%.
Ο αριθμός των γυναικών σε ηγετικές θέσεις έχει αυξηθεί στο 34% παγκοσμίως. Όμως,
σήμερα εργάζονται αναλογικά λιγότερες γυναίκες σε σχέση με άνδρες, γεγονός που
καταδεικνύει ότι η αυτοματοποίηση έχει δυσανάλογες επιπτώσεις στις εργασίες που
κατά παράδοση θεωρούνται γυναικείες.
Παράλληλα, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό σε αναπτυσσόμενους
κλάδους απασχόλησης που απαιτούν επιστημονικές γνώσεις, τεχνολογικές,
μηχανολογικές και μαθηματικές δεξιότητες. Οι γυναίκες έχουν εξαιρετικά χαμηλό
ποσοστό συμμετοχής στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, έναν κλάδο της
πληροφορικής, όπου η εκπροσώπηση γυναικών ανέρχεται μόλις στο 22%. Πέραν του ότι
η αναλογία ανδρών-γυναικών σε αυτόν τον χώρο είναι τρεις προς μια, οι γυναίκες έχουν
λιγότερες πιθανότητες να τοποθετηθούν σε ανώτερα αξιώματα, αναφέρει η έκθεση του
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και προσθέτει ότι υπάρχει σαφής ανάγκη για τη λήψη
«προληπτικών μέτρων για να αποφευχθεί η περαιτέρω διεύρυνση του χάσματος των
φύλων σε άλλους τομείς όπου οι δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν αυξανόμενη
ζήτηση.

24 https://www.weforum.org/

Πηγή: World Economy Forum, 2018. The Global Gender Gap Report 2018
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
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Μεγάλο το χάσμα ανάμεσα σε Δυτική Ευρώπη και Μέση Ανατολή
Η κατάσταση διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή.
Ειδικότερα, οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα σε 61
χρόνια. Ωστόσο, οι χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής θα χρειαστούν
153 χρόνια. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται και πάλι οι σκανδιναβικές χώρες, καθώς
όπως διαπιστώθηκε, άνδρες και γυναίκες έχουν περισσότερη ισότιμη μεταχείριση στον
εργασιακό τομέα στην Ισλανδία και ακολουθεί η Νορβηγία, η Σουηδία και η Φινλανδία.
Στον «πάτο» της λίστας βρίσκονται η Συρία, το Ιράκ, το Πακιστάν και η Υεμένη, οι οποίες
εμφανίζουν το μεγαλύτερο έμφυλο χάσμα ανάμεσα στις χώρες που εξετάσθηκαν.
Ανάμεσα στις πρώτες 20 παγκόσμιες οικονομίες, τις καλύτερες επιδόσεις ως προς τη
μισθολογική ισότητα έχει η Γαλλία, που βρίσκεται στην 12η θέση, ακολουθούμενη από
τη Γερμανία στην 14η θέση και τη Βρετανία στην 15η, τον Καναδά στην 16η και τη Νότια
Αφρική στη 19η.
Οι ΗΠΑ συνέχισαν να εμφανίζουν καθοδική πορεία πέφτοντας δύο θέσεις στην κατάταξη
και φθάνοντας στην 51η με την έκθεση να αποδίδει το φαινόμενο κυρίως «στη μείωση
ισότιμων θέσεων σε υπουργικό επίπεδο».
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2. Ενημερωτικά για τον παγκόσμιο έμφυλο δείκτη κατάταξης χωρών
Ο Παγκόσμιος Έμφυλος Δείκτης Κατάταξης δημιουργήθηκε για πρώτη φορά από το
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ το 2006 ως πλαίσιο για την κατανόηση του μεγέθους
των ανισοτήτων λόγω φύλου και την παρακολούθηση της προόδου τους με την
πάροδο του χρόνου. Η φετινή έκδοση της αναφοράς αξιολογεί 149 χώρες σχετικά με
την πρόοδό τους προς την ισότητα των φύλων σε κλίμακα από 0 (διαφορά) έως 1 σε
τέσσερις θεματικές Οικονομική Συμμετοχή και Ευκαιρία, Εκπαιδευτικό Επίπεδο, Υγεία
και Επιβίωση και Πολιτική Ενδυνάμωση -και παρέχει κατατάξεις χωρών που επιτρέπουν
αποτελεσματικές συγκρίσεις μεταξύ και εντός των περιφερειών.
Οι κατατάξεις αποσκοπούν στη δημιουργία παγκόσμιας συνειδητοποίησης των
προκλήσεων που δημιουργούνται από τα έμφυλα κενά και των ευκαιριών που
δημιουργούνται από τη μείωση τους. Η μεθοδολογία και η ποσοτική ανάλυση πίσω
από τις βαθμολογίες προορίζονται να χρησιμεύσουν ως βάση για τον σχεδιασμό
αποτελεσματικών μέτρων για τη μείωση των διαφορών μεταξύ των φύλων.
Η μεθοδολογία του δείκτη παρέμεινε σταθερή από την αρχική σύλληψή του το 2006,
παρέχοντας τη βάση για μια ισχυρή ανάλυση μεταξύ των χωρών και των χρονολογικών
σειρών. Ο δείκτης συγκρίνει τα εθνικά κενά μεταξύ των φύλων στα οικονομικά,
εκπαιδευτικά, υγειονομικά και πολιτικά κριτήρια και παρέχει κατάταξη χωρών που
επιτρέπουν αποτελεσματικές συγκρίσεις μεταξύ περιφερειών και ομάδων εισοδήματος.
Οι κατατάξεις έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία παγκόσμιας συνειδητοποίησης των
προκλήσεων που δημιουργούν τα έμφυλα κενά και των ευκαιριών που δημιουργούνται
από τη μείωση τους.
Χάσμα έναντι επιπέδων
Ο Παγκόσμιος Έμφυλος Δείκτης Κατάταξης έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση των κενών
που συνδέονται με το φύλο όσον αφορά την πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες στις
χώρες, αντί για τα πραγματικά επίπεδα των διαθέσιμων πόρων και ευκαιριών στις χώρες
αυτές. Αυτό γίνεται για να διαχωριστεί ο Παγκόσμιος Έμφυλος Πίνακας Κατάταξης από
τα επίπεδα ανάπτυξης των χωρών. Δηλαδή, ο Δείκτης κατασκευάζεται για να κατατάξει
τις χώρες στη βάση των έμφυλων κενών και όχι στο αναπτυξιακό τους επίπεδο. Για
παράδειγμα, οι πλούσιες χώρες είναι σε γενικές γραμμές σε θέση να προσφέρουν
περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης και υγείας σε όλα τα μέλη της κοινωνίας, αν και
αυτό είναι εντελώς ανεξάρτητο από τα κενά που συνδέονται με το φύλο που μπορεί
να υπάρχουν σε υψηλότερα επίπεδα υγείας ή εκπαίδευσης. Ο Παγκόσμιος Έμφυλος
Δείκτης ανταμείβει τις χώρες για μικρότερα κενά στην πρόσβαση σε αυτούς τους
πόρους, ανεξάρτητα από το συνολικό επίπεδο των πόρων. Έτσι, στην περίπτωση της
εκπαίδευσης, για παράδειγμα, ο Δείκτης τιμωρεί ή επιβραβεύει τις χώρες με βάση το
μέγεθος του χάσματος μεταξύ ποσοστών εγγραφής ανδρών και γυναικών, αλλά όχι για
τα συνολικά επίπεδα εκπαίδευσης στη χώρα.
Η δεύτερη βασική ιδέα που βασίζεται στον Παγκόσμιο Έμφυλο Δείκτη Κατάταξης είναι ότι
αξιολογεί τις χώρες βάσει των αποτελεσμάτων και όχι των εισροών ή των μέσων. Στόχος
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είναι να δοθεί μια εικόνα για το πού βρίσκονται οι άνδρες και οι γυναίκες όσον αφορά
ορισμένους βασικούς δείκτες αποτελεσμάτων που σχετίζονται με βασικά δικαιώματα
όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η οικονομική συμμετοχή και η πολιτική χειραφέτηση.
Για παράδειγμα, ο Πίνακας περιλαμβάνει έναν δείκτη που συγκρίνει το χάσμα μεταξύ
ανδρών και γυναικών σε θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης όπως οι νομοθέτες,
ανώτεροι υπάλληλοι και διευθυντικά στελέχη (δείκτης αποτελέσματος), αλλά δεν
περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια της άδειας μητρότητας (δείκτης πολιτικής).
Αυτή η προσέγγιση συνέβαλε σημαντικά στο διακριτικό χαρακτήρα του Δείκτη κατά τη
διάρκεια των ετών και, πιστεύουν ότι, συνεχίζει να παρέχει την πιο αντικειμενική βάση
για τη συζήτηση των βασικών συμφραζομένων παραγόντων.
Η φετινή 13η έκδοση συνεχίζει να βασίζεται στα καλά εδραιωμένα δυνατά σημεία
της έκθεσης, εισάγοντας ένα καινοτόμο εργαλείο Data Explorer online, διαθέσιμο
στον ιστότοπο της έκθεσης (wef.ch/gggr18), το οποίο επιτρέπει στους αναγνώστες να
συγκρίνουν άμεσα τα πρότυπα που βασίζονται στο φύλο, τις ανισότητες μεταξύ των
χωρών, καθώς και να διερευνήσουν εκτεταμένες ταξινομήσεις ανά δείκτη, περιοχή και
υποδείκτη.
Η έκθεση αυτή διαπιστώνει ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόλο που πολλές χώρες έχουν
επιτύχει σημαντικά ορόσημα στην ισότητα των φύλων σε θέματα εκπαίδευσης, υγείας,
οικονομικών και πολιτικών συστημάτων, πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Αφενός, οι
χώρες όπου η επόμενη γενιά γυναικών γίνονται ηγέτιδες στους τομείς τους είναι έτοιμες
για περαιτέρω επιτυχία. Από την άλλη πλευρά, η φετινή ανάλυση προειδοποιεί επίσης
για την πιθανή εμφάνιση νέων έμφυλων κενών στις προηγμένες τεχνολογίες, όπως οι
κίνδυνοι που συνδέονται με τα αναδυόμενα κενά μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις
δεξιότητες που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Σε μια εποχή που οι ανθρώπινες
δεξιότητες καθίστανται όλο και πιο σημαντικές και συμπληρωματικές της τεχνολογίας,
ο κόσμος δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να στερήσει τα ταλέντα των γυναικών σε
τομείς στους οποίους τα ταλέντα είναι ήδη λιγοστά.
Από το 2006, ο Παγκόσμιος Έμφυλος Δείκτης Κατάταξης επιδιώκει να μετρήσει τα σχετικά
κενά μεταξύ γυναικών και ανδρών σε τέσσερις βασικούς δείκτες: υγεία, εκπαίδευση,
οικονομία και πολιτική. Δεν επιδιώκει να ορίσει προτεραιότητες για τις χώρες, αλλά
να παράσχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο δεδομένων και μια σαφή μέθοδο για την
παρακολούθηση των κενών σχετικά με τους κρίσιμους δείκτες, έτσι ώστε οι χώρες να
μπορούν να θέτουν προτεραιότητες στο δικό τους οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό
πλαίσιο. Ο Πίνακας επισημαίνει επίσης τα πιθανά πρότυπα, αποκαλύπτοντας εκείνες τις
χώρες που - στην περιοχή ή την ομάδα εισοδήματός τους - ηγούνται στη διανομή πόρων
με μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, ανεξάρτητα από το συνολικό
επίπεδο των διαθέσιμων πόρων.
Ισότητα των φύλων έναντι χειραφέτησης των γυναικών
Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του Παγκόσμιου Έμφυλου Πίνακα Κατάταξης είναι ότι
κατατάσσει τις χώρες ανάλογα με την εγγύτητά τους στην ισότητα των φύλων και όχι
στην ενδυνάμωση των γυναικών. Στόχος είναι να επικεντρωθούν στο εάν έχει μειωθεί το

71

χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στους επιλεγμένους δείκτες και όχι αν οι γυναίκες
κερδίζουν τη λεγόμενη «μάχη των φύλων». Ως εκ τούτου, ο Πίνακας ανταμείβει τις χώρες
που φτάνουν στο σημείο όπου τα αποτελέσματα για τις γυναίκες είναι ίσα με εκείνα για
τους άνδρες, αλλά ούτε ανταμείβει ούτε τιμωρεί περιπτώσεις στις οποίες οι γυναίκες
υπερέχουν των ανδρών σε συγκεκριμένους δείκτες σε ορισμένες χώρες. Έτσι, μια χώρα
που έχει υψηλότερη εγγραφή για τα κορίτσια παρά για τα αγόρια στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση θα βαθμολογηθεί ίση με μια χώρα όπου η εγγραφή των αγοριών και των
κοριτσιών είναι ίδια.
Οικονομική Συμμετοχή και Ευκαιρία
Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει τρεις έννοιες: το χάσμα συμμετοχής, το χάσμα αποδοχών
και το χάσμα προόδου. Το χάσμα συμμετοχής συλλέγεται χρησιμοποιώντας τη διαφορά
μεταξύ γυναικών και ανδρών στα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό. Το χάσμα
των αποδοχών καταγράφεται μέσω ενός σκληρού δείκτη δεδομένων (λόγος εκτιμώμενου
εισοδήματος από γυναίκες προς άνδρες) και ενός ποιοτικού δείκτη που συγκεντρώθηκε
μέσω της ετήσιας έρευνας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (ισότητα μισθών για
παρόμοια εργασία).
Τέλος, το χάσμα μεταξύ της προόδου των γυναικών και των ανδρών καταγράφεται
μέσω δύο στατιστικών δεδομένων (η σχέση μεταξύ γυναικών και ανδρών μεταξύ των
νομοθετών, ανώτερων στελεχών και διευθυντικών στελεχών και η αναλογία γυναικών
ανδρών μεταξύ τεχνιτών και επιστημονικού προσωπικού).
Μορφωτικό επίπεδο
Αυτός ο δείκτης καταγράφει το χάσμα μεταξύ της τρέχουσας πρόσβασης των γυναικών
και των ανδρών στην εκπαίδευση μέσω των ποσοστών των γυναικών και ανδρών στην
πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μια μακροπρόθεσμη
θεώρηση της ικανότητας της χώρας να εκπαιδεύει ισότιμα τον αριθμό των γυναικών
και των ανδρών συγκεντρώνεται μέσω του λόγου του ποσοστού γραμματισμού των
γυναικών στο ποσοστό των ανδρών.
Υγεία και επιβίωση
Αυτός ο δείκτης παρέχει μια επισκόπηση των διαφορών μεταξύ της υγείας των γυναικών
και των ανδρών μέσω της χρήσης δύο δεικτών. Ο πρώτος είναι ο λόγος φύλου κατά τη
γέννηση, ο οποίος στοχεύει συγκεκριμένα να συλλάβει το φαινόμενο των «γυναικών που
αγνοούνται» (missing girls), που επικρατεί σε πολλές χώρες με ισχυρή προτίμησή γιου.
Δεύτερον, χρησιμοποιείται το χάσμα μεταξύ του προσδόκιμου ζωής των γυναικών και
των ανδρών. Το μέτρο αυτό παρέχει μια εκτίμηση του αριθμού των ετών, κατά τα οποία
οι γυναίκες και οι άνδρες μπορούν να αναμένουν να ζουν με καλή υγεία, λαμβάνοντας
υπόψη τα χρόνια που χάθηκαν από τη βία, τις ασθένειες, τον υποσιτισμό και άλλους
συναφείς παράγοντες.
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Πολιτική Ενδυνάμωση
Αυτός ο δείκτης μετράει το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στο υψηλότερο
επίπεδο λήψης πολιτικών αποφάσεων μέσω της αναλογίας γυναικών και ανδρών σε
υπουργικές θέσεις και της αναλογίας γυναικών/ανδρών στις κοινοβουλευτικές θέσεις.
Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει την αναλογία γυναικών/ανδρών από την άποψη των ετών
σε εκτελεστικές θέσεις (πρωθυπουργός ή πρόεδρος) για τα τελευταία 50 χρόνια. Ένα
σαφές μειονέκτημα στην κατηγορία αυτή είναι η απουσία ενδεικτικών δεικτών που
καταγράφουν τις διαφορές μεταξύ της συμμετοχής γυναικών και ανδρών σε τοπικά
κυβερνητικά επίπεδα. Σε περίπτωση που τα δεδομένα αυτά θα είναι διαθέσιμα σε
συγκριτικό επίπεδο παγκοσμίως τα επόμενα έτη, θα εξεταστούν για συμπερίληψη στον
Δείκτη. Η έκθεση ομαδοποιεί τις χώρες σε οκτώ ευρείες γεωγραφικές ομάδες:
α) την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό
β) την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία
γ) τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική
δ) τη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική
ε) τη Βόρεια Αμερική
στ) τη Νότια Ασία
ζ) την Υποσαχάρια Αφρική
η) τη Δυτική Ευρώπη
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3. Σημαντικά Παγκόσμια Ευρήματα Έκθεσης
Τα κύρια ευρήματα της έκθεσης για το 2018 περιλαμβάνουν: Σε παγκόσμια κλίμακα, η
μέση (σταθμισμένη σε πληθυσμό) απόσταση που ολοκληρώθηκε με την ισοτιμία είναι
68,0%, γεγονός που αποτελεί μια οριακή βελτίωση σε σχέση με πέρυσι. Με άλλα λόγια,
μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει ένα ποσοστό 32,0% μέσο χάσμα μεταξύ των
φύλων που παραμένει να κλείσει. Η θετική κατεύθυνση μέσης τάσης που καταγράφηκε
φέτος υποστηρίζεται από βελτιώσεις σε 89 από τις 144 χώρες που καλύπτονται τόσο
φέτος όσο και πέρυσι.
Στους τέσσερις δείκτες, κατά μέσο όρο, η μεγαλύτερη ανισότητα μεταξύ των φύλων
αφορά την Πολιτική Ενδυνάμωση, η οποία σήμερα διατηρεί κενό 77,1%. Το χάσμα
Οικονομικής Συμμετοχής και Ευκαιρίας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε 41,9%, ενώ τα
κενά στην Εκπαίδευση και την Υγεία και Επιβίωση είναι σημαντικά χαμηλότερα στο 4,4%
και 4,6% αντίστοιχα. Μεταξύ αυτών, κατά μέσο όρο, το χάσμα Οικονομικής Συμμετοχής
και Ευκαιριών μειώθηκε ελαφρά από πέρυσι.
Στον τομέα της πολιτικής και οικονομικής χειραφέτησης, υπάρχει ακόμα μακρύς δρόμος.
Στις 149 χώρες που αξιολογήθηκαν, υπάρχουν μόλις 17 που σήμερα έχουν γυναίκες
ως αρχηγούς κρατών, ενώ κατά μέσο όρο μόνο το 18% των υπουργών και το 24% των
βουλευτών/τριών παγκοσμίως είναι γυναίκες. Ομοίως, οι γυναίκες κατέχουν μόνο το 34%
των διευθυντικών θέσεων στις χώρες όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και λιγότερο
από το 7% στις τέσσερις χώρες με τις χαμηλότερες επιδόσεις (Αίγυπτος, Σαουδική
Αραβία, Υεμένη και Πακιστάν). Ωστόσο, υπάρχουν φωτεινά σημεία, όπου σημειώθηκε
σημαντική πρόοδος. Η πλήρης ισοτιμία σε αυτόν τον δείκτη είναι ήδη πραγματικότητα
σε πέντε χώρες (Μπαχάμες, Κολομβία, Τζαμάικα, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και
Φιλιππίνες) και σε άλλες 19 χώρες υπάρχουν τουλάχιστον σε ποσοστό 40% των γυναικών
σε διευθυντικές θέσεις.
Όσον αφορά την ευρύτερη οικονομική ισχύ, τα έμφυλα κενά στον έλεγχο των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και ο χρόνος που αφιερώνεται σε απλήρωτη
εργασία και καθήκοντα εξακολουθούν να διατηρούν τις οικονομικές ανισότητες μεταξύ
ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες έχουν πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
όσο και οι άνδρες σε μόλις το 60% των χωρών και στην ιδιοκτησία σε μόλις 42% των
χωρών που αξιολογούνται. Επίσης, μεταξύ των 29 χωρών για τις οποίες υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία, οι γυναίκες δαπανούν, κατά μέσο όρο, διπλάσιο χρόνο για οικιακή
εργασία και άλλες μη αμειβόμενες δραστηριότητες από τους άνδρες.
Παρόλο που η μέση πρόοδος στην ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση είναι σχετικά πιο
προηγμένη από ό, τι σε άλλες πτυχές, εξακολουθούν να υπάρχουν 44 χώρες όπου πάνω
από το 20% των γυναικών είναι αναλφάβητες. Ομοίως, η σχεδόν ισοτιμία των ποσοστών
εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συχνά αποκρύπτει τη χαμηλή συμμετοχή τόσο
των ανδρών όσο και των γυναικών. Κατά μέσο όρο, το 65% των κοριτσιών και το 66%
των αγοριών έχουν εγγραφεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παγκοσμίως, ενώ μόνο το
39% των γυναικών και το 34% των ανδρών είναι σήμερα σε κολέγιο ή στο πανεπιστήμιο.
Το γεγονός αυτό απαιτεί πιο φιλόδοξους στόχους για την καλύτερη ανάπτυξη του
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ανθρώπινου κεφαλαίου - τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες.
Με τις ταχείες αλλαγές που γίνονται στις σημερινές αγορές εργασίας, η ανάλυσή φέτος
έδωσε επίσης μια ματιά στα έμφυλα κενά στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI- Artificial Intelligence), μια κρίσιμη σειρά δεξιοτήτων του μέλλοντος. Σε συνεργασία με τη LinkedIn,
διαπιστώθηκε ότι μόνο το 22% των επαγγελματιών του AI παγκοσμίως είναι γυναίκες,
σε σύγκριση με το 78% που είναι άνδρες. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα έμφυλο χάσμα του
72%, το οποίο παρέμεινε σταθερό τα τελευταία χρόνια και δεν δείχνει προς το παρόν
μια θετική μελλοντική τάση. Οι επιπτώσεις αυτού του ευρήματος είναι ευρείας κλίμακας
και απαιτούν επείγουσα δράση. Καταρχάς, τα έμφυλα κενά των δεξιοτήτων του AI
μπορεί να επιδεινώσουν τα έμφυλα κενά μεταξύ των φύλων όσον αφορά την οικονομική
συμμετοχή και τις ευκαιρίες στο μέλλον, καθώς η AI γίνεται μια ολοένα και πιο απαιτητική
δεξιότητα. Δεύτερον, το έμφυλο χάσμα όσον αφορά τις δεξιότητες του AI συνεπάγεται ότι
η χρήση αυτής της τεχνολογίας γενικής χρήσης σε πολλούς τομείς αναπτύσσεται χωρίς
διαφορετικό ταλέντο, περιορίζοντας την καινοτόμο και χωρίς αποκλεισμούς ικανότητα.
Τρίτον, η χαμηλή ενσωμάτωση των γυναικών σε ομάδες δεξιοτήτων AI - ακόμη και σε
βιομηχανίες και γεωγραφικές περιοχές, όπου η βάση των ταλέντων πληροφορικής έχει
σχετικά υψηλή σύνθεση γυναικών - υποδεικνύει μια σημαντική χαμένη ευκαιρία σε έναν
επαγγελματικό τομέα όπου υπάρχει ήδη ανεπαρκής προσφορά κατάλληλα ειδικευμένου
εργατικού δυναμικού.
Προβάλλοντας τις τρέχουσες τάσεις στο μέλλον, το συνολικό παγκόσμιο χάσμα των
φύλων θα κλείσει σε 108 χρόνια στις 106 χώρες που καλύπτονται από την πρώτη έκδοση
της έκθεσης. Τα πιο δύσκολα έμφυλα κενά που πρέπει να κλείσουν είναι οι διαστάσεις της
οικονομικής και πολιτικής χειραφέτησης, οι οποίες θα διαρκέσουν 202 και 107 χρόνια
για να κλείσουν αντίστοιχα. Παρά το γεγονός ότι το χάσμα οικονομικών ευκαιριών έχει
ελαφρώς μειωθεί φέτος, η πρόοδος ήταν αργή, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή των
γυναικών στο εργατικό δυναμικό, όπου το χάσμα μεταξύ των φύλων αναστρέφεται
ελαφρώς. Όσον αφορά την πολιτική χειραφέτηση, η πρόοδος που επιτεύχθηκε κατά την
τελευταία δεκαετία έχει αρχίσει να αντιστρέφεται. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ισότητα των
φύλων στις δυτικές χώρες μειώθηκε ελαφρώς, ενώ η πρόοδος συνεχίζεται, κατά μέσο
όρο, και αλλού. Το χάσμα μεταξύ των φύλων για την εκπαίδευση είναι σε καλό δρόμο και
πρέπει να μειωθεί περαιτέρω μέσα στα επόμενα 14 χρόνια. Το χάσμα των φύλων στον
τομέα της υγείας, αν και είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από το 2006, είναι σχεδόν κλειστό
παγκοσμίως και έχει κλείσει πλήρως στο ένα τρίτο των εξεταζόμενων χωρών.
Η χώρα με τη μεγαλύτερη ισότητα φύλων έως σήμερα είναι η Ισλανδία. Έχει κλείσει
πάνω από το 85% του συνολικού χάσματος μεταξύ των φύλων. Την Ισλανδία
ακολουθούν η Νορβηγία (83,5%), η Σουηδία και η Φινλανδία (82,2%). Αν και
κυριαρχείται από τις σκανδιναβικές χώρες, στην πρώτη δεκάδα υπάρχει επίσης
μια χώρα της Λατινικής Αμερικής (Νικαράγουα, 5η), δύο χώρες της Υποσαχάριας
Αφρικής (Ρουάντα, 6η και Ναμίμπια, 10η) και μια χώρα από την Ανατολική Ασία
(Φιλιππίνες (8η)). Η πρώτη δεκάδα ολοκληρώνεται από τη Νέα Ζηλανδία (7η) και
την Ιρλανδία (9η).
Και οι οκτώ γεωγραφικές περιοχές που αξιολογούνται στην έκθεση έχουν επιτύχει
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τουλάχιστον 60% ισότητα των φύλων και δύο έχουν σημειώσει πρόοδο άνω του 70%. Η
Δυτική Ευρώπη είναι, κατά μέσο όρο, η περιοχή με το υψηλότερο επίπεδο ισότητας των
φύλων (75,8%). Η Βόρεια Αμερική (72,5%) είναι δεύτερη και η Λατινική Αμερική (70,8%)
είναι τρίτη. Ακολουθεί η Ανατολική Ευρώπη και η Κεντρική Ασία (70,7%), η Ανατολική
Ασία και ο Ειρηνικός (68,3%), η Υποσαχάρια Αφρική (66,3%), η Νότια Ασία (65,8%) και η
Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική (60,2%). Φέτος οι 149 χώρες που καλύπτονται από
την έκθεση περιλαμβάνουν πέντε νεοεισερχόμενες: το Κονγκό και τη Λαϊκή Δημοκρατία
της Κίνας, το Ιράκ, το Ομάν, τη Σιέρα Λεόνε και το Τόγκο. Η Σιέρα Λεόνε βρίσκεται στην
114η θέση, ενώ οι υπόλοιποι νεοεισερχόμενοι κατατάσσονται χαμηλότερα.
Σήμερα, το Παγκόσμιο Έμφυλο Χάσμα ανέρχεται στο 68% Αυτό σημαίνει ότι, κατά
μέσο όρο, εξακολουθεί να υπάρχει διαφορά 32%. Το χάσμα εξακολουθεί να είναι
μεγάλο στις περισσότερες από τις 149 χώρες που αξιολογούνται. Μέχρι σήμερα, καμία
χώρα δεν έχει επιτύχει ισοτιμία και μόνο οι επτά κορυφαίες χώρες της κατάταξης έχουν
κλείσει τουλάχιστον το 80% του χάσματος. Μεταξύ αυτών, οι τέσσερις κορυφαίες χώρες
είναι οι σκανδιναβικές χώρες (Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία), μία από τη
Λατινική Αμερική (Νικαράγουα, 5η), μία από την υποσαχάρια Αφρική (Ρουάντα, 6η)
και δύο από την Ανατολική Ασία και την περιοχή του Ειρηνικού (Νέα Ζηλανδία, 7η και
Φιλιππίνες, 8η). Η πρώτη δεκάδα ολοκληρώνεται από την Ιρλανδία (9η) και τη Ναμίμπια
(10η).
Όπως επισημάνθηκε από προηγούμενες εκδόσεις, η πρόοδος προς την ισοτιμία
εξακολουθεί να είναι πολύ αργή. Ο μέσος όρος του συνολικού έμφυλου χάσματος είναι
ουσιαστικά αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, οριακά βελτιούμενο κατά
λιγότερο από ένα δεκαδικό ψηφίο. Αυτή η βραδεία αλλά κατευθυντική θετική τάση σε
παγκόσμιο επίπεδο επιβεβαιώνεται και σε επίπεδο χώρας: για δεύτερη συνεχή χρονιά
οι χώρες βελτιώθηκαν περισσότερο παρά οπισθοδρόμησαν. Από τις 144 χώρες που
καλύφθηκαν τόσο φέτος όσο και πέρυσι, 89 χώρες έχουν κλείσει οριακά το χάσμα
μεταξύ των δύο φύλων και 55 έχουν οπισθοδρομήσει. Ακόμη και όταν επικεντρώνονται
μόνο στις εξαιρετικές βαθμολογίες είτε θετικά είτε αρνητικά, οι βελτιούμενες χώρες
ξεπερνούν εκείνες που έχουν υποχωρήσει φέτος: έξι χώρες έχουν αυξήσει το χάσμα κατά
τουλάχιστον 2% και σε τέσσερις χώρες το χάσμα έχει διευρυνθεί κατά 2% ή περισσότερο.
Παρόλο που η πρόοδος συνεχίζεται με πολύ αργό ρυθμό και παρά τη σημαντική
ετερογένεια μεταξύ των επιδόσεων των χωρών, το γεγονός ότι οι περισσότερες χώρες
κινούνται προς μεγαλύτερη ισότητα των φύλων είναι ενθαρρυντική και επιβραβεύει τις
προσπάθειες όλων των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής και των επαγγελματιών σε
όλο τον κόσμο που εργάζονται επίτευξη του πέμπτου στόχου αειφόρου ανάπτυξης του
ΟΗΕ για την Ισότητα των φύλων.
Εάν τα τρέχοντα ποσοστά θα διατηρηθούν στο μέλλον, το συνολικό παγκόσμιο χάσμα
μεταξύ των φύλων θα κλείσει σε 61 χρόνια στη Δυτική Ευρώπη, 70 χρόνια στη Νότια
Ασία, 74 χρόνια στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, 135 χρόνια στην Υποσαχάρια
Αφρική, 124 χρόνια στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, 153 χρόνια στη
Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, 171 χρόνια στην Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό
και 165 χρόνια στη Βόρεια Αμερική. Ενώ οι εκτιμήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν το ρυθμό
που παρατηρείται μέχρι σήμερα στην επίτευξη της ισότητας των φύλων, οι υπεύθυνοι
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για τη χάραξη πολιτικής και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν γρήγορα
αυτή τη διαδικασία και να αναλάβουν εντατικότερες ενέργειες τα επόμενα χρόνια.
Υπάρχει έντονη επιτακτική ανάγκη να γίνει αυτό, όσον αφορά τη δικαιοσύνη και τη
μεγαλύτερη κοινωνική ισότητα, καθώς και την οικονομική απόδοση μιας ευρύτερης
βάσης διαφορετικότητας ανθρώπινου κεφαλαίου.
Κάλυψη χώρας, 2018
Κάθε χρόνο, προσπαθούν να καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες, στο
πλαίσιο των περιορισμών διαθεσιμότητας δεδομένων, στην προσπάθεια να εξάγουν
μια ολοκληρωμένη εικόνα του παγκόσμιου έμφυλου χάσματος. Φέτος, εξετάστηκαν
περίπου 200 χώρες για συμπερίληψη. Για να συμπεριληφθεί, μια χώρα πρέπει να διαθέτει
διαθέσιμα δεδομένα για τουλάχιστον 12 δείκτες από τους 14 που συνθέτουν τον Δείκτη.
Το 2018, συμπεριλήφθηκαν 149 χώρες, συμπεριλαμβανομένων πέντε νέων χωρών:
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ιράκ, Ομάν, Σιέρα Λεόνε και Τόγκο. Από αυτές, 106
συστηματικά έχουν συμπεριληφθεί στον Δείκτη κάθε χρόνο από την πρώτη έκδοση που
δημοσιεύθηκε το 2006. Από τα 149 κράτη που τελικά καλύπτονται στην παρούσα έκθεση,
22 χώρες έχουν ένα σημείο δεδομένων που απουσιάζει και 19 επιπλέον χώρες είχαν δύο
σημεία δεδομένων που απουσιάζουν. Τα δεδομένα που απουσιάζουν επισημαίνονται
σαφώς σε κάθε σχετικό προφίλ χώρας.
Απόδοση βάσει υποδεικτών
Η συνολική επίδοση μεταξύ των φύλων αποκρύπτει σημαντικές διαφορές στις
επιδόσεις στις τέσσερις πτυχές που συνθέτουν τον δείκτη - τα υποδείγματα οικονομικής
συμμετοχής, επιπέδου εκπαίδευσης, υγείας και επιβίωσης και πολιτικής εξουσίας.
Η παγκόσμια ισότητα των φύλων έχει σχεδόν επιτευχθεί σε δύο υποδείγματα Εκπαιδευτικό Επίτευγμα και Υγεία και Επιβίωση - όπου πρέπει να καλυφθούν κενά μόλις
5% και 4% αντιστοίχως. Ωστόσο, τα κενά μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά την
Πολιτική Ενδυνάμωση και την Οικονομική Συμμετοχή και Ευκαιρία, απέχουν πολύ από
τη γεφύρωση.
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4. Παγκόσμια αποτελέσματα δεικτών
4.1 Πολιτική Ενδυνάμωση
Η Πολιτική Ενδυνάμωση αφορά το έμφυλο χάσμα όπου παραμένει μεγαλύτερο: μόνο
το 23% του πολιτικού χάσματος - αμετάβλητο από πέρυσι - έχει κλείσει και καμία χώρα
δεν έχει ακόμη κλείσει πλήρως τα κενά πολιτικής χειραφέτησης. Ακόμη και η καλύτερη
χώρα σε αυτόν τον υποδείκτη, η Ισλανδία, εξακολουθεί να παρουσιάζει χάσμα 33%,
και αυτό το χάσμα έχει διευρυνθεί σημαντικά κατά το παρελθόν έτος. Μόνο έξι άλλες
χώρες (Νικαράγουα, Νορβηγία, Ρουάντα, Μπαγκλαντές, Φινλανδία και Σουηδία) έχουν
κλείσει τουλάχιστον το 50% των κενών τους. Στο άλλο άκρο του φάσματος, σχεδόν το
ένα τέταρτο των χωρών που αξιολογήθηκαν έκλεισε λιγότερο από το 10% του έμφυλου
χάσματος και οι τέσσερις χώρες με τις χαμηλότερες επιδόσεις - το Κουβέιτ, ο Λίβανος, το
Ομάν και η Υεμένη - του χάσματος τους.
Το παγκόσμιο έμφυλο χάσμα για την Πολιτική Ενδυνάμωση αντανακλά τη χαμηλή
εκπροσώπηση των γυναικών σε όλους τους πολιτικούς ρόλους και την ιδιαίτερα σποραδική
παρουσία γυναικών μεταξύ των αρχηγών κρατών. Κατά τα τελευταία 50 χρόνια, η μέση
θητεία μιας γυναίκας ως αρχηγού κράτους ή πρωθυπουργού στις 149 χώρες ήταν μόλις
2,2 χρόνια. Οι περισσότερες γυναίκες σε θέσεις αρχηγού κράτους έχουν εκλεγεί κατά την
τελευταία δεκαετία. Παρά αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις, υπάρχουν ακόμη 17 γυναίκες
αρχηγοί κρατών ή πρωθυπουργών στις 149 χώρες το 2018, συμπεριλαμβανομένου
της πρωθυπουργού της Ρουμανίας που εξελέγη φέτος. Ως αποτέλεσμα, σε παγκόσμιο
επίπεδο, μόνο το 19% από την άποψη του αρχηγού κρατών έχει κλείσει μέχρι στιγμής.
Οι γυναίκες αντιπροσωπεύονται ελαφρώς καλύτερα μεταξύ των υπουργών και των
γυναικών του Κογκρέσου, αλλά και εδώ, η ισότητα των φύλων απέχει πολύ από το να
επιτευχθεί. Μόνο το 18% των υπουργών παγκοσμίως είναι γυναίκες και σε έξι από τις 149
χώρες δεν υπάρχουν καθόλου γυναίκες σε υπουργικές θέσεις. Επιπλέον, οι γυναίκες που
εκλέγονται στα εθνικά κοινοβούλια αντιπροσωπεύουν μόλις το 24% των διαθέσιμων
θέσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Υεμένη, δεν υπάρχουν γυναίκες στο κοινοβούλιο
και σε 18 χώρες η γυναικεία εκπροσώπηση δεν υπερβαίνει το 10%.

4.2 Οικονομική Συμμετοχή και Ευκαιρίες
Ο δεύτερος υποδείκτης όπου το χάσμα των φύλων παραμένει πολύ μεγάλο είναι η
Οικονομική Συμμετοχή και Ευκαιρίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, μόλις το 58% αυτού του
χάσματος έχει κλείσει, με ελάχιστη πρόοδο από πέρυσι. Δεκαεννέα χώρες - κυρίως από
τη Μέση Ανατολή και την περιοχή της Βόρειας Αφρικής - δεν έχουν ακόμη κλείσει το
50% του χάσματός τους, 94 χώρες δεν έχουν ακόμη κλείσει το κενό 30% ή περισσότερο
και μόνο 14 χώρες είναι πάνω από το ορόσημο του 80%. Οι χώρες αυτές κατανέμονται
δίκαια σε πέντε περιφέρειες: δύο από την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό (ΛΔΚ του Λάος
και τις Φιλιππίνες), δύο από την Ανατολική Ευρώπη (Λευκορωσία και Λετονία), δύο από
τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (Μπαρμπάντος και Μπαχάμες), έξι προέρχονται
από την υποσαχάρια Αφρική (Μπενίν, Μποτσουάνα, Μπουρούντι, Καμερούν, Γουινέα και
Ναμίμπια) και δύο σκανδιναβικές χώρες (Σουηδία και Νορβηγία). Το Laoς People Democracy Republic- PDR είναι το καλύτερο σε αυτόν τον υποδείκτη, έχοντας κλείσει το 91%
του χάσματος
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4.3 Διευθυντικές θέσεις
Στον χώρο εργασίας, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια
όσον αφορά την ανάληψη διευθυντικών ή ανώτερων επίσημων θέσεων/ρόλων. Όταν
εξετάζονται μόνο τα διευθυντικά στελέχη για το υποσύνολο των χωρών για τις οποίες
υπάρχουν διαθέσιμα πρόσφατα δεδομένα, μόνο το 34% των παγκόσμιων διευθυντικών
στελεχών είναι γυναίκες. Όταν συμπεριλαμβάνονται δεδομένα σχετικά με τους/τις
διευθυντές/ντριες, τους/τις ανώτερους/ες υπαλλήλους και τους/τις νομοθέτες στο
σύνολο των 144 για το οποίο υπάρχουν στοιχεία, το 68% του παγκόσμιου χάσματος
παραμένει κλειστό. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με σημαντικά χαμηλότερα έμφυλα κενά
στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και στους τεχνικούς ρόλους. Το 67% και το 74% του
αντίστοιχου χάσματος έχει γεφυρωθεί. Αυτή η σύγκριση υπογραμμίζει ότι η παρουσία
γυναικών σε διευθυντικά καθήκοντα εξακολουθεί να αποτελεί σήμερα ένα από τα
βασικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό
τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης ισότητα των φύλων.
Οι ευκαιρίες διευθυντικών θέσεων για τις γυναίκες είναι ιδιαίτερα άνισες μεταξύ των
χωρών, και ακόμη πιο έντονες από την ετερογένεια που παρατηρείται στο επίπεδο των
υποδεικτών. Ενώ οι γυναίκες και οι άνδρες είναι ήδη εξίσου πιθανό να αποκτήσουν
διευθυντικές θέσεις σε πέντε χώρες (Μπαχάμες, Κολομβία, Τζαμάικα, Λάος PDR και
Φιλιππίνες), υπάρχουν έξι χώρες (Συρία, Λίβανος, Αλγερία, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία,
Υεμένη και Πακιστάν), των οποίων το κενό είναι 90% ή περισσότερο. Όσον αφορά
την εξέλιξη από πέρυσι, 60 χώρες μείωσαν το κενό σε αυτόν τον δείκτη και 50 έχουν
υποχωρήσει, ενώ το χάσμα παρέμεινε το ίδιο για 34 χώρες.
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4.4 Χάσμα εισοδημάτων

Εκτός από τις επαγγελματικές ανισότητες, ο δείκτης δείχνει τα κενά εισοδήματος να
είναι ιδιαίτερα επίμονα. Κατά μέσο όρο, το 63% του μισθολογικού χάσματος και το 50%
του εκτιμώμενου χάσματος εισοδήματος έχει κλείσει μέχρι στιγμής παγκοσμίως. Αυτά
τα κενά εισοδήματος όχι μόνο υπογραμμίζουν τις επίμονες διαφορές στις αμοιβές
(οι οποίες, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, ανέρχονται στο 19%), αλλά
υποδηλώνουν ότι η οικονομική ισχύς παραμένει τυπικά στα χέρια ανδρών, οι οποίοι
παραμένουν το κύριο οικονομικό σημείο αναφοράς του νοικοκυριού , διατηρώντας
συχνά τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, αν και οι γυναίκες
ενδέχεται να έχουν έμμεση επιρροή στις καταναλωτικές δαπάνες. Αυτές οι υποθέσεις
τείνουν να επιβεβαιώνονται από τα διαθέσιμα δεδομένα. Οι γυναίκες έχουν τόσο μεγάλη
πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες όσο και οι άνδρες σε μόλις το 60% των
διαθέσιμων χωρών και στην ιδιοκτησία της γης σε μόλις 41% των υπό εξέταση χωρών.
Τα γεγονότα αυτά, έστω και μερικά, υποδηλώνουν ότι στις περισσότερες χώρες το
ήμισυ του γυναικείου πληθυσμού δεν έχει άμεσο έλεγχο των οικονομικών πόρων και
των περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, οι γυναίκες τείνουν να εκτελούν την πλειοψηφία
των απλήρωτων καθηκόντων (π.χ. οικιακές εργασίες, οικιακή φροντίδα και άλλες μη
αμειβόμενες δραστηριότητες). Στις 29 χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία,
οι γυναίκες δαπανούν, κατά μέσο όρο, διπλάσιο χρόνο σε αυτές τις δραστηριότητες από
τους άνδρες, με κορυφή πέντε προς μία στην Ιαπωνία, την Κορέα και την Ινδία.

4.5 Εκπαίδευση

Σε αντίθεση με τα υποδείγματα οικονομικής και πολιτικής χειραφέτησης, το έμφυλο
χάσμα όσον αφορά την εκπαιδευτική επίδοση είναι σημαντικά μικρότερο. Κατά μέσο όρο,
μόνο το 5% του χάσματος παραμένει κλειστό. Τριάντα έξι χώρες έχουν επιτύχει πλήρη
ισοτιμία και άλλες 49 χώρες έχουν κλείσει τουλάχιστον το 99% του χάσματος. Ακόμη και
η χειρότερη σε επίδοση χώρα (Τσαντ) φτάνει περισσότερο από το μισό της ισοτιμίας
(57%), ενώ οι δεύτερες και τρίτες χειρότερες σε επίδοση χώρες (Γουινέα και Κονγκό)
έχουν γεφυρώσει τα δύο τρίτα του χάσματος. Επιπλέον, η πρόοδος προς τα μικρότερα
κενά μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση συνεχίζεται στις περισσότερες χώρες: 74 από
τις χώρες που καλύπτονται από την έκθεση μείωσαν το χάσμα τους και οκτώ από αυτές
(Μπουρκίνα Φάσο, Eswatini, ΛΔΚ, Λιβερία, Μαρόκο, Μοζαμβίκη, Σενεγάλη και Ταϊλάνδη)
μείωσαν τα κενά τους κατά τουλάχιστον 2% φέτος.
Στο μέσο όρο του υποδείγματος, τα έμφυλα κενά διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο
εκπαίδευσης. Κατά μέσο όρο, τα κενά μεταξύ των φύλων έχουν κλείσει κατά 88%
στον αλφαβητισμό, 74% στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 97% στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και 93% στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μέσες επιδόσεις, ωστόσο,
καλύπτουν συγκεκριμένα βασικά θέματα. Πρώτον, όσον αφορά την παιδεία, όχι μόνο
το έμφυλο χάσμα είναι μεγάλο σε πολλές χώρες, αλλά πολλές γυναίκες εξακολουθούν
να είναι αναλφάβητες σήμερα. Τουλάχιστον το 20% των γυναικών είναι αναλφάβητες σε
44 χώρες και στο Τσαντ (το χειρότερο σε επίδοση κράτος) μόνο το 13% των γυναικών
διαβάζουν και γράφουν. Δεύτερον, η ισοτιμία στην εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
αποκρύπτει τη μικρότερη συμμετοχή τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών καθώς
το επίπεδο της εκπαίδευσης αυξάνεται. Κατά μέσο όρο, το 65% των κοριτσιών και το
66% των αγοριών έχουν εγγραφεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αν και σε ορισμένες
χώρες -όπως η Αλγερία για παράδειγμα- η ισότητα των φύλων επιτυγχάνεται πλήρως,
μόνο τα μισά από τα αγόρια και τα μισά από τα κορίτσια φοιτούν στο γυμνάσιο. Ομοίως,
όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αν και η μέση συμμετοχή των γυναικών
είναι υψηλότερη από αυτή των ανδρών, μόνο το 39% των γυναικών και το 34% των
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ανδρών εγγράφονται σήμερα στο κολλέγιο. Ως εκ τούτου, τα κενά μεταξύ των φύλων
δεν μπορούν να θεωρηθούν πλήρως κλειστά, εφόσον το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι
σημαντικά υποανάπτυκτο.

4.6 Υγεία και επιβίωση

Τέλος, ο δείκτης Υγείας και Επιβίωσης είναι εκεί όπου το παγκόσμιο έμφυλο χάσμα είναι
το μικρότερο: 4% κατά μέσο όρο. Παρόλο που καμία χώρα δεν έχει ακόμη επιτύχει πλήρη
ισοτιμία, 74 χώρες έχουν ήδη κλείσει το 98% του χάσματός τους και όλες οι 149 χώρες
έχουν κλείσει τουλάχιστον το 90% των κενών τους.
Εξετάζοντας τα στοιχεία αυτού του υποδείγματος, η ισοτιμία έχει ουσιαστικά επιτευχθεί
σε όλες τις χώρες όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής. Οι γυναίκες τείνουν να ζουν
περισσότερο σε όλες τις χώρες, εκτός από το Κουβέιτ, το Μπουτάν και το Μπαχρέιν, όπου
ο λόγος είναι περίπου 99%. Η ισότητα των φύλων όσον αφορά τη σχέση φύλου κατά
τη γέννηση είναι επίσης πολύ προχωρημένη: σε 113 χώρες το ποσοστό των κοριτσιών
βρίσκεται στο φυσικό επίπεδο γεννήσεων 94,4% και σε όλες σχεδόν τις άλλες χώρες
είναι πάνω από 92%. Σε τέσσερις χώρες (Ινδία, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία και Κίνα) ο λόγος
είναι κάτω από 91%. Αυτά τα παραδείγματα υπογραμμίζουν το πολύ πραγματικό ζήτημα
των “γυναικών που λείπουν” και των έμφυλων εξειδικευμένων κενών σχετικά με την
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.
Συνολικά, οι βαθμολογίες για το έμφυλο χάσμα συγκεντρώνονται γύρω από το μέσο όρο
(68%), με μεγαλύτερη συγκέντρωση χωρών ελαφρώς πάνω από το μέσο όρο.
Η κατανομή είναι πολύ πιο διάσπαρτη στο δείκτη οικονομικών ευκαιριών, όπου οι
βαθμολογίες χωρών κυμαίνονται μεταξύ 26% και 92%, και οι περισσότερες χώρες
βαθμολογούνται κάπως πάνω από τον παγκόσμιο σταθμισμένο μέσο όρο. Το γεγονός
ότι οι πολυπληθείς χώρες όπως η Ινδία και το Μεξικό βρίσκονται κάτω του μέσου
όρου συμβάλλει στη μείωση του παγκόσμιου μέσου αποτελέσματος. Η κατανομή των
βαθμολογιών στον υποδείκτη του εκπαιδευτικού επιτεύγματος κυμαίνεται από 57%
έως 100%. Σχετικά με τις υποανάπτυκτες χώρες στον υποδείκτη της της υγείας και της
επιβίωσης, συγκεντρώνονται γύρω από ένα ακόμη πιο συγκεντρωμένο σύνολο τιμών
μεταξύ 91% και 98%, ενώ μόνο λίγα αποτελέσματα υπερβαίνουν το 92%. Ο υποδείκτης
Πολιτικής Ενδυνάμωσης είναι ο τομέας όπου οι επιδόσεις των χωρών είναι οι πλέον
διαδεδομένες, με βαθμολογίες μεταξύ 14% και 67% και μια ισχυρότερη συγκέντρωση
προς το κατώτερο ήμισυ της διανομής.
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5. Διαχρονική Πρόοδος
Από το 2006, η Παγκόσμια Έκθεση για το Gender Gap έχει εντοπίσει την πρόοδο στο
κλείσιμο των έμφυλων κενών. Κάθε χρόνο, ο ρυθμός αλλαγής μπορεί να εκτιμήσει
τον χρόνο που απαιτείται για να κλείσει το χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην
απασχόληση, την εκπαίδευση, την υγεία και την πολιτική. Συνολικά, το έμφυλο χάσμα
μειώθηκε κατά 0,03% από πέρυσι και κατά 3,6% από το 2006. Αν παραμείνουν τα στοιχεία
με τις τρέχουσες τάσεις, το συνολικό παγκόσμιο χάσμα μεταξύ των φύλων μπορεί να
κλείσει σε 108 χρόνια.
Όπως επισημαίνεται το μέγεθος του έμφυλου χάσματος ποικίλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ
των τεσσάρων υποδεικτών. Αυτές οι διαφορές αντικατοπτρίζονται στα εκτιμώμενα
χρονοδιαγράμματα που απαιτούνται για το κλείσιμο των τεσσάρων κενών. Η Οικονομική
Συμμετοχή και Ευκαιρίες είναι το μοναδικό κενό που μειώθηκε φέτος, μειώνοντας κατά
λιγότερο από 1% σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2017 και κατά 2,5% περίπου από
το 2006. Το βήμα αυτό το έτος προωθήθηκε από οριακές βελτιώσεις στο εισόδημα
των γυναικών και στην παρουσία γυναικών μεταξύ των ανώτερων υπαλλήλων και των
τεχνικών εργαζομένων, οι οποίες αντισταθμίζουν περισσότερο από την περιθωριακή
αναστροφή της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. Παρά τις θετικές
τάσεις συνολικά και στους περισσότερους από τους βασικούς παράγοντες, η οικονομική
διάσταση μεταξύ των φύλων παραμένει η διάσταση που θα απαιτήσει το μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα για να κλείσει τελείως.
Με βάση το σημερινό καθεστώς και την τάση που παρατηρήθηκε τα τελευταία
δώδεκα χρόνια, θα χρειαστούν άλλα 202 χρόνια για να καλυφθεί το κενό.
Το έμφυλο χάσμα στην Πολιτική Ενδυνάμωση θα είναι επίσης δύσκολο να κλείσει και
απαιτούνται άλλα 107 χρόνια για να γεφυρωθεί. Αφού βελτιώθηκε σημαντικά κατά
την τελευταία δεκαετία (+ 8,7%), αντιστράφηκε αυτό το έτος και τώρα βρίσκεται σε
χαμηλά επίπεδα 22,3% . Αξιοσημείωτο είναι ότι η πρόοδος προς την κατεύθυνση της
μεγαλύτερης πολιτικής εκπροσώπησης έχει σταματήσει στα δυτικά κοινοβούλια. Αν και
αυτές οι χώρες συλλογικά έχουν κλείσει το 41% στο χάσμα των φύλων στο κοινοβούλιο
(έναντι του παγκόσμιου μέσου όρου 29%), έκαναν ένα βήμα πίσω φέτος. Παρόλα αυτά,
σημειώνεται πρόοδος σε αρκετές μη δυτικές χώρες, όπου φέτος έκλεισε κατά μέσο όρο
ένα επιπλέον χάσμα 1% μεταξύ των γυναικών στα κοινοβούλια.
Το κλείσιμο των έμφυλων κενών στους υπόλοιπους δύο υποδείκτες είναι πιθανό να γίνει
πολύ νωρίτερα. Το έμφυλο χάσμα για την εκπαίδευση, με τις τρέχουσες τάσεις, μπορεί να
κλείσει πλήρως σε μόλις 14 χρόνια. Η παγκόσμια απόδοση είναι ουσιαστικά αμετάβλητη
από πέρυσι, αφού μειώθηκε κατά 4% από το 2006. Όπως αναφέρθηκε στην παραπάνω
ανάλυση, το έμφυλο χάσμα έχει κλείσει κατά μέσο όρο κατά 96%. αλλά για να επιτευχθεί
πλήρης ισορροπία θα χρειαστεί να γεφυρωθούν ακόμη μεγάλα περιφερειακά κενά και
να βελτιωθεί η συμμετοχή τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση σε πολλές χώρες.
Ο χρόνος για το κλείσιμο του έμφυλου χάσματος για την υγεία και τη επιβίωση παραμένει
απροσδιόριστος. Τυπικά το μικρότερο χάσμα, παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό κατά τη
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διάρκεια των ετών και μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά κλειστό στις περισσότερες χώρες.
Ωστόσο, δεν θα είναι πλήρως κλειστός, εφόσον παραμένουν συγκεκριμένα ζητήματα σε
ορισμένες από τις μεγαλύτερες, πολυπληθέστερες χώρες (κυρίως Κίνα και Ινδία).
Όσον αφορά τις περιφερειακές διαφορές, η πρόοδος προς την ισότητα των φύλων
συνεχίζεται με διαφορετικούς ρυθμούς στις οκτώ γεωγραφικές περιοχές. Υπογραμμίζεται
η πρόοδος που σημειώθηκε κατά την τελευταία δεκαετία στην ισότητα των φύλων
στην Ανατολική Ασία και στον Ειρηνικό, στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική
Ασία. Βόρεια Αμερική, στη Δυτική Ευρώπη; Νότια Ασία; Υποσαχάρια Αφρική; Μέση
Ανατολή και Βόρεια Αφρική και τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Έξι από τις
επτά περιφερειακές μέσες βαθμολογίες βελτιώθηκαν σε σχέση με πέρυσι και οι δύο
κατέγραψαν ελαφρά αναστροφή. Η πιο βελτιωμένη φέτος είναι η Λατινική Αμερική και
η Καραϊβική, με μια πρόοδο σχεδόν 0,6%, ενώ δύο περιφέρειες οπισθοδρόμησαν στην
Αφρική νοτίως της Σαχάρας (-0,6%) και τη Νότια Ασία (-0,2%). Με τα σημερινά ποσοστά
προόδου, το συνολικό παγκόσμιο χάσμα των φύλων μπορεί να κλείσει σε 61 χρόνια
στη Δυτική Ευρώπη, 70 χρόνια στη Νότια Ασία, 74 χρόνια στη Λατινική Αμερική και την
Καραϊβική, 135 χρόνια στην υποσαχάρια Αφρική, 124 χρόνια στην Ανατολική Ευρώπη
και Την Κεντρική Ασία, 153 χρόνια στη Μέση Ανατολή και στον Βορρά.
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6. Οι πρώτες δέκα χώρες
Η φετινή έκδοση του Παγκόσμιου Δείκτη Χάσματος καταγράφει τον παγκόσμιο κατάλογο
των κορυφαίων 10 χωρών και κάποιες αξιοσημείωτες αλλαγές κατάταξης. Τα κορυφαία
σημεία εξακολουθούν να ανήκουν σε μικρότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ιδιαίτερα
στις Σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες κατέχουν τις τέσσερις πρώτες θέσεις. Επιπλέον,
στον κατάλογο περιλαμβάνονται δύο χώρες της Ανατολικής Ασίας και της περιοχής του
Ειρηνικού, ένας από τους μεγαλύτερους και ένας νεοεισερχόμενους στην περιοχή της
υποσαχάριας Αφρικής, καθώς και μία χώρα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.
Σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο, οι χώρες που ηγούνται στον Δείκτη τείνουν
να εκτελούν σχετικά καλύτερα την Πολιτική Ενδυνάμωση. Για λόγους σύγκρισης, πέντε
χώρες υπερέβησαν το 80% το 2016 και το 2015.
Η Ισλανδία (1) ολοκληρώνει μια πλήρη δεκαετία στο κορυφαίο σημείο του δείκτη φέτος
και έχει κλείσει περισσότερο από το 85% του συνολικού χάσματος της. Παραμένει η χώρα
κορυφαίος εκπρόσωπος του υποδείγματος πολιτικής εξουσίας, παρά το αυξανόμενο
έμφυλο χάσμα στο ποσοστό των γυναικών στο κοινοβούλιο. Παράλληλα, για δεύτερη
συνεχή χρονιά, οι επιδόσεις της Ισλανδίας στην Οικονομική Συμμετοχή και Ευκαιρία
ολισθαίνουν λόγω του αυξημένου έμφυλου χάσματος στον αριθμό των γυναικών μεταξύ
των νομοθετών, των ανώτερων στελεχών και των διευθυντικών στελεχών. Πιο θετικά,
παίρνει το πρώτο σημείο στην ισοτιμία μισθών για δείκτες παρόμοιας εργασίας. Από την
πρώτη έκδοση του Δείκτη το 2006, η Ισλανδία παρέμεινε συνεχώς μία από τις ταχύτερα
βελτιούμενες χώρες στον κόσμο, παρόλο που δεν έχει ακόμη ξεπεράσει τον υψηλό της
δείκτη του 2015.
Η Νορβηγία (2), για δεύτερη συνεχή χρονιά, έρχεται στη δεύτερη θέση, έχοντας κλείσει
περισσότερο από το 83% του συνολικού της χάσματος μεταξύ των φύλων. Συνεχίζει
μια πολυετή σταθερή βελτίωση όσον αφορά το έμφυλο χάσμα όσον αφορά τον αριθμό
των γυναικών μεταξύ των νομοθετών, των ανώτερων υπαλλήλων και των διευθυντικών
στελεχών, αλλά και τη συνεχιζόμενη αντιστροφή της προηγούμενης βελτίωσης της
ισότητας των μισθών για παρόμοια δουλειά. Επιπλέον, η Νορβηγία καταγράφει μια
ελαφρά αύξηση του ποσοστού των γυναικών στο κοινοβούλιο, ανεβαίνοντας ένα σημείο
στον υποδείκτη της πολιτικής ενδυνάμωσης σε τρίτη, παγκοσμίως.
Η Σουηδία (3), μετά την απώλεια της τέταρτης θέσης που κατείχε πέρυσι, ανακτά
φέτος δύο θέσεις και τώρα κατέχει την τρίτη θέση, κλείνοντας πάνω από το 82% του
συνολικού της έμφυλου χάσματος. Διατηρεί ισχυρή θέση στο υποκεφάλαιο οικονομικής
συμμετοχής και ευκαιριών, λόγω της συνεχιζόμενης προόδου όσον αφορά τη συμμετοχή
των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, ενώ παράλληλα αποκομίζει κέρδη από τον
υποδείκτη της πολιτικής εξουσίας, εν μέρει λόγω της μείωσης του χάσματος των φύλων
στο μερίδιο των γυναικών στις κοινοβουλευτικές έδρες. Καταγράφει σχετικά λιγότερο
καλά στον υποδείκτη Υγεία και επιβίωση, όπου εξακολουθεί να έχει ένα μικρό αλλά
επίμονο χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στο υγιές προσδόκιμο ζωής.
Η Φινλανδία (4) είναι τέταρτη φέτος, έχοντας κλείσει περισσότερο από το 82% του
συνολικού της έμφυλου χάσματος. Καταγράφει ένα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των
φύλων όσον αφορά την οικονομική συμμετοχή και την ευκαιρία, λόγω του μειούμενου
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μεριδίου των γυναικών μεταξύ των νομοθετών, των ανώτερων υπαλλήλων και των
διευθυντικών στελεχών. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι η μόνη κορυφαία σκανδιναβική
χώρα με ένα πλήρως κλειστό έμφυλο χάσμα όσον αφορά την εκπαιδευτική επάρκεια.
Η Νικαράγουα (5) ξεπερνά τη Ρουάντα και ανεβαίνει ένα σημείο, κατατάσσεται πέμπτη.
Με περισσότερο από το 80% του συνολικού χάσματος μεταξύ των φύλων, έκλεισε η
χώρα με το στενότερο χάσμα μεταξύ των φύλων στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής
και της Καραϊβικής για έβδομο χρόνο. Η Νικαράγουα συνεχίζει να διατηρεί την ισότητα
των φύλων σε υπουργικές θέσεις και έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά των γυναικών
στο κοινοβούλιο, τοποθετώντας τη χώρα στη δεύτερη θέση συνολικά στον υποδείκτη
της πολιτικής εξουσίας. Ωστόσο, φέτος σημειώνεται επίσης επιδείνωση των επιδόσεων
του υποδείγματος Οικονομικής Συμμετοχής και Ευκαιρίας, λόγω της διεύρυνσης του
χάσματος μεταξύ των φύλων στο μερίδιο των γυναικών μεταξύ των νομοθετών, των
ανώτερων στελεχών και των διευθυντικών στελεχών.
Η σταθερή πολυετής ανάκαμψη της Ρουάντας (6) από την είσοδό της στον Δείκτη έπαψε
για πρώτη φορά, με τη χώρα να πέφτει δύο θέσεις εξαιτίας της διεύρυνσης του χάσματος
μεταξύ των δύο φύλων στον υποδείκτη της Οικονομικής Συμμετοχής και Ευκαιριών,
λόγω της πτώσης των εκτιμώμενων εισοδημάτων των γυναικών, των επαγγελματικών και
τεχνικών εργαζομένων και της ισότητας των μισθών για παρόμοια δουλειά. Πιο θετικά,
διατηρεί τις ισχυρές επιδόσεις της στην Πολιτική Ενδυνάμωση, παραμένοντας η χώρα
με το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών βουλευτών στον κόσμο (61%) και σχεδόν ισοτιμία
σε υπουργικές θέσεις. Αυτό το έτος, η Ρουάντα έκλεισε πάνω από το 80% του χάσματος
μεταξύ των φύλων, τη δεύτερη υψηλότερη αξία που καταγράφηκε από τον δείκτη.
Η Νέα Ζηλανδία (7) ανέρχεται σε δύο θέσεις, στην έβδομη, λόγω βελτιώσεων στον
υποδείκτη πολιτικής ενίσχυσης, στο οποίο η χώρα εισέρχεται στην πρώτη δεκάδα με ένα
συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο γυναικών στο κοινοβούλιο. Επίσης, ολοκληρώνει πλήρως
το χάσμα των φύλων για την εκπαιδευτική επίδοση για πρώτη φορά από το 2015.
Συνολικά, η χώρα έχει κλείσει περισσότερο από 80% του χάσματος μεταξύ των φύλων
Οι Φιλιππίνες (8), η δεύτερη χώρα από την Ανατολική Ασία και την περιοχή του
Ειρηνικού είναι στις πρώτες 10 θέσεις, ανεβαίνοντας επίσης δύο θέσεις, κλείνοντας μόλις
το 80% του συνολικού χάσματος μεταξύ των φύλων, η υψηλότερη βαθμολογία για τη
χώρα που καταγράφηκε ποτέ από τον Δείκτη. Καταφέρνει να περιορίσει το χάσμα μεταξύ
των φύλων λόγω της αύξησης της μισθολογικής ισότητας για παρόμοια εργασία και το
εκτιμώμενο εισόδημα των γυναικών. Το έμφυλο χάσμα για την υγεία και τη επιβίωση της
χώρας παραμένει ανοικτό για δεύτερο έτος, αν και το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στον
τομέα της εκπαίδευσης εξακολουθεί να παραμένει κλειστό.
Η Ιρλανδία (9) πέφτει ένα σημείο - μια συνεχιζόμενη πτώση από πέρυσι - κλείνοντας
περισσότερο από το 79% του συνολικού έμφυλου χάσματος. Καταγράφει ένα ελαφρύ
κενό μεταξύ των φύλων στην εγγραφή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ανοίγοντας έτσι
εκ νέου το χάσμα των φύλων για την εκπαιδευτική επίτευξή για πρώτη φορά από το
2015. Ωστόσο, η χώρα σημειώνει επίσης φέτος βελτίωση της ισότητας των φύλων στο
εκτιμώμενο εισόδημα των γυναικών.
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Με τη στρογγυλοποίηση των κορυφαίων επιδόσεων της φετινής χρονιάς, η Ναμίμπια
(10) αναρριχάται τρεις θέσεις και εισέρχεται για πρώτη φορά στην παγκόσμια πρώτη
δεκάδα του δείκτη - η δεύτερη χώρα από την περιοχή της Υποσαχάριας Αφρικής, μετά τη
Ρουάντα. Έχει κλείσει σχεδόν το 79% του συνολικού έμφυλου χάσματος, σημειώνοντας
βελτίωση κατά περισσότερο από 10% από την πρώτη έκδοση του δείκτη το 2006. Φέτος,
η Ναμίμπια βλέπει σημαντική πρόοδο στο μερίδιο των γυναικών στις κοινοβουλευτικές
έδρες, όπου κατέχει την πέμπτη θέση παγκοσμίως. Επιπλέον, το χάσμα μεταξύ των φύλων
στον τομέα της υγείας και της επιβίωσης έχει παραμείνει πλήρως κλειστό από το 2013.
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7. Κύπρος
Η Κύπρος βρίσκεται στην 92η θέση από τις 149 χώρες, υποχωρώντας από τη 69η θέση
που βρισκόταν το 2006. Στις οικονομικές ευκαιρίες, ανήλθε στην 70η θέση, έναντι της
75ης θέσης το 2006 και στην πολιτική ενδυνάμωση στην 120η θέση έναντι της 95ης
θέσης το 2006. Βελτίωση δείχνουν οι δείκτες για τα εκπαιδευτικά προσόντα, όπου
η χώρα μας κατέχει τη 48η θέση έναντι της 55ης θέσης το 2006. Μεγάλη υποχώρηση
παρατηρείται στον τομέα της υγείας, όπου η Κύπρος βρίσκεται στη 125η θέση έναντι της
95ης θέσης που βρισκόταν το 2006.
Αναλυτικότερα, η Κύπρος κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:
Κατάταξη

Υποδείκτης

Άνδρες

Γυναίκες

77,4

69,6

Οικονομική συμμετοχή και ευκαιρίες

70

Συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό

38

Ισότητα στις αμοιβές

85

Αναμενόμενο κερδαινόμενο εισόδημα

45

41430,00$

27,555$

Νομοθέτες, ανώτεροι υπάλληλοι
και διευθυντικά στελέχη

111

79,3

20,7

48,4

51,6

98,1

99,3

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

97,1

97,7

∆ευτεροβάθμια εκπαίδευση

94,2

95,1

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

51,1

69,4

71,9

74,8

Εξειδικευμένα και τεχνικά επαγγέλματα
Εκπαίδευση

48

Ποσοστό γραμματισμού

69

Υγεία και επιβίωση

125

Γεννήσεις ανά φύλο

137

Προσδόκιμο ζωής

94

Πολιτική ενδυνάμωση

120

Γυναίκες στη βουλή

97

82,1

17,9

Γυναίκες υπουργοί

119

90,9

9,1
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8. Περιφερειακά αποτελέσματα
8.1 Ανατολική Ασία και Ειρηνικός
Με ένα μέσο παραμένον έμφυλο χάσμα 31,7% το 2018, η Ανατολική Ασία και η περιοχή
του Ειρηνικού βαθμολογούνται στη μέση του εύρους του Παγκόσμιου Δείκτη Χάσματος.
Η περιοχή φιλοξενεί δύο από τις 10 κορυφαίες χώρες του δείκτη, τη Νέα Ζηλανδία και
τις Φιλιππίνες, και οι δύο έχουν κλείσει περίπου το 80% του συνολικού τους χάσματος
μεταξύ των φύλων, πολύ πιο πίσω από την επόμενη χώρα με τις καλύτερες θέσεις. Το
χαμηλότερο μισό των οικονομιών της περιοχής δεν έχει ακόμη υπερβεί το κατώτατο
όριο ισοτιμίας μεταξύ των φύλων.
Οι διαφορές στο μέγεθος του έμφυλου χάσματος μεταξύ των χωρών με την υψηλότερη
και χαμηλότερη θέση στην περιοχή είναι περίπου 6,5% για την εκπαίδευση και
6,5% για την υγεία και την επιβίωση. Μέχρι στιγμής, μόνο τέσσερις από τις 18 χώρες
της περιοχής έχουν κλείσει πλήρως το έμφυλο χάσμα όσον αφορά την εκπαίδευση.
Ωστόσο, περισσότερες από τις μισές χώρες της περιοχής έχουν κλείσει το έμφυλο
χάσμα για τους επαγγελματίες και τους τεχνικούς εργαζόμενους, υποδεικνύοντας μια
σχετικά επιτυχημένη ένταξη των γυναικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με υψηλότερη
εξειδίκευση στο εργατικό δυναμικό. Η περιοχή φιλοξενεί επίσης τρεις από τις πέντε πιο
βελτιωμένες χώρες κατά την τελευταία δεκαετία στον υποδείκτη Υγεία και επιβίωση.
Ωστόσο, από τις 18 χώρες της περιοχής, μόνο η Μογγολία έχει κλείσει πλήρως αυτό το
κενό. Σε ολόκληρη την περιοχή, οι διαφορές στα αποτελέσματα της ισοτιμίας μεταξύ
των φύλων είναι σημαντικά υψηλότερες στην Οικονομική Συμμετοχή και Ευκαιρία και,
ειδικότερα, στην Πολιτική Ενδυνάμωση, με διαφορά άνω του 30% και άνω του 40% στο
μέγεθος του χάσματος μεταξύ των καλύτερων και των χειρότερων χωρών με αυτές τις
διαστάσεις, αντίστοιχα.
Σε γενικές γραμμές, η περιοχή της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού χαρακτηρίζεται
από σχετικά υψηλή συμμετοχή γυναικών στο εργατικό δυναμικό, γεγονός που
μεταφράζεται σε ένα συγκριτικά υψηλό περιφερειακό μέσο όρο στον υποδείκτη
Οικονομικής Συμμετοχής και Ευκαιρίας. Έντεκα από τις 18 χώρες της περιοχής έχουν
επιτύχει τουλάχιστον το 70% της ισότητας των φύλων στην Οικονομική Συμμετοχή και
Ευκαιρία, συμπεριλαμβανομένου του Λάος, το οποίο έχει περάσει το 90% και είναι η
κορυφαία χώρα αυτού του υποδείκτη. Σχετικά με την Πολιτική Ενδυνάμωση, μόνο δύο
από τις 18 χώρες έχουν φθάσει σε ποσοστό ισότητας των φύλων άνω του 40%. Έντεκα
επιπλέον χώρες έχουν κλείσει μεταξύ 10% και 20% του πολιτικού έμφυλου χάσματος,
ενώ πέντε χώρες δεν έχουν ακόμη επιτύχει επίπεδο ισότητας των φύλων τουλάχιστον
10%. Όσον αφορά τη χρονική πρόοδο, από τις 18 χώρες της περιοχής που καλύπτει ο
δείκτης του τρέχοντος έτους, 14 χώρες έχουν αυξήσει τις συνολικές τους βαθμολογίες σε
σύγκριση με πέρυσι, ενώ μόνο τέσσερις έχουν μειώσει τις συνολικές τους βαθμολογίες.
Η Νέα Ζηλανδία (7) και οι Φιλιππίνες (8) διατηρούν τη συνολική τους κατάταξη στις πρώτες
10 βαθμολογίες, χάρη στην ισχυρή βαθμολογία στο κλείσιμο του χάσματος μεταξύ των
δύο φύλων όσον αφορά την πολιτική εξουσία. Το Λάος PDR (26) κάνει ένα άλμα προς
τα εμπρός στην κατάταξη λόγω της αναθεωρημένης διαθεσιμότητας δεδομένων για
το εκτιμώμενο εισόδημα της χώρας, νομοθέτες, ανώτεροι υπάλληλοι και διευθυντικά
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στελέχη, καθώς και δείκτες επαγγελματιών και τεχνικών εργαζομένων. Αυτό υποδηλώνει
ότι στην χώρα επικρατεί πολύ μεγαλύτερη ισότητα των φύλων σε σχέση με αυτές τις
διαστάσεις από ό, τι είχε προηγουμένως υποτεθεί. Επιπλέον, η Λαϊκή Δημοκρατία του
Λάος έχει επίσης φέτος πρόοδο όσον αφορά το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στον
τομέα της εκπαίδευσης, μολονότι έχει μια χαμηλή βάση εκπαιδευτικής συμμετοχής τόσο
για άνδρες όσο και για γυναίκες.
Η Αυστραλία (39) καταγράφει μια μικρή διεύρυνση του έμφυλου χάσματος σε νομοθέτες,
ανώτερους υπαλλήλους και διευθυντικά στελέχη καθώς και κάποια αναστροφή της
προόδου όσον αφορά την ισότητα των αμοιβών, με αποτέλεσμα την ελαφρά πτώση
της κατάταξης. Έχει κλείσει το 73% του έμφυλου χάσματος. Η Αυστραλία ακολουθείται
από τη Μογγολία (58), όπου παρατηρείται αύξηση των γυναικών νομοθετών, ανώτερων
στελεχών και διευθυντικών στελεχών, αλλά και συνολική μείωση της συμμετοχής των
γυναικών στο εργατικό δυναμικό.
Η επόμενη χώρα είναι η Σιγκαπούρη (67), η οποία καταγράφει βελτιώσεις σε ολόκληρο
τον υποδείκτη της Οικονομικής Συμμετοχής και Ευκαιρίας, καθώς έχει και την πρώτη
της γυναίκα αρχηγού κράτους. Η Ταϊλάνδη (73) περιορίζει το έμφυλο χάσμα σε όλο
τον υποδείκτη της εκπαιδευτικής επάρκειας και ακολουθείται από το Βιετνάμ (77), το
οποίο έχει κάποιες μικρές βελτιώσεις στον υποδείκτη της Οικονομικής Συμμετοχής και
Ευκαιρίας. Ομοίως, η Ινδονησία (85) καταφέρνει να περιορίσει φέτος το οικονομικό
έμφυλο χάσμα, αλλά διευρύνει το προϋπάρχον της στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Συνολικά, αυτή η ομάδα μεγάλων οικονομιών της Ασίας έχει κλείσει μέχρι στιγμής το
69% έως 71% του έμφυλου χάσματος.
Η Μυανμάρ (88) κινείται προς τα κάτω σε αρκετές βαθμίδες, αφού εισήλθε για πρώτη φορά
πέρυσι στον Δείκτη Παγκόσμιου Gender Gap. Παρ ‘όλα αυτά, περιορίζει το έμφυλο χάσμα
στο εκτιμώμενο εισόδημα από το τρέχον έτος. Αντίθετα, το Μπρουνέι Νταρουσαλάμ
(90) περιορίζει σημαντικά τα έμφυλα κενά στη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό
δυναμικό, ειδικά όσον αφορά τους νομοθέτες, τους ανώτερους υπαλλήλους και τους
διευθυντές και τους επαγγελματίες και τεχνικούς. Η Καμπότζη (93) ανέρχεται σε αρκετές
βαθμίδες, λόγω της μείωσης των έμφυλων διαφορών όσον αφορά την οικονομική
συμμετοχή και την ευκαιρία και την εκπαίδευση, ιδίως όσον αφορά τους επαγγελματίες
και τεχνικούς και τον βασικό αλφαβητισμό. Η Μαλαισία (101) καταγράφει μεγαλύτερη
εκπροσώπηση των γυναικών στο κοινοβούλιο. Και οι δύο χώρες είχαν αύξηση σε πολλές
βαθμίδες και έκλεισαν περίπου το 68% των συνολικών έμφυλων κενών.
Η πρόοδος της Κίνας (103) στην ισότητα των φύλων επιβραδύνθηκε φέτος. Έχει οριακές
βελτιώσεις στο ποσοστό των γυναικών στο κοινοβούλιο και έχει κλείσει πλήρως τα
έμφυλα κενά στους επαγγελματικούς και τεχνικούς ρόλους και στην τριτοβάθμια εγγραφή
των γυναικών, υποδεικνύοντας ένα θετικό σενάριο για την ένταξη των γυναικών στο
εργατικό δυναμικό της Κίνας. Ωστόσο, παραμένει η χώρα με τη χαμηλότερη κατάταξη
στον κόσμο όσον αφορά την αναλογία γεννήσεων κοριτσιών και το υγιές προσδόκιμο
ζωής διευρύνθηκε φέτος, τόσο σε σχετικούς όσο και σε απόλυτους όρους.
Τόσο η Ιαπωνία (110) όσο και η Κορέα (115) ανεβαίνουν φέτος σε πολλά σημεία.
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Η Ιαπωνία βελτιώνεται σε όλο τον υποδείκτη της Οικονομικής Συμμετοχής και Ευκαιρίας,
στην ένδειξη της γυναικείας βουλήσεως - αν και από μια χαμηλή βάση - και συνεχίζει μια
πολυετή τάση προς σχεδόν την ισοτιμία στην εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η
οποία τελικά θα οδηγήσει στην πλήρη περάτωση της χώρας στον υποδείκτη εκπαίδευσης
όσον αφορά το φύλο για πρώτη φορά. Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ των φύλων για την υγεία
και τη επιβίωση δεν είναι πλέον πλήρως κλειστό. Η Κορέα επίσης σημειώνει πρόοδο
σε ολόκληρο τον υποδείκτη οικονομικής συμμετοχής και ευκαιρίας και ολοκληρώνει
πλήρως το έμφυλο χάσμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το μόνο που χωρίζει τώρα
τη χώρα από την πλήρη ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση είναι το εναπομένον κενό
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ των φύλων.
Στην περιοχή του Ειρηνικού, τα Φίτζι (106) ανέρχονται σε αρκετές τάξεις λόγω της
μείωσης του έμφυλου χάσματος σε ολόκληρο τον υποδείκτη οικονομικής συμμετοχής
και ευκαιριών, αφού επανήλθαν πέρυσι στον παγκόσμιο δείκτη χάσματος.
Το Τιμόρ-Λέστε (124) βρίσκεται στο κατώτατο σημείο στην Ανατολική Ασία και στην
περιοχή του Ειρηνικού. Η χώρα έχει κλείσει το έμφυλο χάσμα στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχει συγκριτικά καλή απόδοση όσον αφορά το ποσοστό
γυναικών βουλευτών, το οποίο έχει βελτιωθεί φέτος. Εντούτοις, εξακολουθεί να υπάρχει
σημαντικό έμφυλο χάσμα στον υποδείκτη οικονομικής συμμετοχής και ευκαιριών.

8.2 Ανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία
Με μέση υπολειπόμενη διαφορά 29,3%, η περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και της
Κεντρικής Ασίας βρίσκονται στην τέταρτη θέση παγκοσμίως, ελαφρά πίσω από τη Λατινική
Αμερική και την Καραϊβική και περίπου 5% κάτω από τον περιφερειακό μέσο όρο της
Δυτικής Ευρώπης. Συνολικά, οι επιδόσεις των χωρών περιφερειακά είναι κάπως λιγότερο
διαφορετικές από ό, τι σε άλλες περιοχές. Το χάσμα μεταξύ των κορυφαίων χωρών της
περιοχής, της Σλοβενίας, της Λετονίας και της Βουλγαρίας - που κατατάσσονται στους
20 κορυφαίους δείκτες του συνολικού δείκτη και έχουν κλείσει το 78%, 76% και το 76%
του συνολικού τους χάσματος μεταξύ των φύλων αντίστοιχα, - οι χώρες της Γεωργίας,
της Ουγγαρίας και του Τατζικιστάν, που έχουν κλείσει το 68%, το 67% και το 64% του
συνολικού τους χάσματος μεταξύ των φύλων αντίστοιχα, δεν υπερβαίνουν το 10%, με
εξαίρεση το Τατζικιστάν.
Η διαφορά στο μέγεθος του χάσματος μεταξύ των υψηλότερων και των χαμηλότερων
χωρών είναι 5,6% για την εκπαίδευση και 4% για την υγεία και την επιβίωση, ενώ τρεις
από τις 26 χώρες - Λετονία, Τσεχία και Σλοβακία – έχουν κλείσει πλήρως τα έμφυλα κενά
στην επιβίωση και την εκπαιδευτική επίδοση. Ωστόσο, τέσσερις χώρες από την περιοχή
- Γεωργία, Αλβανία, Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία - παραμένουν μεταξύ των χωρών με τις
χαμηλότερες επιδόσεις σε ολόκληρο τον δείκτη του υποδείκτη Υγεία και επιβίωση.
Οι διαφορές στην ισότητα των φύλων είναι σημαντικά υψηλότερες στους υποδείκτες
οικονομικής συμμετοχής και ευκαιριών και πολιτικής εξουσίας, με διαφορά 29% και 32%,
αντιστοίχως, στο μέγεθος των έμφυλων διαφορών μεταξύ των χωρών με τις καλύτερες
και τις χειρότερες επιδόσεις της περιοχής. Δεκατέσσερις από τις 26 χώρες της περιοχής
έχουν κλείσει τουλάχιστον το 70% του έμφυλου χάσματος τους στην Οικονομική
Συμμετοχή και Ευκαιρία, συμπεριλαμβανομένων των δύο χωρών της Λευκορωσίας και
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της Λετονίας που έχουν περάσει το 80%. Όσον αφορά την Πολιτική Ενδυνάμωση, 10 από
τις 26 χώρες έχουν κλείσει μεταξύ 20% και 40% των έμφυλων κενών, ενώ 16 χώρες έχουν
κλείσει μόνο λιγότερο από το 20% των κενών τους.
Όσον αφορά την πρόοδο σε ετήσια βάση, από τις 26 χώρες από την περιοχή που καλύπτει
ο δείκτης φέτος, 12 χώρες έχουν αυξήσει τις συνολικές τους βαθμολογίες σε σύγκριση με
πέρυσι, ενώ 14 έχουν μειώσει τις συνολικές τους βαθμολογίες.
Η κορυφαία χώρα στην περιοχή είναι η Σλοβενία (11), η οποία υπερασπίζεται την
κορυφαία θέση της χώρας της, παρά την απόκλιση από τις 10 κορυφαίες χώρες
παγκοσμίως, λόγω της διεύρυνσης του έμφυλου χάσματος στο κοινοβούλιο και της
ισότητας των αμοιβών, παρά τη μικρή βελτίωση συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό
δυναμικό.
Η δεύτερη και η τρίτη χώρα στην περιοχή εξακολουθούν να είναι η Λετονία (17) και η
Βουλγαρία (18). Η πρώτη αύξησε τα φετινά επίπεδα λόγω της προόδου στη συμμετοχή
των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και στην ισότητα των αμοιβών, ενώ η κατάταξη
των γυναικών παραμένει αμετάβλητη στην εξισορρόπηση της προόδου όσον αφορά
το κλείσιμο του έμφυλου χάσματος στους νομοθέτες, τους ανώτερους υπαλλήλους
και στους διευθυντές έναντι της μείωσης στον δείκτη στην ισότητα των αμοιβών. Τις
δύο χώρες ακολουθεί η Λιθουανία (24), η οποία κινείται σε αρκετούς τομείς εξαιτίας
της προόδου που σημειώθηκε στον υποδείκτη οικονομικής συμμετοχής και ευκαιριών,
παρά το άνοιγμα του έμφυλου χάσματος στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και η Λευκορωσία (28) κλείνοντας το οικονομικό έμφυλο χάσμα με ένα
ελαφρώς μεγαλύτερο έμφυλο χάσμα στην εκπαίδευση.
Η Εσθονία (33), η Αλβανία (34), η Μολδαβία (35) και η Σερβία (38) αποτελούν ένα
σύνολο γύρω από ένα συνολικό επίπεδο ισοτιμίας μεταξύ των φύλων, το 73%. Η Εσθονία
ανακάμπτει μέρος του χαμένου εδάφους του περασμένου έτους λόγω βελτιώσεων στο
υποσύνολο πολιτικής ενίσχυσης, ενώ η Αλβανία και η Σερβία βελτιώνονται επίσης εξαιτίας
των στενότερων κενών μεταξύ των φύλων στη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού
και, στην περίπτωση της Σερβίας, της Πολιτικής Ενδυνάμωσης. Η Μολδαβία κινείται
στην πραγματικότητα κάτω από πέντε τάξεις, λόγω της ανατροπής της προόδου στην
ισότητα των φύλων μεταξύ των νομοθετών, ανώτερων αξιωματούχων και διαχειριστών.
Η απόδοση της Πολωνίας (42) παραμένει ουσιαστικά σταθερή, εξισορροπώντας ένα
ελαφρώς μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των φύλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με
μέτριες βελτιώσεις στην Οικονομική Συμμετοχή και Ευκαιρία.
Η Κροατία (59), το Καζακστάν (60), η Βοσνία και Ερζεγοβίνη (62) και η Ρουμανία
(63) έχουν σχεδόν δέσει, κλείνοντας ελαφρώς περισσότερο από το 71% των συνολικών
έμφυλων κενών. Μεταξύ αυτής της ομάδας, μόνο η Βοσνία και Ερζεγοβίνη προχωρεί
στην κατάταξη, λόγω της βελτιωμένης ισότητας των φύλων στους υποδείκτες Υγείας
και Επιβίωσης, Πολιτικής Ενδυνάμωσης και Οικονομικής Συμμετοχής και Ευκαιριών.
Η Κροατία και η Ρουμανία κινούνται προς τα κάτω σε αρκετές θέσεις, παρά τις μικρές
βελτιώσεις σε διάφορες διαστάσεις, ενώ το Καζακστάν παρουσιάζει διεύρυνση του
χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό.
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Η Ουκρανία (65), η ΠΜΔΓ, (66) και το Μαυροβούνιο (69) παρακολουθούν εκ του
σύνεγγυς. Παρά τη μείωση του έμφυλου χάσματος στο κερδαινόμενο εισόδημα και
στους νομοθέτες, ανώτερους υπαλλήλους και διευθυντές. Η Ουκρανία ξεπέρασε φέτος
ορισμένες ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες. Η ΠΜΔΓ σημειώνει σημαντική βελτίωση
στην εκπροσώπηση των γυναικών στο κοινοβούλιο, ενώ το Μαυροβούνιο ανέρχεται σε
πολλές βαθμίδες, λόγω της μείωσης των έμφυλων κενών στον υποδείκτη Οικονομικής
Συμμετοχής και Ευκαιρίας και στο υγιές προσδόκιμο ζωής.
Η Ρωσία (75) κλείνει πλήρως το έμφυλο χάσμα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση φέτος
και έχει βελτιώσεις στην ισότητα των αμοιβών και στο ποσοστό των γυναικών στους
νομοθέτες, τους ανώτερους υπαλλήλους και τους διευθυντές. Ωστόσο, η ταχύτερη
πρόοδος των άλλων χωρών στον υποδείκτη της Πολιτικής Ενδυνάμωσης, συγκεκριμένα,
καταδεικνύει ότι η χώρα έχει μετακινηθεί λίγες βαθμίδες.
Η Τσεχία (82), η Σλοβακία (83) και το Κιργιζιστάν (86) συνδέονται σχεδόν με το
κλείσιμο ελαφρώς πάνω από το 69% του συνολικού έμφυλου χάσματος. Ανάμεσά τους,
οι δύο γειτονικές χώρες κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Από τη μία πλευρά, η
Τσεχία κερδίζει αρκετά, εξαιτίας του μειωμένου μισθολογικού χάσματος και της αύξησης
της εκπροσώπησης των γυναικών στο κοινοβούλιο. αφετέρου, η Σλοβακία κινείται προς
την κατεύθυνση πολλών βαθμίδων, λόγω της διεύρυνσης του έμφυλου χάσματος στην
εκπροσώπηση των γυναικών μεταξύ των νομοθετών, των ανώτερων υπαλλήλων και των
διευθυντικών στελεχών. Αντίθετα, η Δημοκρατία της Κιργιζίας παραμένει σταθερή, με
λίγες σημαντικές αλλαγές στις επιδόσεις του τρέχοντος έτους.
Στις χαμηλότερες τάξεις του περιφερειακού πίνακα, το Αζερμπαϊτζάν (97) και η
Αρμενία (98) έχουν βελτιώσεις στο κλείσιμο του έμφυλου όσον αφορά την εκπαίδευση,
παρά το γεγονός ότι παραμένουν στις χώρες με τις χαμηλότερες επιδόσεις παγκοσμίως
στον υποδείκτη Υγείας και επιβίωσης. Συγκεκριμένα, καταγράφουν μερικές από τις
χαμηλότερες έμφυλες αναλογίες στη γέννηση κοριτσιών στον κόσμο, ακριβώς πάνω
από την Κίνα. ακολουθούνται στενά από τη Γεωργία (99), η οποία επίσης βελτιώνει
το εκπαιδευτικό επίπεδο, αλλά αντιστρέφει την προηγούμενη πρόοδο στην ισότητα
των αμοιβών και στο μερίδιο των γυναικών στις ανώτερες θέσεις ηγεσίας - και στην
Ουγγαρία (102), η οποία βλέπει ελαφρά αύξηση των γυναικών στο κοινοβούλιο, παρά
το γεγονός ότι παραμένει στην περιφέρεια και μια από τις χώρες με τις χαμηλότερες
επιδόσεις παγκοσμίως όσον αφορά το κλείσιμο του έμφυλου χάσματος όσον αφορά την
Πολιτική Ενδυνάμωση.
Το Τατζικιστάν (123) φθάνει το κατώτατο σημείο της φετινής χρονιάς στην περιοχή,
υποχωρώντας 28 θέσεις, εξαιτίας της διεύρυνσης της οικονομικής συμμετοχής και
του έμφυλου χάσματος ευκαιριών, με γνώμονα την επικαιροποιημένη διαθεσιμότητα
δεδομένων σχετικά με το μερίδιο των γυναικών στους νομοθέτες, τους ανώτερους
υπαλλήλους και στους διευθυντές, και στο αναμενόμενο κερδαινόμενο εισόδημα.

8.3 Λατινική Αμερική και Καραϊβική
Με τη μέση εναπομένουσα έμφυλη διαφορά (29,2%), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική
είναι η τρίτη υψηλότερη θέση στον δείκτη του τρέχοντος έτους, πίσω από τη Δυτική
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Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και ελαφρώς μπροστά από την Ανατολική Ευρώπη και
την Κεντρική Ασία. Η περιοχή φιλοξενεί μερικές από τις ταχύτερα βελτιούμενες χώρες
στον κόσμο από το 2006, συμπεριλαμβανομένης της Νικαράγουα, η οποία εξακολουθεί
να είναι επικεφαλής της περιφερειακής κατάταξης, με το 80% του έμφυλου χάσματος να
είναι κλειστό, ενώ οι χώρες με τη χαμηλότερη κατάταξη στην περιοχή, τη Γουατεμάλα και
Μπελίζε, έκλεισαν το 67% και το 66% του συνολικού τους έμφυλου χάσματος αντίστοιχα.
Η διαφορά στο μέγεθος του έμφυλου χάσματος μεταξύ των χωρών με την υψηλότερη
και χαμηλότερη κατάταξη στην περιοχή είναι περίπου 3,2% για το εκπαιδευτικό επίπεδο
και λιγότερο από 1% για την υγεία και την επιβίωση, ενώ έξι από τις 24 χώρες καταργούν
πλήρως το χάσμα μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση και 12 από τις 24 χώρες κλείνουν
πλήρως το έμφυλο χάσμα στον τομέα της υγείας. Τρεις χώρες - Μπαχάμες, Κολομβία και
Βραζιλία - έκλεισαν πλήρως αυτά τα κενά φέτος.
Οι περιφερειακές διαφορές στην ισότητα των φύλων είναι σημαντικά υψηλότερες στην
Οικονομική Συμμετοχή και Ευκαιρία και, ειδικότερα, στην Πολιτική Ενδυνάμωση, με
αντίστοιχες διαφορές των διαφορών μεταξύ των φύλων μεταξύ των καλύτερων και των
χειρότερων χωρών της περιοχής. Τέσσερις από τις 24 χώρες έχουν κλείσει τουλάχιστον
το 70% του έμφυλου χάσματος όσον αφορά την οικονομική συμμετοχή και την ευκαιρία.
Δύο από αυτά - το Μπαρμπάντος και οι Μπαχάμες - έχουν περάσει το 80% και βρίσκονται
στον παγκόσμιο κορυφαίο δείκτη σε αυτόν τον υποδείκτη. Όσον αφορά την Πολιτική
Ενδυνάμωση, τρεις από τις 24 χώρες έχουν κλείσει το έμφυλο χάσμα κατά περισσότερο
από 40%, άλλες δέκα χώρες έχουν κλείσει μεταξύ 20% και 40% του έμφυλου χάσματος,
ενώ σε 11 χώρες λιγότερο από το 20% είναι κλειστό.
Όσον αφορά την πρόοδο σε ετήσια βάση, από τις 24 χώρες από την περιοχή που καλύπτει
ο δείκτης φέτος, 15 χώρες έχουν αυξήσει τις συνολικές τους βαθμολογίες σε σύγκριση με
πέρυσι, ενώ εννέα έχουν μειώσει τις συνολικές τους βαθμολογίες.
Η Νικαράγουα (5) ανέρχεται στις παγκόσμιες κορυφαίες 10 χώρες και παραμένει η
χώρα με την υψηλότερη κατάταξη στην περιοχή για έβδομη συνεχόμενη χρονιά. Το
Μπαρμπάντος (21) παραμένει μεταξύ των χωρών με τις καλύτερες επιδόσεις στην
περιοχή και στον κόσμο όσον αφορά το κλείσιμο του έμφυλου χάσματος όσον αφορά
την οικονομική συμμετοχή και την ευκαιρία, παρά τη μικρή διεύρυνση του έμφυλου
χάσματος στους νομοθέτες, τους ανώτερους υπαλλήλους και τους διευθυντές. Συνεχίζει
να καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της Καραϊβικής, ακολουθούμενη
από τις Μπαχάμες (30) - που κινείται κάτω σε πολλές βαθμίδες, εξαιτίας του αυξανόμενου
έμφυλου χάσματος στη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού - και της Τζαμάικα (44) στο
υγιές προσδόκιμο ζωής.
Η Κόστα Ρίκα (22) προχώρησε 19 βαθμίδες, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των
γυναικών στο κοινοβούλιο, μεταφέροντας τη χώρα στην πρώτη θέση παγκόσμια σε αυτόν
τον δείκτη. Επιπλέον, κλείνει πλήρως το έμφυλο χάσμα όσον αφορά την εκπαιδευτική
επίδοση. Ομοίως, η Κούβα (23) κλείνει πλήρως το έμφυλο χάσμα στις γυναίκες στο
κοινοβούλιο. Ωστόσο, εξακολουθεί να κατατάσσεται μεταξύ των χαμηλότερων χωρών
στην περιοχή του υποδείκτη Οικονομικής Συμμετοχής και Ευκαιριών, με ανεπαρκή
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στοιχεία για τον υπολογισμό των επιδόσεών της στον εκτιμώμενο δείκτη κερδαινόμενου
εισοδήματος. Εν τω μεταξύ, η Βολιβία (25) εγκαταλείπει τον παγκόσμιο κύριο δείκτη
20 λόγω του αυξανόμενου χάσματος μεταξύ των φύλων στη συμμετοχή του εργατικού
δυναμικού. Επίσης, παραμένει μια από τις χώρες του κόσμου με πλήρη ισότητα των
φύλων στις γυναίκες στο κοινοβούλιο. Ωστόσο, παραμένει μία από τις δύο χώρες με τις
χαμηλότερες επιδόσεις στον τομέα της εκπαίδευσης.
Η Αργεντινή (36) και η Κολομβία (40) παραμένουν οι χώρες με τη μεγαλύτερη ισότητα
των φύλων μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής αλλά φέτος κινήθηκαν και οι δυο κάτω πολλές βαθμίδες. Ωστόσο, η Αργεντινή παρατηρεί
ελαφρά αύξηση της ισότητας των φύλων στο εκτιμώμενο κερδαινόμενο εισόδημα
και των νομοθετών, των ανώτερων υπαλλήλων και των διευθυντικών στελεχών, ενώ
η Κολομβία κλείνει πλήρως το έμφυλο χάσμα όσον αφορά την εκπαιδευτική επίδοση,
αλλά καταγράφει επίσης ένα μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των φύλων στην ισότητα των
αμοιβών.
Το Μεξικό (50) και η Χιλή (54) ακολουθούν το παράδειγμα, ανεβαίνοντας πολλές
βαθμίδες στο κλείσιμο του 72% των κενών τους, τις υψηλότερες επιδόσεις των δύο
χωρών από τον δείκτη μέχρι σήμερα. Το Μεξικό παρουσιάζει βελτίωση και στους τέσσερις
υποδείκτες, αντιστρέφοντας την πτωτική τάση του περασμένου έτους, με ιδιαίτερα
έντονη πρόοδο στην ισότητα των φύλων στις γυναίκες στο κοινοβούλιο καθώς και σε
υγιές προσδόκιμο ζωής. Εν τω μεταξύ, η Χιλή συνεχίζει να σημειώνει σταθερή πρόοδο
σε ολόκληρο τον υποδείκτη Οικονομικής Συμμετοχής και Ευκαιρίας, αν και εξακολουθεί
να κατατάσσεται μεταξύ των χαμηλότερων χωρών της περιοχής σε αυτόν τον υποδείκτη.
Η πρόοδος σημειώνεται επίσης στην Πολιτική Ενδυνάμωση, με αυξημένο ποσοστό
γυναικών στο κοινοβούλιο. Η συνολική επίδοση του Περού (52) παραμένει σε μεγάλο
βαθμό σταθερή φέτος, με μικρότερο έμφυλο χάσμα στη συμμετοχή του εργατικού
δυναμικού και μεταξύ των επαγγελματιών και τεχνικών εργαζομένων, αντισταθμίζεται
από ένα ευρύτερο χάσμα μεταξύ των νομοθετών, των ανώτερων στελεχών και των
διευθυντικών στελεχών. Περαιτέρω, το Περού διατηρεί ένα από τα ευρύτερα κενά
μεταξύ των φύλων στην Εκπαίδευση στην περιοχή.
Το Εκουαδόρ (41) και η Ουρουγουάη (56) εμφανίζουν κάποια βελτίωση το τρέχον
έτος, λόγω της προόδου σε διάφορους δείκτες στο πλαίσιο του υποδείκτη Οικονομικής
Συμμετοχής και Ευκαιρίας. Εν τω μεταξύ, η απόδοση της ισοτιμίας μεταξύ των φύλων
του Παναμά (45) παραμένει σε μεγάλο βαθμό σταθερή, με μικρές βελτιώσεις στον
υποδείκτη Οικονομικής Συμμετοχής και Ευκαιρίας που αντισταθμίζεται από ένα ελαφρώς
διευρυνόμενο έμφυλο χάσμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Η Βενεζουέλα (64) καταγράφει την πρόοδο στην ισότητα των αμοιβών για παρόμοια
εργασία αλλά εξακολουθεί να παρουσιάζει ένα έμφυλο χάσμα στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση. Αντίθετα, η Ονδούρα (68) διευρύθνει το έμφυλο χάσμα στις γυναίκες
στο κοινοβούλιο, αντισταθμίζοντας τη μέτρια πρόοδο στη συμμετοχή του εργατικού
δυναμικού. Τόσο η Δομινικανή Δημοκρατία (74) όσο και το Σουρινάμ (79) επιδεικνύουν
κάποια βελτίωση στην ισότητα των φύλων στους νομοθέτες, τους ανώτερους υπαλλήλους
και τους διευθυντές, καθώς και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την πρώτη και τη
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συμμετοχή του εργατικού δυναμικού για την τελευταία. Αντίστροφα, το Ελ Σαλβαδόρ
(87) βιώνει σημαντική μείωση σε νομοθέτες, ανώτερους υπαλλήλους και διευθυντές.
Η Βραζιλία (95) παρουσιάζει αυτή τη χρονιά μια σημαντική αναστροφή στην πορεία
προς την ισότητα των φύλων, με το συνολικό της έμφυλο χάσμα να βρίσκεται στο
ευρύτερο σημείο της από το 2011, οδηγούμενο σε μεγάλο βαθμό από τον υποδείκτη
της Οικονομικής Συμμετοχής και Ευκαιρίας της χώρας. Ωστόσο, τόσο στην υγεία όσο
και στην επιβίωση και στην εκπαιδευτική, τα έμφυλα κενά παραμένουν πλήρως κλειστά.

8.4 Δυτική Ευρώπη
Με μέσο όρο συνολικού έμφυλου χάσματος 24,2%, η Δυτική Ευρώπη παραμένει η
περιοχή με τις υψηλότερες επιδόσεις στον Δείκτη του 2018. Φιλοξενεί τέσσερις από
τις πέντε πρώτες χώρες του δείκτη - Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία - των
σκανδιναβικών χωρών όσον αφορά τα αποτελέσματα της ισότητας των φύλων. Ωστόσο,
η Δυτική Ευρώπη είναι επίσης μια από τις περιοχές με ευρύ παρατηρούμενη διακύμανση
των επιδόσεων. Στις κατώτερες τάξεις της περιοχής, τρεις χώρες έχουν ένα έμφυλο
χάσμα άνω του 30%: την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Κύπρο (92). Η διαφορά στο μέγεθος
του χάσματος μεταξύ των υψηλότερων και των χαμηλότερων χωρών στην περιοχή είναι
περίπου 3,4% για την εκπαίδευση και λίγο περισσότερο από 1% για την υγεία και την
επιβίωση, ενώ επτά από τις 20 χώρες καταργούν πλήρως τα έμφυλα κενά τους στους
δείκτες εκπαίδευσης. Ωστόσο, για άλλη μια φορά φέτος, καμία χώρα στην περιοχή
δεν κατόρθωσε να κλείσει πλήρως το έμφυλο χάσμα. Όπως και σε άλλες περιφέρειες,
τα επίπεδα έμφυλης ισότητας στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης είναι ιδιαιτέρως
ανομοιογενή όσον αφορά τους υποδείκτες Οικονομικής Συμμετοχής και Ευκαιριών και
Πολιτικής Ενδυνάμωσης. Υπάρχουν, αντιστοίχως, 20% και πάνω από 50% διαφορές στο
μέγεθος του έμφυλου χάσματος μεταξύ των καλύτερων και των χειρότερων αποδόσεων
της περιοχής.
Έντεκα από τις 20 χώρες της περιοχής έχουν επιτύχει ένα ποσοστό έμφυλης ισότητας
τουλάχιστον κατά 70% στην Οικονομική Συμμετοχή και Ευκαιρία, συμπεριλαμβανομένων
των δύο χωρών της Σουηδίας και της Νορβηγίας που έχουν περάσει το 80%. Όσον αφορά
την πολιτική χειραφέτηση, τέσσερις χώρες έχουν φθάσει σε ποσοστό ισότητας των φύλων
άνω του 50% και οκτώ χώρες έχουν κλείσει μεταξύ 30% και 50% των έμφυλων κενών
(αν και οκτώ χώρες δεν έχουν ακόμη κλείσει τουλάχιστον το 30% αυτού του υποδείκτη).
Εννέα από τους παγκόσμιους δείκτες των κορυφαίων 20 καλύτερων επιδόσεων σε αυτόν
τον υποδείκτη προέρχονται από αυτήν την περιοχή.
Όσον αφορά τη χρονική πρόοδο, από τις 20 χώρες από την περιοχή που κάλυψε ο
δείκτης φέτος, 14 έχουν αυξήσει τις συνολικές τους βαθμολογίες σε σύγκριση με πέρυσι,
ενώ έξι έχουν καταγράψει χαμηλότερες βαθμολογίες.
Η Ισλανδία (1), η Νορβηγία (2), η Σουηδία (3) και η Φινλανδία (4) υπερασπίζονται τις
θέσεις τους στον Δείκτη με βάση τη διαρκή ανάπτυξή τους στο υποσύνολο πολιτικής
ενίσχυσης και τη συνέχιση ισχυρών επιδόσεων στην Οικονομική Συμμετοχή και Ευκαιρία
υποδείγματος. Ωστόσο, η κλίμακα εκτιμώμενου εισοδήματος του Δείκτη δείχνει ότι στις
σκανδιναβικές χώρες, όπως και αλλού, θα εξακολουθήσουν να χρειάζονται πρόσθετες
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προσπάθειες για την επίτευξη πλήρους ισότητας των αμοιβών και την πλήρη εξάλειψη
του έμφυλου χάσματος στο εισόδημα. Η Ιρλανδία (9) διατηρεί επίσης την πρώτη θέση
παγκόσμια, με σημαντική βελτίωση στο κλείσιμο του χάσματος μεταξύ των φύλων στο
εκτιμώμενο εισόδημα.
Η Γαλλία (12) σημειώνει κάποιες βελτιώσεις φέτος -ιδίως όσον αφορά την Πολιτική
Ενδυνάμωση, λόγω της αυξημένης ισότητας των φύλων στη σύνθεση των βουλευτών
της χώρας και ενός στενότερου έμφυλου χάσματος στο εκτιμώμενο εισόδημα των
γυναικών. Ωστόσο, η Γαλλία παραμένει στο κατώτατο ήμισυ της κατάταξης του υποδείκτη
Οικονομικής Συμμετοχής και Ευκαιρίας για την περιοχή. Η βαθμολογία της είναι πρακτικά
δεμένη με την επόμενη χώρα τη Δανία (13), η οποία επίσης βλέπει μέτριες βελτιώσεις
φέτος, με γνώμονα τη βελτίωση της κάλυψης του έμφυλου χάσματος στο εκτιμώμενο
εισόδημα. Και οι δύο χώρες έχουν κλείσει περίπου το 78% του συνολικού τους έμφυλου
χάσματος.
Αντιθέτως, η Γερμανία (14) αντιμετωπίζει κάποια αναστροφή της πρόσφατης προόδου,
αλλάζοντας δύο θέσεις εξαιτίας της διεύρυνσης του έμφυλου χάσματος στις γυναίκες
στο κοινοβούλιο. Επιπλέον, το έμφυλο χάσμα όσον αφορά την εκπαιδευτική επιτυχία
παραμένει ανοικτό. Η Γερμανία κατατάσσεται τελευταία στην περιοχή της Δυτικής
Ευρώπης σε αυτόν τον υποδείκτη. Το Ηνωμένο Βασίλειο (15) καταγράφει φέτος ένα
πολύ παρόμοιο συνολικό επίπεδο ισότητας των φύλων με τη Γερμανία, με γνώμονα τις
βελτιώσεις στον υποδείκτη της Πολιτικής Ενδυνάμωσης.
Οι επιδόσεις της Ελβετίας (20) παραμένουν σταθερές σε σύγκριση με το 2017, με κάποια
πρόοδο στο υποσύνολο της Πολιτικής Ενδυνάμωσης που αντισταθμίζεται από κάποια
διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των φύλων στον υποδείκτη Οικονομικής Συμμετοχής
και Ευκαιρίας.
Οι Κάτω Χώρες (27), η Ισπανία (29), το Βέλγιο (32) και η Πορτογαλία (37) κατατάσσονται
στο κατώτερο μισό στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης. Η Ισπανία και η Πορτογαλία
παρουσιάζουν πολύ παρόμοια συνολικά αποτελέσματα ισοτιμίας μεταξύ των φύλων
όπως πέρυσι: η Ισπανία βελτιώνει ελαφρώς τον υποδείκτη της οικονομικής ευκαιρίας και
της συμμετοχής και η Πορτογαλία κατατάσσεται υψηλότερα στο προσδόκιμο ζωής. Εν
τω μεταξύ, το Βέλγιο και οι Κάτω Χώρες κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Από τη
μία πλευρά, οι Κάτω Χώρες σημειώνουν πρόοδο όσον αφορά το κλείσιμο του έμφυλου
χάσματος στον υποδείκτη της οικονομικής συμμετοχής και ευκαιριών - το εκτιμώμενο
χάσμα εισοδήματος ειδικότερα - ενώ το Βέλγιο αντιμετωπίζει ένα αυξανόμενο έμφυλο
χάσμα όσον αφορά την ισότητα των αμοιβών και το προσδόκιμο υγιούς ζωής.
Η Αυστρία (53) και το Λουξεμβούργο (61) σημειώνουν κάποια πρόοδο όσον αφορά το
κλείσιμο του συνολικού έμφυλου χάσματος. Η Αυστρία παρουσιάζει αυξημένο ποσοστό
γυναικών στο κοινοβούλιο και το Λουξεμβούργο επιτυγχάνει μεγαλύτερη ισοτιμία στον
υποδείκτη οικονομικής συμμετοχής και ευκαιρίας.
Η Ιταλία (70) βελτιώνει το αποτέλεσμά της και καταφέρνει για μία ακόμη φορά να κλείσει
περισσότερο από το 70% των συνολικών έμφυλων κενών. Αυτό οφείλεται σε μεγαλύτερο
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ποσοστό γυναικών βουλευτών, βελτίωση της ισότητας των αμοιβών για παρόμοια
εργασία και περαιτέρω κλείσιμο του έμφυλου χάσματος στο εκτιμώμενο εισόδημα. Η
Ελλάδα (78), ομοίως, καταφέρνει να αυξήσει το μερίδιό της στις γυναίκες νομοθέτες,
ανώτερους υπαλλήλους και διευθυντές. Ο περιφερειακός πίνακας της Δυτικής Ευρώπης
συμπληρώνεται από τη Μάλτα (91) και την Κύπρο (92), η τελευταία από τις οποίες
φέτος παρουσιάζει διεύρυνση του έμφυλου χάσματος μεταξύ των νομοθετών,
των ανωτέρων υπαλλήλων και των διευθυντικών στελεχών, ενώ η πρώτη μειώνει το
έμφυλο χάσμα στη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού.

8.5 Η κατανομή των επιδόσεων στις χώρες της ομάδας G20
Σήμερα, μεταξύ των χωρών της ομάδας G20, η Γαλλία (12) είναι το έθνος με την
υψηλότερη πρόοδο στην ισότητα των φύλων, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (14),
την Αγγλία (15), τον Καναδά (16), τη Νότια Αφρική (19) και την Αργεντινή (36). Η
Σαουδική Αραβία (141), η Τουρκία (130) και η Κορέα (115) αποτελούν τις χαμηλότερες
τάξεις της ομάδας. Με ένα (μη σταθμισμένο) μέσο όρο έμφυλης ισοτιμίας, το 69,4% για το
σύνολο των G20, 11 από τις χώρες του G20 έκλεισαν μεταξύ 80% και 70% των συνολικών
έμφυλων κενών, επτά σε ποσοστό 70% έως 60%. Μια χώρα δεν έχει ακόμη κλείσει
περισσότερο από το 60% του χάσματός της. Ωστόσο, η πρόοδος μεταξύ των χωρών της
ομάδας των 20 χωρών έχει μετατραπεί αρνητικά, κατά μέσο όρο, φέτος. Οι βελτιώσεις
στο Μεξικό και στην Ιταλία αντισταθμίστηκαν από τα μεγαλύτερα κενά σε ορισμένες από
τις μεγαλύτερες χώρες των G20, όπως η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδία και η Νότια Αφρική.
Παρά την οπισθοδρόμηση οι G20 συνεχίζουν να καταβάλλουν προσπάθειες για την
προώθηση της ισότητας των φύλων στην ατζέντα τους, συμπεριλαμβανομένης, πιο
πρόσφατα, μέσω της Task Force Leaders Business Leaders. Εν τω μεταξύ, το Βέλγιο και οι
Κάτω Χώρες κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Από τη μία πλευρά, οι Κάτω Χώρες
σημειώνουν πρόοδο όσον αφορά το κλείσιμο του έμφυλου χάσματος στον υποδείκτη
της οικονομικής συμμετοχής και ευκαιριών - το εκτιμώμενο χάσμα εισοδήματος - ενώ
το Βέλγιο αντιμετωπίζει ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά την
ισότητα των αμοιβών και το προσδόκιμο υγιούς ζωής.
Πηγή: World Economy Forum, 2018. The Global Gender Gap Report 2018
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
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