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Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

Η παρούσα έκθεση, µε αντικείµενο µελέτης την ισότητα µεταξύ γυναικών 

και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, εντάσσεται στο πλαίσιο 

του Μηχανισµού Παρακολούθησης και Ελέγχου της Εφαρµογής της 

Νοµοθεσίας για την Ισότητα µέσα από τις Συλλογικές Συµβάσεις, ο οποίος 

συστάθηκε από την Παγκύπρια Εργατική Οµοσπονδία (ΠΕΟ), το 

Σεπτέµβριο του 2004. Όσον αφορά τη γενική µεθοδολογική προσέγγιση, 

επισηµαίνεται ότι η έκθεση βασίζεται σε σχετική εργασία των 

Γιαννακούρου-Σουµέλη που πραγµατοποιήθηκε το 2002 για λογαριασµό 

του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ)1. 

 

Ο στόχος της εργασίας είναι διττός: Από τη µια, η επισκόπηση και 

καταγραφή του γενικού πλαισίου που προσδιορίζει την ισότητα των φύλων 

στην απασχόληση και, από την άλλη, η διερεύνηση και ανάλυση του 

περιεχοµένου των συλλογικών συµβάσεων εργασίας (στο εξής ΣΣΕ), µε 

σκοπό την ανίχνευση και καταγραφή εκείνων των ρυθµίσεων που είτε 

προωθούν την ισότητα, είτε την παρεµποδίζουν.  

 

Αναφορικά µε τις συλλογικές συµβάσεις που «προωθούν» την ισότητα 

των δύο φύλων στην εργασία, εννοούµε πρώτον, όσες δρουν άµεσα και, 

δεύτερον, όσες δρουν έµµεσα. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι 

συλλογικές συµφωνίες που περιλαµβάνουν ειδικές ρυθµίσεις ή θετικές 

δράσεις µε στόχο την πρόληψη, τη µείωση ή και την εξάλειψη των 

διακρίσεων σε βάρος των γυναικών. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται 

τρία είδη συµβάσεων: 

• Οι ΣΣΕ των οποίων οι διατάξεις συµβάλλουν στην αντιµετώπιση 
των έµµεσων κυρίως διακρίσεων, ανεξάρτητα από τη σαφή 
πρόθεση των µερών (π.χ. υπάρχουν συµβάσεις στις οποίες η 
διάσταση του φύλου προκύπτει µάλλον τυχαία χωρίς επιδίωξη και 
«φεµινιστική» συνείδηση των µερών). 

                                            
1
 Γιαννακούρου, Μ και Σουµέλη, Ε, Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις 
συλλογικές διαπραγµατεύσεις, Οκτώβριος 2002 
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• Οι ΣΣΕ που δηµιουργούν προϋποθέσεις για την προώθηση της 
ισότητας, είτε γενικά είτε σε συγκεκριµένους τοµείς, όπως για 
παράδειγµα στις αµοιβές. 

• Οι ΣΣΕ που διακηρύσσουν την πρόθεση των µερών να συµβάλουν 
στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, ανεξάρτητα από το 
αποτέλεσµα στην πράξη. 

 

∆εδοµένου ότι, τουλάχιστον µέχρι σήµερα, η προώθηση της ισότητας 

µεταξύ γυναικών και ανδρών µέσα από τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις 

δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµάτευσης µεταξύ των κοινωνικών 

εταίρων, η παραπάνω κατηγοριοποίηση κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική, ενώ 

στο πλαίσιο αυτό το περιεχόµενο των ΣΣE στην Κύπρο φαντάζει ιδιαίτερα 

φτωχό, σε σύγκριση µε τις συµβάσεις άλλων χωρών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 

Η παρούσα έκθεση βασίστηκε στη µελέτη πρωτογενών κειµένων 

συλλογικών συµβάσεων εργασίας, τόσο κλαδικών όσο και 

επιχειρησιακών. Σε κλαδικό επίπεδο, το δείγµα αφορά στο σύνολο σχεδόν 

των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας µε 21 κλαδικές ΣΣΕ. 

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το σύνολο των ΣΣΕ 

για το 2007 ανέρχεται σε 14-17 κλαδικές και περίπου 400-450 

επιχειρησιακές ΣΣΕ. Η διαφορά που προκύπτει µεταξύ του αριθµού των 

«επίσηµα» αναγνωρισµένων ΣΣΕ σε επίπεδο κλάδου και αυτών που 

χρησιµοποιεί η συγκεκριµένη έκθεση (21) εξηγείται βάσει της έννοιας που 

αποδίδει το παρόν έργο στον όρο κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό και ελλείψει στην Κυπριακή αγορά εργασίας 

οµοιοεπαγγελµατικών ΣΣΕ, συµπεριλαµβάνονται και υποκλάδοι της 

οικονοµίας, οι οποίοι όµως ουσιαστικά ανήκουν στον ίδιο κλάδο (π.χ. 

βιοµηχανίες Μωσαϊκών, Μαρµάρων και Τούβλων, οι οποίες ανήκουν στον 

τοµέα των κατασκευών). Παροµοίως, συµπεριλαµβάνονται και συµβάσεις, 

όπως για παράδειγµα, αυτή στις Ιδιωτικές Κλινικές που, δεδοµένου ότι 

αφορούν αποκλειστικά και µόνο σε τρεις κλινικές, θα µπορούσαν να 

εξεταστούν κάτω από τις ΣΣΕ σε επιχειρησιακό επίπεδο. 
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Αναφορικά µε το δείγµα των επιχειρησιακών ΣΣΕ που χρησιµοποίησε η 

συγκεκριµένη έκθεση, συνολικά 24 ΣΣΕ, το δείγµα είναι αρκετά µικρό για 

να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό, καταγράφονται εντούτοις σηµαντικές 

δυσκολίες ως προς τη συλλογή των συµβάσεων αυτών. Ο βασικός λόγος 

αφορά στην ασυνέχεια που παρατηρείται αναφορικά µε την κατάθεση των 

πρωτογενών κειµένων στο Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τον ίδιο λόγο που και το ίδιο το 

Υπουργείο δεν είναι σε θέση να γνωρίζει µε ακρίβεια τον αριθµό των 

συµβάσεων που υπογράφονται κάθε   χρόνο, είτε  σε  επιχειρησιακό   είτε   

σε   κλαδικό   επίπεδο.  Συγκεκριµένα,  

 

 

παρόλο που ο Κώδικας Βιοµηχανικών Σχέσεων υποχρεώνει τους 

κοινωνικούς εταίρους να καταθέτουν στο Υπουργείο τις ΣΣΕ που 

συνοµολογούν, οι συµβάσεις δεν κατατίθενται. Ως αποτέλεσµα αυτής της 

έλλειψης, ο µελετητής συναντά αποσπασµατικές και συγκυριακές 

ρυθµίσεις που δεν του επιτρέπουν να κατανοήσει σε βάθος χρόνου και να 

αξιολογήσει συνεκτικά το περιεχόµενο των συµβάσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, 

εντάσσεται και η δεύτερη δυσκολία αναφορικά µε τη µη κωδικοποίηση των 

ΣΣΕ στην Κύπρο. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σηµαντικό κενό, το οποίο 

αν δεν καλυφθεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα θα είναι αδύνατη, κατά τη 

γνώµη µας, η όποια αξιολόγηση του περιεχοµένου των ΣΣΕ και ως εκ 

τούτου και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της εργασίας. Επισηµαίνεται 

ότι η κωδικοποίηση των συµβάσεων φαίνεται να απασχολεί και τους 

κοινωνικούς εταίρους, σε βαθµό µάλιστα που σε αρκετές ΣΣΕ να 

δεσµεύονται αναφορικά µε µελλοντική κωδικοποίησή τους, µία δέσµευση 

ωστόσο που παραµένει χωρίς πρακτική υλοποίηση. 

 

Σε κάθε περίπτωση, η δυσκολία στη συλλογή των ΣΣΕ αντισταθµίστηκε εν 

µέρει από την ύπαρξη συγκεντρωτικών στοιχείων σε νευραλγικούς 

κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγµα στις 

τράπεζες, τα κέντρα αναψυχής και τα ξενοδοχεία, την οικοδοµική 

βιοµηχανία και τη βιοµηχανία αναψυκτικών, σε κλάδους δηλαδή που 

συγκεντρώνουν µεγάλο ποσοστό απασχόλησης. Θα ήταν παράλειψη 
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ωστόσο να µη σηµειώσουµε ότι η «κωδικοποίηση» είναι ανεπίσηµη και 

δεν έχει δεσµευτικό χαρακτήρα.  

 

Παράλληλα µε τη µελέτη των συµβάσεων, σ’ ότι αφορά το γενικό πλαίσιο 

προσδιορισµού της ανισότητας των φύλων, η έκθεση παρουσιάζει βασικά 

κοινωνικο-οικονοµικά στατιστικά δεδοµένα αναφορικά µε την κατάσταση 

των γυναικών στην αγορά εργασίας. Μια άλλη σηµαντική παράµετρος 

αφορά στην ανασκόπηση τόσο της νοµοθεσίας όσο και της νοµολογίας 

σχετικά µε το ρυθµιστικό πλαίσιο για την ισότητα των δύο φύλων, στο 

οποίο περιλαµβάνονται και διατάξεις αλλά και δικαστικές αποφάσεις που 

είτε κατοχυρώνουν, είτε αποδυναµώνουν την ισότητα µεταξύ γυναικών και 

ανδρών στην εργασία. Σηµειώνεται ότι η επισκόπηση αυτή εστιάζεται µεν 

στα κυπριακά δεδοµένα, χωρίς ωστόσο να αγνοεί και την εµπειρία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός στόχος είναι η συγκριτική   µελέτη   και  τα  

εµφανή  οφέλη που προκύπτουν  από  

 

 

 

γνωσιολογικής άποψης καθώς και η καταγραφή διαφορετικών 

προσεγγίσεων και ‘καλών πρακτικών’ να αποτελέσουν έναυσµα του 

απαιτούµενου διαλόγου και εργαλεία για την πιο δυναµική αντιµετώπιση 

των ανισοτήτων µε σκοπό τη σµίκρυνση του χάσµατος σ’ όλες τις 

παραµέτρους της εργασίας των γυναικών.  

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, µέχρι πρόσφατα, η έρευνα στην Κύπρο αναφορικά 

µε την ισότητα των φύλων ήταν, τουλάχιστον, ελλιπής.2 Τα τελευταία 

ωστόσο χρόνια διαφαίνεται µια αυξητική τάση του αριθµού των 

ερευνητικών προγραµµάτων στο ζήτηµα της ισότητας µεταξύ γυναικών και 

                                            
2
 Η απουσία ερευνητικής δραστηριότητας για την ισότητα των φύλων αντανακλά τη γενικότερη 
κατάσταση πραγµάτων στον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Κύπρο. Με συνολική δαπάνη 
της τάξης των €62 εκ. περίπου ή ποσοστό 0,42% του ΑΕΠ το 2006 στον τοµέα Ε & Α, η Κύπρος 
κατατάσσεται στην τελευταία θέση και υστερεί σηµαντικά του µέσου όρου της ΕΕ-27, ο οποίος 
ανέρχεται σε 1,84%, έναντι του στόχου της Στρατηγικής της Λισσαβόνας για αύξησή του σε 3% του 
ΑΕΠ µέχρι το 2010. Υστερεί όµως ακόµα και του στόχου που έχει τεθεί σε εθνικό επίπεδο για 
αύξηση σε 0,65% µέχρι το 2008 και 1% µέχρι το 2010 (Έκθεση του Γραφείου Προγραµµατισµού για 
το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρύθµισης 2004-2006, Οκτώβριος 2006). Σηµειώνεται ωστόσο ότι η 
Κύπρος παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους ετήσιους ρυθµούς αύξησης σε ερευνητικές 
δαπάνες στην Ε.Ε. που ανέρχεται σε 17,0% για την περίοδο 2000-2005.  
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ανδρών και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή των γυναικών στην 

απασχόληση. Εντούτοις, καµιά έρευνα δεν έχει αναληφθεί στο ζήτηµα της 

ισότητας στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, γεγονός που ίσως αντανακλά 

και στη µη σύνδεση της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών στην 

εργασία µε τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Στο σηµείο αυτό είναι 

σηµαντικό να αναφέρουµε ότι, παρότι στο Κυπριακό σύστηµα εργασιακών 

σχέσεων η συλλογική διαπραγµάτευση αποτελεί το κατ’ εξοχήν εργαλείο 

ρύθµισης και καθορισµού των όρων και συνθηκών απασχόλησης ως προς 

το περιεχόµενό της, ωστόσο η ατζέντα παραµένει περιορισµένη και 

φτωχή. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα µελέτη αποτελεί µία καινοτόµο 

δράση προς την ορθή κατεύθυνση, τα συµπεράσµατα και τα 

αποτελέσµατα της οποίας θα µπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την 

ανάπτυξη διαλόγου µεταξύ των κοινωνικών εταίρων µε στόχο τη χάραξη 

πολιτικών και τη λήψη µέτρων προς την κατεύθυνση της διόρθωσης και 

εξάλειψης των ανισοτήτων σε βάρος των γυναικών στην εργασία. Επίσης, 

αναµένεται ότι τα πορίσµατα της µελέτης θα συµβάλουν στην ενίσχυση της 

διαδικασίας διαµόρφωσης δράσεων του συνδικαλιστικού κινήµατος για 

περαιτέρω προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, περιλαµβανόµενων 

και των εσωτερικών διαδικασιών επιµόρφωσης και κατάρτισης στελεχών 

που συµµετέχουν στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. 

 

 



 

2:  H ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

«Οι διακρίσεις δεν αποτελούν την εξαίρεση, ούτε υποδηλώνουν απλά  
µία απόκλιση αλλά ένα συστηµατικό φαινόµενο, συχνά ενσωµατωµένο 

στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς εργασίας και ριζωµένο στην κυρίαρχη 
 κουλτούρα, τις κοινωνικές και ηθικές αξίες και πρότυπα.»3 

 

2.1. Γυναίκες και απασχόληση 

 

Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία µε έτος αναφοράς το 

2006, ο αριθµός των απασχολούµενων ατόµων στην Κύπρο ανέρχονταν 

σε 357.281 άτοµα, από τα οποία 156.922 ήταν γυναίκες, ήτοι 43,9% επί 

του συνόλου των απασχολούµενων. Από τα άτοµα αυτά, 7.786 ή 2,2% 

εργάζονταν σε οικογενειακή επιχείρηση αµισθί, ποσοστό 72% από τα 

οποία ήταν γυναίκες.   

 

Σε ό,τι αφορά αποκλειστικά την απασχόληση των γυναικών (δηλαδή, το 

ποσοστό των γυναικών στην αγορά εργασίας από ολόκληρο το γυναικείο 

πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας), αυτή ανήλθε σε 60,3% το 2006 έναντι 

58,5% το 2005 και 53,5% το 2000. Τα αντίστοιχα ποσοστά των ανδρών 

ήταν 79,4% το 2006 έναντι 79,2% το 2005 και 78,7% το 20004. Η 

σηµαντική αύξηση στη συµµετοχή των γυναικών είχε ως αποτέλεσµα τον 

περιορισµό της απόκλισης του ποσοστού απασχόλησης µεταξύ γυναικών 

και ανδρών σε 19,1% το 2006 έναντι 20,8% το 2005 και 25,7% το 2000, 

σηµειώνοντας αισθητή µείωση ύψους 6,6% για την περίοδο 2000-2006.  

 

Σε σύγκριση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό της γυναικείας 

απασχόλησης στην Κύπρο ξεπερνούσε το µέσο όρο της ΕΕ-27 (57,3% το 

2006) κατά 3,1% και 2,2% το 2006 και 2005, αντίστοιχα, ενώ το 2000 

υστερούσε κατά 0,2%. Επίσης, το 2006 το ποσοστό συµµετοχής των 

γυναικών στην απασχόληση στην Κύπρο ξεπέρασε κατά ελάχιστο το 

                                            
3
 Έκθεση της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Ισότητα στην Εργασία: Αντιµετωπίζοντας τις 
Προκλήσεις, 2007 
4
 Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται στην παρούσα έκθεση προέρχονται, εκτός όπου δηλώνεται 
διαφορετικά, από τη Eurostat (Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία) και τη Στατιστική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Οικονοµικών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2006, 
Εργατικές Στατιστικές). Στις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται µικρές διαφορές µεταξύ των δύο, 
χρησιµοποιούνται τα στοιχεία της Eurostat. 
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γενικό στόχο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας (60% µέχρι το 2010) αλλά 

υπολείπεται ακόµα του εθνικού στόχου για 63% µέχρι το 2010, µε 

αποτέλεσµα η Κύπρος να κατατάσσεται στο µέσο περίπου των κρατών 

µελών που έχουν ξεπεράσει το στόχο του 60% στη γυναικεία 

απασχόληση. Αντίθετα, κατά την ίδια περίοδο το αντίστοιχο ποσοστό των 

ανδρών (79,4%) ξεπερνά κατά  8% περίπου το µέσο ευρωπαϊκό  όρο 

(71,6%  

το 2006), κατατάσσοντας την Κύπρο τρίτη στην Ε.Ε.-27 αναφορικά µε την 

ανδρική απασχόληση. Παρά ταύτα, η απόκλιση µεταξύ της συµµετοχής 

γυναικών και ανδρών στην Κύπρο παραµένει µεγαλύτερη κατά 4% και 

πάνω από την αντίστοιχη απόκλιση στην Ε.Ε.-27 που ανέρχεται σε 14,4%. 

 

2.1.1. Ο χρόνος εργασίας και η συµµετοχή στην απασχόληση  

Όπως υποδεικνύεται στη µελέτη των Ιωακείµογλου κ.ά,5 αλλά και 

σύµφωνα µε άλλες πηγές6, µια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα αναφορικά 

µε τη συµµετοχή των δύο φύλων στην απασχόληση θα πρέπει να 

διαλαµβάνει και το χρόνο εργασίας των γυναικών και των ανδρών. Ενώ, 

δηλαδή, οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται στη µερική απασχόληση, µε 

ποσοστό 12,1% το 2006 και 14% το 2005, έναντι 4,3% και 5% των 

ανδρών, αντίστοιχα, ο υπολογισµός του ποσοστού απασχόλησης γίνεται 

µόνο στη βάση του αριθµού των εργαζοµένων και δεν λαµβάνονται υπόψη 

οι ώρες απασχόλησης. Σύµφωνα µε τη µελέτη για το Χάσµα Αµοιβών, η 

οποία έχει έτος αναφοράς το 2005, όταν ληφθεί υπόψη ο παράγοντας των 

ωρών απασχόλησης, το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στην 

απασχόληση µειώνεται κατά 3,5 εκατοστιαίες µονάδες, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό των ανδρών αυξάνεται κατά 0,5 εκατοστιαία µονάδα. 

Αποτέλεσµα της αναγκαίας αυτής διόρθωσης είναι η µεγέθυνση της 

ανισότητας στα ποσοστά συµµετοχής γυναικών και ανδρών στην 

απασχόληση από 20,8% σε 24,7% το 2005. Η πρόοδος, εποµένως, που 

έχει επιτευχθεί στο δείκτη αυτό της ανισότητας µεταξύ των φύλων είναι 

                                            
5
 Ιωακείµογλου, κ.ά, Ανάλυση του Χάσµατος Αµοιβών µεταξύ Ανδρών και Γυναικών στην Κύπρο και 
Πρακτικές Εισηγήσεις για Μείωσή του, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ιούνιος 
2007. 
6
 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, ∆ιαχρονικές τάσεις δεικτών ανθρώπινου δυναµικού 
στην Κύπρο , ιστοσελίδα: http://www.hrdauth.org.cy/dep/PdfDeiktes/ΑΑ/3/6/total.pdf 
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µικρότερη από αυτή που παρουσιάζεται στα επίσηµα στατιστικά στοιχεία. 

Να σηµειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια η µερική απασχόληση στην Κύπρο 

παρουσιάζει συνεχή µείωση, όπως φαίνεται και από τα ποσοστά για το 

2006 και 2005 (7,7% και 8,9% της συνολικής απασχόλησης, αντίστοιχα).  

 

Όπως και στην περίπτωση της µερικής απασχόλησης, η προσωρινή 

απασχόληση φαίνεται ότι είναι κυρίως γένους θηλυκού. Συγκεκριµένα, το 

2006 τα άτοµα µε  προσωρινή απασχόληση αριθµούσαν 36.879 ή 13,1%, 

σε σύγκριση µε  

 

14% το 2005, από τα οποία οι 25.327 ή 68,68% ήταν γυναίκες. 

Σηµειώνεται δε ότι, αντίθετα µε την πολιτική της προώθησης της 

προσωρινής απασχόλησης, όπως και άλλων «ευέλικτων» µορφών 

εργασίας, ως βοηθητικών και ενισχυτικών της γυναικείας απασχόλησης, ο 

κυριότερος λόγος για τον οποίο επιλέγονται τόσο η µερική όσο και η 

προσωρινή απασχόληση είναι, σύµφωνα µε τη συντριπτική πλειοψηφία 

των ίδιων των ενδιαφερόµενων γυναικών, ότι δεν βρίσκουν µόνιµη 

εργασία.  

 

2.1.2. Ηλικία και απασχόληση  

Επί πλέον, το ποσοστό συµµετοχής των δύο φύλων στην απασχόληση 

διαφοροποιείται σηµαντικά και µε την ηλικία. Όπως θα αναµενόταν, ενόψει 

της αυξηµένης γυναικείας απασχόλησης τις τελευταίες δεκαετίες, η πιο 

µικρή διαφορά παρατηρείται ανάµεσα στα πολύ νεαρά άτοµα, ενώ πολύ 

µεγαλύτερες διαφορές παρουσιάζονται στις άλλες ηλικίες. Σηµειώνεται ότι 

η απασχόληση στις ηλικίες 15-24 είναι περιορισµένη ενόψει του ότι 

µεγάλος αριθµός νέων και των δύο φύλων βρίσκεται ακόµη στην 

εκπαίδευση. Στα παρακάτω στοιχεία θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη 

ότι οι άνδρες της ηλικιακής αυτής οµάδας υπηρετούν για 26 µήνες στην 

Εθνική Φρουρά. Έτσι, το 2006, στην οµάδα των 15-24 η διαφορά στο 

ποσοστό απασχόλησης γυναικών και ανδρών ήταν µόνο 6,9% (γυναίκες 

34,1%, άνδρες 41%). Αντίθετα, στην κύρια ηλικιακή οµάδα των 25-54 η 

διαφορά αυξάνεται σε 18,4% (γυναίκες 73,6%, άνδρες 92%) και στις 
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ηλικίες 55-64 η διαφορά παρουσιάζει αλµατώδη διαφορά φθάνοντας σε 

35% (γυναίκες 36,6%, άνδρες 71,6%).  

 

Παρόµοια περίπου εικόνα αναφορικά µε τη διαφορά στο ποσοστό 

συµµετοχής γυναικών και ανδρών στην απασχόληση ανάλογα µε την 

ηλικία εµφανίζει και ο µέσος κοινοτικός όρος για δύο ηλικιακές οµάδες, 

αυτές των νέων (15-24), µε τη διαφορά στα ποσοστά συµµετοχής των δύο 

φύλων να κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα µε την Κύπρο (6,9%), ενώ στις 

ηλικίες 25-54, η διαφορά µεταξύ Κύπρου και µέσου όρου Ε.Ε. ανέρχεται 

σε 16,7%. Αντίθετα, στην ηλικιακή οµάδα των 55-64, η απόκλιση από τον 

κοινοτικό µέσο όρο είναι 18,1%, ποσοστό περίπου 50% πιο χαµηλό από 

το αντίστοιχο ποσοστό της Κύπρου, γεγονός που εξηγείται κυρίως λόγω 

της µεταγενέστερης, σε σύγκριση µε άλλες χώρες-µέλη της Ε.Ε., µαζικής 

συµµετοχής των Κυπρίων γυναικών στην αγορά εργασίας.  

 

 

2.1.3. Μετανάστευση και απασχόληση  

Ένας παράγοντας που διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο κατά τα 

τελευταία είκοσι χρόνια  στην αγορά εργασίας της Κύπρου είναι η 

παρουσία µεταναστών. Όπως διαπιστώνεται και από µελέτη της Μονάδας 

Οικονοµικών Μελετών του Πανεπιστηµίου Κύπρου (2005), το 2004 σε 

σχέση µε το 1995, τη «µεγαλύτερη συνεισφορά στο ρυθµό ανάπτυξης της 

µεταβολής της συνολικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας είχε από τους 

συντελεστές παραγωγής, η απασχόληση των ξένων εργατών µε ποσοστό 

περίπου 54,20%. Συµπερασµατικά, κατά το 2004 αν δεν αυξανόταν η 

απασχόληση των ξένων εργατών σε σχέση µε το 1995, η αύξηση της 

συνολικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας αντί 36,93% θα ήταν στο 

16,91% ενώ ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης θα ήταν 1,56% αντί 

3,4%.»7  

 

                                            
7
 Μιχαήλ, Μ., Χατζηγιάννης, Κ,, Στεφανίδης, Μ., Χριστοφίδης, Λ., Κληρίδης, Σ., «Οι οικονοµικές 
επιδράσεις των ξένων εργατών στην Κύπρο», Μονάδα Οικονοµικών Μελετών, Πανεπιστήµιο 
Κύπρου, Αρ. 10-05, ∆εκέµβριος 2005.
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Εντούτοις, ο παράγοντας της µετανάστευσης τείνει κατά κανόνα να µην 

λαµβάνεται υπόψη, ενώ οι µετανάστες είναι απόντες από όλες σχεδόν τις 

πολιτικές και µέτρα που απευθύνονται στους εργαζόµενους. Αυτό έχει ως 

αφετηρία το ίδιο το µοντέλο µετανάστευσης που επέλεξε η κυπριακή 

πολιτεία, µε συναπόφαση των κοινωνικών εταίρων, από την έναρξη 

έλευσης των µεταναστών στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν 

αποφασίστηκε η «εισαγωγή ξένου εργατικού δυναµικού», µε σκοπό την 

αντιµετώπιση σοβαρών ελλείψεων εργατικού δυναµικού, ιδιαίτερα σε 

επαγγέλµατα χαµηλής ή καθόλου εξειδίκευσης και σε τοµείς όπως η 

γεωργία, οι υπηρεσίες, οι κατασκευές, τα ξενοδοχεία, κλπ, τις οποίες δεν 

µπορούσε ή δεν επιθυµούσε να καλύψει το ντόπιο εργατικό δυναµικό. Το 

µοντέλο αυτό καθορίζει ένα αυστηρό πλαίσιο έλευσης και ολιγόχρονης 

παραµονής (αρχικά 6, σήµερα 4 χρόνια) των µεταναστών και την εκ των 

προτέρων υπογραφή συµβολαίου µε συγκεκριµένο εργοδότη για 

απασχόληση σε συγκεκριµένο τοµέα και συγκεκριµένο επάγγελµα. Ακόµα 

και σε περιπτώσεις κατάφωρης παραβίασης των όρων των συµβολαίων, η 

παραχώρηση άδειας αλλαγής εργοδότη δεν είναι διασφαλισµένη και 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης ενώ, αντίθετα, σε 

σπάνιες µόνο περιπτώσεις αφαιρείται από εργοδότη η άδεια εργοδότησης 

µεταναστών. Στο ίδιο πλαίσιο,  οι  µετανάστες  στην  Κύπρο  

αποστερούνται  βασικών ανθρωπίνων και  

 

 

εργασιακών δικαιωµάτων, όπως η ελεύθερη επιλογή εργασίας και η 

ελεύθερη διαπραγµάτευση των όρων και συνθηκών απασχόλησης.8 

Καθοριστικός παράγοντας στην παραγωγή και προαγωγή ανισοτήτων στη 

µεταχείριση των µεταναστών αποτελεί η απόλυτη εξάρτηση του 

εργαζόµενου από τον εργοδότη ενόψει της άµεσης σύνδεσης της 

απασχόλησης µε την παραµονή στη χώρα. Οι προαναφερόµενες 

δυσµενείς συνθήκες δεν αντίκεινται µόνο προς την κυπριακή νοµοθεσία 

αλλά και προς το διεθνές δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συµβάσεις που έχει 

                                            
8
 Αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά προβλήµατα και τις διακρίσεις που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες, 
ιδιαίτερα στον τοµέα της απασχόλησης, µόνο το συνδικαλιστικό κίνηµα της ΠΕΟ λειτουργεί από το 
2004 Γραφείο Μεταναστών. 



 11 

κυρώσει µε την υπογραφή της η Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Αυτό το µοντέλο 

µετανάστευσης προσοµοιάζει µε το σύστηµα των «γκαστάρµπαϊντερς»9 

στη Γερµανία, το οποίο έχει προ πολλού εγκαταλειφθεί λόγω της 

αποτυχίας και της αναποτελεσµατικότητάς του αλλά και των κοινωνικών 

επιπτώσεων που είχε στην ίδια τη χώρα και αλλού.  

 

Ενδεικτικό της νοοτροπίας που έχει καλλιεργηθεί θεσµικά είναι και το 

γεγονός ότι οι µετανάστες από τρίτες χώρες δεν θεωρούνται ως 

οικονοµικοί µετανάστες, ούτε καν αποκαλούνται µετανάστες αλλά 

«αλλοδαποί εργάτες» ή απλά «αλλοδαποί/ ξένοι». Αυτό διαφαίνεται και 

στα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και άλλων κρατικών υπηρεσιών, 

στα οποία παραµένει ο διαχωρισµός «αλλοδαπών εργατών» και 

«µεταναστών».  

 

Από την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., το προαναφερόµενο µοντέλο 

µετανάστευσης ισχύει κανονικά µόνο για µετανάστες από τρίτες χώρες και 

εφαρµόζεται κυρίως σε µετανάστες από φτωχότερες χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Όπως είναι γνωστό, οι 

πολίτες της Ε.Ε., µε βάση τις αρχές της ελεύθερης διακίνησης προσώπων, 

έχουν κάθε δικαίωµα παραµονής και εργασίας σε άλλα κράτη µέλη της 

κοινότητας χωρίς κανένα περιορισµό, στη βάση της πλήρους ισότητας µε 

τους ντόπιους εργαζόµενους και απόλαυσης όλων των εργασιακών και 

άλλων δικαιωµάτων. Οι αρνητικές εµπειρίες ωστόσο πλείστων τόσων 

µεταναστών ευρωπαίων πολιτών, κυρίως από τις νέες χώρες µέλη της 

Ε.Ε., δεν επιβεβαιώνουν αυτό τον κανόνα. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους σκοπούς της παρούσας µελέτης 

παρουσιάζει η απασχόληση µεταναστριών, η οποία συνδέεται άµεσα µε τη 

µαζική αύξηση της συµµετοχής των Κυπρίων γυναικών στην αγορά 

                                            
9
 Η Γερµανική λέξη «gastarbeiter» σηµαίνει «φιλοξενούµενοι εργάτες» και αναφέρεται σε 
εργαζόµενους που µετανάστευσαν στη Γερµανία τις δεκαετίες του 1950, 1960 και 1970, στο 
πλαίσιο διµερών συµφωνιών που υπέγραψε η χώρα αυτή µε φτωχότερες χώρες της Ευρώπης 
(Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Τουρκία), µε σκοπό την ικανοποίηση 
πιεστικών αναγκών της Γερµανικής οικονοµίας µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, για ανειδίκευτη ή 
επικίνδυνη εργασία που δεν αναλάµβαναν οι Γερµανοί εργαζόµενοι ή δεν θεωρούσαν ως 
κατάλληλη (όπως π.χ. στα νέα πυρηνικά εργοστάσια).   
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εργασίας. Το 2006, από το σύνολο των απασχολούµενων, οι 48.376 

(13,5%) ήταν µετανάστες, από τους οποίους οι 20.672 ήταν Ευρωπαίοι 

πολίτες και οι 27.704 πολίτες τρίτων χωρών10. Από αυτούς, οι γυναίκες 

µετανάστριες από τρίτες χώρες ανέρχονταν σε 69,41% των πολιτών 

τρίτων χωρών, ενώ οι µετανάστριες από χώρες µέλη της Ε.Ε. 

αποτελούσαν ποσοστό 42,4% των Ευρωπαίων πολιτών. Σηµειώνεται ότι η 

αριθµητική υπεροχή των γυναικών έναντι των ανδρών µεταναστών από 

τρίτες χώρες στην Κύπρο υπερβαίνει κατά πολύ την αυξητική µεν αλλά 

σηµαντικά χαµηλότερη παγκόσµια τάση «εκφεµινισµού» (feminisation) της 

µετανάστευσης, η οποία, όπως υπολογίζεται από διεθνείς και 

Ευρωπαϊκούς οργανισµούς, κυµαίνεται µεταξύ 50%-55%.11 Από το 

σύνολο των µεταναστριών από τρίτες χώρες, ποσοστό 35,7% 

απασχολούνταν σε ιδιωτικά νοικοκυριά, σε σύγκριση µε 0,9% των 

Ευρωπαίων µεταναστριών12, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (πέραν του 

97%)13 του συνόλου των απασχολούµενων στον τοµέα αυτό είναι 

µετανάστριες.  

 

Σηµειώνεται ότι, παρά το ότι οι µετανάστριες στα ιδιωτικά νοικοκυριά είναι 

γνωστές ως «οικιακοί βοηθοί», στα καθήκοντα µεγάλου αριθµού από τις 

εργαζόµενες αυτές προστίθενται και αυτά της φροντίστριας/ συνοδού, 

ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εργοδότησής τους από ηλικιωµένα άτοµα ή 

όταν οι εργοδότες έχουν µικρά παιδιά. Στο σύνολό τους, οι εργασίες αυτές 

συνθέτουν µεγάλο µέρος της κοινωνικής αναπαραγωγής, η οποία 

εξακολουθεί να θεωρείται ως αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση. Στην 

                                            
10

 Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2006 της Στατιστικής 
Υπηρεσίας. Σηµειώνεται ωστόσο ότι τα στοιχεία για τον αριθµό των µεταναστών διαφέρουν 
σηµαντικά, ανάλογα µε την πηγή πληροφόρησης, όπως π.χ. η Στατιστική Υπηρεσία και οι 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η διαφοροποίηση αυτή, 
σύµφωνα µε αρµόδιους Λειτουργούς των δύο υπηρεσιών, οφείλεται στη διαφορετική µεθοδολογία 
συλλογής των στοιχείων στην κάθε περίπτωση. Σύµφωνα µε άλλες πηγές και δηλώσεις 
κυβερνητικών αξιωµατούχων, ο συνολικός αριθµός των µεταναστών, περιλαµβανόµενων και αυτών 
χωρίς χαρτιά, ανέρχεται στις 170.000 περίπου ή 22% του πληθυσµού. (Cyprus Mail, 1/6/2008). 
http://www.cyprus-mail.com/news.  
11

 UNFPA-IOM, Female Migrants: Bridging the gaps throughout the life cycle, New York,2-3/5/2006; 
UNFPA, A Passage of Hope – Women and International Migration, 2006; EWL, Equal Rights, Equal 
Voices – Migrant Women in the European Union, Brussels, 19-21/1/2007; European Parliament, 
Motion on Women’s immigration: the role and place of immigrant women in the European Union 
(2006/2010 (INI)), 27/9/2006 
12

 Στατιστικά στοιχεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Στατιστικοί Πίνακες Αλλοδαπών και 
Κοινοτικών Εργοδοτουµένων στην Κύπρο κατά Τοµέα Οικονοµικής ∆ραστηριότητας, 2006.  
13

 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, ∆ιαχρονικές τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού 
∆υναµικού από τις επιχειρήσεις της Κύπρου 2000-2003, 2004  
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ουσία, εποµένως, οι µετανάστριες οικιακές βοηθοί αντικαθιστούν τις 

Κύπριες γυναίκες στην κοινωνική αναπαραγωγή, συµβάλλοντας έτσι 

καίρια στην «απελευθέρωσή» τους, είτε για να συνεχίσουν την 

επαγγελµατική τους σταδιοδροµία είτε για να συµµετάσχουν πιο µαζικά 

στην απασχόληση. Παράλληλα, ενόψει της επιτάχυνσης της γήρανσης του 

πληθυσµού, του χαµηλότερου αριθµού γεννήσεων και ως εκ τούτου του 

µικρότερου µεγέθους της οικογένειας, αποτέλεσµα του οποίου είναι οι 

λιγότερες γυναίκες διαθέσιµες για τη φροντίδα των ηλικιωµένων, 

ικανοποιείται και η ολοένα αυξανόµενη κοινωνική ανάγκη φροντίδας των 

ηλικιωµένων, ανάγκη την οποία το κράτος αδυνατεί ή δεν επιθυµεί να 

ικανοποιήσει (Παναγιωτόπουλος)14.  

 

Εντούτοις, παρά το σηµαντικό ρόλο και συµβολή τους στην προώθηση της 

συµµετοχής των Κυπρίων γυναικών στην απασχόληση όπως και στη 

διαδικασία της κοινωνικής αναπαραγωγής, οι γυναίκες µετανάστριες και 

ιδιαίτερα οι εργαζόµενες στα ιδιωτικά νοικοκυριά αντιµετωπίζουν τις 

µεγαλύτερες διακρίσεις ως προς τα εργασιακά τους δικαιώµατα αλλά και 

γενικότερα. Ενδεικτικό της ανισότητας και των διακρίσεων που 

αντιµετωπίζουν οι µετανάστριες οικιακές βοηθοί είναι η αµοιβή τους, η 

οποία παρέµεινε στάσιµη από το 1990, όταν καθορίστηκε για πρώτη φορά 

από το κράτος στο ποσό των £150 το µήνα, µέχρι το 2008, όταν αυξήθηκε 

στις £165 (282 ευρώ). Είναι εµφανές ότι η αµοιβή των οικιακών βοηθών 

δεν είναι άσχετη µε το γεγονός ότι αρµόδιο για τα της εργοδότησής τους 

δεν είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο, 

µεταξύ άλλων, ορίζει τα επίπεδα αµοιβών όλων των άλλων µεταναστών 

σύµφωνα µε τις συλλογικές συµβάσεις, αλλά το Υπουργείο Εσωτερικών, 

το οποίο δεν έχει ούτε την τεχνογνωσία ούτε και τους µηχανισµούς για 

εργασιακά θέµατα, µεταξύ των οποίων και για την επιβολή και έλεγχο της 

νοµοθεσίας15. Χαρακτηριστικό δε αυτής της θεσµικής νοοτροπίας και 

προσέγγισης της εργοδότησης µεταναστριών οικιακών βοηθών είναι και η 

                                            
14

 Παναγιωτόπουλος, Π, The globalisation of care: Filipina domestic workers and care for the 
elderly in Cyprus, Capital & Class #86 
15

 Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι λεγόµενες ‘καλλιτέχνιδες’ (που πρόσφατα 
µετονοµάσθηκαν σε ‘χορεύτριες’) που εργάζονται σε καµπαρέ και άλλους παρόµοιους χώρους, 
πολλές από τις οποίες είναι θύµατα διακίνησης και εκµετάλλευσης προσώπων. 
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ρητή απαγόρευση που περιλαµβάνεται στο συµβόλαιο των οικιακών 

βοηθών για οποιαδήποτε ανάµειξή τους σε συνδικαλιστικές 

δραστηριότητες ή οργανώσεις. Η υιοθέτηση της συγκεκριµένης πολιτικής 

από την κυπριακή πολιτεία έναντι αυτής της οµάδας των µεταναστριών 

αποτελεί, κατά την άποψή µας, µέρος της γενικότερης πολιτικής της για 

την ισότητα γυναικών και ανδρών στην εργασία και την έλλειψη πολιτικής 

βούλησης για ουσιαστική προώθηση της ισότητας γενικά και της ίσης 

αµοιβής ειδικότερα.  

Συµπερασµατικά, είναι εµφανές ότι, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, 

το µέγεθος της συµµετοχής των γυναικών στην απασχόληση στην Κύπρο 

υπολείπεται κατά πολύ αυτό των ανδρών. Επίσης, είναι πλέον καθολικά 

αποδεκτό ότι, η συνεχιζόµενη αυξητική τάση της γυναικείας απασχόλησης, 

δεν είναι αρκετή από µόνη της για την ουσιαστική καταπολέµηση των 

διακρίσεων που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες και για την επίτευξη της 

επιδιωκόµενης ισότητας γυναικών και ανδρών στην εργασία. Όπως 

αναφέρεται και στην τελευταία έκθεση της Ε.Ε. για την ισότητα των δύο 

φύλων, παρά την όποια πρόοδο, οι διακρίσεις εναντίον των γυναικών 

εξακολουθούν να διατηρούνται και να συντηρούνται ανέπαφες και 

αφορούν σε όλες τις πτυχές της εργασίας. Ως αποτέλεσµα, η έκθεση 

επισηµαίνει ότι «οι σηµαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται σε σχέση  

µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση µε 

σκοπό τη  

δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας για τις γυναίκες 

αποδεικνύονται πιο επιτυχείς σε ποσότητα παρά σε ποιότητα».16 Σε εθνικό 

ωστόσο επίπεδο, θα ήταν παράλειψη να µην τονίσουµε ότι η συνεχής 

αύξηση του ποσοστού συµµετοχής των γυναικών στην απασχόληση κατά 

τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, ενώ εξίσου ελπιδοφόρες 

είναι και οι ενδείξεις που φέρουν τις νέες γυναίκες να συµµετέχουν στην 

απασχόληση µε πιο ισότιµους όρους συγκριτικά µε τις γυναίκες 

µεγαλύτερης ηλικίας, τάση που όπως φαίνεται θα αυξηθεί.  

 

                                            
16
Έκθεση της Ε.Ε. για την Ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών, 2008 (ελεύθερη µετάφραση από τα 

αγγλικά) 
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Στη συνέχεια εξετάζονται και άλλες βασικές παράµετροι, που θεωρούµε 

εξίσου σηµαντικές για την ανισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών στην 

απασχόληση, συγκεκριµένα: η ανεργία των γυναικών, ο επαγγελµατικός 

διαχωρισµός, τα ζητήµατα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και 

το χάσµα αµοιβών.  

 

 

2.2. Η ανεργία των γυναικών 

Είναι γνωστό ότι η ανεργία στην Κύπρο είναι σχετικά χαµηλή, ιδιαίτερα σε 

σύγκριση µε άλλες χώρες της Ε.Ε., µε αποτέλεσµα η Κύπρος να 

κατατάσσεται  στην τέταρτη θέση µε το χαµηλότερο ποσοστό ανεργίας 

µετά τη ∆ανία, Ολλανδία και Ιρλανδία. Η αυξητική όµως τάση κατά την 

περίοδο 2003-2005 ήταν ανησυχητική, ιδιαίτερα ενόψει και των 

επιπτώσεών της στις γυναίκες.  

Συγκεκριµένα, το 2006 η ανεργία µειώθηκε σε 4,6%17 από 5,2% το 2005, 

µε το µεγαλύτερο ποσοστό της µείωσης προς όφελος των γυναικών. Έτσι, 

από 6,5% το 2005 η ανεργία των γυναικών µειώθηκε σε 5,4% το 2006, 

ενώ η ανεργία των ανδρών µειώθηκε από 4,3% το 2005 σε 4,0% το 2006.  

Η ίδια ευνοϊκή µείωση για τις γυναίκες σηµειώθηκε και στην περίοδο 2001-

2002, όταν υπήρξε µικρή µείωση της ανεργίας από 3,8% σε 3,6%. Η 

ανεργία των γυναικών κατά τη διετία αυτή µειώθηκε κατά 0,8%, ενώ των 

ανδρών αυξήθηκε κατά 0,3%. Το αντίθετο παρατηρείται όταν αυξάνεται η 

γενική ανεργία, µε τις γυναίκες να πλήττονται δυσανάλογα περισσότερο σε 

περιόδους ύφεσης. Έτσι, κατά την περίοδο 2003-2005, όταν σηµειώθηκε 

αύξηση 1,1%, η ανεργία των γυναικών αυξήθηκε κατά 1,7%, ενώ η 

αντίστοιχη αύξηση στην ανεργία των ανδρών κατά την ίδια περίοδο ήταν 

0,7%. Σε ό,τι αφορά την ανεργία των µεταναστριών, για τις εργαζόµενες 

από τρίτες χώρες η ανεργία ανερχόταν σε 1,6% και σε 3,7% για τις 

µετανάστριες από χώρες της Ε.Ε. 

 

Η τάση µείωσης της γυναικείας ανεργίας σε περιόδους γενικής µείωσης 

(όπως και το αντίστροφο), δεν ακυρώνει το γεγονός ότι η ανεργία 

                                            
17

 Άλλες πηγές, όπως π.χ. η µελέτη «Χάσµα Αµοιβών» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, και οι «∆είχτες ανεργίας και κενές θέσεις απασχόλησης» της Αρχής Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού, εµφανίζουν ελαφρές διαφοροποιήσεις στο µέγεθος της ανεργίας. 
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παραµένει υψηλότερη µεταξύ των γυναικών, συγκριτικά µε τους άνδρες18, 

διαπίστωση που αφορά τόσο στην Κύπρο όσο και στις περισσότερες 

Ευρωπαϊκές χώρες µέλη, ενώ είναι γεγονός ότι σε συνθήκες οικονοµικής 

κάµψης όταν η ανεργία γενικά αυξάνεται, το µεγαλύτερο µέρος της 

αύξησης µεταφέρεται στις γυναίκες, ενώ αντίθετα η µείωση της ανεργίας 

φαίνεται να τις ευνοεί περισσότερο από τους άνδρες.  

 

Όπως και µε τους άλλους δείκτες, η ανεργία των δύο φύλων 

διαφοροποιείται και µε την ηλικία. Το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας 

παρουσιάζεται στις νεαρές ηλικίες (15-24), στις οποίες η ανεργία των 

γυναικών ανήλθε σε 11,1% το 2006 και 14,9% το 2005, έναντι 8,9% και 

13,1% των ανδρών το 2006 και το 2005, αντίστοιχα. Στην ηλικιακή οµάδα 

των 25-54, η ανεργία κινήθηκε σε πολύ χαµηλότερα επίπεδα, µε ποσοστό 

4,9% το 2006 και 5,6% το 2005 ανάµεσα στις γυναίκες, έναντι 3,5% το 

2006 και 3,6% το 2005 για τους άνδρες. Στις ηλικίες των 55-64, ενώ το  

2005 ισχύει  ο  γενικός κανόνας µε  τις γυναίκες να προπορεύονται  

 

των ανδρών στο ποσοστό ανεργίας, µε ποσοστό 4,1% έναντι 3,3%, το 

2006 οι άνδρες προπορεύονται για πρώτη φορά, µε ποσοστό 3,3% έναντι 

3,1% των γυναικών. Σηµειώνεται επίσης ότι η µακροχρόνια ανεργία, 

διάρκειας 12 µηνών και άνω, επίσης πλήττει περισσότερο τις γυναίκες, µε 

1,0% το 2006 και 2,1% το 2005, έναντι 0,7% και 0,9%, αντίστοιχα, των 

ανδρών. Επισηµαίνεται ότι το σχετικά χαµηλό ποσοστό µακροχρόνιας 

ανεργίας στην Κύπρο είναι δυνατό να οφείλεται και στη διάρκεια του 

ανεργιακού επιδόµατος, το οποίο παραχωρείται µόνο για 6 µήνες. 

 
 
2.3. Επαγγελµατικός διαχωρισµός  

Αναφορικά µε τις επαγγελµατικές διακρίσεις (occupational segregation), 

παρότι δεν έχουµε υπόψη µας συγκεκριµένη έρευνα για το ζήτηµα στην 

Κύπρο, σύµφωνα µε τα στοιχεία υπάρχει υψηλός βαθµός επαγγελµατικού 

διαχωρισµού που αφορά τόσο στη συγκέντρωση των γυναικών σε 

                                            
18

 Η υψηλότερη ανεργία ανάµεσα στις γυναίκες στην Κύπρο εµφανίζεται αναλλοίωτα από το τέλος 
της δεκαετίας του 1980.  
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συγκεκριµένους κλάδους και επαγγέλµατα (οριζόντιος επαγγελµατικός 

διαχωρισµός), όσο και στην ιεραρχική θέση των γυναικών (κάθετος 

επαγγελµατικός διαχωρισµός). 

 

2.3.1. Οριζόντιος επαγγελµατικός διαχωρισµός 

Σ’ ότι αφορά τη συγκέντρωση των γυναικών σε συγκεκριµένους κλάδους 

οικονοµικής δραστηριότητας, από το σύνολο των 157.000 περίπου 

εργαζοµένων γυναικών το 2006, περισσότερες από 104.000 γυναίκες ή 

πέραν του 66% απασχολούνταν σε έξι κλάδους οικονοµικής 

δραστηριότητας, όλοι στον τοµέα των υπηρεσιών, συγκεκριµένα στο 

εµπόριο, ξενοδοχεία, τράπεζες/ ασφάλειες, εκπαίδευση, υγεία και 

κοινωνική µέριµνα, και άλλες υπηρεσίες. Σε όλους µάλιστα τους 

προαναφερόµενους κλάδους, εκτός του εµπορίου (χονδρικό και λιανικό), 

στο οποίο η συµµετοχή των γυναικών ανέρχεται σε 41% περίπου, οι 

γυναίκες αποτελούν την  πλειοψηφία των εργαζοµένων, σε δύο δε από 

αυτούς, της εκπαίδευσης και της υγείας/κοινωνικής µέριµνας, οι γυναίκες 

αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζοµένων µε ποσοστά 

75,5% και 72,1%, αντίστοιχα. Αν σ’ αυτούς προσθέσουµε και τα ιδιωτικά 

νοικοκυριά, στα οποία απασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά µόνο γυναίκες 

(14.423 ή 97,4%), η συγκέντρωση των γυναικών υπερβαίνει το 75%, 

δηλαδή τα τρία από τα τέσσερα εργαζόµενα άτοµα στον τοµέα των 

υπηρεσιών είναι γυναίκες.  

 

 

Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται και στη συγκέντρωση των γυναικών σε 

ορισµένα επαγγέλµατα, µε την πλειοψηφία των γυναικών να 

απασχολούνται σε 7 επαγγέλµατα και συγκεκριµένα στα ακόλουθα: 

υπάλληλοι γραφείου και εξυπηρέτησης πελατών, προσωπικό πωλήσεων, 

επαγγέλµατα υγείας, προσωπικών υπηρεσιών και φροντίδας, διδακτικό 

προσωπικό, βοηθοί επιστηµονικών επαγγελµάτων και χειρίστριες 

µηχανών και συναρµολόγηση. Σε αντιδιαστολή, η κατανοµή των ανδρών 

είναι πιο ισοζυγισµένη, τόσο στα επαγγέλµατα όσο και στους τοµείς 

οικονοµικής δραστηριότητας. Ακόµη και στους τοµείς και επαγγέλµατα 
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όπου οι άνδρες υπο-εκπροσωπούνται, µε εξαίρεση τον τοµέα των 

ιδιωτικών νοικοκυριών, η συµµετοχή τους είναι σηµαντική.  

 

Σηµαντική επίσης παράµετρος του οριζόντιου επαγγελµατικού 

διαχωρισµού είναι και ο τύπος της εργασίας που εκτελείται από τις 

γυναίκες και τους άνδρες ως προς το βαθµό ειδίκευσης. Έτσι, οι 

περισσότερες γυναίκες συγκεντρώνονται σε επαγγέλµατα χαµηλής 

ειδίκευσης (44,3%) και ανειδίκευτης εργασίας (23,2%). Ως εκ τούτου, από 

το σύνολο των εργαζοµένων γυναικών, µόνο το ένα τρίτο περίπου εκτελεί 

εξειδικευµένη εργασία, διανοητική (28,4%) και χειρωνακτική (4,2%), ενώ 

στα επαγγέλµατα που απαιτούν υψηλή ειδίκευση και προσόντα ανώτερης 

ή ανώτατης εκπαίδευσης, οι γυναίκες τείνουν να συγκεντρώνονται σε 

επαγγέλµατα που συνάδουν περισσότερο µε τα παραδοσιακά πρότυπα 

της γυναικείας εργασίας (όπως π.χ. ιατροί, νοσοκόµες, 

φυσιοθεραπεύτριες, εκπαιδευτικοί και δηµόσιοι υπάλληλοι), και υπο-

εκπροσωπούνται σε άλλα, όπως τεχνικά επαγγέλµατα, όπου 

παραδοσιακά απασχολούνται άνδρες.  

 

2.3.2. Κάθετος επαγγελµατικός διαχωρισµός 

Βασικό χαρακτηριστικό της κυπριακής αγοράς εργασίας αποτελεί και ο 

κάθετος επαγγελµατικός διαχωρισµός, ο οποίος ευθύνεται σηµαντικά για 

τη µισθολογική ψαλίδα σε βάρος των γυναικών. Έτσι, η σχέση µεταξύ 

γυναικών και ανδρών στους χώρους εργασίας είναι καθαρά ιεραρχική. µε 

τις γυναίκες σε θέσεις υφιστάµενες των ανδρών και µε την 

υποεκπροσώπησή τους σε διευθυντικές ή άλλες θέσεις ευθύνης. Ένας 

τρόπος απεικόνισης αυτής της πραγµατικότητας είναι  η  «γυάλινη  

οροφή»19 που  εµποδίζει  την   πρόσβαση  των  γυναικών  στις  

ανώτερες ιεραρχικά θέσεις. Σύµφωνα µε σχετική µελέτη της ΟΕΒ20, µόνο 

13% των εργαζοµένων γυναικών κατέχουν διευθυντικές ή ανώτερες 

διοικητικές θέσεις, έναντι 28% του µέσου όρου της Ε.Ε.-27, ενώ στις 50 

                                            
19

 Ο όρος ‘glass ceiling’, ο οποίος εµφανίστηκε για πρώτη φορά στο γνωστό έντυπο Wall Street 
Journal το 1985, χρησιµοποιείται µεταφορικά για να υποδείξει τα ‘αόρατα’ µεν, εµφανέστατα δε 
εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες στην επαγγελµατική τους ανέλιξη. (Economist, 21/7/2005)  
20

 Σύµφωνα µε µελέτη της ΟΕΒ για τη θέση της γυναίκας στην κυπριακή επιχείρηση, το µερίδιο των 
γυναικών σε θέσεις ανώτερης διεύθυνσης το 2004 ήταν 14,4%, δηλαδή κατά 1,4% υψηλότερο από 
το ποσοστό για το 2006. 
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µεγαλύτερες δηµόσιες εταιρείες οι γυναίκες αντιπροσωπεύονται µε 

λιγότερο από 2% στις θέσεις προέδρου ή µέλους του διοικητικού 

συµβουλίου. Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και σε επιµέρους τοµείς, όπως 

π.χ. στη δηµόσια διοίκηση, στην οποία το ποσοστό των γυναικών στο 

πρώτο επίπεδο διεύθυνσης ανέρχεται µόλις σε 18%, έναντι 33% του 

µέσου όρου της Ε.Ε.-27,21 στο Ανώτατο ∆ικαστήριο όπου οι γυναίκες 

αντιπροσωπεύονται µε µόνο 8%, έναντι 30% στην Ε.Ε.-27. Σύµφωνα µε 

άλλη έρευνα της ΟΕΒ στον τραπεζικό τοµέα και στους ηµικρατικούς 

οργανισµούς22, η αντιπροσώπευση  των γυναικών σε διευθυντικές 

(«οργανικές») θέσεις στις τράπεζες ανέρχεται σε 27,5% και στους 

ηµικρατικούς οργανισµούς σε 5,2%23. Η στασιµότητα που παρατηρείται 

στο σύνολο σχεδόν της Ε.Ε. αναφορικά  µε την επαγγελµατική εξέλιξη των 

γυναικών έρχεται σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα έρευνας του 

Ευρωβαρόµετρου24, σύµφωνα µε την οποία η πλειοψηφία των 

Ευρωπαίων πολιτών (77%) θεωρούν ότι χρειάζονται περισσότερες 

γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις και άλλες θέσεις ευθύνης.  

 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, είναι εµφανές ότι το µεγάλο χάσµα µεταξύ 

των δύο φύλων στην Κύπρο ως προς τη συµµετοχή τους σε κλάδους 

οικονοµικής δραστηριότητας και επαγγέλµατα, καθώς και στον 

καταµερισµό των θέσεων ευθύνης και του τρόπου λήψης αποφάσεων, 

διατηρείται σχεδόν αναλλοίωτο ή και χειροτερεύει, µε τις γυναίκες να 

προτιµούν ή να προτιµούνται στα «γυναικεία» επαγγέλµατα όπως 

καθορίζονται παραδοσιακά και να ανελίσσονται πολύ πιο αργά από τους 

άνδρες συναδέλφους τους. 

 
 
2.4. Εκπαίδευση  

                                            
21

 EC, DG EMPL., Database on women and men in decision-making 
22

 ΟΕΒ, Η Γυναίκα και οι Θέσεις εργασίας στον Ηµικρατικό και Τραπεζικό Τοµέα, 2006 
23

 Σηµειώνεται ότι, ενόψει του µεγέθους του δείγµατος της έρευνας (18% των εργαζοµένων 
γυναικών στους δύο τοµείς) όπως και της συγκέντρωσης των ερωτηθέντων στην περιοχή της 
Λευκωσίας, τα στοιχεία αυτά πρέπει να ληφθούν περισσότερο ως µια γενική ένδειξη παρά ως 
στατιστική αποτύπωση της επικρατούσας κατάστασης. 
24

 Ευρωβαρόµετρο, Discrimination in the European Union, Ιανουάριος 2007 
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Τις τελευταίες δεκαετίες το εκπαιδευτικό επίπεδο των εργαζοµένων 

γυναικών βελτιώνεται µε πιο  ταχείς ρυθµούς από αυτό των ανδρών, 

γεγονός που συντείνει  

στο κλείσιµο του χάσµατος των φύλων στον τοµέα αυτό. Σηµειώνεται δε 

ιδιαίτερα ότι για πρώτη φορά το 2006 ο αριθµός των εργαζοµένων 

γυναικών µε προσόντα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 60.678 ή 

50,7%, ξεπερνώντας αυτόν των ανδρών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για 

το 2005 ήταν 49,3%.  

 

Στην κατά ηλικία ανάλυση, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι νεότερες 

γυναίκες, περισσότερο παρά οι νέοι άνδρες, αυξάνουν συνεχώς τη 

συµµετοχή τους στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, γεγονός που τις 

ωθεί και σε µεγαλύτερη συµµετοχή στην εργασία και συµβάλλει στη 

βελτίωση των προοπτικών απασχόλησής τους. Το τελευταίο 

διαπιστώνεται και από το κατά πολύ υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης 

αυτών των γυναικών έναντι των γυναικών µε µόρφωση Λυκείου ή κάτω 

από αυτό. Έτσι, στις ηλικιακές οµάδες των 15-24 και 25-34 το ποσοστό 

των εργαζοµένων γυναικών µε τριτοβάθµια εκπαίδευση ανέρχεται σε 

85,2% και 51,8%, αντίστοιχα. Είναι εµφανές ότι η υπεροχή των γυναικών 

στις ηλικίες 15-24 είναι πλασµατική, δεδοµένου ότι οι νέοι άνδρες της 

οµάδας αυτής που ακολουθούν ανώτερες και ανώτατες σπουδές τις 

συµπληρώνουν αργότερα, δεδοµένης της καθυστέρησης στην έναρξη 

λόγω στρατιωτικής θητείας. Τα στοιχεία για την ηλικιακή οµάδα των 25-34 

αντανακλούν περισσότερο την πραγµατικότητα, όταν οι περισσότεροι νέοι 

άνδρες έχουν ήδη συµπληρώσει τις σπουδές τους και εργάζονται. Όπως 

θα αναµενόταν, στις µεγαλύτερες ηλικίες, το ποσοστό των γυναικών µε 

προσόντα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µειώνεται σταθερά, ανάλογα µε την 

ηλικιακή οµάδα (35-44: 49,4%, 45-54: 43,5%, 55-64: 31,6%). Εντούτοις, 

µόνο στις ηλικίες 65+, το ποσοστό των γυναικών µε τριτοβάθµια 

εκπαίδευση είναι σχεδόν ασήµαντο (5,8%). 

 

Την ίδια περίπου εικόνα εµφανίζει και η Ε.Ε., στην οποία ο αντίστοιχος 

µέσος όρος των εργαζόµενων και των δύο φύλων µε τριτοβάθµια 



 21 

εκπαίδευση είναι χαµηλότερος από της Κύπρου, η οποία εντάσσεται στην 

πρώτη οµάδα κρατών µελών µε τις καλύτερες επιδόσεις αναφορικά µε το 

δείκτη αυτό.  

 

2.4.1. Ποσοτική vs ποιοτική διαφοροποίηση στην εκπαίδευση  

Αξιοσηµείωτο εντούτοις είναι το γεγονός ότι η ποσοτική υπεροχή των 

γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν έχει επιφέρει ουσιαστικές 

ποιοτικές διαφοροποιήσεις ως προς τους κλάδους και τα θέµατα σπουδών 

που επιλέγονται  

 

 

από γυναίκες και άνδρες και τα οποία καθορίζουν εν πολλοίς τις 

επαγγελµατικές τους επιλογές. Έτσι, οι γυναίκες αποτελούν την 

καταπληκτική πλειοψηφία εκείνων µε πρώτο δίπλωµα τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης σε κλάδους σπουδών υγείας, κοινωνικής µέριµνας και 

εκπαίδευσης, ενώ υπερτερούν αισθητά των ανδρών και σε θέµατα 

διοίκησης επιχειρήσεων, τη νοµική, τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές 

επιστήµες, τη δηµοσιογραφία και τις τέχνες. Αντίθετα, οι άνδρες 

αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία σε θέµατα τεχνολογίας, τη 

µεταποιητική βιοµηχανία και τις κατασκευές, ενώ υπερτερούν κατά πολύ 

των γυναικών και στις θετικές επιστήµες, τα µαθηµατικά και τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές.25  

 

Όπως θα αναµενόταν, η κατάσταση αυτή αντανακλάται και στις επιλογές 

των κοριτσιών και αγοριών ως προς τους κλάδους/ θέµατα που 

ακολουθούν στο Λύκειο, οι οποίες υποδηλώνουν την προτίµηση και 

προσήλωσή τους σε παραδοσιακά «γυναικεία» επαγγέλµατα έναντι των 

«ανδρικών» επαγγελµάτων. Ενδεικτικό τούτου είναι και η συνεχιζόµενη 

πτωτική συµµετοχή των κοριτσιών, για παράδειγµα, σε κλάδους/ θέµατα 

τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µε ποσοστό συµµετοχής 

                                            
25

 Statistical Books, The life of women and men in Europe: A statistical portrait, 2008, Eurostat; 
Statistics in focus, 130/2007; The narrowing education gap between women and men, Eurostat, και 
Στατιστική Υπηρεσία Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2006 
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15,5%, αλλά και στο Σύστηµα Μαθητείας, στο οποίο το ποσοστό 

συµµετοχής των γυναικών µειώθηκε από 10,2% το 2004 σε 2,8% το 2006. 

Η Έκθεση Women Promote Technology26 για το 2004 διαπιστώνει ότι στην 

Κύπρο υπάρχει «ντε φάκτο» διαχωρισµός µεταξύ γυναικών και ανδρών 

στην εκπαίδευση και στην απασχόληση, µεγάλο χάσµα ως προς τη 

συµµετοχή των δύο φύλων στην ψηφιακή τεχνολογία, καθώς και χαµηλή 

συµµετοχή των γυναικών στον τοµέα της πληροφορικής και της 

τεχνολογίας.   

 
 
2.5. ∆ια Βίου Μάθηση27

  

Σε αντιδιαστολή µε την εκπαίδευση και ειδικότερα ως προς την 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, στην οποία  όπως  προαναφέρουµε  η  Κύπρος 

έχει καλές επιδόσεις  

 

τουλάχιστον όσον αφορά τις ποσοτικές παραµέτρους, στη δια βίου 

µάθηση ή κατάρτιση παρουσιάζονται σηµαντικές ελλείψεις, οι οποίες 

καταδεικνύονται από την πολύ µικρή συµµετοχή του πληθυσµού ηλικίας 

25-6428 σε αυτά τα προγράµµατα. Σύµφωνα µε στοιχεία της Αρχής 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΑνΑ∆), η οποία είναι ο κατ’ εξοχήν 

αρµόδιος φορέας για την κατάρτιση στην Κύπρο, η συµµετοχή του 

πληθυσµού 25-64 χρόνων σε προγράµµατα κατάρτισης για την περίοδο 

2003–2006 παρουσιάζει σηµαντικές αυξοµειώσεις, ιδιαίτερα το 2005 όταν 

µειώθηκε σε 5,6% από 9,3% και 7,8% το 2003 και 2004, αντίστοιχα, ενώ 

το 2006 συνέχισε την ανοδική πορεία και ανήλθε σε 8,6%. Η απόκλιση 

από το µέσο όρο της Ε.Ε. για το 2005 (για το οποίο υπάρχουν διαθέσιµα 

                                            
26

 Βασιλειάδου, Μ, Women Promote Technology: Reducing the Gender Digital Divide in Skills and 
Employment – The Case of Cyprus, 2004 
27

 Η ∆ια Βίου Μάθηση (Lifelong Learning – LLL) αποτελεί ένα από τους κεντρικούς πυρήνες 
πολιτικής της Ε.Ε. για επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας και ορίζεται ως «όλες οι 
δραστηριότητες απόκτησης γνώσεων που αναλαµβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός 
ατόµου, µε σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και/ή των προσόντων του για 
προσωπικούς, κοινωνικούς ή επαγγελµατικούς λόγους», (CEDEFOP – European Centre for the 
Development of Vocational Training). Παρά το ότι ο όρος «δια βίου µάθηση» είναι ευρύτερος, στο 
κείµενο χρησιµοποιείται και ο γνωστότερος όρος «κατάρτιση». 
28

 Τα στοιχεία αναφορικά µε τη δια βίου µάθηση αναφέρονται στις ηλικίες 25-64 έτσι ώστε να 
αποκλείονται τα άτοµα που ευρίσκονται στην τυπική εκπαίδευση (formal education) και να 
αποκλείονται άτοµα ηλικίας 65+, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δεν συµµετέχει στην αγορά 
εργασίας.   
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στοιχεία) είναι 5,2%. Είναι σηµαντικό όµως να σηµειωθεί ότι, όπως και 

στην εκπαίδευση, η συµµετοχή των γυναικών των ηλικιών 25-64 σε 

προγράµµατα κατάρτισης είναι ελαφρά µεγαλύτερη από αυτή των ανδρών, 

µε ποσοστό 8,9% το 2006 και 6,1% το 2005, έναντι 8,3% και 5,1% των 

ανδρών.  

 

Να σηµειωθεί ότι η απόκλιση από το µέσο όρο της Ε.Ε. ως προς το χάσµα 

των ποσοστών  συµµετοχής σε δια βίου µάθηση γυναικών και ανδρών 25-

64 χρόνων ήταν 1,1% και 0,7% το 2005 και 2006, αντίστοιχα. Ωστόσο, και 

στην περίπτωση της δια βίου µάθησης το υψηλότερο ποσοστό των 

γυναικών σε προγράµµατα κατάρτισης δεν συνοδεύονται από τη βελτίωση 

της θέσης των γυναικών, τόσο στην αγορά εργασίας όσο και ευρύτερα 

στην κοινωνία. 

 
 
2.5. Χάσµα Αµοιβών 

Μια από τις κύριες επιπτώσεις του επαγγελµατικού διαχωρισµού στη βάση 

του φύλου είναι και το χάσµα αµοιβών, η διαφορά δηλαδή στη µέση 

ωριαία αµοιβή γυναικών και ανδρών. Σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες 

(Ιωακείµογλου και Σουµέλη 2008, Ιωακείµογλου κ.ά. 2007)29, το χάσµα 

αµοιβών στην Κύπρο ανερχόταν το 2002 σε 24% για το σύνολο της 

οικονοµίας και σε 31% για τον ιδιωτικό ή «επιχειρησιακό» τοµέα, ενώ 

τέσσερα χρόνια αργότερα το ποσοστό αυτό  όχι  µόνο  δεν  µειώθηκε  

αλλά  αυξήθηκε  σε 25%. Η αρνητική αυτή εξέλιξη κρίνεται ιδιαίτερα 

αρνητική σε σύγκριση µε την  κατά 7 ποσοστιαίες µονάδες (από  

33%) σµίκρυνση του µισθολογικού χάσµατος κατά την περίοδο 1995–

2002. Παρά τη σχετική στασιµότητα που σηµειώνεται γενικά στο σύνολο 

της  Ε.Ε. στοζήτηµα του µισθολογικού χάσµατος µεταξύ γυναικών και 

ανδρών (µε µέσο όρο 15% το 2006 σε σύγκριση µε 17% το 1995), η 

οπισθοδρόµηση της Κύπρου την καθιστά πλέον ουραγό έναντι της 

προτελευταίας θέσης που κατείχε το 2002.  

 

                                            
29

 Ιωακείµογλου, Η, και Σουµέλη, Ε, Οι Μισθοί στην Κύπρο: Προσδιοριστικοί παράγοντες και 
µισθολογικές ανισότητες, ΙΝΕΚ-ΠΕΟ, 2008; Ιωκείµογλου, κ.ά., op. cit.  
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Εν πολλοίς, το χάσµα αµοιβών αντανακλά τη διαφορετική θέση των 

γυναικών και των ανδρών στην εργασία και την απασχόληση, η οποία 

µπορεί να συνδέεται µε τα ατοµικά χαρακτηριστικά των εργαζοµένων 

(εκπαιδευτικό επίπεδο, βαθµός εξειδίκευσης, πείρα, χρόνια υπηρεσίας, 

ηλικία, µορφή απασχόλησης, υπηκοότητα, κλπ), όπως επίσης και µε 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης (µέγεθος, επιχειρησιακή κουλτούρα), του 

τοµέα απασχόλησης αλλά και του βαθµού συνδικαλιστικής κάλυψης 

(µέγεθος, βαθµός έντασης εργασίας, ύψος παραγωγικότητας, ποσοστά 

συµµετοχής σε συντεχνίες, κλπ.).  

 

Ο παράγοντας όµως που καθορίζει το µεγαλύτερο µέρος του χάσµατος 

αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών είναι η υποτίµηση της γυναικείας 

εργασίας και η θέση που κατέχει στον καταµερισµό εργασίας στην 

οικονοµία και την οικογένεια, στη βάση της οποίας οι γυναίκες υπόκεινται 

σε άµεσες και έµµεσες διακρίσεις. Σύµφωνα µε τους Ιωακείµογλου και 

Σουµέλη (2008), «… αυτός ο καταµερισµός στηρίζει και στηρίζεται σε 

προκαταλήψεις και στερεότυπα [όπως] η αντίληψη ότι ο µισθός των 

γυναικών είναι επικουρικός, [ενώ, αντίθετα,] …καταβάλλεται ένα πριµ 

στους άνδρες απλώς για το φύλο τους ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά 

τους.» Άµεσα συνδεδεµένος µε την υποτίµηση της γυναικείας εργασίας 

είναι και ο επαγγελµατικός διαχωρισµός, τόσο ως προς τα επαγγέλµατα 

όσο και ως προς τους τοµείς στους οποίους συγκεντρώνονται οι γυναίκες, 

µε την ταύτιση συγκεκριµένων επαγγελµάτων ως «γυναικείων» και 

«ανδρικών» και τον καθορισµό παραδοσιακά χαµηλότερων αµοιβών των 

πρώτων έναντι των δεύτερων επαγγελµάτων. Τέλος, σηµαντική είναι 

επίσης στο χάσµα αµοιβών και η συµβολή της πολύ χαµηλότερης 

συµµετοχής των γυναικών στις υψηλότερες βαθµίδες της ιεραρχίας στις 

επιχειρήσεις και οργανισµούς, τόσο στον ιδιωτικό όσο και το δηµόσιο 

τοµέα.  

 

 

 



 

3:  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

3.1.  Επισκόπηση της κυπριακής έννοµης τάξης στην απασχόληση  

H απαγόρευση των διακρίσεων στη βάση, µεταξύ άλλων, του φύλου, 

κατοχυρώνεται ως θεµελιώδες δικαίωµα κατ’ αρχήν από το Σύνταγµα της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας του 1960 (Άρθρο 28, παρ. 1 και 2), καθώς και 

από συµβάσεις30 διεθνών οργανισµών, τις οποίες έχει κυρώσει η 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία και οι οποίες έχουν αυξηµένη ισχύ έναντι 

οποιουδήποτε άλλου Νόµου της ∆ηµοκρατίας. Εντούτοις, σ’ ότι αφορά 

αποκλειστικά τις συνταγµατικές πρόνοιες, σε τοµείς εκτός της 

απασχόλησης, διατηρούνται µέχρι σήµερα διατάξεις που σαφώς 

παραβαίνουν την αρχή της ισότητας των φύλων, όπως για παράδειγµα το 

Άρθρο 2, παρ. 7, εδάφιο (α), σύµφωνα µε το οποίο «Η ύπανδρος γυνή 

ανήκει εις την κοινότητα του συζύγου αυτής».  

 

Ιδιαίτερα προβληµατική στο Σύνταγµα της Κύπρου είναι η απουσία 

οποιασδήποτε πρόνοιας ή συγκεκριµένης διάταξης αναφορικά µε την ίση 

µεταχείριση γυναικών και ανδρών στην απασχόληση, µε εξαίρεση κάποιες 

γενικές αναφορές για την προστασία δικαιωµάτων και ελευθεριών που 

εγγυάται το Σύνταγµα (Άρθρο 25, παρ. 2). Αναφορικά µε τη συγκεκριµένη 

παράλειψη αλλά και άλλες περιπτώσεις, ανέκαθεν υπήρξε απροθυµία από 

όλους τους πολιτειακούς φορείς τροποποίησης και εκσυγχρονισµού του 

Συντάγµατος, επικαλούµενοι την επικρατούσα πολιτική κατάσταση, 

ιδιαίτερα από το 1974 και µετέπειτα. Ένδειξη τούτου είναι ότι µέχρι σήµερα 

το Σύνταγµα τροποποιήθηκε µόνο εκεί και όπου κρινόταν απολύτως 

απαραίτητο για σκοπούς λειτουργίας κάποιων θεσµών (π.χ. τροποποίηση 

για τη δηµιουργία οικογενειακών δικαστηρίων) ή για σκοπούς 

συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις της ∆ηµοκρατίας που προκύπτουν είτε 

από το διεθνές δίκαιο είτε από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (όπως για παράδειγµα η τελευταία τροποποίηση του Συντάγµατος 

που αναφέρουµε πιο κάτω).  

                                            
30

 Οι δύο πιο σηµαντικές τέτοιες συµβάσεις είναι η Σύµβαση του ΟΗΕ του 1979 για την Εξάλειψη 

Κάθε Μορφής ∆ιάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας, γνωστής ως CEDAW, και η Σύµβαση της ∆ΟΕ 

Αρ.100 για Ίση Αµοιβή µεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης Αξίας.   
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Σε άλλες χώρες, όπως στην Ελλάδα, οι σχετικές διατάξεις του 

Συντάγµατος όχι µόνο κατοχυρώνουν την ισότητα στην εργασία, αλλά και 

την ίση αµοιβή για όµοια  

 

ή ίσης αξίας εργασία, «ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση». ∆ηλαδή, η 

έννοια της ισότητας επεκτείνεται, καλύπτοντας και άλλα χαρακτηριστικά, 

εκτός από το φύλο, όπως θρησκεία, εθνότητα, κλπ31. Παρόµοιες ή και πιο 

προοδευτικές διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν τόσο για την ισότητα στην 

εργασία όσο και την αµοιβή για όµοια ή ίσης αξίας εργασία, απαντώνται 

στο Σύνταγµα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Ισπανίας, της 

Πορτογαλίας και της Μάλτας32.  

 

Παρόλο ωστόσο το κενό που καταγράφεται σε συνταγµατικό επίπεδο, θα 

ήταν παράλειψη να µην αναφέρουµε ότι, µε την ένταξή της στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, η Κύπρος προχώρησε σε τροποποίηση33 του 

Συντάγµατος για την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου γενικά, µε την 

προσθήκη του νέου Άρθρου 1Α. Με τη διάταξη αυτή αναγνωρίζεται 

ουσιαστικά η αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου ακόµα και έναντι 

του ίδιου του Συντάγµατος. Επισηµαίνεται ότι στο κοινοτικό δίκαιο 

περιλαµβάνονται όλες οι Συνθήκες και η δευτερογενής νοµοθεσία όπως οι 

Κανονισµοί, οι Οδηγίες και οι Αποφάσεις της Ε.Ε., περιλαµβανόµενων 

βεβαίως και αυτών που αφορούν στην ίση µεταχείριση γυναικών και 

ανδρών στην απασχόληση και την ίση αµοιβή. Πρωταρχικής σηµασίας 

προς τούτο είναι το άρθρο 141 της Συνθήκης περί Ίδρυσης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣυνθΕΚ) (πρώην 119 ΣυνθΕΚ) που επιβάλλει 

σαφή υποχρέωση για τήρηση της αρχής της ισότητας της αµοιβής µεταξύ 

ανδρών και γυναικών. Σύµφωνα µάλιστα µε πάγια νοµολογία του 

∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ), το άρθρο αυτό παράγει 

άµεσο αποτέλεσµα υπέρ των ιδιωτών στο εσωτερικό δίκαιο κάθε κράτους 

µέλους της Ε.Ε. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµα και αν δεν υπήρχε εσωτερική 

                                            
31

 Αρθρο 22, παρ. 1, εδάφιο β, cit. Γιαννικούρου, Μ. και Σουµέλη, Ε., Οκτ. 2002 
32

 Ιταλία – Άρθρο 37, Ισπανία – Div. 1, Μέρος 35, Πορτογαλία – Άρθρο 59, 
 
Μάλτα – Άρθρο 14 

33
 Με το Νόµο περί της Πέµπτης Τροποποίησης του Συντάγµατος, Ν. 27(Ι)/2006 
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νοµοθεσία στην Κύπρο για κατοχύρωση του δικαιώµατος της ίσης αµοιβής 

για όµοια ή ίσης αξίας εργασία, οι εργαζόµενες/οι στην Κύπρο θα 

µπορούσαν να επικαλεστούν απ΄ ευθείας το άρθρο αυτό της ΣυνθΕΚ 

ενώπιον δικαστηρίων και να ζητήσουν την άρση των µισθολογικών 

διακρίσεων που τυχόν προβλέπονται σε νόµο, συλλογική ή ατοµική 

σύµβαση, ή πρακτική µιας επιχείρησης ή οργανισµού, είτε στον ιδιωτικό 

είτε στο δηµόσιο τοµέα.  

 

Κατά τη γνώµη µας, πρόκειται για µια καθοριστικής σηµασίας θέση αφ’ 

ενός µεν γιατί  οι  αποφάσεις  του  ∆ΕΚ  είναι  πλήρως  δεσµευτικές  για 

όλα τα κράτη µέλη  

αφού ερµηνεύουν το κοινοτικό δίκαιο, αφ’ ετέρου δε γιατί είναι από τις 

λίγες περιπτώσεις όπου το ∆ΕΚ αναγνωρίζει άµεσο αποτέλεσµα για 

άρθρα της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Σε καµιά όµως περίπτωση η τροποποίηση του Συντάγµατος για την 

εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου από µόνη της δεν επιτυγχάνει την 

προώθηση και επίτευξη της ουσιαστικής και πραγµατικής ισότητας στην 

απασχόληση, περιλαµβανόµενης και της ίσης αµοιβής για ίδια ή ίσης αξίας 

εργασία, για την οποία αναγκαία παράµετρος είναι οι θετικές δράσεις ή 

θετικές διακρίσεις34, µια πτυχή την οποία αγνοεί πλήρως η πέµπτη 

συνταγµατική τροποποίηση. Έχει πλέον αναγνωριστεί από την Ε.Ε. και 

τους θεσµούς της αλλά και από ειδικούς ότι οι θετικές δράσεις οδηγούν 

στην προώθηση και επίτευξη της ουσιαστικής και πραγµατικής ισότητας 

των φύλων35. Παρά ταύτα, τόσο οι διατάξεις του άρθρου 141 της ΣυνθΕΚ 

όσο και των κοινοτικών Οδηγιών για τις θετικές δράσεις έχουν δυνητικό και 

όχι υποχρεωτικό χαρακτήρα. Σε ότι αφορά την Κύπρο, οι θετικές δράσεις 

                                            
34

 Υιοθετώντας τον ορισµό της Ε.Ε., οι «θετικές δράσεις» ορίζονται από το Νόµο περί της Ισότητας 
στην Απασχόληση και την Επαγγελµατική Εκπαίδευση (Ν. 205 (Ι)/2002, ως “µέτρα τα οποία, προς 
το σκοπό εξασφαλίσεως πλήρους και ουσιαστικής ισότητας ανδρών και γυναικών στον 
επαγγελµατικό βίο, προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήµατα για τα άτοµα του φύλου που εκπροσωπείται 
λιγότερο σε θέσεις εργασίας ή βαθµίδας επαγγελµατικής ιεραρχίας ή τοµείς επαγγελµατικής 
εκπαιδεύσεως, και κυρίως για τις γυναίκες, ώστε να τα διευκολύνουν να ασκήσουν µια 
επαγγελµατική δραστηριότητα, ή τα οποία προλαµβάνουν ή αντισταθµίζουν µειονεκτήµατα στην 
επαγγελµατική σταδιοδροµία των ατόµων αυτών». Σηµαντικό είναι και το ότι τα µέτρα προστασίας 
των γυναικών λόγω εγκυµοσύνης, τοκετού, γαλουχίας ή µητρότητας δεν αποτελούν θετικές 
δράσεις.  
35

 Marc de Vos, Beyond Formal Equality, Βρυξέλλες, 2007; Barbara Cohen, Understanding Positive 
Action: From theory to Practice, ENAR conference, Βρυξέλλες, 26-27/11/2007. 
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ως έννοια όπως και η φιλοσοφία που τις διέπει έχουν ήδη απορριφθεί από 

το Ανώτατο ∆ικαστήριο σε αριθµό υποθέσεων στις οποίες αποφάσισε σε 

σχέση µε θέµατα παθόντων36, κρίνοντας τη σχετική νοµοθεσία ως 

αντισυνταγµατική όχι ως προς τις πρόνοιες της αναφορικά µε την 

ποσόστωση, αλλά στο σύνολο των διατάξεων οι οποίες, σύµφωνα µε τη 

νοµολογία, δηµιουργούν διακρίσεις, ανατρέποντας την ισότητα των 

υποψηφίων έναντι του Νόµου, σε αντίθεση µε τα προβλεπόµενα από το 

άρθρο 28 του Συντάγµατος37.  

 

Με βάση τα πιο πάνω, εικάζεται ότι η θέση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου θα 

είναι παρόµοια και στην περίπτωση τυχόν θετικών δράσεων για την 

επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών στην 

εργασία και την αµοιβή, οι οποίες θα εδράζονται στην ίδια λογική όπως και 

για τους παθόντες.  

 

Παρενθετικά, σηµειώνεται ότι η στάση που κατά κανόνα υιοθετεί το 

Ανώτατο ∆ικαστήριο στην Κύπρο ως προς την εφαρµογή του κοινοτικού 

δικαίου µπορεί να χαρακτηρισθεί ως τουλάχιστον διστακτική στην 

αποδοχή µιας πιο προοδευτικής ερµηνείας τόσο του γράµµατος όσο και, 

κυρίως, του πνεύµατος και των στοχεύσεων του κοινοτικού δικαίου. 

Επίσης, πολύ σπάνια αναφέρεται στη νοµολογία του ∆ΕΚ, χωρίς να 

φαίνεται διατεθειµένο να αξιοποιήσει τη διαδικασία των προδικαστικών 

παραποµπών στο ∆ΕΚ για ερµηνεία38, όπως π.χ. στην περίπτωση της 

Οδηγίας 2003/109/ΕΚ για τους µακρόχρονα διαµένοντες µετανάστες από 

τρίτες χώρες39. Στην προκείµενη περίπτωση, είναι εµφανές ότι η στάση 

που τηρεί το Ανώτατο ∆ικαστήριο διέπεται από τη φιλοσοφία της 

διασφάλισης της τυπικής ισότητας και µόνο, αγνοώντας την προώθηση 

της ουσιαστικής ισότητας.  

                                            
36

 Γνωµάτευση της Νοµικής Υπηρεσίας (Γενικού Εισαγγελέα) της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας επί του 
θέµατος των παθόντων. 
37

 Ο περί παροχής Ίσων Ευκαιριών για την Επαγγελµατική Αποκατάσταση των Παθόντων και των 
Τέκνων των Εγκλωβισµένων Νόµος 100(1)/98) όπως και ο νέος περί παθόντων Νόµος 87(1)/2004. 
Υποθέσεις Κυπριακή ∆ηµοκρατία ν. Ε.Κ. (2002) 3 Α.Α.∆. 534, Χ.Κ κ.ά. ν. Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 
Α.Ε. 56/06, Κ.Κ. και Γ.Π., 896/2004 και 908/2004, Cyprus Legal Portal, http//:www.leginetcy.com 
38

 ∆εδοµένων των αρµοδιοτήτων του ∆ΕΚ να ερµηνεύει πρώτο κατ’ ουσία το κοινοτικό δίκαιο, τα 
εθνικά δικαστήρια άλλων χωρών µελών χρησιµοποιούν ευρύτατα τις προδικαστικές παραποµπές σ’ 
αυτό µε σκοπό την ερµηνεία της κοινοτικής νοµοθεσίας. 
39

 Υπόθεση Motilla vs Κυπριακή ∆ηµοκρατία, Αρ. 673/2006, 21/1/2008. 
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Το ίδιο περίπου πνεύµα φαίνεται να διαποτίζει και τη στάση της πολιτείας. 

Ενδεικτικό τούτου είναι ότι η κυπριακή πολιτεία ουδέποτε µέχρι σήµερα 

προώθησε θετικές δράσεις στον τοµέα της ισότητας των φύλων γενικά και 

στον τοµέα της απασχόλησης ιδιαίτερα. Κι αυτό, παρά τη δεινή θέση της 

Κύπρου σε πολλούς τοµείς της ισότητας των φύλων στην εργασία, 

ιδιαίτερα ως προς το χάσµα αµοιβών και τον επαγγελµατικό διαχωρισµό 

µεταξύ γυναικών και ανδρών, και παρά τη συµπερίληψη στη σχετική 

νοµοθεσία (άρθρο 6 του Ν. 205(Ι)/2002) ότι «οι θετικές δράσεις συνάδουν 

προς τον παρόντα Νόµο και εξυπηρετούν το σκοπό του», όπως και (άρθρο 

7 του τροποποιητικού Ν. 40(Ι)/2006) περί της υποχρέωσης της αρµόδιας 

αρχής να υποβάλλει κάθε 4 χρόνια στην Ε.Ε. «… έκθεση περί της 

εφαρµογής των µέτρων αυτών [δηλαδή, των θετικών δράσεων], ιδίως υπέρ 

των γυναικών».   

 

Σε αντίθεση, σε άλλες χώρες της Ε.Ε. η ενεργός προώθηση θετικών 

δράσεων θεωρείται  ότι έχει  συνεισφέρει  στη µείωση  του χάσµατος της 

ανισότητας µεταξύ γυναικών  και  ανδρών,  γεγονός  προς    το  οποίο  

αδιαµφισβήτητα  συνέβαλε  η  

ξεκάθαρη προσέγγιση της Ε.Ε. στο θέµα όπως αυτό αντικατοπτρίζεται 

µέσω του άρθρου 141 της ΣυνθΕΚ, στο τέταρτο µέρος του οποίου 

αναφέρονται συγκεκριµένα τα εξής:   

 

«Προκειµένου να εξασφαλιστεί εµπράκτως η πλήρης ισότητα µεταξύ 

ανδρών και γυναικών στην εργασία, η αρχή της ίσης µεταχείρισης δεν 

εµποδίζει τα κράτη µέλη να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν µέτρα που 

προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήµατα, τα οποία διευκολύνουν το λιγότερο 

εκπροσωπούµενο φύλο να συνεχίσει µια επαγγελµατική δραστηριότητα ή 

προλαµβάνουν ή αντισταθµίζουν τα µειονεκτήµατα στην επαγγελµατική 

σταδιοδροµία.» 
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Προς την ίδια κατεύθυνση σηµαντική είναι και η συνεισφορά της 

νοµολογίας του ∆ΕΚ. Ενδεικτικά αναφέρεται η απόφαση Badeck40, βάσει 

της οποίας τα "θετικά µέτρα" υπέρ των γυναικών θεωρούνται αναγκαία για 

την επίτευξη της "ουσιαστικής ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών". Στην 

ουσία, µε την υπόθεση αυτή το ∆ΕΚ έθεσε τις προϋποθέσεις που πρέπει 

να συντρέχουν για την αποδοχή των θετικών δράσεων και για την 

ερµηνεία του πότε αυτές δεν συνιστούν διάκριση. Mε βάση τη νοµολογία 

του ∆ΕΚ το οποίο ερµήνευσε την Οδηγία 76/207/EOK41 οι προϋποθέσεις 

αυτές είναι οι ακόλουθες: 

• Πρέπει να υφίσταται υπο-εκπροσώπηση γυναικών στο 
συγκεκριµένο τοµέα. 

• Τα προσόντα των υποψηφίων πρέπει να είναι ίσα. 

• Πρέπει να λαµβάνονται στο πλαίσιο προγράµµατος θετικών 
δράσεων. 

• Πρέπει να διασφαλίζεται η αντικειµενική αξιολόγηση. 

• ∆εν πρέπει να υπάρχει υπέρτερος λόγος που να µην επιτρέπει τη 
λήψη θετικών δράσεων (π.χ. σύγκρουση µε άλλες βασικές 
αρχές). 

 

Πέραν όµως της προαναφερόµενης τροποποίησης του Συντάγµατος για 

την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου, η Κύπρος ήταν υποχρεωµένη να 

εναρµονίσει το εσωτερικό της δίκαιο µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Έτσι, η 

ισότητα των φύλων στην  απασχόληση  και  την  εργασία  και  η  ίση  

αµοιβή  για  όµοια  ή  ίσης αξίας  

εργασίας κατοχυρώθηκαν νοµοθετικά, κυρίως µε τους Νόµους 205(Ι)/2002 

και 177(Ι)/2002, αντίστοιχα42. Πολύ συνοπτικά, οι βασικές αρχές που 

κατοχυρώνονται στους Νόµους αυτούς είναι οι ακόλουθες:  

                                            
40

 Υπόθεση µε Αρ. C-158/97, 28/3/2000, cit. Γιαννικούρου, Μ. και Σουµέλη, Ε., Οκτ. 2002 
41

 Πρόκειται για τη ‘βασική’ Οδηγία του Συµβουλίου για την εφαρµογή της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την 
επαγγελµατική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας, 9/2/1976 
42

, Ο περί Ίσης Αµοιβής µεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης 
Αξίας Νόµος 177(Ι)/2002, µε ηµεροµηνία έκδοσης 27/9/2002, και Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών 
και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση Νόµος 205(Ι)/2002, µε 
ηµεροµηνία έκδοσης 6/12/2002, οι οποίοι έχουν έκτοτε τροποποιηθεί, πάντοτε µε σκοπό την 
εναρµόνιση µε το κοινοτικό δίκαιο.  
Άλλες πτυχές της ισότητας στην εργασία και την απασχόληση κατοχυρώθηκαν και µε άλλες 
νοµοθεσίες, όπως π.χ. για τα σχέδια κοινωνικής ασφάλισης (Ν.133(Ι)/2002), την προστασία της 
µητρότητας (Νόµοι 1997 έως 2007) και τη γονική άδεια (Ν. 69(Ι)/2002 και 111(Ι)/2007). 
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• Η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία και την 
απασχόληση, την κατάρτιση και την ανέλιξη, αλλά και ως προς την 
πρόσβαση στην εργασία, την απασχόληση και την κατάρτιση, τους 
όρους και τις συνθήκες εργασίας, περιλαµβανόµενης της ίσης 
αµοιβής για όµοια ή ίσης αξίας εργασία. 

• Στην έννοια της διάκρισης λόγω φύλου περιλαµβάνονται τόσο η 
άµεση όσο και η έµµεση διάκριση, η παρενόχληση, η σεξουαλική 
παρενόχληση και η εντολή για διακριτική µεταχείριση. 

• Μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των γυναικών λόγω 
εγκυµοσύνης ή µητρότητας δεν µπορούν να θεωρηθούν θετική 
διάκριση ή θετικές δράσεις.  

• Η θυµατοποίηση λόγω καταγγελίας των διακρίσεων απαγορεύεται.  

• Αντιστροφή του βάρους απόδειξης στις δικαστικές διαδικασίες, 
µεταφέρεται δηλαδή η υποχρέωση στον εργοδότη να αποδείξει ότι 
δεν έγινε διάκριση.  

• Υποχρέωση των εργοδοτών να υιοθετούν µέτρα και να 
διαβουλεύονται µε τους εργαζόµενους, τις οργανώσεις τους και 
άλλους κοινωνικούς φορείς για την προώθηση της ισότητας. 

• Ο διορισµός της Αρχής Ισότητας (Επίτροπος ∆ιοικήσεως) ως 
εξωδικαστικού µηχανισµού ελέγχου. 

• Η παροχή ανεξάρτητης συνδροµής στα θύµατα διακρίσεων από την 
Επιτροπή Ισότητας, η οποία ιδρύθηκε µε βάση το Νόµο 
205(Ι)/2002). 

• Η παροχή του δικαιώµατος ελέγχου για την τήρηση του Νόµου σε 
συνδικαλιστικές οργανώσεις ή άλλες οργανώσεις ή νοµικά 
πρόσωπα, περιλαµβανόµενης και της δικαστικής διαδικασίας.  

 
Αναφορικά µε τους δύο προαναφερόµενους Νόµους, ενώ η χρονική 

διαφορά στη θέσπισή τους ήταν θέµα µόνο λίγων µηνών, ο ορισµός της 

‘αµοιβής’ διαφέρει µεταξύ τους µε τρόπο που παραπλανεί ως προς την 

ουσιαστική διαφορά µεταξύ της σχέσης εργοδότη–εργοδοτούµενου, από 

τη µια και, από την άλλη, οποιασδήποτε άλλης σχέσης που συνεπάγεται 

εργασία και την αµοιβή της. Συγκεκριµένα, στο νόµο  για  την   ισοµισθία, η  

αµοιβή  «περιλαµβάνει τη συνήθη  

 

βασική παροχή και οποιεσδήποτε πρόσθετες παροχές που καταβάλλονται 

απευθείας ή εµµέσως, είτε σε χρήµα είτε σε είδος, από τον εργοδότη προς 

τον εργοδοτούµενο σε αντάλλαγµα προσφερθείσας εργασίας». Ο ορισµός 

αυτός είναι προβληµατικός ενόψει ακριβώς της αντίληψης που εισάγεται 

περί της εργασίας και της σχέσης εργοδότη-εργοδοτούµενου 
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(Γιαννακούρου 2002), γεγονός που παραβαίνει την Οδηγία 75/117/ΕΟΚ, η 

οποία υποχρεώνει τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν τις διατάξεις του άρθρου 

141ΣυνθΕΚ, σύµφωνα µε το οποίο η αµοιβή ορίζεται πολύ συγκεκριµένα 

ως «ο µισθός ή το ηµεροµίσθιο και όλα τα άλλα οφέλη που παρέχονται, 

άµεσα ή έµµεσα, σε χρήµα ή σε είδος, από τον εργοδότη στον εργαζόµενο, 

λόγω της σχέσεως εργασίας». Κι αυτό, παρά το ότι η υποτιθέµενη 

πρόθεση του νόµου Ν. 177(Ι)/2002 ήταν η εναρµόνιση µε την πιο πάνω 

Οδηγία. Αντίθετα, στο νόµο για Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών 

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

αµοιβή ορίζεται όπως στην Οδηγία, αποκαθιστώντας έτσι την ορθότητα 

της σχέσης εργοδότη–εργοδοτούµενου. 

 

Αναµένεται ωστόσο πως το πρόβληµα της ερµηνείας της αµοιβής θα 

επιλυθεί σύντοµα µε την ενσωµάτωση της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

2006/54/ΕΚ43, µε προθεσµία ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο των κρατών-

µελών µέχρι τον Αύγουστο 200844. Συγκεκριµένα, πρόκειται για Οδηγία 

πλαίσιο, η οποία ουσιαστικά ενοποιεί και αναδιατυπώνει τις υπάρχουσες 

Οδηγίες για την ισότητα ανδρών και γυναικών στην εργασία και την 

απασχόληση, στη βάση και της εµπειρίας των 30 και πλέον χρόνων από 

την εισαγωγή της αρχής της ίσης µεταχείρισης γυναικών και ανδρών. Στην 

Οδηγία τονίζεται ότι η ισότητα γυναικών και ανδρών, ως «καθήκον» και 

«στόχος» της Κοινότητας «επιβάλλουν θετική υποχρέωση προαγωγής της 

στο πλαίσιο όλων των κοινοτικών δραστηριοτήτων». Η ενσωµάτωσή της, 

εποµένως, στο εθνικό δίκαιο της Κύπρου όπως και των άλλων κρατών-

µελών της Ε.Ε., δεν πρόκειται να επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στη 

νοµική προστασία που ήδη παρέχεται, δηµιουργεί όµως τις προϋποθέσεις 

για διόρθωση της µη ορθής ενσωµάτωσης όλων των προηγούµενων 

Οδηγιών. 

 

                                            
43

 Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ηµεροµηνίας 5/7/2006, 
για την εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 
θέµατα εργασίας και απασχόλησης (Αναδιατύπωση) 
44

 Για την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ εκκρεµούν ενώπιον της Βουλής των 
Αντιπροσώπων προς εξέταση τρία νοµοσχέδια που τροποποιούν τρεις σχετικές µε την ισότητα 
ανδρών και γυναικών νοµοθεσίες και πιο συγκεκριµένα αυτές που αφορούν την ισότητα στην 
αµοιβή, την ισότητα στην απασχόληση γενικά καθώς και την ισότητα σε σχέση µε τα επαγγελµατικά 
σχέδια κοινωνικής ασφάλισης.   
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3.2. Νοµολογία 

Αποτελεί πλέον αξίωµα ότι η νοµοθεσία από µόνη της δεν µπορεί να 

επιφέρει τις επιδιωκόµενες αλλαγές σε κανένα τοµέα, περιλαµβανόµενης 

και της ισότητας των φύλων στην απασχόληση και της ισοµισθίας. Γιαυτό, 

η νοµολογία διαδραµατίζει κρίσιµης σηµασίας ρόλο προς την κατεύθυνση 

αυτή, δεδοµένου ότι ερµηνεύει και, ουσιαστικά, προωθεί την έµπρακτη 

εφαρµογή των προθέσεων και στόχων του νοµοθέτη αλλά και στηλιτεύει 

όσους παρανοµούν.  

 
3.2.1. Ανώτατο ∆ικαστήριο 

Από την ανασκόπηση της νοµολογίας στην Κύπρο προκύπτει ότι αυτή 

είναι ιδιαίτερα πενιχρή στον υπό µελέτη τοµέα, µε πολύ λίγες/ους 

εργαζόµενες/ους να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για διεκδίκηση των 

δικαιωµάτων τους σχετικά µε ζητήµατα ισότητας των δύο φύλων στην 

εργασία και την ίση αµοιβή. ∆εδοµένης δε της πληθώρας των δικαστικών 

προσφυγών για εργασιακά θέµατα, τουλάχιστον στον ευρύτερο δηµόσιο 

τοµέα (δηλαδή στη δηµόσια υπηρεσία και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 

δικαίου όπως οι ηµικρατικοί οργανισµοί και οι δήµοι), η κατάσταση αυτή 

δεν µπορεί να αποδοθεί σε γενικότερη ολιγωρία των εργαζόµενων να 

προσφύγουν σε δικαστική διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους. Η 

καταπληκτική, όµως, πλειοψηφία των προσφυγών αυτών στο Ανώτατο 

∆ικαστήριο επικεντρώνεται σε θέµατα διορισµού και προαγωγών, στη 

βάση κριτηρίων που δεν έχουν καµιά απολύτως σχέση µε την ισότητα 

στην εργασία και την αµοιβή και καταχωρούνται είτε από υπαλλήλους του 

δηµόσιου τοµέα είτε αιτητές που διεκδικούν θέσεις στο δηµόσιο. Ενδεικτικό 

της στάσης των κυπριακών δικαστηρίων στις υποθέσεις αυτές είναι το 

γεγονός ότι πάµπολλες υποθέσεις κρίνονται στη βάση «διαδικαστικών» 

σηµείων (π.χ. η σύσταση ή/και σύνθεση αρµοδίων οργάνων όπως 

επιτροπές αξιολόγησης και διοικητικά συµβούλια, η απουσία ή παρουσία 

υπηρεσιακών παραγόντων σε συνεδρίες και ο χρόνος αποχώρησής τους 

από αυτές, κλπ), τα οποία οι διάφορες υπηρεσίες σπεύδουν να 

«διορθώσουν» και στη συνέχεια να επαναδιορίσουν τους ίδιους 
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υπαλλήλους για την προαγωγή ή διορισµό των οποίων είχαν καταχωρηθεί 

οι προσφυγές. Σε κάθε περίπτωση, το επακόλουθο κενό που έχει 

δηµιουργηθεί περιορίζει τον ουσιαστικό έως και κρίσιµο ρόλο που θα 

µπορούσε δυνητικά να διαδραµατίσει η νοµολογία στην προώθηση της 

ισότητας στην εργασία και οδηγεί στη µηδενική σχεδόν παρέµβασή της 

στην αποτελεσµατικότερη πρακτική εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.  

Πρέπει επίσης να προβληµατίσει κατά πόσο ο ακυρωτικός έλεγχος του 

Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, το οποίο δεν εξετάζει την ουσία της υπόθεσης και 

δεν µπορεί να καταλήξει το ίδιο σε τελική διευθέτηση της διαφοράς µε 

δεσµευτική απόφασή του, µπορεί να θεωρηθεί αποτελεσµατικό ένδικο 

µέσο σε σχέση µε παραβιάσεις της αρχής της ίσης µεταχείρισης λόγω 

φύλου στην απασχόληση.  

 

Απ΄ αυτή την άποψη είναι ιδιαίτερα σηµαντική η πρόσφατη απόφαση της 

Ολοµέλειας του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου45 σε σχέση µε τους έκτακτους 

υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα, στην οποία το Ανώτατο περιόρισε τη 

δικαιοδοσία του προς όφελος των δικαστηρίων εργατικών διαφορών 

επειδή, σύµφωνα µε το Νόµο 98(Ι)/2003 που ρυθµίζει τα θέµατα των 

εργοδοτουµένων µε εργασία ορισµένου χρόνου, αρµόδια δικαστήρια είναι 

αυτά των εργατικών διαφορών, ανεξάρτητα από το ότι η διαφορά 

αφορούσε θέσεις απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα. ∆εδοµένου ότι η 

πλειοψηφία των νόµων που διέπουν την απασχόληση, 

περιλαµβανοµένων αυτών για την ίση µεταχείριση µεταξύ των φύλων, 

ορίζουν τα δικαστήρια εργατικών διαφορών ως αρµόδια δικαστήρια, η 

στάση αυτή του Ανωτάτου ενδεχοµένως να έχει ευρύτερες συνέπειες 

όσον αφορά τη δικαστική προστασία στα εργασιακά θέµατα.  

 

Σε κάθε περίπτωση, κάποιες εξαιρέσεις στον κανόνα υπάρχουν, αλλά είναι 

πολύ λίγες για να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίµα που δηµιουργείται από 

την ελάχιστη ως µηδενική παρουσία της νοµολογίας στον τοµέα της 

ισότητας στην εργασία. Εντούτοις, είναι σηµαντικό να παρατεθούν κάποιες 

από τις υποθέσεις αυτές επειδή αναδεικνύουν όχι µόνο την άρση της 

                                            
45

 Υπόθεση ΑΑ vs Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µέσω Υπουργείου Οικονοµικών, Τµήµα ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Προσωπικού, µε Αρ. 1546/06 και ηµ. 21/1/2008. 
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ανισότητας στην εργασία στις συγκεκριµένες επίδικες περιπτώσεις αλλά 

και τον καταλυτικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η νοµολογία 

ευρύτερα. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι οι περισσότερες υποθέσεις 

αφορούν στην περίοδο πριν από τη θέσπιση της υφιστάµενης νοµοθεσίας 

για την ισότητα στην εργασία και την ίση αµοιβή, δηλαδή µέχρι και το 

199246.  

 

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η υπόθεση Α.Μ. vs Αρχής 

Βιοµηχανικής Κατάρτισης – ΑΒΚ  (έκτοτε Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

∆υναµικού)47,  κατά την  

οποία τέθηκε το θέµα της διάκρισης ενόψει του φύλου της ενάγουσας και 

πιο συγκεκριµένα της κατάστασης της υγείας της και την οποία η 

ενάγουσα κέρδισε. Με την προσφυγή της, η ΑΜ, αιτήτρια για µια από τις 

τρεις κενές θέσεις στον οργανισµό, αµφισβήτησε την ορθότητα της 

απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΒΚ να την αποκλείσει ως 

υποψήφια για µια από τις πιο πάνω θέσεις επειδή, ενώ η ∆ιευθύντρια της 

ΑΒΚ της επέτρεψε («για ανθρωπιστικούς λόγους») να παρακαθίσει σε 

γραπτό διαγωνισµό µόνη της, νοουµένου ότι την ηµέρα που έγινε αυτός 

για τους υπόλοιπους αιτητές των θέσεων η ίδια είχε εισαχθεί σε κλινική για 

ιατρική επέµβαση που κατέληξε σε τερµατισµό της εγκυµοσύνης της µε 

αποβολή, η διευθέτηση αυτή, σύµφωνα µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

ΑΒΚ, «παραβίαζε την αρχή της ισότητας και το αδιάβλητο του 

διαγωνισµού».  

 

Η σηµασία της υπόθεσης αυτής, όπως τόνισε και ο Πρόεδρος του 

Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, ∆ικαστής Αρτεµίδης, έγκειται στο ότι το 

«πρωτότυπο και πολύ σοβαρό νοµικό ζήτηµα …, [το οποίο] «προκύπτει 

από τη βιολογική διαφορά της γυναίκας από τον άντρα ...[και] το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό του φύλου της, να κυοφορεί στο σώµα της το έµβρυο για 

την αναπαραγωγή και διαιώνιση του ανθρώπινου είδους», είναι 

συνταγµατικής τάξης και αφορά την εφαρµογή της ισότητας και της 

                                            
46

 Ο περί Ίσης Αµοιβής µεταξύ Ανδρών και Γυναικών δια Εργασία Ίσης Αξίας Νόµος 158/89, ο 
οποίος τέθηκε σε εφαρµογή στις 27/10/1992 και ο οποίος, µαζί µε τροποποιητικό του νόµο, 
καταργήθηκε από 1/1/2003, µε την εφαρµογή του νόµου για την ίση αµοιβή Ν.177(Ι)/2002.  
47

 Υπόθεση Αρ. 676/89, 19/6/1992, Cyprus Legal Portal, http//:www.leginetcy.com 
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ισονοµίας. Συγκεκριµένα, ο ∆ικαστής έθεσε το ερώτηµα κατά πόσο 

“Παραβιάστηκε η αρχή της ισότητας επειδή παρασχέθηκε η ευκαιρία στην 

αιτήτρια να παρακαθίσει µόνη της στο γραπτό διαγωνισµό, ενόψει της 

ειδικής βιολογικής ταλαιπωρίας της υγείας της, που δεν της επέτρεψε να 

συµµετάσχει στις κοινές γραπτές εξετάσεις ή, αντίθετα, η απόφαση της 

[ΑΒΚ] να την αποκλείσει από υποψήφια … απολήγει σε άνιση µεταχείρισή 

της;” Η απάντηση του ∆ικαστή Αρτεµίδη, µε εκτενείς αναφορές στο 

σύνταγµα, διεθνείς συµβάσεις, νοµοθεσίες και νοµική βιβλιογραφία, είναι 

καθοριστικής σηµασίας. «Μολονότι η αρχή αυτή [ότι, δηλαδή, µε τη 

διευθέτηση που επέτρεψε στην αιτήτρια να παρακαθίσει µόνη της σε 

γραπτό διαγωνισµό, παραβιάστηκε η αρχή της ισότητας και το αδιάβλητο 

του διαγωνισµού], ως γενική και αφηρηµένη, εντυπωσιάζει µε τη 

συλλογιστική της, εν τούτοις φρονώ πως αν εφαρµοστεί στα … ιδιαίτερα 

περιστατικά της υπό κρίση υπόθεσης απολήγει στην πράξη σε άνιση 

µεταχείριση της αιτήτριας. ... Η … επίδικη απόφαση του Συµβουλίου … 

φρονώ ότι κατέληξε σε τέτοια αδικία εις βάρος της που δεν είναι δυνατό να 

γίνει ανεκτή από τη δικαιοσύνη.»  

 

Η απόφαση αυτή του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου ευθυγραµµίζεται πλήρως µε 

αποφάσεις του ∆ΕΚ σε µεγάλο αριθµό υποθέσεων48 σχετικά µε την 

προστασία της µητρότητας, το οποίο έχει καταστήσει σαφές ότι η 

δυσµενής µεταχείριση των γυναικών που συνδέεται µε την εγκυµοσύνη ή 

τη µητρότητα αποτελεί άµεση διάκριση λόγω φύλου και ως εκ τούτου 

απαγορεύεται ρητά, όπως προβλέπεται και στην Oδηγία 76/207/ΕΟΚ 

(άρθρα 2, παράγραφος 1, και 5, παράγραφος 1). 

 

Άλλη µια περίπτωση, αυτή τη φορά µετά τη θέσπιση της εναρµονιστικής 

νοµοθεσίας, είναι η υπόθεση ∆.Σ. vs Κυπριακής ∆ηµοκρατίας49, στην 

οποία τίθεται και πάλι το θέµα της βιολογικής διαφοράς των δύο φύλων, 

από διαφορετική όµως προοπτική και µε διαφορετικό αποτέλεσµα ως 

                                            
48

 Ενδεικτικά αναφέρονται οι Yποθέσεις C-460/06, Paquay, 11/10/2007; C-191/03, McKenna, 
8/9/2005; C-394/96, Brown, 30/6/1998, στις οποίες, παρά το ότι δεν αφορούσαν παρόµοια 
περιστατικά, οι αποφάσεις του ∆ΕΚ ήταν καταπελτικές αναφορικά µε την υποχρέωση των µελών 
κρατών να διασφαλίζουν την προστασία της µητρότητας τόσο κατά την πρόσβαση στην 
απασχόληση όσο και τη διατήρησή της ιδιαίτερα έναντι άµεσων διακρίσεων.  
49

 Υπόθεση Αρ. 535/2004, 24/5/2005.  
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προς την έκβαση της προσφυγής, η οποία απέτυχε. Ως υποψήφια για µια 

θέση στο αστυνοµικό σώµα, η ενάγουσα θεώρησε ως άνιση µεταχείριση 

τον αποκλεισµό της από τη διαδικασία πρόσληψης λόγω του ύψους της. Η 

άνιση αυτή µεταχείριση στηρίχθηκε, σύµφωνα µε τον ισχυρισµό της, σε 

«ultra vires» (καθ΄ υπέρβαση του Νόµου) σχέδιο υπηρεσίας και «ultra 

vires» Κανονισµούς που διέπουν τα των προσλήψεων στην αστυνοµία, 

σύµφωνα µε τους οποίους το ύψος των υποψηφίων, διαφορετικό για 

άνδρες και γυναίκες, είναι αποφασιστικής σηµασίας προσόν. Η ενάγουσα 

υποστήριξε επίσης ότι οι σχετικές πρόνοιες του σχεδίου υπηρεσίας και 

των Κανονισµών παραβιάζουν το άρθρο 28 του Συντάγµατος και την αρχή 

της ισότητας και, ως εκ τούτου, είναι αντισυνταγµατικές. Απορρίπτοντας 

την προσφυγή, το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν παραβιάστηκε το άρθρο 

28 γιατί αυτό «δεν υπονοεί την έννοια της ακριβούς αριθµητικής ισότητας 

αλλά διασφαλίζει µόνον εναντίον αυθαιρέτων διακρίσεων και δεν αποκλείει 

εύλογες διακρίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν λόγω της ιδιάζουσας 

φύσεως των πραγµάτων». Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης ότι «… η 

σωµατική διάπλαση είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την καλύτερη εκτέλεση 

των αστυνοµικών καθηκόντων. … ∆εν τίθεται θέµα ανισότητας µεταξύ της 

αιτήτριας και των άλλων υποψηφίων αφού όλοι οι υποψήφιοι τελούσαν 

κάτω από τις ίδιες συνθήκες και εφαρµόστηκε σε όλους ανεξαιρέτως το 

ενιαίο κριτήριο του ύψους.»  

 

 

Με την πιο πάνω απόφαση, όπως και άλλες πανοµοιότυπες σε παρόµοιες 

υποθέσεις, προσδιορίζεται ένα σηµαντικό στοιχείο της απαγόρευσης των 

διακρίσεων λόγω φύλου και παρέχεται το δικαίωµα στην εργοδοτική 

πλευρά να εισάγει «εύλογες» ή «θεµιτές» διακρίσεις. Το προβληµατικό 

στοιχείο εδώ έγκειται σε αυτήν ακριβώς τη διακριτική ευχέρεια της 

εργοδοτικής πλευράς για έµµεσες διακρίσεις, την οποία όµως ο νοµοθέτης 

θέλησε να ελέγξει µε την εισαγωγή της υποχρέωσης για απόδειξη ότι 

αυτές οι διακρίσεις είναι όντως «εύλογες» ή «θεµιτές», πράγµα που στη 

συγκεκριµένη υπόθεση το Ανώτατο ∆ικαστήριο φαίνεται ότι αποδέχεται.  
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Αυτή όµως η θέση δεν συνάδει µε τη νοµολογία του ∆ΕΚ, το οποίο ζητά 

πολύ αυστηρή και αντικειµενική δικαιολόγηση των έµµεσων διακρίσεων. 

Σε µια τέτοια υπόθεση (Johnston vs Αστυνοµία της Ιρλανδίας)50, η οποία 

αφορούσε πρόσληψη και καθήκοντα γυναικών αστυνοµικών, το ∆ΕΚ δεν 

περιορίστηκε στο να κάνει αποδεκτά ή µη τέτοια επιχειρήµατα, όπως π.χ. 

της σωµατικής διάπλασης, αλλά προχώρησε στο να καθορίσει τις 

προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορούν να γίνουν αποδεκτές παρεκκλίσεις 

ή εξαιρέσεις από την αρχή της ίσης µεταχείρισης γυναικών – ανδρών στην 

εργασία (µόνο και όταν το φύλο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην 

υπό εκτέλεση εργασία), όπως επίσης και το γεγονός ότι οι εξαιρέσεις 

πρέπει να ερµηνεύονται στενά και σύµφωνα µε την αρχή της 

αναλογικότητας και την άµεση ισχύ των άρθρων 2 και 3 της Οδηγίας 

76/207. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από το ∆ΕΚ στην επίκληση της 

«δηµόσιας ασφάλειας», τονίζοντας ότι «δεν επιτρέπεται να εισάγεται στη 

ΣυνθΕΚ, ανεξάρτητα από τις συγκεκριµένες περιπτώσεις που 

προβλέπονται σε ορισµένες από τις πρόνοιές της, µια γενική προϋπόθεση 

που να καλύπτει οποιοδήποτε µέτρο για λόγους δηµόσιας ασφάλειας». 

∆ηλαδή, δεν µπορεί να γίνεται γενική και αόριστη αναφορά σε δηµόσια 

ασφάλεια αλλά θα πρέπει να εξετάζεται σε σχέση µε την εξαίρεση από την 

αρχή της ίσης µεταχείρισης.  

 

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση αποτελούν οι δύο προσφυγές στη 

δικαιοσύνη της Μ.Γ. vs ∆ήµου Λευκωσίας και η έφεση του ∆ήµου 

Λευκωσίας vs Μ.Γ.51, οι οποίες αφορούσαν παραβίαση της αρχής της  

ισοµισθίας.  Για χρόνια, η  

 

ενάγουσα, αρχικά µέσω της συντεχνίας της, στη συνέχεια µέσω του 

δικηγόρου της και τέλος δικαστικά, διεκδίκησε το δικαίωµά της στην ίση 

αµοιβή µε τους άνδρες οµοιόβαθµους συναδέλφους της γραφείς που 

προσλήφθηκαν, όπως και η ίδια, την ίδια ηµεροµηνία (1/1/1969). Κατά 

παράβαση της αρχής της ισότητας και της ισοµισθίας, ο ∆ήµος τότε 

                                            
50

 C-222/84, Johnston, 15/5/1986 
51

  Υποθέσεις Αρ. 541/86, 12/9/1991 και 71/91, 26/11/1991, Cyprus Legal Portal, 
http//:www.leginetcy.com 
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διατηρούσε διαφορετικές µισθολογικές κλίµακες για άνδρες και γυναίκες, 

τουλάχιστον για τις θέσεις γραφέα, ενώ τα προσόντα για διορισµό όπως 

και τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης ήταν πανοµοιότυπα, 

ανεξαρτήτως φύλου. Παρά την κατάργηση από το ∆ήµο Λευκωσίας των 

διαφορετικών κλιµάκων για άνδρες και γυναίκες το 1972 και παρά την 

επιτυχή έκβαση της πρώτης προσφυγής της ενάγουσας, ο ∆ήµος 

αρνήθηκε να συµµορφωθεί πλήρως µε την απόφαση του Ανωτάτου 

∆ικαστηρίου ότι «η προσβαλλόµενη απόφαση του ∆ήµου αντίκειται προς 

το Άρθρο 28 του Συντάγµατος, το οποίο απαγορεύει την ανισότητα λόγω 

φύλου και θεσµοθετεί το δικαίωµα ίσης αµοιβής για ίση εργασία». 

Σύµφωνα µε το ∆ικαστή Στυλιανίδη κατά την πρώτη υπόθεση, «Η ισότητα 

[η οποία δηµιουργείται µε το Άρθρο 28 του Συντάγµατος] ως βασικό αυτόνοµο 

δικαίωµα  … δεν αποτελεί απλή ιδεολογική διακήρυξη ή προγραµµατική 

αρχή αλλά πλήρη κανόνα δικαίου άµεσα εφαρµόσιµο στην έννοµη τάξη.» 

Σηµείωσε δε ο ∆ικαστής ότι «Το δικαίωµα της ίσης αµοιβής για ισοδύναµη 

εργασία περιέχεται και διασφαλίζεται από τη Σύµβαση 100 του ∆ιεθνούς 

Γραφείου Εργασίας που κυρώθηκε στην Κύπρο µε το Νόµο 213/87 [όπως 

και] το Άρθρο 119 [νέο Άρθρο 141] της Συνθήκης της Ρώµης που 

εγκαθίδρυσε την Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά». Και όµως, µε έφεσή του52 που 

εκδικάστηκε το 1996, ο ∆ήµος Λευκωσίας επιδίωξε και πέτυχε, στη βάση 

«διαδικαστικών» σηµείων, να ανατρέψει την πιο πάνω απόφαση και να µη 

συµµορφωθεί µε την απόφαση για πλήρη µισθολογική εξίσωση της 

ενάγουσας αλλά και των άλλων γυναικών µελών του προσωπικού του µε 

τους άνδρες οµοιόβαθµους συναδέλφους τους. 

 

Η πιο πάνω περίπτωση αποτελεί πολύ καλό παράδειγµα του βαθµού 

αποτελεσµατικότητας της δικαστικής προστασίας που προσφέρει το 

Ανώτατο ∆ικαστήριο στην Κύπρο, το οποίο αγνόησε, όχι µόνο τη δική του 

νοµολογία στην παραπάνω  υπόθεση  αλλά  και  αυτή  του  ∆ΕΚ. Στην 

υπόθεση Defrenne ΙΙ53, µια  

 

 

                                            
52

 Έφεση Αρ. 1431, 26/4/1996 
53

 Υπόθεση Αρ. C-43/75, 8/4/1976 
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από τις πρώτες υποθέσεις που παρουσιάστηκε ενώπιον του µετά την 

έναρξη ισχύος της Οδηγίας 76/207, το ∆ΕΚ αναγνώρισε την άµεση ισχύ 

του Άρθρου 141, το οποίο καλύπτει την ανισότητα στην αµοιβή, η οποία 

προκύπτει είτε από νοµοθεσία είτε από συλλογικές συµβάσεις εργασίας, 

τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα. 

  

Τέλος, ιδιαίτερης σηµασίας είναι και η θέση της κυπριακής δικαιοσύνης 

αναφορικά µε την εφαρµογή των συλλογικών συµβάσεων, για τη 

διεκδίκηση της οποίας έχουν κατά καιρούς καταχωρηθεί διάφορες 

υποθέσεις. Ανεξάρτητα από τους τοµείς και τα θέµατα µε τα οποία 

καταπιάνονται οι υποθέσεις αυτές, η θέση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 

υπήρξε, κατά κανόνα, πάντοτε η ίδια, ότι δηλαδή οι συλλογικές συµβάσεις 

ή και οποιαδήποτε πρόνοιά τους δεν δηµιουργούν έννοµα δικαιώµατα και 

ως εκ τούτου εκπίπτουν της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων. Αυτό συνέβη 

και στην Υπόθεση Γρ.Α. vs ΡΙΚ54, στην οποία το ∆ικαστήριο αποφάνθηκε, 

κατά την έκδοση της απορριπτικής του απόφασης, χαρακτηριστικά ότι:  

 

«Συλλογική σύµβαση, εκτός εάν ενσωµατωθεί σε νόµο ή κανονισµό, δε 

δηµιουργεί δικαιώµατα στη σφαίρα του ∆ηµοσίου ∆ικαίου. …. τα γεγονότα 

που έχουν προεκταθεί … οδηγούν στο ασφαλές και µόνο συµπέρασµα ότι 

η απόφαση που προσβάλλεται δεν εµπίπτει στη σφαίρα του ∆ηµοσίου 

∆ικαίου και, ως εκ τούτου, δεν υπόκειται στην Αναθεωρητική ∆ικαιοδοσία 

του ∆ικαστηρίου τούτου. Είναι εργατική διαφορά, είναι απόρροια 

συλλογικής διευθέτησης, είναι συµφωνία µεταξύ εργοδότη και εργατικής 

πλευράς, είναι οικονοµική διαφορά, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι 

εκτελεστή διοικητική πράξη στο νόηµα του Άρθρου 146 του Συντάγµατος» 

[το οποίο ρυθµίζει τα περί προσφυγής στο Ανώτατο ∆ικαστήριο]. 

 

Η παραπάνω διατύπωση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και η άρνησή του να 

ασχοληθεί µε τη συγκεκριµένη υπόθεση, αλλά και µε άλλες παρόµοιες, 

παραπέµπει στον ανοικτό εδώ και πολλά χρόνια κοινωνικό διάλογο 

                                            
54

 Υπόθεση Αρ. 227/89, 23/7/1993. 



 41 

µεταξύ των κοινωνικών  εταίρων  αναφορικά  µε  τον   εκσυγχρονισµό  

του  συστήµατος  των  

 

 

 

εργασιακών σχέσεων και ειδικότερα µε τη χρησιµότητα και σκοπιµότητα 

νοµικής κατοχύρωσης των συλλογικών συµβάσεων, η οποία θα παρείχε, 

µεταξύ άλλων, και τη δυνατότητα του δικαστικού ελέγχου ως προς την 

εφαρµογή των συµβάσεων. 

 

3.2.2. ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών 

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, σχεδόν στο σύνολο της νοµοθεσίας που 

ρυθµίζει εργασιακά θέµατα, περιλαµβανόµενης και αυτής για την ισότητα 

ανδρών και γυναικών στην εργασία, ως αρµόδιο σώµα για δικαστικό 

έλεγχο των παραβάσεων και των διακρίσεων, στην προκείµενη 

περίπτωση της ισότητας των φύλων, ορίζεται το ∆ικαστήριο Εργατικών 

∆ιαφορών55. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι µέχρι το 2006 δεν είχε 

υποβληθεί καµιά απολύτως υπόθεση µε βάση τη νοµοθεσία για την 

ισότητα των φύλων στην εργασία στα δικαστήρια εργατικών διαφορών56. 

Το 2007 υποβλήθηκαν δύο υποθέσεις για σεξουαλική παρενόχληση, οι 

αποφάσεις για τις οποίες δεν έχουν ακόµη εκδοθεί.  

 

Η µοναδική υπόθεση που έχουµε εντοπίσει, Μ.Π. vs Νηπιαγωγείου ΤΜ57, 

υποβλήθηκε στο ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών Λευκωσίας στη βάση 

του Περί Τερµατισµού της Απασχόλησης Νόµου 24/1967 και αφορούσε 

µια ξεκάθαρη περίπτωση παράνοµης απόλυσης λόγω µητρότητας. 

Συγκεκριµένα, η αιτήτρια, νηπιαγωγός για 8 και πλέον χρόνια στο εν λόγω 

νηπιαγωγείο, ζήτησε από το δικαστήριο αποζηµιώσεις για «παράνοµη 

ή/και αυθαίρετη ή/και αδικαιολόγητη» απόλυση. Συγκεκριµένα, σύµφωνα 

                                            
55

 Tο ∆ικαστήριο Eργατικών ∆ιαφορών ιδρύθηκε το 1973 και αποτελεί στην ουσία το διάδοχο του 
∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου. Η σύνθεση του ∆ικαστηρίου είναι τριµελής, µε συµµετοχή ενός δικαστή 
(πρόεδρος) και δύο παρέδρων, ανά ένας εκπρόσωπος των δύο πλευρών, εργοδοτών και 
συντεχνιών. Η όλη διαδικασία στο ∆ικαστήριο είναι απλοποιηµένη, στοιχείο πολύ βοηθητικό για τον 
εργαζόµενο, που απαλλάσσεται από χρονοβόρες ταλαιπωρίες και έξοδα. 
56

 Σύµφωνα µε πληροφορίες (σε προφορική συνέντευξη) από το γραφείο του Πρωτοκολλητή του 
∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών Λευκωσίας.  
57

 Αρ. 584/99, ηµερ. 17/5/2000  
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µε την αιτήτρια, η ιδιοκτήτρια-διευθύντρια του νηπιαγωγείου την 

πληροφόρησε ότι, αν δεν διέκοπτε την άδεια µητρότητάς της, η οποία θα 

έληγε τέλος Οκτωβρίου, και επέστρεφε στην εργασία το Σεπτέµβριο «δεν 

µπορούσε να την περιµένει», το οποίο η αιτήτρια εξέλαβε ως απόλυση. Η 

εναγόµενη εργοδότρια αρνήθηκε κατηγορηµατικά ότι απέλυσε την αιτήτρια 

επειδή ουδέποτε έδωσε σ’ αυτήν σχετική προειδοποίηση αλλά ούτε και 

χρησιµοποίησε τη λέξη «απόλυση», παρά το ότι δεν αρνήθηκε ότι ανέφερε 

στην αιτήτρια ότι έπρεπε να επιστρέψει  στην  εργασία µέχρι  το  

Σεπτέµβριο  (αρχή  του  σχολικού  

έτους). Κατά την εξέταση της υπόθεσης, το ∆Ε∆ κατέληξε ότι, στη βάση 

του Ν. 100/97 για την προστασία της µητρότητας, η εναγόµενη τερµάτισε 

τις υπηρεσίες της αιτήτριας αδικαιολόγητα και παράνοµα, γι’ αυτό 

επεδίκασε σχετική αποζηµίωση.   

 

3.2.3. Επίτροπος ∆ιοίκησης και Αρχή Ισότητας 

Η λειτουργία του θεσµού του Επιτρόπου ∆ιοίκησης, από το 1991, έδωσε 

µια νέα διάσταση στη διεκδίκηση των δικαιωµάτων του πολίτη και την 

υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων γενικότερα. Ιδιαίτερα 

σηµαντική όµως για την ισότητα γυναικών και ανδρών στην εργασία και 

την ισοµισθία είναι η λειτουργία, από το Μάιο 2004, του Επιτρόπου 

∆ιοίκησης και ως Αρχή Ισότητας58, προς συµµόρφωση και εναρµόνιση µε 

τις Οδηγίες της Ε.Ε. 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ59. Ο Επίτροπος 

∆ιοίκησης ασκεί κατά κανόνα εξωδικαστικό έλεγχο των υπηρεσιών και 

λειτουργών στο δηµόσιο τοµέα και οι εξουσίες του περιορίζονται στην 

υποβολή εισηγήσεων και συστάσεων. ∆εν έχει δηλαδή ο Επίτροπος 

εξουσίες και µηχανισµούς επιβολής κυρώσεων ή µέτρων για άρση αδικιών 

και ανισοτήτων ή για επανόρθωση τυχόν βλάβης ή ζηµιάς. Εντούτοις, η 

παρέµβασή του, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, είναι πολλές φορές καίρια 

και ουσιαστική λόγω της δηµόσιας και πολιτικά κρίσιµης πίεσης που 

ασκείται µε τη δηµοσιοποίηση και προβολή των εκθέσεων του Επιτρόπου 
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 Η Αρχή Ισότητας συγκεντρώνει δύο σώµατα, την Αρχή Ίσης Μεταχείρισης και Αρχή Κατά του 
Ρατσισµού και των ∆ιακρίσεων για λόγους εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής. 
59

 Οδηγία του Συµβουλίου της 29/6/2000 περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης 
προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, πιο γνωστής ως Οδηγίας κατά των 
Φυλετικών ∆ιακρίσεων, και Οδηγία της 27/11/2000 για τη ∆ιαµόρφωση Γενικού Πλαισίου για την Ίση  
Μεταχείριση στην Απασχόληση και την Εργασία.  
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και το δηµόσιο διάλογο που αναπτύσσεται. Εξάλλου, ο νόµος που διέπει 

τη λειτουργία του θεσµού60, προβλέπει και για την κοινοποίηση των 

εκθέσεων του Επιτρόπου στο Υπουργικό Συµβούλιο, τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων και το Γενικό Εισαγγελέα στις περιπτώσεις µη 

συµµόρφωσης µιας δηµόσιας υπηρεσίας ή αρχής µε τις συστάσεις του.  

 

Επισηµαίνεται ότι εν πολλοίς τα πιο πάνω δεν ισχύουν αναφορικά µε τις 

αρµοδιότητες του Επιτρόπου ως Αρχής Ισότητας, περιλαµβανοµένων 

αυτών που αφορούν την ισότητα των φύλων, οι οποίες επεκτείνονται και 

στον ιδιωτικό τοµέα, οι δε εξουσίες που του παρέχονται διευρύνονται 

σηµαντικά και περιλαµβάνουν την έκδοση διαταγµάτων που δηµοσιεύονται 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, µε τα οποία µπορεί να διατάξει 

ότι συγκεκριµένη µεταχείριση ή συµπεριφορά που αποτελεί απαγορευµένη 

από νόµο διάκριση πρέπει να εκλείψει, θέτοντας ταυτόχρονα και χρονική 

προθεσµία. Επίσης, ο Επίτροπος µπορεί να επιβάλει πρόστιµα για 

παραβάσεις του νόµου, όπως επίσης και να κάνει συστάσεις προς τους 

παρανοµούντες για λήψη συγκεκριµένων πρακτικών µέτρων µε σκοπό είτε 

την άρση της διάκρισης, είτε την αποτροπή στο µέλλον της 

απαγορευµένης µε νόµο διάκρισης, για τον ίδιο τον παραπονούµενο ή 

καταγγέλλοντα ή για άλλους που µπορεί να βρεθούν στην ίδια θέση. 

Προκειµένου για τη διατύπωση συστάσεων, ο Επίτροπος πρέπει πρώτα 

να προβεί σε διαβουλεύσεις τόσο µε τον καταγγέλλοντα όσο και µε τον 

καταγγελλόµενο.  

 

Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερα ενόψει της προαναφερόµενης ενίσχυσης του 

θεσµού, ο Επίτροπος έχει αποκτήσει κύρος και έχει καθιερωθεί, ιδίως στα 

µάτια της κοινής γνώµης, ως ο προστάτης των δικαιωµάτων των πολιτών 

έναντι κάθε αυθαιρεσίας και υπέρβασης εξουσίας από τις υπηρεσίες και 

τους λειτουργούς του κράτους και άλλων δηµόσιων αρχών ή φορέων. 

Στην περίπτωση της Αρχής της Ισότητας, αυτό ισχύει και για τους 

εργοδότες, επιχειρήσεις, οργανισµούς και άλλους φορείς του ιδιωτικού 

τοµέα. Ενόψει δε της απλής και φιλικής προς τον πολίτη διαδικασίας 
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 Οι περί Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Νόµοι του 1991 µέχρι 2004, Ν. 3/1991, Ν. 98(Ι)/1994,  
Ν. 101(Ι)/1995, Ν. 1(Ι)/2000, Ν. 36(Ι)/2004   
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υποβολής παραπόνων, του σύντοµου σχετικά χρόνου εξέτασης 

παραπόνων, όπως και της δωρεάν παροχής των υπηρεσιών του Γραφείου 

του Επιτρόπου, σε αντίθεση µε τις προσφυγές στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, η 

υποβολή παραπόνων αυξάνεται µε πολύ υψηλούς ρυθµούς χρόνο µε το 

χρόνο. Σε αντίθεση επίσης µε το Ανώτατο ∆ικαστήριο, το οποίο ασχολείται 

αποκλειστικά µε την ερµηνεία της νοµοθεσίας και εναπόκειται σχεδόν 

αποκλειστικά στην ευχέρεια του εκάστοτε δικαστή ή δικαστών η ευρεία ή 

στενή ερµηνεία της επίµαχης πρόνοιας ή νοµοθεσίας, στην περίπτωση του 

Επιτρόπου ∆ιοίκησης η εξέταση ενός παραπόνου είναι πολύ πιο ευρεία 

και περιλαµβάνει κατά το δυνατό όλες τις παραµέτρους µιας υπόθεσης, µη 

αποκλειόµενης και της επιτόπιας εξέτασης στοιχείων και διαδικασιών όταν 

κρίνεται τούτο σκόπιµο.  

 

Ενδεικτικές των πιο πάνω είναι και οι περιπτώσεις που αναφέρονται στη 

συνέχεια αναφορικά µε θέµατα ισότητας στην απασχόληση και ισοµισθίας.  

 

Η Ε.Α., η οποία κατείχε τη θέση Αντικαταστάτη Αρχαιοφύλακα για 13 

χρόνια, το Μάιο του 2005 υπέβαλε στην Επίτροπο ∆ιοίκησης καταγγελία, 

µέσω δικηγόρου, εναντίον του Τµήµατος Αρχαιοτήτων61 ότι υπήρξε θύµα 

διάκρισης λόγω φύλου, υποστηρίζοντας ότι αδικήθηκε επανειληµµένα, σε 

πέντε διαφορετικές διαδικασίες πλήρωσης κενών θέσεων Αρχαιοφυλάκων 

στο Τµήµα Αρχαιοτήτων Λεµεσού κατά την περίοδο 1996 – 2004, ενώ όλοι 

οι συνάδελφοι της που τελούσαν κάτω από το ίδιο νοµικό και πραγµατικό 

καθεστώς µε την ίδια είχαν διορισθεί στην υπό αναφορά θέση. Με βάση 

την έρευνά της, η Επίτροπος ∆ιοίκησης, υπό την αρµοδιότητά της ως 

Αρχή Ισότητας, έκρινε ότι «Ο µη διορισµός της κ. [Ε.Α.] στη θέση 

Αρχαιοφύλακα κατά την τελευταία διαδικασία προσλήψεων δεν 

δικαιολογείται αντικειµενικά. … ήταν η µόνη υποψήφια µε µακρά πείρα 

σχετική µε τα καθήκοντα της θέσης που διεκδικούσε. Παρόλο τούτο, 

προτιµήθηκαν δύο άνδρες υποψήφιοι, χωρίς καµιά σχετική µε τα 

καθήκοντα της θέσης πείρα και χωρίς να υπερτερούν σε σχέση µε την κ. 
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 Έκθεση της Αρχής Ισότητας κατά του Τµήµατος Αρχαιοτήτων, Α.Κ.Ι. 30.2005, 22/8/2005 
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[Ε.Α.] είτε ως προς τα προσόντα είτε ως προς την αξιολόγηση της 

απόδοσης τους στην προφορική συνέντευξη.  

 

∆ιαπίστωσε δε ότι «… είναι εµφανές ότι από το Τµήµα Αρχαιοτήτων 

υπάρχει προτίµηση πρόσληψης ανδρών για την πλήρωση των θέσεων 

Αρχαιοφύλακα. Αυτό προκύπτει όχι µόνο από τα στατιστικά στοιχεία 

(παγκύπρια µόνο το 19% των Αρχαιοφυλάκων είναι γυναίκες), αλλά και 

από το ότι στις ελάχιστες γυναίκες Αρχαιοφύλακες που έχουν προσληφθεί 

δεν ανατίθενται τα κύρια ή όλα τα καθήκοντα της θέσης. Η προτίµηση στο 

ανδρικό  φύλο προκύπτει  σαφώς και από  το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας, 

[στο οποίο] καθορίζεται ότι «η ισχυρή σωµατική διάπλαση», που ως 

σωµατικό χαρακτηριστικό παραπέµπει ευθέως στο ανδρικό φύλο, αποτελεί 

αναγκαίο όρο για διορισµό εισάγοντας έτσι έµµεση διάκριση λόγω φύλου». 

Ωστόσο, βάση επιτόπιας έρευνας από το Γραφείο της Επιτρόπου, 

διαπιστώθηκε ότι λειτουργοί του Τµήµατος Αρχαιοτήτων θεωρούν ότι τα 

καθήκοντα του Αρχαιοφύλακα µπορούν να διεκπεραιώνονται 

ικανοποιητικά και από τα δύο φύλα.  

 

∆ικαιώνοντας δε την παραπονούµενη, η Επίτροπος αναφέρει πως «… 

έχω εύλογα καταλήξει στο συµπέρασµα ότι κατά τις προσλήψεις 

Αρχαιοφυλάκων, σιωπηρά, το φύλο προσµετρά ως κριτήριο, πράγµα το 

οποίο συνιστά απαγορευµένη µε Νόµο [για την Ίση Μεταχείρισης Ανδρών 

και Γυναικών] διάκριση και δεν αποκλείω η  κ. [Ε.Α.] να  υπήρξε θύµα  

τέτοιας διάκρισης.» Λόγω  

 

όµως του περιορισµένου εύρους των εξουσιών και αρµοδιοτήτων της, η 

Επίτροπος καταλήγει ότι «∆εδοµένου ότι υπεισέρχονται δικαιώµατα τρίτων 

(των προσληφθέντων) δεν µπορώ να εισηγηθώ την άµεση ανατροπή της 

σχετικής απόφασης ή άµεση αποκατάσταση της κ. [Ε.Α., η οποία] έχει εν 

τούτοις δικαίωµα ως θύµα διάκρισης να  διεκδικήσει από το  ∆ικαστήριο 

αποκατάσταση της υλικής και ηθικής ζηµιάς την οποία υπέστη … 

Σηµειώνω, ότι σε τέτοια περίπτωση το βάρος της απόδειξης ότι δεν υπήρξε 

δυσµενής συνέπεια για την παραπονούµενη µετατίθεται στον εργοδότη.». 

Η Επίτροπος προέβηκε σε σύσταση στο Τµήµα Αρχαιοτήτων να απαλείψει 
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από το σχέδιο υπηρεσίας της πιο πάνω θέσης τον επίµαχο όρο «ισχυρή 

σωµατική διάπλαση» και να µην αγνοήσει τις παρατηρήσεις της σε 

µελλοντικές διαδικασίες πλήρωσης των πιο πάνω θέσεων. 

 

Μια άλλη καταγγελία, της Μ.Σ. κατά του Κυπριακού Οργανισµού 

Τουρισµού62, αφορά τη µεταχείρισή της καταγγέλλουσας από τον άµεσα 

προϊστάµενό της µετά από σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία από 

συνάδελφό της. Η καταγγέλλουσα υποστήριξε ότι, ως αποτέλεσµα της 

καταγγελίας που υπέβαλε για σεξουαλική παρενόχληση, υπήρξε 

«δυσµενής µεταβολή των συνθηκών εργασίας της», η οποία κατέληξε σε 

µετακίνησή της σε άλλο τµήµα µε απόφαση της διοίκησης του ΚΟΤ. Από 

την έρευνά της, η Επίτροπος διαπίστωσε ότι όντως έτσι είχαν τα 

πράγµατα και «… ο άµεσα προϊστάµενός της  [παραπονούµενης]    

παραγνώρισε τα όσα συνέβησαν, αποδέχτηκε χωρίς αµφισβήτηση και 

χωρίς τη δέουσα έρευνα τον ισχυρισµό του καταγγελλόµενου ως αληθή και 

στήριξε στη βάση αυτής της πεποίθησης τις περαιτέρω ενέργειες του, 

ενεργώντας κατ’ επανάληψη µε τρόπο που έθετε την παραπονούµενη σε 

δυσµενέστερη θέση από τους άλλους συναδέλφους της κατά παράβαση 

των σχετικών Νόµων.» Τόνισε δε η Επίτροπος πως «η προϊστάµενη αρχή 

είχε υποχρέωση να προστατεύσει την παραπονούµενη τόσο από τη 

συµπεριφορά του συναδέλφου της, η οποία συνιστά σεξουαλική 

παρενόχληση και παρενόχληση, όσο και από την διακριτική συµπεριφορά 

του άµεσα προϊσταµένου της, η οποία συνιστά διάκριση λόγω φύλου και 

παρενόχληση λόγω της υποβολής καταγγελίας από την παραπονούµενη».  

 

Στην περίπτωση αυτή η Επίτροπος, µε βάση τις εξουσίες που της παρέχει 

ο Νόµος63, προχώρησε σε διευθέτηση  διαπραγµατεύσεων  µε την 

παραπονούµενη  

και τον προϊστάµενό της, «µε στόχο να αποκατασταθεί άµεσα η 

καταγγέλλουσα στο χώρο της εργασίας της µε την άρση κάθε δυσµενούς 

επίπτωσης που προκλήθηκε µε τα µέτρα που είχαν ληφθεί εναντίον της».   
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 Έκθεση της Αρχής Ισότητας, Α.Κ.Ι. 8/2006, 23/5/2007   
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 Νόµος για την Καταπολέµηση των Φυλετικών και Ορισµένων Άλλων ∆ιακρίσεων (Επίτροπος), Ν. 
42(Ι)/2004 
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Μια εξαιρετικά σηµαντική υπόθεση είναι και αυτή της Γ.Π.64, έκτακτης 

υπαλλήλου, η οποία απολύθηκε ενώ ήταν επτά µηνών έγκυος από τη 

∆ηµόσια Υπηρεσία και συγκεκριµένα από το Τµήµα Κτηµατολογίου και 

Χωροµετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Από την έρευνα της 

καταγγελίας, η Επίτροπος ∆ιοίκησης, και πάλι ως Αρχή Ισότητας, κατέληξε 

ότι η απόλυση της καταγγέλλουσας «όχι µόνο αντιβαίνει τις πρόνοιες του 

περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµου, αλλά και ότι η απόλυσή της 

στοιχειοθετεί άµεση δυσµενή σε βάρος της διάκριση λόγω φύλου δυνάµει 

των περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών Νόµων του 2002 έως 

2006». Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση, η δυσµενής διάκριση 

συνίσταται στην εφαρµογή του ίδιου κανόνα σε διαφορετικές καταστάσεις. 

Συγκεκριµένα, το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας αγνόησε τον 

παράγοντα εγκυµοσύνη, ο οποίος διαφοροποιούσε την κατάσταση της 

καταγγέλλουσας από αυτήν των υπολοίπων έκτακτων υπαλλήλων και 

επέβαλλε την εφαρµογή διαφορετικού νόµου, αυτού του περί Προστασίας 

της Μητρότητας Νόµου. Με την εφαρµογή δε και στην προκείµενη 

περίπτωση των προνοιών του περί ∆ιαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων 

Υπαλλήλων στη ∆ηµόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόµου, το Τµήµα 

Κτηµατολογίου τερµάτισε την απασχόληση της καταγγέλλουσας επειδή 

κατείχε χαµηλότερη σειρά κατάταξης στον οικείο κατά κατηγορία αναγκών 

κατάλογο. Η Επίτροπος ∆ιοίκησης επέβαλε πρόστιµο ύψους £100 στο 

Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας. Να σηµειωθεί ότι η χρηµατική 

ποινή που προβλέπεται από το Νόµο για την προστασία της µητρότητας 

σε περίπτωση παραβίασής του δεν υπερβαίνει τις £1000. Επιπρόσθετα, 

κάλεσε το ίδιο Τµήµα καθώς και το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Προσωπικού σε διαβουλεύσεις ως προς το περιεχόµενο της σύστασης 

στην οποία προτίθεται να προβεί, δυνάµει των σχετικών προνοιών του 

περί Καταπολέµησης των Φυλετικών και Ορισµένων Άλλων ∆ιακρίσεων 

(Επίτροπος) Νόµου.  
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 Έκθεση της Αρχής Ισότητας, Α.Κ.Ι. 4/2007, 17/8/2007   
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Σε µια άλλη υπόθεση65, η Μ.Ν., νοσηλευτική λειτουργός στο Υπουργείο 

Υγείας, υπέβαλε καταγγελία  κατά  της  Νοσηλευτικής Σχολής και του  

Υπουργείου Υγείας  

για δυσµενή διακριτική µεταχείριση σε βάρος της λόγω εγκυµοσύνης, κατά 

την πρόσβαση ή/και διατήρησή της σε θέση εργασίας. Συγκεκριµένα, η 

παραπονούµενη αποσπάστηκε στη Νοσηλευτική Σχολή ως Κλινική 

Εκπαιδεύτρια66. Ενώ απουσίαζε από την εργασία της µε άδεια ασθένειας 

λόγω εγκυµοσύνης, η απόσπασή της δεν συνεχίστηκε, ούτε ερωτήθηκε 

κατά πόσο επιθυµούσε τη συνέχιση της απόσπασής της στην πιο πάνω 

θέση, ενώ των άλλων συναδέλφων της συνεχίστηκε η απόσπαση 

κανονικά, γεγονός που υποστήριξε ότι στοιχειοθετεί άµεση διάκριση σε 

βάρος της λόγω φύλου. Κατά την εξέταση της υπόθεσης η Επίτροπος 

∆ιοίκησης, ως Αρχή Ισότητας, επισηµαίνει ότι, µε βάση τη νοµοθεσία για 

την Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση και σύµφωνα µε την αρχή της ισότητας µεταξύ 

ανδρών και γυναικών, η οποία κατοχυρώνεται τόσο στη ΣυνθΕΚ όσο και 

στη νοµολογία του ∆ΕΚ, «απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση λόγω 

φύλου, περιλαµβανοµένης διάκρισης λόγω οικογενειακής κατάστασης ή/και 

εγκυµοσύνης στην πρόσβαση σε θέση  εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων 

των όρων και συνθηκών απασχολήσεως και των προϋποθέσεων και 

κριτηρίων αποσπάσεως. Η δε αυστηρότητα ως προς την απαγόρευση της 

άµεσης διάκρισης λόγω φύλου είναι ξεκάθαρη, αφού αυτή δεν επιδέχεται 

καµία δικαιολόγηση». Η Επίτροπος υποστηρίζει επίσης ότι οι ενέργειες για 

µη συνέχιση της απόσπασης της καταγγέλλουσας στη θέση Κλινικής 

Εκπαιδεύτριας «παραβιάζουν τόσο το γράµµα όσο και το πνεύµα των περί 

Προστασίας της  Μητρότητας Νόµων, οι οποίοι στοχεύουν στην οµαλή 

επανένταξη της λεχούσας εργαζόµενης στην εργασία, διασφαλίζοντας τα 

δικαιώµατα της, περιλαµβανοµένης και της επιστροφής της στη θέση 

εργασίας την οποία ασκούσε πριν την άδεια µητρότητας ή σε παρόµοιας 

φύσης εργασία (άρθρο 7)». Καταλήγοντας δε στο συµπέρασµα ότι «η µη 

ανανέωση της απόσπασης της παραπονούµενης για το µόνο λόγο ότι ήταν 
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 Έκθεση της Αρχής Ισότητας εναντίον της Νοσηλευτικής Σχολής και του Υπουργείου Υγείας, Α.Κ.Ι. 
46/2007, 25/2/2008 
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 Στην Έκθεση ο όρος είναι «Κλινικός Εκπαιδευτής». 
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έγκυος κατά τον κρίσιµο χρόνο στοιχειοθετεί άµεση διάκριση λόγω φύλου 

κατά την πρόσβαση στη συγκεκριµένη θέση απασχόλησης,…η οποία, 

επαναλαµβάνω δεν επιδέχεται καµίας δικαιολόγησης», η Επίτροπος 

επέβαλε πρόστιµο ύψους 100 λιρών. Σύµφωνα δε µε την έκθεση, η 

Επίτροπος προτίθεται να προβεί σε Σύσταση τόσο προς τη ∆ιεύθυνση της 

Νοσηλευτικής Σχολής όσο και προς το Υπουργείο Υγείας, αφού 

προηγηθούν διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη.  

 

Συµπερασµατικά, διαπιστώνουµε ότι, παρά την αρκετά καθυστερηµένη 

θέσπιση της σχετικής νοµοθεσίας στην Κύπρο, σήµερα η ισότητα µεταξύ 

γυναικών και ανδρών στην εργασία είναι νοµικά κατοχυρωµένη σε αρκετά 

ικανοποιητικό βαθµό. Εξαιρετικά ενισχυτική στην εξέλιξη αυτή υπήρξε και 

η παρέµβαση της εναρµόνισης µε το κοινοτικό κεκτηµένο, αρχικά, όπως 

επίσης, στη συνέχεια, οι υποχρεώσεις της Κύπρου ως κράτους µέλους πια 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Το µεγάλο ζητούµενο όµως αφορά στην εφαρµογή της νοµοθεσίας και το 

ρόλο που διαδραµατίζει προς τούτο η νοµολογία. Όπως διαπιστώνεται και 

από τις συγκεκριµένες υποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω, η κυπριακή 

νοµολογία παρουσιάζει αρκετές ελλείψεις και κενά για πολλούς και 

διάφορους λόγους. Ιδιαίτερα αρνητική κρίνεται η αναποτελεσµατική κατά 

κανόνα στάση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, η οποία χαρακτηρίζεται από µια 

έµµονη προσκόλληση στο γράµµα παρά στο πνεύµα του νόµου, ενώ σ’ ότι 

αφορά την ισότητα των φύλων εστιάζεται περισσότερο στην τυπική 

εφαρµογή της νοµοθεσίας παρά στην ουσιαστική προώθηση της ισότητας. 

Εξίσου σηµαντική είναι και η άρνηση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου να 

αποδεχθεί τον υποβοηθητικό ή/και καθοδηγητικό ρόλο του ∆ικαστηρίου 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την ερµηνεία του κοινοτικού δικαίου, 

όπως επίσης και οι σοβαρές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην 

εξέταση των προσφυγών. Όλοι οι προαναφερόµενοι παράγοντες 

λειτουργούν ανασταλτικά τόσο ως προς τη δικαστική διεκδίκηση των 

δικαιωµάτων των εργαζοµένων γυναικών όσο και ως προς την καταγγελία 

των παραβάσεων και των διακρίσεων που αυτές αντιµετωπίζουν.  
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Η σχεδόν παντελής απουσία νοµολογίας των δικαστηρίων εργατικών 

διαφορών για τα θέµατα ισότητας των φύλων στην εργασία, παρά τη ρητή 

εντολή στη σχετική νοµοθεσία, πρέπει να προβληµατίσει σοβαρά. Αυτό 

είναι δυνατό να οφείλεται στο γεγονός ότι στη συνείδηση των εργαζοµένων 

ο ρόλος των δικαστηρίων εργατικών διαφορών αφορά σχεδόν 

αποκλειστικά σε θέµατα τερµατισµού της απασχόλησης67, ενώ δεν είναι 

απίθανο οι εργαζόµενοι να µην είναι καν ενήµεροι ως προς τον επίσης 

πολύ σηµαντικό ρόλο των δικαστηρίων εργατικών διαφορών σε θέµατα 

ισότητας των φύλων στην εργασία, όπως ο ρόλος αυτός προβλέπεται από 

τις πρόνοιες της υφιστάµενης νοµοθεσίας.  

                                            
67

 Ενδεικτικό τούτου είναι ότι οι εκθέσεις του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών για τα έτη 1995 – 
2000, που εκδόθηκαν πρόσφατα, αναφέρονται ως «Εκθέσεις αποφάσεων του ∆ικαστηρίου 
Εργατικών ∆ιαφορών επί αιτήσεων και παραποµπών δυνάµει του περί Τερµατισµού Απασχολήσεως 
Νόµου Αρ. 24 του 1967-1993 και του περί Ετησίων Αδειών Μετ’ Απολαβών Νόµου, ΑΡ. 8 του 1967 
-1994 …»  



 

4:  ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

4.1. Γενικές διαπιστώσεις 

Όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή, ένας από τους βασικούς στόχους 

της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση και ανάλυση του περιεχοµένου 

των συλλογικών συµβάσεων εργασίας προκειµένου να γίνει καταγραφή 

εκείνων των συµβάσεων που είτε προωθούν την ισότητα µεταξύ ανδρών 

και γυναικών στην εργασία είτε την παρεµποδίζουν. Σε ότι αφορά 

αποκλειστικά τις συµβάσεις που παρεµποδίζουν την ισότητα, ενδιαφέρουν 

εξίσου τόσο οι άµεσες, όσο και οι έµµεσες διακρίσεις, τη στιγµή µάλιστα 

που, λόγω και της ενίσχυσης του θεσµικού πλαισίου σε σχέση µε την 

εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, οι έµµεσες διακρίσεις 

είναι εκείνες που συνήθως ευθύνονται για τη διατήρηση των σε βάρος 

τους ανισοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, άµεση θεωρείται η διάκριση ή 

δυσµενής µεταχείριση που προκύπτει από σαφή αναφορά στο φύλο, ενώ 

έµµεση είναι η διάκριση που στηρίζεται σε κριτήρια που φαίνονται εκ 

πρώτης όψεως αντικειµενικά και παραδεκτά, οδηγούν όµως εκ των 

πραγµάτων σε διάκριση σε βάρος του ενός φύλου (Ντότσικα, 1997).  

 

Στην Κύπρο, η επικρατούσα µέχρι σήµερα προσέγγιση στην ισότητα 

µεταξύ γυναικών και ανδρών στην εργασία, τουλάχιστον από πλευράς 

κράτους, αναφέρεται πρωτίστως στο νοµοθετικό και, σε λιγότερο βαθµό, 

στο θεσµικό επίπεδο, κυρίως µέσω της εναρµόνισης της κυπριακής 

νοµοθεσίας µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο.68 Στο πλαίσιο αυτό και δεδοµένου 

ότι η συνηθέστερη µορφή άµεσης διάκρισης αφορά στον καθορισµό των 

αµοιβών των γυναικών σε χαµηλότερα επίπεδα από των ανδρών για την 

ίδια ή ίσης αξίας εργασία, η εισαγωγή του Νόµου 177(I) του 200269, για ίση 

αµοιβή για όµοια ή ίσης αξίας εργασία, ήταν καθοριστικής σηµασίας για 

την εξάλειψη των άµεσων διακρίσεων. Στην πράξη εντούτοις, το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως το αρµόδιο θεσµικό 

όργανο, χρειάστηκε περισσότερο από δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος 

                                            
68

 Ενδεικτικό της προσέγγισης αυτής είναι και το γεγονός ότι το πρώτο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για 
την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών (ΕΣ∆Ι) καταρτίστηκε µόλις τον Αύγουστο 2007.  
69

 Με το Ν. 177(Ι)/2002 καταργήθηκαν οι προηγούµενοι σχετικοί Νόµοι 158/1989 και 44(Ι)/2000.  



 52 

του Νόµου (1/1/2003) για να δραστηριοποιηθεί προς την κατεύθυνση   

εφαρµογής   του,   τουλάχιστον     αναφορικά   µε    τις    συλλογικές  

 

 

συµβάσεις, έναντι της προθεσµίας των τριών µηνών που προβλέπεται στο 

άρθρο 8(1) του Νόµου. Να σηµειωθεί ότι ακόµη και αυτή η ενέργεια έγινε 

µετά από παρέµβαση του συνδικαλιστικού κινήµατος και συγκεκριµένα του 

Κεντρικού Γραφείου Γυναικών της ΠΕΟ, το οποίο επεσήµανε προς το 

Υπουργείο Εργασίας την αναγκαιότητα ενεργοποίησής του προς 

εφαρµογή της νοµοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, στις 13 Ιουνίου 2005, το 

Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου απέστειλε εγκύκλιο προς 

τους κοινωνικούς εταίρους, µε την οποία ο Υπουργός Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως η αρµόδια αρχή, κάλεσε τις εργοδοτικές και 

συνδικαλιστικές οργανώσεις να εξετάσουν το περιεχόµενο των 

συλλογικών συµβάσεων εργασίας µε σκοπό τον εντοπισµό τυχόν 

διακριτικών διατάξεων και την τροποποίησή τους, παρέχοντάς τους διορία 

µερικών µηνών για την τροποποίηση και κατάργηση των διακρίσεων. Μετά 

το διάστηµα αυτό, οι κοινωνικοί εταίροι ήταν υποχρεωµένοι να 

ενηµερώσουν άµεσα το Υπουργείο Εργασίας σχετικά µε τις ενέργειες στις 

οποίες θα προέβαιναν σε συµµόρφωση προς τα προβλεπόµενα από τη 

νοµοθεσία.  

 

Κατά τα άλλα, τα λοιπά µέσα και µέτρα που προβλέπονται τόσο στο Νόµο 

για την ισοµισθία όσο και στη λοιπή νοµοθεσία για την ισότητα στην 

εργασία, όπως π.χ. η επιθεωρητική εργασία του Υπουργείου Εργασίας για 

την εφαρµογή της νοµοθεσίας, η ετοιµασία και υποβολή σχετικών 

εκθέσεων προς τις αρµόδιες αρχές, περιλαµβανόµενης και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η καταγγελία παραβάσεων και δίωξη των 

παραβατούντων εργοδοτών, κλπ, είτε γίνονται ελλειπτικά και χωρίς 

σχεδιασµό, είτε παραµένουν ανεφάρµοστα. Ενδεικτικό τούτου είναι, για 

παράδειγµα, ότι η εφαρµογή του µέτρου σχετικά µε την παροχή 

ανεξάρτητης συνδροµής στα θύµατα διακρίσεων από την Επιτροπή 

Ισότητας, όπως προβλέπεται στη σχετική νοµοθεσία, µόλις τώρα άρχισε 

να µελετάται από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 
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Η ολιγωρία αυτή του αρµόδιου κρατικού φορέα στην εφαρµογή της 

σχετικής νοµοθεσίας δεν µπορεί παρά να συσχετιστεί και µε τη 

διστακτικότητα, τουλάχιστον, ή την παντελή απραξία που παρατηρείται όχι 

µόνο στην εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου στο πλαίσιο των 

συλλογικών συµβάσεων εργασίας, αλλά  και  γενικότερα  στην  πρακτική  

και  ουσιαστική  προώθηση   της   ισότητας  

 

 

 

 

γυναικών και ανδρών στην εργασία και την απασχόληση. Και ενώ η 

νοµοθεσία και η τυχόν παραβίαση της αρχής της ισότητας είναι κοινός 

τόπος για τους κοινωνικούς εταίρους, το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν προέβη σε διερεύνηση του κατά πόσο οι 

εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις έπραξαν ή όχι κατ’ εφαρµογή 

της σχετικής νοµοθεσίας και, εποµένως, δεν λήφθηκαν οποιαδήποτε 

µέτρα για την τροποποίηση όλων των συλλογικών συµβάσεων και την 

ουσιαστική κατάργηση διακριτικών προνοιών και ρυθµίσεων.  

 
 
4.2. Άµεσες και Έµµεσες ∆ιακρίσεις 

 

4.2.1. Κατάργηση των διακρίσεων  

Όπως διαπιστώνεται από τις υπό εξέταση συλλογικές συµβάσεις, σε 

µερικές µόνο από αυτές έχουν καταργηθεί όλες οι διακριτικές πρόνοιες ή 

ανταποκρίνονται γενικά στη νοµοθεσία, ενώ σε δύο ΣΣΕ η κατάργηση των 

διακρίσεων προηγήθηκε κατά πολύ της εισαγωγής της σχετικής 

νοµοθεσίας. Συγκεκριµένα, στον τοµέα των Τραπεζών, στον οποίο ως 

γνωστό υπάρχει διαχρονικά µια σαφώς προωθηµένη ατζέντα συλλογικής 

διαπραγµάτευσης, ιδιαίτερα στα θέµατα ισότητας των φύλων, συγκριτικά 

µε άλλους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, η συλλογική σύµβαση 

για τη διετία 1985–1986 ήταν ιδιαίτερα καινοτόµος αφού το άρθρο 3 

«Ισοµισθία» προέβλεπε την παραχώρηση στις γυναίκες τραπεζικούς 
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υπαλλήλους, επιπλέον της κανονικής, µιας πρόσθετης προσαύξησης, η 

οποία θα παραχωρείται σε ετήσια µέχρι την επίτευξη της ισοµισθίας. 

Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο, στόχος είναι η επίτευξη της ισοµισθίας πριν τη 

συνταξιοδότηση της κάθε επηρεαζόµενης.  

 

Προς την κατεύθυνση της κατάργησης των άµεσων διακρίσεων σε βάρος 

των γυναικών, αλλά σε πολύ πιο περιορισµένη έκταση από ότι στις 

Τράπεζες, κινήθηκαν και άλλες δύο κλαδικές συλλογικές συµβάσεις και 

πάλι πριν τη θέσπιση της νέας νοµοθεσίας. Συγκεκριµένα, στην 

Οικοδοµική βιοµηχανία και στη βιοµηχανία Μωσαϊκών και Μαρµάρων η 

προσπάθεια για την κατάργηση του διαχωρισµού των επαγγελµατικών 

κατηγοριών «εργάτη» και «εργάτριας» και εποµένως  και  του   

διαχωρισµού   των   απολαβών  ξεκίνησε  από  το  1996  και  

 

 

ολοκληρώθηκε µε τη ΣΣΕ που έληξε στις 31/12/2005, µέσω της 

ενοποίησης των δύο κατηγοριών  σε µια γενική κατηγορία «εργατών 

γενικών καθηκόντων» και τον καθορισµό ίδιου ελάχιστου µισθού. Αξίζει 

ωστόσο να σηµειωθεί ότι, όπως προκύπτει και από τις τελευταίες 

συλλογικές συµβάσεις στους δύο κλάδους οι οποίες έληξαν στις 

31/12/2007, η κατηγορία των «εργατών γενικών καθηκόντων» παραµένει 

η χαµηλότερα αµειβόµενη κατηγορία, πιο κάτω ακόµη και από την 

κατηγορία των µαθητευόµενων. Παροµοίως, στον κλάδο των Κέντρων 

Αναψυχής, από τη συλλογική σύµβαση για την περίοδο 1/4/1998 – 

31/3/2002, η θέση «καθαρίστρια» µετονοµάστηκε σε 

«καθαριστής/καθαρίστρια», αλλά µε ταυτόχρονη µείωση του µισθού 

πρόσληψης κατά 10%, µε ισχύ από 1/4/2000. Πρόκειται ωστόσο για 

µείωση της τάξης του 7,5% δεδοµένου ότι το 2,5% αφορά σε όλους τους 

νεοεισερχόµενους, κατά την περίοδο των πρώτων τεσσάρων µηνών που 

αποτελεί τη δοκιµαστική περίοδο στον κλάδο. Στην ίδια συλλογική 

σύµβαση, η θέση «κηπουρός-φροντιστής» µετονοµάστηκε σε «κηπουρός-

φροντιστής/φροντίστρια». Επίσης, στην κλαδική ΣΣΕ στη βιοµηχανία 

Αναψυκτικών για την περίοδο 1/1/2005-31/12/2006, σύµφωνα µε το άρθρο 

3 της σύµβασης, προβλέπεται όπως «µε βάση τις νέες νοµοθεσίες και 
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ιδιαίτερα το νόµο για την ίση αµοιβή για εργασία ίσης αξίας και τη µη 

διάκριση λόγω φύλου, να αναδιαµορφωθούν στη διάρκεια της σύµβασης οι 

κατηγορίες των εργαζοµένων µε βάση τις ειδικότητές τους». Σηµειώνεται 

όµως ότι η πρακτική εφαρµογή της πρόνοιας αυτής, µέσω της καταβολής 

διπλάσιας αύξησης µισθού στις επηρεαζόµενες εργαζόµενες «µε στόχο 

την πλήρη επίτευξη της ισότητας», άρχισε ή θα αρχίσει στο πλαίσιο της 

νέας συλλογικής σύµβασης για την περίοδο 2007-2009. Στις θετικές 

επίσης συµβάσεις ανήκουν και αυτές στη Μεταλλουργική βιοµηχανία και 

στη βιοµηχανία Βαλιτσοποιίας, Τσαντών και ∆ερµατίνων Ειδών, στις 

οποίες η διατύπωση των επαγγελµάτων γίνεται είτε στο ουδέτερο είτε και 

στα δύο γένη, όπως π.χ. «προσωπικό» από τη µια και, από την άλλη, 

«χειριστής/ τρια ηλεκτρονικού υπολογιστή/λογιστικής µηχανής και 

τηλεφωνητής/τρια».  

 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η κατάργηση των άµεσων διακρίσεων σε βάρος 

των γυναικών απαντάται σε τέσσερις συλλογικές συµβάσεις. 

Συγκεκριµένα, στο Άρθρο 7 της σύµβασης στο εργοστάσιο της Νέας 

ΣΕΒΕΓΕΠ στον Αστροµερίτη, για την περίοδο 2005-2007, αναφέρεται 

συγκεκριµένα ότι «Η εταιρεία θα εφαρµόζει  την  αρχή  ίσης αµοιβής  για 

εργασία ίσης αξίας», µια πρόνοια ωστόσο  

 

 

που δεν αφορά στο µηνιαίο προσωπικό της Νέας ΣΕΒΕΓΕΠ. Παρόµοια 

είναι η πρόνοια και στο άρθρο 3 (Γ) της ΣΣΕ στην εταιρεία Αστικών 

Λεωφορείων Λευκωσίας, για την περίοδο 1/2/2006 – 31/12/2008, στο 

οποίο αναφέρεται ότι οι βασικοί µισθοί πρόσληψης θα ισχύουν «για όλους 

τους οδηγούς, δηλαδή άνδρες, γυναίκες και συνταξιούχους». Σε δύο άλλες 

ΣΣΕ, στις εταιρείες Exxonmobil Cyprus και Ermes, περιέχονται πιο 

συγκεκριµένες αναφορές για την εφαρµογή των σχετικών νοµοθεσιών για 

ζητήµατα ισότητας. Ειδικότερα, στο άρθρο 17 (Β) της συλλογικής 

σύµβασης στην εταιρεία Exxonmobil Cyprus, η οποία έληξε στις 

31/12/2007, προβλέπεται η δέσµευση της εταιρείας «να εφαρµόζει όλες τις 

πρόνοιες του νόµου περί ισότητας των δύο φύλων». Παρόµοια είναι και η 

πρόνοια του άρθρου 1 της ΣΣΕ στην εταιρεία Ermes για την περίοδο 
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1/1/2006 – 31/12/2007, η οποία ορίζει ότι «σε σχέση µε θέµατα ίσης 

µεταχείρισης θα εφαρµόζονται οι πρόνοιες της σχετικής νοµοθεσίας».  

 

4.2.2. ∆ιατήρηση των διακρίσεων 

Κατά τη γνώµη µας, η διατύπωση των πιο πάνω ρυθµίσεων παραπέµπει 

στην άρση οποιασδήποτε άµεσης διάκρισης σε βάρος των γυναικών που 

απορρέει από την αρχή της ισότητας των δικαιωµάτων στην εργασία 

µεταξύ γυναικών και ανδρών. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναµέναµε να µην 

συναντήσουµε καµία σύµβαση που να διατηρεί άµεσες διακρίσεις σε 

βάρος των γυναικών. Εντούτοις, από το σύνολο των 45 συλλογικών 

συµβάσεων εργασίας που εξετάστηκαν, εντοπίζονται ακόµη και µέχρι 

σήµερα δύο συµβάσεις, οι πρόνοιες των οποίων εµφανίζονται 

απροκάλυπτα να συνηγορούν στη διατήρηση άµεσων διακρίσεων σε 

βάρος των γυναικών, κυρίως στη διατήρηση του χάσµατος των αµοιβών. 

Συγκεκριµένα, σε κλαδικό επίπεδο, στη ΣΣΕ στη βιοµηχανία Επίπλου και 

Ξυλουργικών, διατηρείται σαφής διαχωρισµός µεταξύ των επαγγελµατικών 

κατηγοριών «εργάτες» και «εργάτριες», σύµφωνα µε τον οποίο η αµοιβή 

των εργατριών καθορίζεται σε χαµηλότερο επίπεδο από αυτή των 

εργατών. Σύµφωνα µε την τελευταία σύµβαση που έληξε στις 31/12/2007, 

ο βασικός εβδοµαδιαίος µισθός (ο οποίος δεν περιλαµβάνει το τιµαριθµικό 

επίδοµα) των εργατών ανέρχεται στο ποσό των £42,16 έναντι £31,88 των 

εργατριών, ενώ για τις εργάτριες που δεν έχουν συµπληρώσει 6 µήνες στη 

βιοµηχανία, οι απολαβές καθορίζονται σε £30,81, περιορισµός που δεν 

ισχύει για την κατηγορία των εργατών.   

 

 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, διαχωρισµός µε σαφή αναφορά στο φύλο 

καταγράφεται και στη ΣΣΕ στα Συµβούλια Εµπορίας Πατατών και Τεύτλων 

και Καρότων70. Ειδικότερα, παρότι βάσει των προνοιών του άρθρου 6 της 

συλλογικής σύµβασης που έληξε στις 31/12/2008, για όσους 

απασχολούνται στη συσκευασία πατατών, το προσωπικό διαχωρίζεται σε 

«εργάτες» (τρακτοδηγούς και αχθοφόρους) και σε «υπόλοιπες ειδικότητες 

                                            
70

 Η συλλογική σύµβαση για τη συσκευασία καρότων και τεύτλων έπαυσε να ισχύει λόγω διάλυσης 
του Συµβουλίου Εµπορίας Κυπριακών Καρότων και Τεύτλων τον Ιούλιο 2005.   
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εργατοϋπαλλήλων», εντούτοις, στον «Πίνακα Α – Μισθοί Προσωπικού» 

που επισυνάπτεται και αποτελεί µέρος της σύµβασης, οι ειδικότητες 

διαχωρίζονται σε «εργάτες» και «εργάτριες». ∆εδοµένου δε ότι κάποιες 

τουλάχιστον εργασίες είναι κοινές τόσο για τους εργάτες όσο και για τις 

εργάτριες, η διατήρηση των ανισοτήτων σε βάρος των γυναικών ενισχύεται 

ακόµη περισσότερο. Στο πλαίσιο αυτό, στις χαµηλότερα αµειβόµενες 

ειδικότητες οι εβδοµαδιαίες απολαβές των εργατών ανέρχονταν κατά την 

1/1/2007 στο ποσό των £197,38 έναντι £134,15 των εργατριών, ενώ στις 

υψηλότερα αµειβόµενες ειδικότητες οι  εβδοµαδιαίες απολαβές των 

εργατών ανέρχονταν στο ποσό των £205,73 έναντι £140,83 των 

εργατριών. Στην τελευταία περίπτωση, η διαφυλική µισθολογική ανισότητα 

ανέρχεται σε 32%, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τον εθνικό µέσο όρο 

(25%) του χάσµατος µισθών µεταξύ γυναικών και ανδρών.  

 

Στις συλλογικές συµβάσεις που εµφανώς παρεµποδίζουν την ισότητα 

γυναικών και ανδρών ανήκει και η ΣΣΕ στην εταιρεία Louis Cruise Lines, η 

οποία έληξε στις 31/12/2007, πολλές πρόνοιες της οποίας φαίνεται να 

αποκλείουν εντελώς την απασχόληση γυναικών. Για παράδειγµα, στο 

άρθρο 14 «Ώρες Εργασίας», 1 (β) και 2 (γ) υπάρχουν διατυπώσεις όπως 

«οι άντρες των φυλακών»,  «στους άνδρες που δεν είναι βάρδια», κλπ. 

Ενδεικτική του αποκλεισµού απασχόλησης γυναικών είναι και η απουσία 

οποιασδήποτε πρόνοιας για την προστασία της µητρότητας, θέµα που 

εξετάζεται πιο κάτω.  

 

∆εδοµένου ότι, όπως διαφαίνεται και από τις πιο πάνω συγκεκριµένες 

περιπτώσεις, οι συλλογικές συµβάσεις εξακολουθούν να διατηρούν 

άµεσες διακριτικές πρόνοιες, δεν ξαφνιάζει το γεγονός ότι οι ΣΣΕ βρίθουν 

και άλλων, έµµεσων διακρίσεων σε βάρος των γυναικών στους χώρους 

εργασίας.  

 
 
 
 
4.3. Επαγγελµατικός διαχωρισµός 
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Σε ότι αφορά τις έµµεσες διακρίσεις, τα θέµατα επαγγελµατικού 

διαχωρισµού είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, δεδοµένου του ρόλου 

που διαδραµατίζει ο παράγοντας αυτός στην ανισότητα µεταξύ γυναικών 

και ανδρών στην εργασία, ιδιαίτερα στη διατήρηση του χάσµατος των 

αµοιβών. 

 

Σε αρκετές από τις συµβάσεις που εξετάσαµε, η συµµετοχή των γυναικών 

περιορίζεται σε ανειδίκευτες ή χαµηλής ειδίκευσης θέσεις εργασίας και ως 

εκ τούτου σε χαµηλότερα αµειβόµενες θέσεις εργασίας, ενώ σ’ ότι αφορά 

τον προσδιορισµό των ειδικοτήτων, εκτός από τις ουσιαστικές διακρίσεις, 

παρατηρείται και ένας λεκτικός σεξισµός. Συγκεκριµένα, σε τέσσερις από 

τις ΣΣΕ που έχουν εξεταστεί, ο καθορισµός των ειδικοτήτων 

«καθαρίστρια», «καµαριέρα», «τηλεφωνήτρια», «ιδιαιτέρα», κλπ, 

διατυπώνεται σε γένος θηλυκό και, εποµένως, είναι εµφανές ότι οι θέσεις 

αυτές είναι κατειληµµένες ή προορίζονται αποκλειστικά και µόνο για 

γυναίκες.  

 

Σε κλαδικό επίπεδο, ιδιαίτερα έντονος είναι ο επαγγελµατικός διαχωρισµός 

στην Ξενοδοχειακή βιοµηχανία. Στη συλλογική σύµβαση στα Ξενοδοχεία 

που λήγει στις 31/1/2008, στις κλίµακες µισθοδοσίας περιλαµβάνονται τα 

ακόλουθα επαγγέλµατα-θέσεις εργασίας που θεωρούνται αποκλειστικά 

«γυναικεία»: «Καµαριέρα, τηλεφωνήτρια (όταν είναι µαθητευόµενες), 

καµαριέρα/ σιδερώτρια, προϊστάµενη λινοθήκης/ ράπτρια, επιτηρήτρια 

ορόφων, παραλήπτρια παραγγελιών/ ταµίας, προϊστάµενη ορόφων, 

ιδιαιτέρα τµηµατάρχη και διευθυντή, hostess και διευθύντρια ορόφων». 

Από τις πιο πάνω θέσεις, οι επτά αµείβονται στις κλίµακες 1-5 που είναι οι 

χαµηλότερα αµειβόµενες από τις 19 συνολικά κλίµακες µισθοδοσίας που 

είναι σε ισχύ στα ξενοδοχεία, µία αµείβεται στην κλίµακα 7 και τέσσερις 

αµείβονται στις κλίµακες 9–11. Η µοναδική ειδικότητα που τοποθετείται 

στις µεσαίες µισθολογικές κλίµακες είναι αυτή της «διευθύντριας ορόφων» 

στην κλίµακα 13, µαζί µε άλλες ειδικότητες όπως του «υπεύθυνου 

υποδοχής, αρχισερβιτόρου, ελεγκτή εσόδων, αρχιµπάρµαν/ υπεύθυνου 

µπαρ, υπαλλήλου δηµόσιων σχέσεων» και άλλων. Στις κλίµακες 14–19, 

που είναι οι υψηλότερα αµειβόµενες κλίµακες του κλάδου, οι ειδικότητες 
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είναι διατυπωµένες στο  αρσενικό γένος  και µπορεί εύλογα να υποτεθεί 

ότι, δεδοµένου του πιο πάνω  

 

 

διαχωρισµού, οι περισσότερες τουλάχιστον από αυτές τις θέσεις είναι 

κατειληµµένες ή προορίζονται για άνδρες. Να σηµειωθεί ότι και στις 

υπόλοιπες κλίµακες οι περισσότερες ειδικότητες είναι διατυπωµένες σε 

γένος αρσενικό. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελούν τα ακόλουθα τρία 

επαγγέλµατα, τα οποία διατυπώνονται και στα δύο γένη: «καθαριστής/ 

καθαρίστρια, τηλεφωνήτρια/ τηλεφωνητής και χειριστής/ χειρίστρια 

ηλεκτρονικών υπολογιστών». 

 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η έκταση του επαγγελµατικού διαχωρισµού δεν 

φαίνεται να είναι τόσο ευρεία, τουλάχιστον στις συµβάσεις που έχουν 

εξεταστεί στο πλαίσιο της µελέτης, µε τέσσερις µόνο ΣΣΕ να διατηρούν 

µέχρι σήµερα τον επαγγελµατικό διαχωρισµό. Συγκεκριµένα, στη 

συλλογική σύµβαση στη Νέα Σ.Π.Ε. Αγλαντζιάς που λήγει στις 

31/12/2008, το επάγγελµα της «καθαρίστριας» είναι το µοναδικό που 

διατυπώνεται σε θηλυκό γένος, ενώ σηµειώνεται εξαιρετικό χάσµα 

αποδοχών από την αµέσως προηγούµενη θέση ανειδίκευτης εργασίας, 

αυτής του «κλητήρα», ύψους £736 το χρόνο στην αρχή των αντίστοιχων 

κλιµάκων για τις δύο θέσεις κατά την 1/1/2008. Στη συλλογική σύµβαση 

στην εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιοµηχανία, για τα χρόνια 2007–

/2009, ενώ όλα τα επαγγέλµατα διατυπώνονται σε ουδέτερο γένος 

(«προσωπικό»), δύο θέσεις εργασίας, αυτές της «ιδιαιτέρας γραµµατέας» 

και της «εργαστηριακής βοηθού», διατυπώνονται σε γένος θηλυκό. Στην 

περίπτωση αυτή, ο επαγγελµατικός διαχωρισµός δεν φαίνεται, 

τουλάχιστον όπως παρουσιάζεται στη σύµβαση, να συνεπάγεται 

χαµηλότερες απολαβές. Σύµφωνα µε το άρθρο 19 «Μισθοί πρόσληψης» 

της σύµβασης, η ιδιαιτέρα γραµµατέας και η εργαστηριακή βοηθός 

κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία µε θέσεις όπως, µεταξύ άλλων, 

«αποθηκάριος µπύρας εργοστασίου, ελεγκτής αντιπροσώπων, υπεύθυνος 

τµήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή», κλπ. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός 

ότι οι θέσεις «γραφειακό προσωπικό» και «τεχνικό προσωπικό» 
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διαχωρίζονται σε δύο µισθολογικές κλίµακες η καθεµιά, χωρίς να 

διαφαίνεται ωστόσο στη σύµβαση η βάση ή ο λόγος του διαχωρισµού.  

 

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση, ενόψει του µεγέθους της ανισότητας 

και της αδικίας που διαπράττεται στην ιεράρχηση θέσεων που κατέχουν ή 

προορίζονται µόνο για γυναίκες, αποτελούν δύο πανοµοιότυπες ΣΣΕ, για 

την περίοδο  1/1/2004 – 31/12/2006,   στην   Εφορεία   Ελληνικών     

Εκπαιδευτηρίων  

 

 

Λευκωσίας και τη Σχολική Εφορεία Αγίου ∆οµετίου. Τρεις θέσεις εργασίας, 

της «σχολικής βοηθού νηπιαγωγείων», της «σχολικής βοηθού/ συνοδού 

παιδιών µε ειδικές ανάγκες» και της «καθαρίστριας», διατυπώνονται και 

πάλι αποκλειστικά σε γένος θηλυκό. Και οι τρεις αυτές θέσεις είναι οι 

χαµηλότερα αµειβόµενες από όλες τις άλλες θέσεις στις εν λόγω Σχολικές 

Εφορείες, περιλαµβανόµενων και των αµέσως προηγούµενων θέσεων 

ανειδίκευτης εργασίας του «αχθοφόρου/ κλητήρα» και του «γενικού 

εργάτη». Συγκεκριµένα, οι κλίµακες µισθοδοσίας για την  καθαρίστρια και 

τη σχολική βοηθό νηπιαγωγείων είναι οι Ε1 και  Ε2, αντίστοιχα, µε αρχικό 

µισθό κατά την 1/1/2008 €754,51 και €839,19, αντίστοιχα, έναντι των 

κλιµάκων Ε5 του αχθοφόρου/ κλητήρα, µε αρχικό µισθό €1.040,83, και Ε6 

του γενικού εργάτη, µε αρχικό µισθό €1.105,74. Ακόµη πιο χαµηλή είναι η 

αµοιβή των σχολικών βοηθών/ συνοδών παιδιών µε ειδικές ανάγκες, οι 

οποίες αµείβονται µε βάση τον εκάστοτε κατώτατο µισθό που καθορίζεται 

από το ∆ιάταγµα για Κατώτατα Όρια Μισθών του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τη δε αύξηση του εξαµήνου που καθορίζεται 

από το ∆ιάταγµα την παίρνουν τον Απρίλιο του επόµενου χρόνου στον 

οποίο διορίζονται, µε ένα µήνα δηλαδή καθυστέρηση.  

 

Εκτός από τη χαµηλότερη αµοιβή, ο επαγγελµατικός διαχωρισµός φαίνεται 

ότι επιφέρει και άλλες επιπτώσεις που καταλήγουν σε δυσµενέστερη 

µεταχείριση των κατόχων των θέσεων αυτών. Όπως φαίνεται και στα 

άρθρα 25.9 και 26.13 των εν λόγω ΣΣΕ, τα καθήκοντα και οι ευθύνες 

αυτών των γυναικών εργαζοµένων είναι υπερβολικά σε σύγκριση µε την 
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πολύ χαµηλή µισθολογική κλίµακα στην οποία τοποθετούνται. Έτσι, για 

παράδειγµα, στην περίπτωση των σχολικών βοηθών νηπιαγωγείων, τα 

καθήκοντα περιλαµβάνουν τις ακόλουθες εργασίες: 

 

• Καθαρισµός – γενική καθαριότητα του νηπιαγωγείου, των 
παραθύρων και χαλιών, οργάνων, µέσων και εργαλείων για το 
εκπαιδευτικό έργο, πλύσιµο και µπογιάτισµα επίπλων, κλπ.  

• Ετοιµασία προγεύµατος, πλύσιµο πιάτων, τραπεζιών, κλπ.   

• Περιποίηση και φροντίδα του σχολικού κήπου, ζώων ή πουλιών 
που διατηρούνται στο νηπιαγωγείο. 

• Ασφάλεια και επιτήρηση των παιδιών, στη σχολική αυλή και στις 
επισκέψεις και εκδροµές αλλά και µέσα στην τάξη όταν απουσιάζει 
ή κωλύεται «η νηπιαγωγός» (άλλο δείγµα επαγγελµατικού 
διαχωρισµού).  

 

 

• Προφύλαξη και ασφάλεια της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 
νηπιαγωγείου.  

 

Στα καθήκοντα αυτά προστίθενται και καθαρά εκπαιδευτικές εργασίες 

«που σχετίζονται µε την προετοιµασία και οργάνωση των δραστηριοτήτων, 

[όπως] κόψιµο χαρτιού για τη ζωγραφική, σχεδιασµός περιγράµµατος 

εικόνων, … ετοιµασία και διαρρύθµιση της αίθουσας για σχολικές γιορτές ή 

συγκεντρώσεις». Απαιτείται επίσης υπηρεσία πέραν του συνηθισµένου 

ωραρίου για σχολικές συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, κλπ, η οποία δεν 

αµείβεται υπερωριακά. Όσον αφορά τις σχολικούς βοηθούς/ συνοδούς 

παιδιών µε ειδικές ανάγκες, τα καθήκοντα και οι ευθύνες τους 

επεκτείνονται ακόµη περισσότερο, παρά την ακόµη χαµηλότερη αµοιβή 

τους. Ενδεικτικά της υπέρµετρης έκτασης των καθηκόντων και του βαθµού 

ευθύνης των σχολικών βοηθών/ συνοδών παιδιών µε ειδικές ανάγκες, 

είναι και τα πιο κάτω: 

• Συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς για αντιµετώπιση της 
συµπεριφοράς παιδιών µε ειδικές ανάγκες και παροχή ατοµικής 
βοήθειας στα παιδιά (περιλαµβανόµενης της ατοµικής τους 
καθαριότητας, µεταφοράς τους εντός και εκτός σχολείου, σίτισής 
τους, συνοδείας τους στο αποχωρητήριο, κλπ).  

• Βοήθεια στην ετοιµασία, οργάνωση και εκτέλεση του εκπαιδευτικού 
και άλλου έργου και αντικατάσταση εκπαιδευτικών. 
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• Συνυπευθυνότητα (µε τους εκπαιδευτικούς) για την ασφάλεια των 
παιδιών εντός και εκτός σχολείου (τάξη και άλλους χώρους, 
επισκέψεις, εκδροµές). 

• Συγύρισµα και φροντίδα των χώρων, οργάνων, εποπτικών µέσων, 
εργαλείων, παιχνιδιών που χρησιµοποιούνται για και από τα παιδιά 
υπό την ευθύνη τους. 

• Παρακολούθηση σεµιναρίων επιµόρφωσης, εντός και εκτός ωρών 
εργασίας. 

 

∆ιαφοροποίηση επίσης υπάρχει στα προσόντα και τις απαιτήσεις των 

θέσεων αναφορικά µε τη συµπεριφορά και άλλα ατοµικά στοιχεία αλλά και 

τα καθήκοντα και ευθύνες των θέσεων αυτών. Συγκεκριµένα, οι 

καθαρίστριες τοποθετούνται σε  

οποιοδήποτε σχολείο Μέσης ή ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και υπόκεινται σε 

µετάθεση σε οποιοδήποτε σχολείο, όρος που δεν ισχύει για προσωπικό 

καθαρισµού που απασχολείται σε άλλους τοµείς της δηµόσιας υπηρεσίας. 

Επίσης, από τις καθαρίστριες απαιτείται να είναι «καθαρές, σοβαρές, 

τίµιες, ευγενείς  και  εξυπηρετικές»,  σε αντιδιαστολή µε τους εργάτες, από 

τους οποίους  

 

 

απαιτείται να «συµπεριφέρονται πάντοτε τίµια και κόσµια». Σύµφωνα µε το 

άρθρο 26.12 των ΣΣΕ, τα απαιτούµενα προσόντα για σχολικούς βοηθούς/ 

συνοδούς παιδιών µε ειδικές ανάγκες περιλαµβάνουν απολυτήριο σχολής 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, το οποίο δεν απαιτείται από τις 

προαναφερόµενες κατηγορίες των γυναικών και ανδρών εργαζοµένων. 

Σηµειώνεται δε ότι «δίπλωµα ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων σε 

θέµατα ειδικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγείου, ψυχολογίας, νοσηλευτικής, 

κοινωνικού λειτουργού ή άλλου συναφές µε την εργασία θα θεωρείται ως 

επιπρόσθετο προσόν», προσόν που κατά κανόνα αµείβεται στις κλίµακες 

επιστηµονικού προσωπικού στην εκπαίδευση και στον ευρύτερο δηµόσιο 

τοµέα, στην προκείµενη όµως περίπτωση δεν αµείβεται µε κανένα τρόπο. 

Σε πάρα πολλές δε περιπτώσεις, πράγµατι οι γυναίκες που 

απασχολούνται στη θέση αυτή είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης.  
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∆υσµενέστερη επίσης µεταχείριση αποτελεί και ο µειωµένος χρόνος 

απασχόλησης των σχολικών βοηθών/ συνοδών παιδιών µε ειδικές 

ανάγκες, τόσο από πλευράς ωρών (31 ώρες και 40 λεπτά) όσο και από 

πλευράς συνολικής διάρκειας (10 µήνες, από Σεπτέµβριο µέχρι Ιούνιο), 

δεδοµένου ότι τις ώρες και τους µήνες που δεν εργάζονται δεν αµείβονται, 

σε σύγκριση µε όλο το υπόλοιπο προσωπικό που εργοδοτείται στην 

εκπαίδευση αλλά και από τις σχολικές εφορείες, το οποίο εργάζεται 

κανονικά ολόκληρο το χρόνο µε πλήρες ωράριο. Από τη διακριτική αυτή 

µεταχείριση σε βάρος των σχολικών βοηθών/ συνοδών προκύπτει ότι η 

θέση των σχολικών εφορειών ως προς την απασχόλησή τους βασίζεται σε 

µια απαρχαιωµένη αντίληψη που υπαγορεύει τη «χρησιµοποίηση» αυτών 

των εργαζοµένων ανάλογα µε ένα πολύ στενό και ωφελιµιστικό καθορισµό 

των αναγκών, αν δηλαδή φοιτούν και πόσα παιδιά σε κάθε σχολείο, έναντι 

µιας ευρύτερης αντίληψης αναφορικά µε την ανάγκη των σχολείων για 

ανάπτυξη της κατάλληλης υποδοµής και των αναγκαίων ανθρώπινων 

πόρων για την ένταξη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες στο σχολικό αλλά 

και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Νοείται ότι, ενόψει του µειωµένου 

ωραρίου και της συνολικής διάρκειας της απασχόλησής τους, οι απολαβές 

των σχολικών βοηθών/ συνοδών είναι ακόµη πιο χαµηλές από το 

κατώτατο όριο που ορίζεται µε το σχετικό ∆ιάταγµα. Το ζήτηµα αυτό 

σχετίζεται σε κάποιο βαθµό και µε τις θέσεις των συνδικαλιστικών   

οργανώσεων  ΠΕΟ,  Συνοµοσπονδίας  Εργαζοµένων  Κύπρου  

 

 

(ΣΕΚ) και ∆ηµοκρατικής Εργατικής Οµοσπονδίας Κύπρου (∆ΕΟΚ), οι 

οποίες στη βάση της συνεχούς βελτίωσης του ∆ιατάγµατος, εκτός του 

ύψους των κατώτατων µισθολογικών ορίων και της διεύρυνσης του 

θεσµού και σε άλλες επαγγελµατικές κατηγορίες, θεωρούν αναγκαία και τη 

ρύθµιση των ωρών εργασίας στα επαγγέλµατα που ήδη καλύπτονται από 

το ∆ιάταγµα. Συγκεκριµένα, εκφράζονται φόβοι ότι, µε την αύξηση του 

κατώτατου µισθού, κάποιοι εργοδότες ενδέχεται να προχωρήσουν σε 

αύξηση των ωρών εργασίας ακυρώνοντας στην πράξη τις προβλεπόµενες 

αυξήσεις, κι έτσι η ωροµίσθια αποζηµίωση αντί να αυξάνεται θα µειώνεται. 
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Πρόσθετα, όπως σηµειώνεται στο άρθρο 26.10 των ΣΣΕ, οι Σχολικές 

Εφορείες δεσµεύονται ότι «θα γίνεται προσπάθεια να 

επαναπροσλαµβάνονται την επόµενη σχολική περίοδο σύµφωνα µε τις 

πραγµατικές ανάγκες και την απόδοση της κάθε Σχολικής Βοηθού/ 

Συνοδού Παιδιών µε ειδικές ανάγκες». Οι δύο πιο πάνω προϋποθέσεις 

επαναπρόσληψης, όµως, εκτός από το ότι συνεπάγονται πρόσθετες 

διακρίσεις σε βάρος των σχολικών βοηθών/ συνοδών συγκριτικά µε 

άλλους εργαζόµενους στα σχολεία, δηµιουργούν αβεβαιότητα και 

ανασφάλεια που συνοδεύει τις εργαζόµενες αυτές κάθε χρόνο. Πρόσθετη 

διάκριση επίσης αποτελεί και η επαναλαµβανόµενη ετήσια δοκιµασία στην 

οποία υποβάλλονται προκειµένου να συνεχιστεί η απασχόλησή τους, σε 

σύγκριση µε το σύνολο σχεδόν των εργαζοµένων, η περίοδος δοκιµασίας 

των οποίων είναι από 6 έως 12 µήνες στον ιδιωτικό τοµέα και δύο χρόνια 

στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Εξάλλου, η προαναφερόµενη ανάληψη 

«δέσµευσης» των εργοδοτών για επαναπρόσληψη δηµιουργεί εύλογες 

προσδοκίες στις εργαζόµενες αυτές ως προς τη συνέχιση της 

απασχόλησής τους, η οποία όχι µόνο δεν πραγµατοποιείται πάντα αλλά 

αποτελεί και τροχοπέδη για εξεύρεση άλλης απασχόλησης.  

 

Τα πιο πάνω συνοδεύονται και από την αποστέρηση και άλλων 

στοιχειωδών δικαιωµάτων που περιλαµβάνονται στις ΣΣΕ και τα οποία 

απολαµβάνουν οι υπόλοιποι εργαζόµενοι. Για παράδειγµα, 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη παρέχεται σε όσες εργαζόµενες 

συµπληρώνουν 12µηνη υπηρεσία και δεν πληρώνονται καθόλου κατά τη 

διάρκεια άδειας ασθένειας και µητρότητας, ενώ όσον  αφορά  την  

υποχρέωση  για  συµµετοχή  σε  προγράµµατα επιµόρφωσης,  

 

 

λόγω του καθεστώτος εργασίας των σχολικών βοηθών/ συνοδών, η 

εργασία εκτός ωρών εργασίας δεν θεωρείται ως υπερωρία και εποµένως 

δεν αµείβεται.  

 

Τέλος, είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι, παρότι τα πιο πάνω αφορούν τις 

συλλογικές συµβάσεις στις δύο προαναφερόµενες Σχολικές Εφορείες, οι 
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όροι και συνθήκες εργασίας των εργαζοµένων, περιλαµβανόµενων και των 

µισθολογικών κλιµάκων, σε όλες τις σχολικές εφορείες καθορίζεται σε 

κεντρικό επίπεδο από τη συλλογική σύµβαση για το Ωροµίσθιο 

Κυβερνητικό Προσωπικό, η οποία συνοµολογείται µεταξύ του Υπουργείου 

Οικονοµικών και των συντεχνιών της ΠΕΟ και της ΣΕΚ. Η τελευταία ΣΣΕ 

για το Ωροµίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό για την τριετή περίοδο 2007 – 

2009 εγκρίθηκε από το Υπουργικό  Συµβούλιο στις 17/1/2008. Ενόψει 

τούτου, ο επαγγελµατικός διαχωρισµός, οι χαµηλότερες αµοιβές που 

αυτός συνεπάγεται, οι άλλες διακριτικές πρόνοιες καθώς και η 

δυσµενέστερη µεταχείριση των επηρεαζόµενων κατηγοριών εργαζοµένων 

γυναικών εγκρίνονται, διατηρούνται και προωθούνται κατά κύριο λόγο από 

τα ανώτατα δώµατα της πολιτείας και δη το Υπουργικό Συµβούλιο, 

αρµόδιο κατά τα άλλα και για την εφαρµογή της νοµοθεσίας, όπως 

ορίζεται από το Άρθρο 58, εδάφιο 2(α) και (γ) του Συντάγµατος. 

 

Σε µια άλλη µερίδα συλλογικών συµβάσεων, ο επαγγελµατικός 

διαχωρισµός δεν είναι άµεσα διακριτός γιατί οι ειδικότητες ή τα 

επαγγέλµατα διατυπώνονται, όπως και στα προαναφερόµενα 

παραδείγµατα προνοιών συλλογικών συµβάσεων, σε ‘ουδέτερους’ όρους 

(«προσωπικό») ή στο αρσενικό γένος και, εποµένως, σιωπηρά αποδεκτό 

ότι περιλαµβάνει και τα δύο γένη. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι συµβάσεις 

παρουσιάζουν τυπική συµµόρφωση προς τη νοµοθεσία και γενικότερα 

εµφανίζονται ότι συµβαδίζουν µε τις πιο σύγχρονες αντιλήψεις για την 

ισότητα, πράγµα το οποίο είναι πολύ αµφίβολο ότι γίνεται µε τη συνειδητή 

στόχευση των συµβαλλοµένων µερών. ∆εδοµένου ότι σε πολλές 

συµβάσεις δεν υπάρχουν συγκεκριµένες πρόνοιες ή διατυπώσεις περί του 

αντιθέτου, είναι αδύνατο να στοιχειοθετηθούν επαρκώς εύλογες 

αµφιβολίες για µη ουσιαστική κατάργηση των διακρίσεων σε βάρος των 

εργαζοµένων γυναικών αναφορικά µε το διαχωρισµό των επαγγελµάτων 

σε «ανδρικά» και «γυναικεία».  
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Παρά ταύτα, σε έξι από τις ΣΣΕ που εξετάστηκαν οι προθέσεις των µερών 

γίνονται σαφείς µε την προσθήκη επεξηγήσεων, σηµειώσεων, 

παραρτηµάτων, κλπ. Για παράδειγµα, στη βιοµηχανία Υπόδησης και 

συγκεκριµένα στο άρθρο 1 «Ηµεροµίσθια πρόσληψης, αυξήσεις και 

κλίµακες µισθοδοσίας» της συλλογικής σύµβασης στον κλάδο για την 

περίοδο 1/1/2007-31/12/2009, τα βασικά ηµεροµίσθια πρόσληψης για το 

προσωπικό ‘Α’ και ‘Β’ καθορίζονται στο ποσό των £24,75 και £32,40, 

αντίστοιχα. Εκ πρώτης όψεως θα µπορούσε να εκληφθεί ότι η 

διαφοροποίηση αυτή οφείλεται σε διαφορετικά καθήκοντα ή/και 

διαφορετικά προσόντα ή πείρα που απαιτούνται για τις εν λόγω θέσεις 

εργασίας. Το «Πρακτικό Συµφωνίας», όµως, που επισυνάπτεται στην ίδια 

σύµβαση, διευκρινίζει σαφέστατα ότι οι κατηγορίες «Προσωπικό Α» και 

«Προσωπικό Β» καλύπτουν τις κατηγορίες «Ανειδίκευτες Εργάτριες» και 

«Ανειδίκευτοι Εργάτες», αντίστοιχα, οι οποίες αναφέρονται σε 

προηγούµενες συµβάσεις. Επίσης σε κλαδικό επίπεδο, στο άρθρο 14 

«Βασικοί Μισθοί Νεοπροσλαµβανόµενων» της ΣΣΕ στα Τυπογραφεία για 

την περίοδο 1/1/2007-31/12/2009, οι εργαζόµενοι κατατάσσονται ως 

«προσωπικό» εκτύπωσης, διεκπεραίωσης, κλπ, κατάταξη σύµφωνα µε 

την οποία δεν φαίνεται να γίνεται ο οποιοσδήποτε επαγγελµατικός 

διαχωρισµός. Αυτός όµως αποκαλύπτεται στη σηµείωση (γ) του ίδιου 

άρθρου, στην οποία γίνεται αναφορά στις «διεκπεραιώτριες», η 

εβδοµαδιαία αµοιβή των οποίων τοποθετείται στη χαµηλότερη από όλες 

τις κλίµακες µισθοδοσίας. Επίσης, σε πρόνοια προηγούµενης σύµβασης 

στη βιοµηχανία Κατασκευής Τούβλων, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, και 

συγκεκριµένα στο άρθρο 4 στο οποίο καθορίζονται οι µισθοί και τα 

ηµεροµίσθια για την κατηγορία προσωπικού «Γενικό Βοηθητικό 

Προσωπικό διαχωριζόµενο σε (α) και (β) προσωπικό», περιλαµβάνεται η 

ακόλουθη επεξήγηση: «Στις πιο πάνω κατηγορίες υπάγονται οι εργάτες 

ζυµωτηρίου, πακεταδόροι, … ως και [όσοι απασχολούνται σε] άλλες 

γενικές εργασίες, νοουµένου ότι κάνουν όµοια ή κατ’ ουσία όµοιας φύσης 

εργασία». Σε σηµείωση όµως που ακολουθεί αναφέρεται ότι στην 

κατηγορία (ΙΙΙ) (β) «δεν θα υπαχθεί κανένας άνδρας».  
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Σε επιχειρησιακό επίπεδο, εντοπίστηκαν δύο ΣΣΕ στις οποίες 

διαπιστώνεται ο «κρυφός» αυτός επαγγελµατικός διαχωρισµός. 

Συγκεκριµένα, σχετικές αναφορές και σαφείς ενδείξεις επαγγελµατικού 

διαχωρισµού απαντώνται στη συλλογική σύµβαση  στο Λαϊκό 

Καφεκοπτείο  που έληξε στις 31/12/2006. Ενώ η διατύπωση  

 

 

στην κατάταξη του προσωπικού γίνεται σε ‘ουδέτερους’ όρους ή στο 

αρσενικό γένος (και εποµένως αποδεκτή ως ισχύουσα για όλους τους 

εργαζόµενους), όπως π.χ. «προσωπικό» ή «εργατοϋπάλληλοι, εργάτες, 

τεχνίτες» εντοπίζονται οι ακόλουθες διακριτικές αναφορές: Άρθρο 6 (α): 

«Για όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό, προσωπικό γραφείου και τις 

κοπέλες γραφείς του τµήµατος πωλήσεων», σε αντιδιαστολή µε «τους 

υπαλλήλους του τµήµατος πωλήσεων» στο σηµείο (β) του ίδιου άρθρου, 

άρθρο 8 (ε): «Οι κοπέλες που εργάζονται στο computer» και στο άρθρο 8 

(ζ): «έκτακτες πωλήτριες». Επίσης, στη συλλογική σύµβαση στην 

Παγκύπρια Εταιρεία Αρτοποιών για την τριετία 2004-2006, στο άρθρο 1, 

παράγραφο 2 (θ) γίνεται αναφορά σε «πωλήτριες» πρατηρίου, ενώ στο 

άρθρο 15, «Κατηγορίες Μισθοδοσίας», η διατύπωση για το νεο-

προσλαµβανόµενο προσωπικό είναι «πωλήτριες/ πωλητές». Σηµειώνεται 

και πάλι ότι οι απολαβές αυτής της κατηγορίας προσωπικού είναι 

χαµηλότερες από όλου του υπόλοιπου προσωπικού. 

 
 
4.4. Προστασία της Μητρότητας 

Με 20 και πλέον χρόνια ισχύος της νοµοθεσίας για την προστασία της 

µητρότητας71, ο θεσµός έχει εµπεδωθεί γερά στη συνείδηση των 

εργαζοµένων γυναικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων και δίκαια 

θεωρείται ως µια από τις σηµαντικότερες κατακτήσεις για την εφαρµογή 

της ισότητας των φύλων στην εργασία. Πρέπει, εποµένως, να θεωρείται 

φυσιολογική η διαπίστωση ότι η προστασία της µητρότητας 

                                            
71

 Σήµερα, ο βασικός νόµος για την προστασία της µητρότητας είναι ο Ν. 100(Ι)/1997 και οι 
τροποποιητικοί αυτού νόµοι (Ν. 45(Ι)/2000, Ν. 64(Ι)2002, 109(Ι)/2007 και 8(Ι)/2008), σύµφωνα µε 
τους οποίους η ισχύουσα άδεια µητρότητας είναι διάρκειας 18 εβδοµάδων και, σε περίπτωση 
υιοθεσίας, 16 εβδοµάδων. Ο Ν. 100(Ι)/1997 αντικατέστησε τον αρχικό νόµο, Ν. 54 του 1987, και τις 
τροποποιήσεις του, Ν. 66/1988 και Ν. 48(Ι)/1994.  
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κατοχυρώνεται στην καταπληκτική πλειοψηφία των συλλογικών 

συµβάσεων που εξετάστηκαν. Εξαίρεση στο γενικό αυτό κανόνα για την 

προστασία της µητρότητας αποτελούν οι επιχειρησιακές συλλογικές 

συµβάσεις στις εταιρείες Louis Cruise Lines, Travel & Express και Αστικών 

Λεωφορείων Λευκωσίας, όπως και στις κλαδικές συµβάσεις στα Πρατήρια 

Πετρελαιοειδών, στον τοµέα Εισαγωγής Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και 

στη βιοµηχανία Τούβλων, από τις οποίες απουσιάζει παντελώς 

οποιασδήποτε πρόνοια για την προστασία της µητρότητας. Σε κάθε 

περίπτωση, η κατοχύρωση της µητρότητας γίνεται κατά κανόνα στο 

ελάχιστο επίπεδο των προβλεπόµενων δικαιωµάτων από τη νοµοθεσία. Η 

σχετική πρόνοια των ΣΣΕ για την κατοχύρωση  

 

του δικαιώµατος αυτού περιλαµβάνει κυρίως δύο στοιχεία, την 

επιβεβαίωση της διάρκειας της άδειας µητρότητας όπως προβλέπεται από 

τη νοµοθεσία και το ύψος των απολαβών κατά τη διάρκεια της άδειας 

µητρότητας, το οποίο συνδέεται σχεδόν πάντοτε µε το επίδοµα των 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

 

Στις θετικές συµβάσεις αναφορικά µε τη µητρότητα περιλαµβάνεται η ΣΣΕ 

στην εταιρεία Exxonmobil Cyprus, στο άρθρο 13 της οποίας οι αναφορές 

στη νοµοθεσία είναι εκτενείς και περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, το χρόνο 

του τοκετού, σε περίπτωση δηλαδή που επισυµβεί πριν ή µετά τον 

αναµενόµενο χρόνο, και τη διασφάλιση της προβλεπόµενης από το νόµο 

συνολικής διάρκειας της άδειας µητρότητας. Περιλαµβάνεται επίσης η 

πρόνοια για τη µία ώρα την ηµέρα που δικαιούται η εργαζόµενη µετά τον 

τοκετό για το θηλασµό και τη φροντίδα του παιδιού µετά την επιστροφή 

της εργαζόµενης στην εργασία για περίοδο 9 µηνών. Αξιοσηµείωτο είναι το 

γεγονός ότι αυτή είναι η µοναδική σύµβαση από όσες εξετάστηκαν στην 

οποία αναφέρεται η πρόνοια για το θηλασµό  και  τη  φροντίδα του 

παιδιού. Παρόλο που στην πράξη η πρόνοια αυτή  

 

πιθανόν να εφαρµόζεται ευρέως, δεδοµένου ιδιαίτερα ότι προβλέπεται 

ρητά στη νοµοθεσία, είναι κοινός τόπος ότι η κατοχύρωση δικαιωµάτων 
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που θεσπίζονται στη νοµοθεσία µέσω των συλλογικών συµβάσεων 

ενισχύει σηµαντικά την αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων αυτών.  

 

Σε κάθε περίπτωση, στο σηµείο 6 του ίδιου άρθρου της σύµβασης στην 

ίδια εταιρεία προβλέπεται η καταβολή επιδόµατος µητρότητας ίσου µε τις 

συνήθεις απολαβές της εργαζόµενης, αφαιρουµένου του επιδόµατος 

µητρότητας των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωρίς οποιοδήποτε όρο 

αναφορικά µε το ανώτατο όριο επιβάρυνσης της εταιρείας σε περίπτωση 

µη λήψης του επιδόµατος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων για οποιοδήποτε 

λόγο. Στο ίδιο πνεύµα, αν και διατυπωµένες σε πιο περιορισµένη έκταση, 

κινούνται και οι συλλογικές συµβάσεις στην Ιερά Μονή Κύκκου και στη Νέα 

ΣΕΒΕΓΕΠ, οι οποίες έληξαν στις 31/12/2007, όπως και στην εταιρεία 

Hermes Airports, που λήγει στις 31/12/2008. Σε κλαδικό επίπεδο, µόνο οι 

συµβάσεις στη βιοµηχανία Αναψυκτικών και στα Κέντρα Αναψυχής δεν 

περιέχουν οποιοδήποτε περιορισµό ως προς το ποσοστό του µισθού της 

εργαζόµενης που καταβάλλει ο εργοδότης προς συµπλήρωση του 

επιδόµατος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

 

Η απουσία όρων και προϋποθέσεων για την καταβολή του µισθού κατά τη 

διάρκεια της άδειας µητρότητας στις προαναφερόµενες συµβάσεις 

παρουσιάζει µεγάλη απόκλιση από τις υπόλοιπες συλλογικές συµβάσεις, 

στις οποίες καθορίζεται το όριο µέχρι του οποίου συµπληρώνεται από τον 

εργοδότη το επίδοµα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τη διάρκεια της 

άδειας µητρότητας και το οποίο κυµαίνεται µεταξύ 25%-50% του µισθού 

της εργαζόµενης. Με κάποια έκπληξη, οµολογουµένως, διαπιστώθηκε ότι 

και η συλλογική σύµβαση στον τοµέα των Τραπεζών θέτει τον περιορισµό 

της συµπλήρωσης του επιδόµατος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρά 

την προωθηµένη κατά τα άλλα ατζέντα σε θέµατα ισότητας στις Τράπεζες. 

Σε κάθε περίπτωση, ο περιορισµός αυτός είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για τις 

γυναίκες εργαζόµενες που εντάσσονται στην αγορά εργασίας για πρώτη 

φορά, δηλαδή νέες κυρίως γυναίκες, των οποίων οι εισφορές στο Ταµείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν ικανοποιούν τα κριτήρια για λήψη του 

επιδόµατος µητρότητας. Αρνητικά επίσης είναι δυνατό να επηρεάζονται 
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και γυναίκες που διέκοψαν τη συµµετοχή τους στην απασχόληση και 

επιστρέφουν µετά από κάποια χρόνια.  

 

Πρόσθετα, σε αριθµό κλαδικών συµβάσεων, η διάρκεια πληρωµής του 

µισθού κατά τη διάρκεια της άδειας µητρότητας, αφαιρουµένου πάντα του 

επιδόµατος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι µικρότερη από την 

προβλεπόµενη στη νοµοθεσία άδεια µητρότητας. Συγκεκριµένα, στις 

συµβάσεις στις βιοµηχανίες Βαλιτσοποιίας, Τσαντών και ∆ερµατίνων 

Ειδών, Ένδυσης, Υπόδησης, και Επίπλου και Ξυλουργικών, προβλέπεται 

συµπλήρωση του επιδόµατος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε ανώτατο 

όριο το 50% του µισθού των επηρεαζόµενων γυναικών, για περίοδο όχι 

µεγαλύτερη των 12 εβδοµάδων, ενώ στη σύµβαση στις Εφηµερίδες και τα 

Περιοδικά για το συντακτικό προσωπικό, οι  

αµοιβές µπορεί να είναι πλήρεις για ένα µήνα ή µισές για δύο µήνες. Σε 

επιχειρησιακό επίπεδο, µόνο η σύµβαση στην εταιρεία Alco Filters 

(Cyprus) προβλέπει ρύθµιση για πληρωµή του µισθού για 14 εβδοµάδες. 

 

Το δικαίωµα όµως στην άδεια µητρότητας µε πλήρεις απολαβές 

περιορίζεται ακόµη περισσότερο ενόψει της προϋπόθεσης που τίθεται, σε 

πολλές συλλογικές συµβάσεις, για ορισµένη προϋπηρεσία µέχρι τον 

τοκετό, είτε στη συγκεκριµένη επιχείρηση,  είτε  στη  βιοµηχανία, και η 

οποία κυµαίνεται από  6  µέχρι  12 µήνες.  

 

 

 

Συγκεκριµένα, η πρόνοια για υπηρεσία τουλάχιστον 6, 9 ή 12 µηνών 

περιλαµβάνεται στις επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις στο Ίδρυµα 

Ερευνών για τη Μυϊκή ∆υστροφία/ Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, 

στη Νέα ΣΠΕ Αγλαντζιάς, στα Τουριστικά Γραφεία Λούης και στις εταιρείες 

Xenos Travel, ΚΕΟ και Pittas Dairy Industries. Εκπληκτικό είναι το 

γεγονός ότι ο ίδιος περιορισµός αφορά και τη συλλογική σύµβαση στην 

εταιρεία ERMES στην οποία, όπως αναφέρεται πιο πάνω, περιλαµβάνεται 

ρητή πρόνοια για την ισότητα και, ενόψει τούτου, συµπεριλαµβάνεται 

καταρχήν στην κατηγορία των συµβάσεων που προωθούν την ισότητα.  
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Επισηµαίνεται επί τούτου ότι και σε άλλες συµβάσεις παρουσιάζονται 

παραδοξότητες αυτού του τύπου, όπου δηλαδή άλλα ορίζονται σε γενικές 

γραµµές σε πρόνοιες των συλλογικών συµβάσεων και άλλα εφαρµόζονται 

στην πράξη. Αυτές οι παραδοξότητες είναι ενδεικτικές της απουσίας 

συστηµατικής πολιτικής και προσέγγισης στα θέµατα ισότητας γυναικών 

και ανδρών στην εργασία. Άλλο παράδειγµα αυτής της προσέγγισης είναι 

και η σχετική πρόνοια στις συλλογικές συµβάσεις στις Σχολικές Εφορείες 

Αγίου ∆οµετίου και  Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας. Αν και δεν 

προβλέπεται περιορισµός για συµπλήρωση του επιδόµατος µητρότητας 

από τους εργοδότες κατά τη διάρκεια της άδειας µητρότητας, στις δύο 

αυτές ΣΣΕ η πρόνοια για την άδεια µητρότητας και την πληρωµή της 

περιλαµβάνεται στο άρθρο 8.4. «Άδεια Ασθένειας». 

 

Σε κλαδικό επίπεδο, οι συµβάσεις στα Τυπογραφεία και στην 

Ξενοδοχειακή βιοµηχανία περιλαµβάνουν παρόµοιους όρους αναφορικά 

µε τη διάρκεια της ελάχιστης υπηρεσίας που απαιτείται για συµπλήρωση 

του επιδόµατος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εντούτοις, πρέπει να 

σηµειωθεί µια καλή πρακτική που περιλαµβάνεται στη ΣΣΕ στα 

Ξενοδοχεία για την περίοδο 1/4/1992-31/3/1995, στο άρθρο 11.4. της 

οποίας ορίζεται ότι: «αν το επίδοµα [µητρότητας] των Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων υπερβαίνει το βασικό µισθό και το τιµαριθµικό επίδοµα, το 

περιπλέον ποσό κατατίθεται στις µονάδες προσωπικού». Αντίθετα, στο 

άρθρο 12 της ΣΣΕ στα Τυπογραφεία προβλέπεται ότι ένας εβδοµαδιαίος 

µισθός καταβάλλεται στην αρχή της άδειας µητρότητας και το υπόλοιπο 

παραχωρείται «υπό την προϋπόθεση ότι η επηρεαζόµενη θα επιστρέψει 

στον εργοδότη της και θα  παραµείνει  για  έξη  τουλάχιστο  µήνες  µετά  τη 

λήξη της άδειας µητρότητας».  

 

 

Λαµβάνονται δε µέτρα για είσπραξη του µισθού που καταβλήθηκε από το 

φιλοδώρηµα που δικαιούται η εργαζόµενη κατά την αποχώρησή της από 

την εργασία. Παρόµοια πρόνοια, αναφορικά µε την καταβολή του µισθού, 

αφαιρουµένου του επιδόµατος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά την 
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επιστροφή στην εργασία περιλαµβάνεται και σε άλλες κλαδικές συλλογικές 

συµβάσεις όπως, για παράδειγµα, στις Ιδιωτικές Κλινικές Λευκωσίας και 

στις βιοµηχανίες Ένδυσης και Υπόδησης. 

 

Με τις προϋποθέσεις και όρους περί ελάχιστης υπηρεσίας για την 

καταβολή ολόκληρου του µισθού, αφαιρουµένου του επιδόµατος των 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διακυβεύεται και ένα άλλο, πολύ βασικότερο 

κατά την άποψή µας δικαίωµα, αυτό του να ορίζει η ίδια η γυναίκα το 

σώµα της και στο οποίο υπάγεται η τεκνοποίηση. Η παραβίαση του 

αναφαίρετου αυτού δικαιώµατος αποτελεί άµεση διάκριση λόγω φύλου και 

εποµένως αντιβαίνει την πρόθεση και τους σκοπούς του νοµοθέτη στον 

τοµέα της ισότητας των φύλων, αφού υπάρχει δυσµενής µεταχείριση τόσο 

κατά την πρόσβαση στην εργασία, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες απαιτείται υπηρεσία 9 ή 12 µηνών, όσο και κατά τη διάρκειά της, 

όταν απαιτείται υπηρεσία 6 µηνών. ∆εδοµένου ότι η σχετική νοµοθεσία δεν 

καθορίζει την άδεια µητρότητας ως περίοδο µε πλήρεις απολαβές, οι 

διάφορες πρόνοιες των συλλογικών συµβάσεων που καταγράφονται πιο 

πάνω, για ανώτατο όριο συµπλήρωσης του επιδόµατος των Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων από τους εργοδότες όπως και για την καταβολή της αµοιβής 

για λιγότερο χρόνο από τη συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας, δεν 

αποτελούν αυτές καθ’ αυτές παραβίαση της νοµοθεσίας. Είναι όµως 

αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η µητρότητα εξακολουθεί να αντιµετωπίζεται 

στην ουσία ως αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση, γεγονός που 

παρεµποδίζει σοβαρά την επίτευξη της επιδιωκόµενης ισότητας γυναικών 

και ανδρών στην εργασία αλλά και ευρύτερα. 

 
 
4.5. Μερική απασχόληση 

Η προστασία των εργαζοµένων µε µερική απασχόληση και η απαγόρευση 

δυσµενών  διακρίσεων  σε  βάρος  τους  ενισχύθηκε72  σηµαντικά  µε το 

Νόµο για  
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 Η προστασία των εργαζοµένων µε µερική απασχόληση ρυθµίστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο 
µε τον Περί της Σύµβασης 175 [της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας] (Κυρωτικό) Νόµο 6(ΙΙΙ)/1997. 
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Εργοδοτούµενους µε Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση ∆υσµενούς 

Μεταχείρισης) 76(Ι)/2002, ο οποίος σκοπούσε στην εναρµόνιση µε το 

κοινοτικό κεκτηµένο και συγκεκριµένα µε την Οδηγία 97/81/ΕΚ του 

Συµβουλίου, ηµεροµηνίας 15/12/199773. Με το Νόµο 76(Ι)/2002, µε τον 

οποίο µεταφέρθηκε αυτούσια στο κυπριακό δίκαιο η Ευρωπαϊκή Οδηγία, 

εισάγεται η αρχή της αναλογικότητας, σε σύγκριση µε εργαζόµενους µε 

πλήρη απασχόληση, τόσο στο µισθό και άλλα ωφελήµατα όσο και 

αναφορικά µε τους άλλους όρους και συνθήκες απασχόλησης, 

περιλαµβανοµένων και της προστασίας της µητρότητας, της γονικής 

άδειας, της ετήσιας άδειας και της άδειας ασθένειας. Η προστασία αυτή 

είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις γυναίκες εργαζόµενες δεδοµένης της 

υπερεκπροσώπησής τους στην κατηγορία των εργαζοµένων µε µερική 

απασχόληση και τη συµβολή αυτής της µορφής απασχόλησης στο 

µισθολογικό χάσµα µεταξύ γυναικών και ανδρών.  

 

Όπως και οι άλλες νοµοθεσίες για την ισότητα στην εργασία και την 

απασχόληση, έτσι και ο Νόµος 76(Ι)/2002, στο Άρθρο 10, προβλέπει για 

την αναθεώρηση ή/ και αναπροσαρµογή των συλλογικών συµβάσεων µε 

σκοπό την εξάλειψη προνοιών οι οποίες περιορίζουν την ελεύθερη 

επιλογή και τις ευκαιρίες για την εργασία µερικής απασχόλησης όπως και 

τη διασφάλιση της προστασίας των εργαζοµένων µε µερική απασχόληση. 

Από την εξέταση, όµως, των συλλογικών συµβάσεων διαπιστώνεται ότι η 

συµµόρφωσή τους µε τις πρόνοιες της νοµοθεσίας για την προστασία των 

εργαζοµένων µε µερική απασχόληση είναι και πάλι αποσπασµατική. Ούτε 

το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως η αρµόδια αρχή, 

ούτε οι κοινωνικοί εταίροι δεν φαίνεται να έχουν ανταποκριθεί επαρκώς 

στην εξάλειψη από τις συλλογικές συµβάσεις δυσµενέστερων προνοιών 

που ισχύουν για τους µερικώς απασχολούµενους.  

 

Από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας που εξετάστηκαν, µόνο τέσσερις 

κλαδικές συµβάσεις περιλαµβάνουν συγκεκριµένη πρόνοια για την 
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 Η Οδηγία αυτή στόχευε στην υλοποίηση της συµφωνίας-πλαισίου για τη µερική απασχόληση που 
συνήφθη στις 6/6/1997 από τους κοινωνικούς εταίρους, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και συγκεκριµένα 
τους οργανισµούς ETUC-CES, UNICE και CEEP. 
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εφαρµογή της νοµοθεσίας για τη µερική απασχόληση και την αρχή της 

αναλογικότητας. Όπως θα ήταν φυσιολογικά αναµενόµενο, στον τοµέα 

αυτό πρωτοπορούν οι συλλογικές συµβάσεις σε κλάδους στους οποίους η 

µερική απασχόληση είναι πιο διαδεδοµένη  και  στους  οποίους  υπάρχουν  

µεγάλες  συγκεντρώσεις γυναικείας  

απασχόλησης, όπως στα Ξενοδοχεία και τα Κέντρα Αναψυχής. Στις ΣΣΕ 

στους δύο αυτούς κλάδους, οι σχετικές πρόνοιες για την εφαρµογή της 

αναλογικότητας στους εργαζόµενους µε µερική απασχόληση 

προηγήθηκαν ακόµη και της πρώτης προαναφερόµενης νοµοθετικής 

ρύθµισης (Ν. 6(ΙΙΙ)/1997). Συγκεκριµένα, το θέµα της µερικής 

απασχόλησης ρυθµίζεται µε το άρθρο 36 της ΣΣΕ στον τοµέα των 

Ξενοδοχείων για την τριετία 1992–1995 που συνοµολογήθηκε τον 

Οκτώβριο 1992. Σε κατοπινή σύµβαση στον ίδιο τοµέα, για την περίοδο 

1/4/1998–31/3/2002, στο άρθρο 3 καθορίζεται και το κατώτατο όριο ωρών 

απασχόλησης για τους εργαζόµενους µε µερική απασχόληση στις 4 ώρες. 

Την ίδια ρύθµιση περιέλαβε και η συλλογική σύµβαση στα Κέντρα 

Αναψυχής για την περίοδο 1/4/1995–31/2/1998, η οποία συνοµολογήθηκε 

στις 18/3/1996.  

 

Στις άλλες δύο ΣΣΕ στις οποίες προβλέπεται η προστασία της µερικής 

απασχόλησης µε βάση την αρχής της αναλογικότητας είναι στον τοµέα 

των Τραπεζών και στις εταιρείες Ερευνών. Στις εταιρείες Ερευνών η 

ρύθµιση για την εφαρµογή της νοµοθεσίας περιέχεται στο άρθρο 18 της 

συλλογικής σύµβασης για την περίοδο 1/1/2007-31/12/2009. Στις 

Τράπεζες, η προστασία των εργαζοµένων µε µερική απασχόληση 

ρυθµίστηκε για πρώτη φορά µε το άρθρο 13 στη ΣΣΕ για τα έτη 2005-

2007, στο οποίο προβλέπεται ότι «σε καµιά περίπτωση το ποσοστό 

µερικής απασχόλησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνόλου του 

µόνιµου προσωπικού», και ότι προτεραιότητα στη µερική απασχόληση θα 

έχουν µέλη του υφιστάµενου προσωπικού που θα επιλέξουν εθελοντικά να 

µεταφερθούν στο νέο θεσµό. Πρόσθετα, το θέµα αποτέλεσε αντικείµενο 

ειδικής Συµφωνίας µεταξύ των δύο µερών, ηµεροµηνίας 18/4/2007. Εκτός 

από την εφαρµογή ουσιαστικά του Νόµου 76(Ι)/2002 σε όλο το φάσµα των 
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όρων και συνθηκών απασχόλησης, η Συµφωνία καθορίζει ως ελάχιστο 

όριο µερικής απασχόλησης τις 20 ώρες την εβδοµάδα.  

 

Ο καθορισµός του αριθµού των ελάχιστων ωρών εργασίας σε 4 ώρες την 

ηµέρα και 20 ώρες  την εβδοµάδα είναι ιδιαίτερα σηµαντική στο βαθµό 

που µπορεί να ενισχύσει τη γυναικεία απασχόληση, δεδοµένου ότι η 

µερική απασχόληση απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες, και ως εκ τούτου να 

επηρεάσει τις απολαβές των γυναικών ενόψει του ότι η µικρότερης 

διάρκειας απασχόληση συνεπάγεται και ανάλογη µείωση των αµοιβών.  

 

 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία για την 

προστασία των µερικώς εργαζοµένων απαντάται µόνο στη συλλογική 

σύµβαση στην εταιρεία ERMES, στην οποία η εφαρµογή της αρχής της 

αναλογικότητας για τους εργαζοµένους µε µερική απασχόληση ρυθµίστηκε 

µε συµφωνία ηµεροµηνίας 16/10/2003, δηλαδή κατά τον πρώτο χρόνο 

έναρξης ισχύος του Νόµου 76(Ι)/2002.  

 

Στον αντίποδα της προστασίας των εργαζοµένων µε µερική απασχόληση 

βρίσκονται οι συλλογικές συµβάσεις στις Σχολικές Εφορείες Ελληνικών 

Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και Αγίου ∆οµετίου, στις οποίες οι διακριτικές 

πρόνοιες για εργαζόµενους µε µερική απασχόληση επηρεάζουν µερίδα 

όσων  απασχολούνται ως καθαρίστριες και ως σχολικές βοηθοί/ συνοδοί 

παιδιών µε ειδικές ανάγκες, δεδοµένου ότι αυτές µόνο οι εργαζόµενες 

απασχολούνται στις εν λόγω Εφορείες µε µερική απασχόληση. 

Επισηµαίνεται ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις, η διάρκεια τόσο της 

ηµερήσιας εργασίας (κατά κανόνα 4 ώρες), όσο και της ετήσιας εργασίας 

(10 µήνες), δεν ήταν αποτέλεσµα συλλογικής διαπραγµάτευσης αλλά  

επιβλήθηκε µονοµερώς από τις Σχολικές Εφορείες και, εποµένως, δεν 

αποτελεί εθελοντική επιλογή των εργαζοµένων. Το στοιχείο αυτό από 

µόνο του αντίκειται στο βασικό σκοπό του νόµου, όπως καθορίζεται στο 

άρθρο 23(β), «η προώθηση της εργασίας µε µερική απασχόληση σε 

εθελοντική βάση …». Εποµένως, η σε βάρος αυτών των δύο κατηγοριών 

εργαζοµένων µεταχείριση είναι ακόµη πιο δυσµενής, όχι µόνο λόγω του 
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φύλου τους αλλά και λόγω της µορφής εργασίας τους. Έτσι, εκτός από τη 

δυσµενέστερη µεταχείριση της οποίας τυγχάνουν οι σχολικές βοηθοί/ 

συνοδοί παιδιών µε ειδικές ανάγκες, περιλαµβανόµενης και της 

αποστέρησης σηµαντικών ωφεληµάτων, εκτεταµένη αναφορά για τα οποία 

γίνεται πιο πάνω, και οι καθαρίστριες µε µερική απασχόληση στις Σχολικές 

Εφορείες αποστερούνται ωφεληµάτων λόγω της µορφής απασχόλησής 

τους. Για παράδειγµα, στο άρθρο 12 (γ) για τα «Ωφελήµατα καθαριστριών 

που εργοδοτούνται πάνω σε µερική απασχόληση», προβλέπεται η 

καταβολή 13ου µισθού (ή ‘φιλοδωρήµατος Χριστουγέννων’) µόνο αν έχουν 

συνεχή υπηρεσία πάνω από 13 εβδοµάδες, όρος που δεν ισχύει για το 

αντίστοιχο µόνιµο προσωπικό. Προϋπόθεση για υπηρεσία τουλάχιστον 12 

µηνών προβλέπεται και στην παράγραφο (δ) του ίδιου άρθρου αναφορικά 

µε την παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε καθαρίστριες µε 

µερική απασχόληση. 

 
 
4.6. Πείρα, υπηρεσία και επαγγελµατική ανέλιξη 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η πείρα που αποκτάται από προηγούµενη 

υπηρεσία σε ένα επάγγελµα ή µια ειδικότητα αποτελεί ένα από τα βασικά 

κριτήρια πρόσληψης στην εργασία και προσµετρά ως σηµαντικός 

παράγοντας στην µετέπειτα επαγγελµατική και µισθολογική ανέλιξη των 

εργαζοµένων, η σύνδεσή της δε µε άλλα ωφελήµατα εµφανίζεται ως 

καθόλα λογική και δικαιολογηµένη. Ωστόσο, σε αριθµό συµβάσεων 

διαπιστώνεται ότι η συνεχόµενη υπηρεσία, σε αντιδιαστολή µε την 

προηγούµενη πείρα, σε συγκεκριµένη βιοµηχανία ή κλάδο αποτελεί 

προϋπόθεση για την παραχώρηση βασικών ωφεληµάτων όπως είναι, για 

παράδειγµα, η διάρκεια της άδειας ασθένειας και η ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη, όπως επίσης και το ύψος του µισθού που καταβάλλεται προς 

συµπλήρωση του επιδόµατος µητρότητας του Ταµείου Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, οι σχετικές πρόνοιες καταλήγουν 

σε δυσµενή µεταχείριση των εργαζοµένων γυναικών, η οποία έγκειται στο 

ότι η διακοπή της υπηρεσίας για οικογενειακούς λόγους (φροντίδα παιδιών 

ή άλλων εξαρτώµενων, κυρίως ηλικιωµένων γονέων) δεν περιλαµβάνεται 

στους αποδεκτούς λόγους διακεκοµµένης εργασίας. Συγκεκριµένα, στις 
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ΣΣΕ στα Κέντρα Αναψυχής και στα Ξενοδοχεία οι αποδεκτοί λόγοι 

διακεκοµµένης εργασίας είναι η έλλειψη εργασίας, η ασθένεια, η 

επιστράτευση, η άδεια µητρότητας και η γονική άδεια. Αυτοί µάλιστα οι 

λόγοι ρυθµίζονται και νοµοθετικά µε τους Νόµους 1968-2002 για τους 

Όρους Υπηρεσίας των Εργοδοτουµένων σε Κέντρα Αναψυχής και τους 

Κανονισµούς που εκδόθηκαν µε βάση τα Άρθρα 12 και 22 των Νόµων 

1969-2000 αναφορικά µε τα Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύµατα. 

Παρόµοιες ρυθµίσεις για τους αποδεκτούς λόγους διακοπής της 

υπηρεσίας εντοπίζονται και στις συµβάσεις στις Εφηµερίδες και τα 

Περιοδικά για εργαζόµενους εκτός των συντακτών, όπως επίσης και στα 

Τυπογραφεία, στα οποία προστίθεται και η ανεργία ως αποδεκτός λόγος 

διακοπής της υπηρεσίας.  

 

Έχουµε έτσι το εξής παράδοξο φαινόµενο, το οποίο συνδέεται άµεσα και 

µε την επιδιωκόµενη αύξηση της συµµετοχής ή επανένταξης των γυναικών 

στην αγορά εργασίας, η οποία αποτελεί και ενιαίο µέρος της κοινοτικής 

στρατηγικής για την απασχόληση. Αφενός, µία από τις σηµαντικότερες 

πηγές άντλησης πρόσθετου γυναικείου εργατικού δυναµικού, εκτός από 

τις νέες σε ηλικία γυναίκες και νεοεισερχόµενες  στην  αγορά  εργασίας,  

αποτελείται    από   τις    γυναίκες  που  

 

 

διακόπτουν τη συµµετοχή τους στην απασχόληση για οικογενειακούς 

λόγους και οι οποίες, πέραν όλων των άλλων, κατά τη διακοπή αυτή 

προσφέρουν αµισθί κοινωνικές υπηρεσίες. Αφετέρου, αυτοί οι λόγοι 

διακοπής της εργασίας υποτιµούνται ή και αγνοούνται εντελώς όταν αυτές 

οι γυναίκες εντάσσονται εκ νέου στην εργασία, µε την προτροπή και ειδικά 

µέτρα της πολιτείας, και τυγχάνουν δυσµενέστερης µεταχείρισης από ότι οι 

άνδρες συνάδελφοί τους, στερούµενες µάλιστα και βασικών εργασιακών 

ωφεληµάτων. Παράδοξο επίσης είναι και το γεγονός ότι στους αποδεκτούς 

λόγους διακοπής της εργασίας στις πιο πάνω συµβάσεις περιλαµβάνονται 

η άδεια µητρότητας και η γονική άδεια, οι οποίες αφορούν στην 

εξυπηρέτηση του ίδιου σκοπού, τη φροντίδα δηλαδή της οικογένειας.   
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Άµεσα συνδεδεµένο µε την προηγούµενη υπηρεσία στη βιοµηχανία ή 

κλάδο είναι και το θέµα της επαγγελµατικής ανέλιξης, στην οποία οι 

γυναίκες εργαζόµενες τυγχάνουν και πάλι κατά τεκµήριο δυσµενέστερης 

µεταχείρισης. Αντανακλώντας εν πολλοίς την κρατούσα κατάσταση, 

διαπιστώνουµε ότι αυτή η πτυχή της εργασίας απουσιάζει παντελώς από 

τις περισσότερες ΣΣΕ, ενώ στις λίγες συµβάσεις στις οποίες υπάρχουν 

σχετικές ρυθµίσεις, αυτές περιορίζονται κυρίως σε δηλώσεις πρόθεσης 

παρά σε συγκεκριµένα µέτρα. Σε κλαδικό επίπεδο, µόνο σε δύο συµβάσεις 

ρυθµίζεται το θέµα των προαγωγών. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 22 της 

σύµβασης για την περίοδο 1/4/1992-31/3/1995 στην Ξενοδοχειακή 

βιοµηχανία, προβλέπεται ότι, σε περιπτώσεις προαγωγών και πριν ληφθεί 

τελική απόφαση από τον εργοδότη, θα διεξάγονται «κοινές συνεννοήσεις» 

και «θα δίνεται προτίµηση στο υφιστάµενο προσωπικό, νοουµένου ότι 

θεωρείται κατάλληλο για  τη θέση». Η ρύθµιση του θέµατος είναι 

πανοµοιότυπη και στη συλλογική σύµβαση στη βιοµηχανία Αναψυκτικών, 

στο άρθρο 23 της οποίας αναφέρεται ότι «Οι  προαγωγές θα  γίνονται από 

το υπάρχον προσωπικό, νοουµένου ότι αυτό κατέχει τ’ απαιτούµενα 

προσόντα για τη θέση προαγωγής και ότι την τελευταία λέξη για το θέµα θα 

έχουν οι Εταιρείες».  

 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, διαπιστώνεται ότι ακολουθείται η ίδια πιο πάνω 

προσέγγιση, για προαγωγές δηλαδή υφιστάµενου προσωπικού, 

νοουµένου ότι κατέχει τα απαιτούµενα προσόντα. Στη σύµβαση όµως της 

Νέας ΣΠΕ Αγλαντζιάς,   τα   κριτήρια  που   τίθενται   για  προαγωγή,   

ιδιαίτερα  δε  η  σειρά  

 

 

κατάταξης των κριτηρίων, σύµφωνα µε τα οποία τα προσόντα και οι 

ικανότητες έπονται της υπηρεσίας, καταλήγουν σε έµµεση διάκριση σε 

βάρος των γυναικών εργαζοµένων. Σε αντιδιαστολή, σε άλλες συλλογικές 

συµβάσεις και πάλι σε επιχειρησιακό επίπεδο, το θέµα της υπηρεσίας, 

έναντι της πείρας, δεν περιλαµβάνεται καθόλου ή τυγχάνει πιο 

προοδευτικής ρύθµισης. Παραδείγµατα τέτοιων συµβάσεων, είναι αυτές 

στα Τουριστικά Γραφεία Λούης, για την περίοδο 1/4/2005-31/4/2007, και 
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στη Νέα ΣΕΒΕΓΕΠ, στο άρθρο 16(α) της οποίας εκφράζεται µια πιο 

ξεκάθαρη δέσµευση ότι «Η εταιρεία θα προάγει στο τακτικό προσωπικό 

…εργατοϋπαλλήλους από το υφιστάµενο προσωπικό, εφόσον αυτοί 

συγκεντρώνουν τα απαιτούµενα προσόντα». Στη σύµβαση δε στην 

Εταιρεία Hermes Airports, το άρθρο 15 είναι πιο συγκεκριµένο, ορίζοντας 

ότι «Οι προαγωγές θα γίνονται στη βάση των προσόντων, της πείρας και 

της αξίας ενός υποψηφίου σε σχέση µε τη θέση προαγωγής. Η 

προϋπηρεσία θα λαµβάνεται υπόψη στις περιπτώσεις υποψηφίων µε τα 

ίδια προσόντα, πείρα και αξία». Στη σύµβαση στο Λαϊκό Καφεκοπτείο, ενώ 

σε γενικές γραµµές οι ρυθµίσεις για τις προαγωγές είναι παρόµοιες όπως 

πιο πάνω, στο άρθρο 19, γίνεται η ακόλουθη ειδική µνεία: «Ειδικότερα για 

θέσεις λογιστηρίου οι προαγωγές θα γίνονται χωρίς διάκριση στο άρρεν και 

θήλυ προσωπικό ».  

 
 
4.7. Καλές πρακτικές 

Σε αναγνώριση των πολλαπλών προβληµάτων που προκαλεί η έλλειψη 

δηµόσιων συγκοινωνιών στην Κύπρο και µε σκοπό τη διευκόλυνση της 

µετάβασης προς και από την εργασία, πολλές συλλογικές συµβάσεις 

περιλαµβάνουν πρόνοιες είτε για δωρεάν µεταφορά των εργαζοµένων από 

και µέχρι το κέντρο της πλησιέστερης πόλης, είτε για την καταβολή των 

κοµίστρων του δεύτερου λεωφορείου που χρειάζεται µέχρι και από το 

χώρο εργασίας. Οι πρόνοιες αυτές είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για τις γυναίκες 

εργαζόµενες, δεδοµένου ότι είναι αναγκασµένες πολύ περισσότερο παρά 

οι άνδρες εργαζόµενοι να χρησιµοποιούν τα δηµόσια µέσα µεταφοράς. 

Όπως θα ήταν αναµενόµενο, αυτή η καλή πρακτική απαντάται σε 

περισσότερες κλαδικές παρά σε επιχειρησιακές συµβάσεις. Συγκεκριµένα, 

στη σύµβαση στα Ξενοδοχεία, οι σχετικές ρυθµίσεις προβλέπουν για τη 

µεταφορά σε ξενοδοχεία τόσο εκτός όσο και εντός του κέντρου της πόλης 

αλλά  και την  υποχρέωση του  εργοδότη να  φροντίζει  για  τη  

 

µεταφορά του προσωπικού που εργάζεται µε βάρδιες, «ιδιαίτερα των 

γυναικών». Παρόµοιες πρόνοιες, για δωρεάν µεταφορά του προσωπικού, 
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περιλαµβανόµενου και αυτού µε βάρδιες όπου εφαρµόζεται, από και προς 

το κέντρο της πόλης, περιλαµβάνονται επίσης και στις συλλογικές 

συµβάσεις στις βιοµηχανίες Μεταλλουργικών, Βαλιτσοποιίας, Τσαντών και 

∆ερµατίνων Ειδών, και Τούβλων. Στις ΣΣΕ στο Συµβούλιο Εµπορίας 

Πατατών, στη Νέα ΣΕΒΕΓΕΠ, στα Τυπογραφεία και στις βιοµηχανίες 

Ένδυσης και Υπόδησης προβλέπεται η καταβολή επιδόµατος 

µεταφορικών για το δεύτερο λεωφορείο. Στις συµβάσεις στην Οικοδοµική 

βιοµηχανία και στις βιοµηχανίες Επίπλου και Ξυλουργικών και Μαρµάρων 

και Μωσαϊκών, όπως επίσης και στις εταιρείες Φώτος Φωτιάδης 

Ζυθοβιοµηχανία και Alco Filters (Cyprus) προβλέπεται είτε η δωρεάν 

µεταφορά από τον εργοδότη είτε η καταβολή των κοµίστρων.  

 



 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Από την εξέταση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας στο πλαίσιο της 

παρούσας µελέτης προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: 

 

Πρώτον, το περιεχόµενο των συλλογικών συµβάσεων αναφορικά µε την 

ισότητα γυναικών και ανδρών στην απασχόληση είναι πενιχρό, σε 

σύγκριση µε τις περισσότερες χώρες µέλη της Ε.Ε. Ενδεικτικό τούτου είναι 

και η απουσία ρυθµίσεων ακόµη και για πτυχές της ισότητας που 

κατοχυρώνονται νοµοθετικά, όπως για παράδειγµα η γονική άδεια, η 

σεξουαλική παρενόχληση και οι θετικές δράσεις. Είναι εκπληκτικό το 

γεγονός ότι η µοναδική πρόνοια που απαντάται στο σύνολο σχεδόν των 

συλλογικών συµβάσεων αναφορικά µε την ισότητα των φύλων στην 

εργασία είναι εκείνη για την προστασία της µητρότητας. Εντούτοις, στο 

πλαίσιο του υφιστάµενου συστήµατος εργασιακών σχέσεων στην Κύπρο, 

όπου η συλλογική διαπραγµάτευση αποτελεί και προάγεται ως το κύριο 

εργαλείο ρύθµισης και καθορισµού των όρων και των συνθηκών 

απασχόλησης, η µη σύνδεση της συλλογικής διαπραγµάτευσης µε την 

ισότητα των δύο φύλων στην εργασία είναι άκρως απογοητευτική.  

 

Θα ήταν ωστόσο παράλειψη αν δεν σηµειωνόταν ιδιαίτερα το γεγονός ότι 

σε µικρό αριθµό συλλογικών συµβάσεων φαίνεται ότι έχει ήδη εισχωρήσει 

µια νέα προσέγγιση αναφορικά µε την ισότητα µεταξύ γυναικών και 

ανδρών στην εργασία, είτε µε γενικού τύπου πρόνοιες και δηλώσεις 

δέσµευσης και πολιτικής, είτε µε ειδικές πρόνοιες για διάφορα θέµατα, µε 

εξέχον παράδειγµα την ισοµισθία. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντική όχι µόνο ως προς την προαγωγή της ισότητας στις 

συγκεκριµένες επιχειρήσεις, αλλά και ως προς τη συµβολή των θετικών 

αυτών συµβάσεων στη δηµιουργία µιας νέας κουλτούρας διαφυλικής 

ισότητας στην εργασία. 

 

∆εύτερον, µέχρι σήµερα τουλάχιστον, οι προσπάθειες για συµµόρφωση 

των συλλογικών συµβάσεων προς την αρχή της ισότητας 
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επικεντρώνονται, περιορίζονται ή απλώς αρκούνται σε λεκτικές 

διορθώσεις ή τυπική κατάργηση των    διακριτικών   προνοιών   και  

διατάξεων   έτσι  ώστε  να  παρουσιάζουν  µια  

 

 

επίφαση συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία για την ισότητα, σε αντιδιαστολή 

µε την ουσιαστική προώθηση και εφαρµογή της αρχής της ισότητας των 

φύλων στην εργασία. Κατά το πλείστον όµως και στην καλύτερη 

περίπτωση, οι συλλογικές συµβάσεις ακολουθούν µια νοµικίστικη και 

µάλλον επιφανειακή προσέγγιση και τακτική, η οποία αντανακλά τη 

γενικότερη προσέγγιση που υιοθετείται στην Κύπρο ως προς την ισότητα 

των φύλων στην εργασία και την απασχόληση.  

 

Τρίτον, από τα εκτεταµένα παραδείγµατα τόσο άµεσων όσο και έµµεσων 

διακρίσεων που παρατίθενται παραπάνω, είναι πρόδηλο ότι 

εξακολουθούν να διατηρούνται πολλές και εκτεταµένες παραβιάσεις της 

αρχής της ισότητας δικαιωµάτων, µεταχείρισης και ευκαιριών µεταξύ 

γυναικών και ανδρών στην εργασία. Η λεκτική διατύπωση «κοπέλες», για 

παράδειγµα, η οποία παραπέµπει στη ρατσιστική διατύπωση «µικρέ» 

(“boy”), ευρέως διαδεδοµένη προσφώνηση όλων των µαύρων ανδρών 

άσχετα από την ηλικία τους µέχρι και σχετικά πρόσφατα κυρίως στον 

Αµερικανικό νότο και τη Νότια Αφρική, δεν είναι απλά προβληµατική 

σηµειολογικά, αλλά αποτελεί ισχυρή ένδειξη της επικρατούσας 

πατριαρχικής τάξης πραγµάτων, η οποία υποδηλώνει µια άκρως 

υποτιµητική θεώρηση των γυναικών ως εξαρτώµενων ή του «αδύνατου» 

φύλου, το οποίο εποµένως χρήζει προστασίας, της γυναικείας εργασίας 

κυρίως ως ανειδίκευτη, «συµπληρωµατική» και ως προέκταση του 

παραδοσιακού και «φυσιολογικού» ρόλου της γυναίκας ως συζύγου, 

µητέρας, οικοκυράς και παροχέα φροντίδας και αρωγής. Κατ’ επέκταση, ο 

γυναικείος µισθός θεωρείται ως «δεύτερος» ή «επικουρικός», σε 

αντιδιαστολή µε το µισθό του άνδρα που θεωρείται ως ο «βασικός 

προστάτης ή µισθωτός» (breadwinner) της οικογένειας.  
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Όσο και να προσκρούουν αυτές οι πραγµατικότητες στις διακηρύξεις και 

τα ευχολόγια και παρά τις δεδηλωµένες πολιτικές για την προώθηση της 

ισότητας των φύλων στην εργασία και την απασχόληση, είναι 

αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι: 

 

• Οι γυναίκες εργαζόµενες εξακολουθούν να τυγχάνουν 
δυσµενέστερης µεταχείρισης από τους άνδρες συναδέλφους τους 
και υπόκεινται σε άµεσες και έµµεσες διακρίσεις στην εργασία λόγω 
του φύλου τους. 

• H συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και την 
απασχόληση εξακολουθεί να υπολείπεται σηµαντικά αυτής των 
ανδρών. 

 

 

 

• H γυναικεία εργασία αµείβεται χαµηλότερα, ακόµη και όταν είναι 
όµοια ή ίσης αξίας µε αυτή των ανδρών. 

• Oι γυναίκες «επιλέγουν» ή απασχολούνται σε διαφορετικά 
επαγγέλµατα και τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας απ’ ότι οι 
άνδρες. 

• Oι γυναίκες αντιµετωπίζουν µεγαλύτερες δυσκολίες στην 
επαγγελµατική τους ανέλιξη και απολαµβάνουν λιγότερων 
δικαιωµάτων.  

 

Ενόψει των πιο πάνω, προκύπτουν κάποια καίριας σηµασίας ερωτήµατα 

που πρέπει να προβληµατίσουν σοβαρά πρωτίστως τους κοινωνικούς 

εταίρους αλλά και την πολιτεία και κοινωνία γενικότερα. Το πρώτο 

ερώτηµα είναι κατά πόσο τα συµβαλλόµενα µέρη στη συνοµολόγηση των 

συλλογικών συµβάσεων εργασίας, ιδιαίτερα δε οι εκπρόσωποι των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, συνειδητοποιούν το µέγεθος της ευθύνης 

που επωµίζονται στη διατήρηση και διαιώνιση των διακρίσεων και των  

ανισοτήτων στην εργασία λόγω φύλου.  

 

Εξίσου σηµαντικό είναι και το ερώτηµα αναφορικά µε τις υφιστάµενες 

πολιτικές, ενέργειες και µέτρα που λαµβάνει ή µη η πολιτεία για την 

εφαρµογή της νοµοθεσίας και, αντίστοιχα, για πάταξη της παραβίασης της 

νοµοθεσίας, αλλά και για την ουσιαστική και ενεργό προώθηση της 
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ισότητας γυναικών και ανδρών στην εργασία, πέραν των προβλεπόµενων 

από την νοµοθεσία, συνθήκη η οποία θα έπρεπε να είχε ήδη υλοποιηθεί.  

 

Τέλος, δεν πρέπει να υποτιµούµε τη θέση και την ευθύνη των ίδιων των 

εργαζοµένων γυναικών και δη των συνδικαλιστριών τόσο ως προς το 

τελικό αποτέλεσµα της συλλογικής διαπραγµάτευσης, όσο και ως προς 

την αποδοχή του πατριαρχικού µοντέλου στον καταµερισµό της εργασίας, 

στον τρόπο οργάνωσης και των συστηµάτων αµοιβής της εργασίας όπως 

και της θέσης της γυναίκας σε αυτή, καθώς και του ρόλου που καλούνται 

να διαδραµατίσουν και να αναλάβουν για την ανατροπή της υφιστάµενης 

κατάστασης.   

 

Οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας ως πρακτική έκφραση, αφενός, του 

δικαιώµατος των εργαζοµένων και των οργανώσεών τους να έχουν ρόλο 

και λόγο στους όρους και συνθήκες εργασίας και, αφετέρου, της 

ικανότητας αλλά και της βούλησης των κοινωνικών εταίρων να 

συµβάλλουν καθοριστικά στη διαµόρφωση,  προώθηση  και  εφαρµογή  

βασικών  παραµέτρων  της  κοινωνικο- 

 

οικονοµικής πολιτικής και πρακτικής, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται η 

ισότητα των φύλων, βρίσκονται στη στρατηγικής σηµασίας θέση να 

επιφέρουν τις ζητούµενες αλλαγές στον τοµέα της ισότητας γυναικών και 

ανδρών στην εργασία.   

 

Στο πλαίσιο αυτών των διαπιστώσεων και συµπερασµάτων, επιβάλλεται, 

κατά τη γνώµη µας, όχι µόνο απλά η διεύρυνση της ατζέντας των 

συλλογικών διαπραγµατεύσεων µε κατεύθυνση την εξάλειψη των 

διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, αλλά η προώθηση της ουσιαστικής 

ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών στην εργασία στη βάση πρακτικών 

µέτρων εφαρµογής όπως, για παράδειγµα, µέσω προληπτικής νοµοθεσίας 

(proactive legislation), τη δηµιουργία επιτροπών ισότητας ή τον 

‘έλεγχο/αξιολόγηση ισότητας’ (equality audits), τα οποία µε τόση επιτυχία 
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εφαρµόζονται σε άλλες χώρες της Ε.Ε.74 Μετά από 30 σχεδόν χρόνια, η 

ολιγωρία που παρατηρείται στη συστηµατική ένταξη ή ενσωµάτωση της 

διάστασης του φύλου (gender mainstreaming75) σε όλες τις πολιτικές, 

δράσεις και µέτρα, δεν µπορεί πλέον να αφήνεται µόνο στη διακριτική 

ευχέρεια ή και τη βούληση της πολιτείας, ούτε είναι δυνατόν να αρκούνται 

οι κοινωνικοί εταίροι, και δη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, στο 

επαναλαµβανόµενο επιχείρηµα ‘έχει σηµειωθεί αρκετή πρόοδος, αλλά…’.  

 

Η συνεχιζόµενη δε ανισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών στην εργασία 

και την απασχόληση, µε κύριες αιχµές το µέγεθος του χάσµατος των 

αµοιβών και του επαγγελµατικού διαχωρισµού, σε συνδυασµό µε την 

ανυπαρξία οποιωνδήποτε µέτρων συµφιλίωσης της εργασιακής και 

ατοµικής/οικογενειακής ζωής, έχουν καταστήσει αδιαµφισβήτητη όσο και 

επείγουσα την ανάγκη για ανάληψη της απαιτούµενης δέσµευσης, την 

άµεση και ενεργό συµµετοχή καθώς και το σχεδιασµό και την εφαρµογή 

συγκεκριµένων πρωτοβουλιών και πρακτικών µέτρων από τους ίδιους 

τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις τους για την ουσιαστική 

προώθηση της ισότητας µέσα από τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. 

                                            
74

 Soumeli, E, and Nergaard, K, Gender pay equity in Europe, EIRO, 30/1/2002; Kirton, G., The 
TUC Equality Audit 2007, EIRO, 17/3/2008.  
75

 Ο όρος ‘gender mainstreaming’ πρωτοεµφανίστηκε στα µέσα περίπου της δεκαετίας του 1980 
µετά την τρίτη Παγκόσµια Συνδιάσκεψη Γυναικών του ΟΗΕ στη Ναιρόµπι της Κένυας (1985), ενώ 
στην Ε.Ε. υιοθετείται από το 1995, µετά δηλαδή τη Συνδιάσκεψη του Πεκίνου, µε το Τέταρτο 
Πρόγραµµα ∆ράσης για Ίσες Ευκαιρίες Γυναικών και Ανδρών (1996-2000). Με την προσθήκη νέας 
παραγράφου για την ισότητα στην αµοιβή στο Άρθρο 119 (τώρα 141) στη Συνθήκη του Άµστερνταµ 
το 1997, η πολιτική του gender mainstreaming ενδυναµώνεται ουσιαστικά. 
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