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Το περιεχόμενο του τετράπτυχου αποτελεί μια συνοπτική περιγραφή της μελέτης 
της ΕΙΦ με τίτλο Κύπρος: Οικονομική Κρίση και οι Επιπτώσεις στην Ισότητα των Φύλων. 
Κάποια στοιχεία έχουν επικαιροποιηθεί με τις  αντίστοιχες πηγές τους.
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Η  κρίση επηρεάζει αρνητικά τη θέση των γυναικών σε όλους 
τους τομείς και κατ’ επέκταση την ισότητα των φύλων, αφού 
ενισχύει τις ήδη υπάρχουσες διακρίσεις. Παρόλο ότι η κρίση 
έγινε πιο άμεσα ορατή, στα πρώτα στάδια της, με την ανεργία 
των ανδρών, λόγω κρίσης σε κλάδους όπως των κατασκευών 
και της μεταποιητικής βιομηχανίας, εν τούτοις διαπιστώνεται 
ότι η κρίση, πλήττει περισσότερο τις γυναίκες, αφού οι 
πολιτικές λιτότητας έχουν ανατρέψει τις προτεραιότητες, 
τις πολιτικές, και τις καθιερωμένες πρακτικές προώθησης 
ισότητας των φύλων των κρατών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Με βάση τα αποτελέσματα Έρευνας Εργατικού Δυναμικού 
της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (2013),  το ποσοστό 
απασχόλησης τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών έχει 
πτωτικούς ρυθμούς από το 2011 και μετά. 

•  Μεταξύ των ετών 2000 μέχρι το 2012 το ποσοστό 
απασχόλησης των γυναικών είχε μια ανοδική πορεία ενώ 
των ανδρών από το 2007 άρχισε να μειώνεται. 
•  Ο συντελεστής απασχόλησης των ανδρών μειώνεται 
από 82.7% το 2010 σε 79.6% το 2011,στο 76.1% το 
2012 και στο 72.6% το 20131, ενώ σημαντική είναι και η 
μείωση στις γυναίκες, όπου ο συντελεστής απασχόλησης 
διαμορφώνεται στο 68.8% το 2010, έναντι 67.7% το 2011
στο 64.8% το 2012 και 62.2% το 2013.2
•  Στην πλήρη απασχόληση το 2013 βρισκόταν το 48,2% 
των γυναικών και το 62,7% των ανδρών. 
•  Η πρόσβαση των γυναικών (ηλικίας 15-24 ετών) 
στην πρώτη απασχόληση με πλήρες ωράριο σημειώνει 
καθοδική πορεία μετά την έναρξη της κρίσης 
•  Επιπλέον, το 2013, το ποσοστό απασχόλησης των 
μητέρων ηλικίας 25-54 ετών ήταν 74,5%, σε σύγκριση με 
94% για τους πατέρες. 
•  Οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης, παρότι το συνολικό 
ποσοστό ανεργίας ήταν ελαφρώς υψηλότερο για τους 
άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες το 2013. 
•  Σε ότι αφορά το δείκτη έντασης εργασίας,  
καταδεικνύεται ότι οι γυναίκες είναι σε δυσμενέστερη 
θέση από τους άντρες, αφού από το 2010 μέχρι το 2013 
το ποσοστό των ανδρών αυξήθηκε από 4.2 σε 7.6 (αύξηση 

3.4%), ενώ των γυναικών από 5.5 σε 8.2 (αύξηση 2.7%). 
•  Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο απόλυσης, 
αμείβονται με χαμηλότερους μισθούς και έχουν μικρότερη 
κάλυψη από τα συστήματα κοινωνικής προστασίας.
•  Η εκμετάλλευση σε βάρος των γυναικών είναι αυξανόμενη 
τόσο στην επίσημη οικονομία όσο και στην παραοικονομία.
•  Διαρκώς περισσότερες γυναίκες εργάζονται σε 
άτυπη και μη αμειβόμενη εργασία (εθελοντική ή μη), 
με μικρότερη κοινωνική προστασία, προκειμένου να 
ανταπεξέλθουν στην κρίση.
•  Η κρίση έχει σοβαρότερες επιπτώσεις για εργαζόμενους/
ες που βρίσκονται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, θέσεις 
στις οποίες οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία.

ΑΝΕΡΓΙΑ
•  Με βάση στοιχεία της Eurostat το 2014 το ποσοστό 
ανεργίας ανερχόταν σε 16,4% του εργατικού δυναμικού 
(άνδρες 18.0% και γυναίκες 15,4%) παραμένοντας 
περίπου το ίδιο με το 2013 (17,5% και 15.4% αντίστοιχα).3 
Παρατηρείται, έμφυλο χάσμα κατά 2.6% μεγαλύτερο 
ποσοστό ανεργίας ανδρών.  
•  Τα ποσοστά ανεργίας έχουν αυξηθεί σημαντικά μεταξύ 
των ετών 2002-2014. Παραμένει μεγαλύτερη αύξηση 
στο ποσοστό ανεργίας των ανδρών από τα αντίστοιχα 
των γυναικών μεταξύ των ετών 2011-2014, ενώ τα 
προηγούμενα χρόνια διαχρονικά η ανεργία των γυναικών 
ήταν μεγαλύτερη από αυτήν των ανδρών. 
•  Το ποσοστό ανεργίας των νέων μέχρι 25 ετών, αυξάνεται 
με ταχείς ρυθμούς.  Ενώ το 2008 βρισκόταν στο 9.0% το 
2012 ανήλθε στο 27.8%, έχοντας αυξηθεί περισσότερο 
από τρεις φορές σε σχέση με το έτος 2008. Το 2012 
η ανεργία των νέων ανδρών ανήλθε στο 28.8% και 
των γυναικών στο 26.7%.  Το 2013 ανήλθε στο 41.1% 
στους νέους άνδρες και στο 36.8% στις νέες γυναίκες. 
Παρατηρείται υψηλότερη ανεργία στα ποσοστά των νέων 
ανδρών κατά 4.3% το 2013.4
•  Παρόλα αυτά, η πιθανότητα οι νέες γυναίκες να μένουν 
για περισσότερο χρόνο και σε μεγαλύτερα ποσοστά 
άνεργες είναι σημαντικά αυξητικές.  
•  Όμως, οι νέες γυναίκες ευκολότερα απασχολούνται 
σε χαμηλού κύρους  και ανειδίκευτα επαγγέλματα ή σε 
παραδοσιακά γυναικεία επαγγέλματα, όπως π.χ υπηρεσίες 
φροντίδας και πωλήτριες ή σε μερική απασχόληση. 
•  Παρά το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας των ανδρών 
από το αντίστοιχο των γυναικών, εντούτοις κατά το 2013 

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

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
•  Οι γυναίκες παρουσιάζουν διαχρονικά αυξημένα 
ποσοστά μερικής απασχόλησης, που σε συνδυασμό 
με διακοπή της σταδιοδρομίας για τη φροντίδα των 
παιδιών και άλλων οικογενειακών υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνουν, οδηγούν σε μείωση των αποδοχών κατά τη 
διάρκεια της ζωής τους σε σύγκριση με τα άτομα που είχαν  
πλήρη απασχόληση. 
•  Το ποσοστό μερικής απασχόλησης γυναικών το 2012, 
ήταν μεγαλύτερο κατά 5.5% από το αντίστοιχο των 
ανδρών, αφού αποτελούσε το 10,4% της συνολικής 
απασχόλησης (άνδρες 7,8% και γυναίκες 13,3%). Το 2013 
το ποσοστό των εργαζομένων γυναικών ήταν μεγαλύτερο 
κατά 6.6% από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών 
(άνδρες 9.5% και γυναίκες 16.1%),5 ενώ για το 2014 ήταν 
μεγαλύτερη κατά 5.4%.  
•  Ο μέσος χρόνος απασχόλησης στη μερική απασχόληση 
είναι σχεδόν ο μισός από το χρόνο εργασίας στην πλήρη 
απασχόληση.  Ενώ ο μέσος όρος των κανονικών ωρών 
εργασίας το 2013 τη βδομάδα για πλήρη απασχόληση 
ήταν 41,7 ώρες (άνδρες 42,4 και γυναίκες 40,9 ώρες), για 
τους/τις εργαζομένους/ες με μερική απασχόληση ήταν 
21,5 ώρες (άνδρες 21,7 και γυναίκες 21,4 ώρες). 
•  Η διαχρονικά αυξητική τάση στο ποσοστό των γυναικών 
που οδηγούνται στη λύση της μερικής απασχόλησης (από 
το 2002 μέχρι το 2012, έχει άμεσο αντίκτυπο στην παροχή 
χαμηλότερων συντάξεων για τις γυναίκες, με αποτέλεσμα 
το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα.

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
•  Με βάση τη σχετική νομοθεσία ο κατώτατος μισθός 
αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση, κάθε Απρίλη, με την 
έκδοση υπουργικού διατάγματος. 
•  Οι εργαζόμενοι/ες σε αυτά τα επαγγέλματα 
υπολογίζονται περίπου στο 13-14% του συνολικού 
απασχολούμενου πληθυσμού. 
•  Το ύψος του κατώτατου μηνιαίου μισθού είναι €870 για 

νέες προσλήψεις και €924 μετά από έξι μήνες εργασία 
•  Από τον Απρίλη του 2013 το διάταγμα δεν έχει 
ανανεωθεί, λόγω της κρίσης.
•  Ο κατώτατος μισθός μετά από έξι μήνες εργασία 
βρίσκεται σήμερα στο 40% περίπου του διάμεσου μισθού.
•  Η μη ανανέωση του διατάγματος και η μη παροχή 
αυξήσεων για τρία χρόνια έχει πλήξει κυρίως τις γυναίκες 
που απασχολούνται κυρίως σε  χαμηλόμισθα επαγγέλματα 
(πωλήτριες, καθαρίστριες, φρουροί και βοηθητικό 
προσωπικό παροχής φροντίδας). Σημειώνεται ότι τα 
τελευταία χρόνια η αύξηση του κυμαινόταν περίπου στα 
20 ευρώ το χρόνο). 

ΧΑΣΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
•  Οι άνδρες λάμβαναν κατά 39% υψηλότερες συντάξεις 
από τις γυναίκες στην Κύπρο το 2012 και 35.2% 
υψηλότερες το 2013.6
•  Η πρόσφατη επέκταση του ορίου συνταξιοδότησης το 
2013, αλλά και η αύξηση του χρόνου απασχόλησης (από 
3 χρόνια πραγματικές εισφορές μέχρι το 2009 αυξάνεται 
σταδιακά σε 15 χρόνια μέχρι το 2017 με ταυτόχρονη 
σταδιακή εξουδετέρωση των πιστωμένων εισφορών) 
ως προϋπόθεση για απόκτηση δικαιώματος σε πλήρη 
σύνταξη γήρατος επηρεάζει δυσμενέστερα τις γυναίκες 
που διακόπτουν την απασχόλησή τους λόγω μητρότητας ή 
φροντίδας μελών της οικογένειάς τους, με αποτέλεσμα να 
λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη ή να μην συμπληρώνουν τα 
συντάξιμα χρόνια.
•  Πάγωμα του ύψους της κοινωνικής σύνταξης, το 98% 
των δικαιούχων της οποίας είναι γυναίκες.

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

ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ιδιαίτερα έντονες είναι οι ανισότητες στην Κύπρο, όσον αφορά 
στην κατανομή του χρόνου μεταξύ των δύο φύλων στις 
οικογενειακές ευθύνες.

•  Το έτος 2013 το 54.8% των γυναικών ασχολείτο με 
την παρακολούθηση των μαθημάτων των παιδιών σε 
καθημερινή βάση για περισσότερο από μία ώρα με 



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

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΦΤΩΧΕΙΑ
Συγκρίνοντας τα ποσοστά κατά φύλο φαίνεται  ότι οι γυναίκες 
ως ευάλωτη κοινωνική ομάδα και λόγω της θέσης τους 
στην απασχόληση και των διακρίσεων που υφίστανται είναι  
διαχρονικά περισσότερο ευάλωτες στη φτώχεια από τους 
άντρες. Τόσο το 2012 όσο και το 2013 το ποσοστό κινδύνου 
φτώχιας στις γυναίκες ήταν  πιο ψηλό από αυτό των ανδρών. 

•  Το 2013,  στην Κύπρο, το 16,5% των γυναικών ήταν 
κάτω από το όριο της φτώχειας ενώ των αντρών το  
ποσοστό  αυτό  ανερχόταν  στο  14,1% .
•  Για το 2012,  το  ποσοστό  των  γυναικών  που  ήταν κάτω 
από  το  όριο της φτώχειας ήταν 16,4%  ενώ  των  αντρών 
το  ποσοστό ήταν 12,9% .1⁰
•  Το 2013, τα ποσοστά των γυναικών που βρίσκονταν 

Οικογένεια.Το 2013 ανήλθαν στα 403 περιστατικά. 
•  Το 2013 καταγγέλθηκαν από γυναίκες 552 περιστατικά βίας 
στην οικογένεια (στατιστικά στοιχεία Αστυνομίας Κύπρου).
•  Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, το κέντρο άμεσης 
βοήθειας του Συνδέσμου για την Πρόληψη και την 
Αντιμετώπιση της Βίας στην οικογένεια, χειρίστηκε 812 
υποθέσεις, εκ των οποίων τα 314 ήταν νέα περιστατικά.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ-ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

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

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

•  Ο προϋπολογισμός του ΕΜΔΓ ενώ  αυξανόταν σημαντικά 
μεταξύ των ετών 2003-2009 (366.000-870.000), από το 
2010- 2013 μειώθηκε στις  400,000 ευρώ. 
•   Ο προϋπολογισμός της ΕΙΦ από 70.000 που ήταν μέχρι το 
2011, μειώθηκε στις 44.000 από το 2012.

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

σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ήταν 2% 
υψηλότερα από αυτά των ανδρών (28.8% έναντι με 26.8% 
των ανδρών).11 Τα ποσοστά αυτά αυξήθηκαν από το 2010 
μέχρι το 2013 για μεν τις γυναίκες 2.5% και για τους 
άνδρες 4%.12
•  Από το 2008-2013, το  ποσοστό  κινδύνου φτώχιας για 
τους άντρες αυξάνεται από 14,1% σε 21,7%  και για τις 
γυναίκες από 16,5% σε 24,8%.
•  Η Κύπρος έχει το υψηλότερο ποσοστό κινδύνου 
φτώχειας για τις ηλικιωμένες γυναίκες (και άνδρες) σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με αναλογία 25,5% 
γυναίκες και 21,8% άνδρες.
•  Οι νέες γυναίκες στην Κύπρο αντιμετωπίζουν ελαφρά 
υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας από τους νέους άνδρες 
(25.3% έναντι 22.5% των νέων ανδρών το 2011).

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΣ
Οι μονογονιοί, που στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες, 
αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα από τις περικοπές 
σε κοινωνικά ωφελήματα.

•  Το 2013, το 10% των γυναικών στην Κύπρο, ζούσαν 
μόνες ή με τα παιδιά τους, χωρίς σύντροφο. 
•  Από τις 23.076 μονογονεικές οικογένειες στην Κύπρο, οι 
20.376 (88%) έχουν προστάτιδα τη μητέρα. 
•  Παρατηρείται σχετική ανισότητα στην εργοδότηση των 
μονογονιών. Το 2013 το 6% των γυναικών μονογονιών 
ήταν άνεργες και το 49.4% αδρανείς. Οι άνδρες 
μονογονιοί εργάζονται κατά 78,6% και οι γυναίκες 
κατά 71,9%. Ακόμα και όσες μόνες μητέρες μπορούν 
να εργαστούν, λόγω έλλειψης κοινωνικών υποδομών, 
που να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις και 
εκτεταμένα ωράρια εργασίας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες  
στο να κρατήσουν τη θέση εργασίας τους, αλλά και στη 
διεκδίκηση επαγγελματικής ανέλιξης. 
•  Οι μόνες μητέρες και οι ανύπαντρες γυναίκες 
συνταξιούχοι υφίστανται τις μεγαλύτερες σωρευτικές 
απώλειες, αφού τα επιδόματα των μονογονιών στην 
Κύπρο επηρεάστηκαν από την κρίση.
•  Τα επιδόματα των μονογονιών στην Κύπρο 
επηρεάστηκαν από την κρίση, αφού οι οικογένειες 
με χαμηλό εισόδημα επηρεάζονται έμμεσα μέσω της 
επίπτωσης των μέτρων λιτότητας στην οικονομία με σκοπό 
την αναχαίτιση των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης.  

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

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

ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Με βάση έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών 
και Ισότητας των φύλων της Ε.Ε του 2013, η βία κατά των 
γυναικών είναι φαινόμενο διαδεδομένο σε όλες τις χώρες 
και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Καταδεικνύει επίσης ότι το 
άγχος για τα οικονομικά οδηγεί πολλές φορές σε συχνότερα, 
εντονότερα και πιο επικίνδυνα κρούσματα βίας. Η βία κατά 
των γυναικών εντείνεται όταν οι άνδρες υποχρεώνονται 
σε μετακινήσεις και απώλεια περιουσιακών στοιχείων ως 
αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Η οικονομική κρίση 
ενισχύει την παρενόχληση και τη βία σε όλες τις μορφές 
της, καθώς και την πορνεία με θύματα τις γυναίκες, κατά 
παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 13 Σημειώνεται ότι 
στην Κύπρο δεν υπάρχει σχετική έρευνα που να συνδέει την 
αύξηση των περιστατικών βίας με την κρίση.

•  Το 2001 ο αριθμός των κλήσεων σε γραμμές βοήθειας 
ενδοοικογενειακής βίας ήταν 551 υποθέσεις και το 2011 
ανήλθαν στις 1320. 
•  Το 2012 είχαν καταγραφεί 374 περιστατικά από το 
Σύνδεσμο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην 

αντίστοιχα ποσοστά για τους άνδρες στο 23.5%.7
•  Το 81,3% των Κυπρίων εργαζόμενων γυναικών το 2013 
ασχολείτο με το νοικοκυριό, ενώ μεταξύ των εργαζόμενων 
ανδρών ασχολείτο μόλις το 14,2%.8
•  Ενώ υπάρχουν υψηλά ποσοστά απασχόλησης για 
τις μητέρες υπάρχουν ανεπαρκείς υπηρεσίες παιδικής 
φροντίδας για μικρά παιδιά. 
•  Υπάρχει ένα ευρύ έμφυλο χάσμα στο χρόνο που 
δαπανάται από τις γυναίκες στη φροντίδα και στην 
εκπαίδευση των παιδιών και των εγγονιών πέραν του 
χρόνου που δαπανάται για το μαγείρεμα και τις δουλειές 
του σπιτιού, αφού το 2010 το 54.8% των γυναικών και το 
23.5% των ανδρών  ασχολούνταν με αυτό το θέμα, ενώ με 
το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού ασχολούνταν το 
81.35% των γυναικών και  το 14.2% των ανδρών.9
•  Η διαθεσιμότητα και η χρήση των παιδικών σταθμών 
στην Κύπρο είναι γενικά κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Το 2011, το 23% όλων των παιδιών έως τριών ετών είτε 
έλαβαν μερική είτε πλήρη ημερήσια φροντίδα, όπως 
επίσης και το 73% του συνόλου των παιδιών από 3 ετών 
έως τη σχολική ηλικία. Το 77% των παιδιών κάτω των 
τριών ετών δεν έλαβε καμία επίσημη φροντίδα το 2013.
•  Το βάρος της φροντίδας των μελών της οικογένειας 
(εξαρτωμένων ηλικιωμένων)  πέφτει σε μεγάλο βαθμό 
στις γυναίκες, αφού δεν υπάρχει επίσημη φροντίδα για το 
91% των ηλικιωμένων.
•   Μείωση του ύψους του επιδόματος μητρότητας από 
75% σε 72%, μείωση επιδόματος τοκετού και τέκνου.
•  Τερματισμός παροχής επιδόματος μάνας.
•  Κατάργηση επιδόματος γάμου.
•  Μη επαρκής παροχή υπηρεσιών φροντίδας και 
φύλαξης παιδιών και άλλων εξαρτώμενων προσώπων, 
οικονομικά προσιτών, προσβάσιμων, ποιοτικών και 
συμβατών με τα ωράρια εργασίας πλήρους απασχό-
λησης γυναικών και ανδρών.
•  Μείωση ή αποκοπή της χρηματοδότησης και γενικά 
της στήριξης του κράτους σε κέντρα φύλαξης παιδιών, 
ηλικιωμένων και ασθενών.
•  Ο αντίκτυπος αυτών των περικοπών είναι διττός, αφού  
από τη οδηγούν στην επανιδιωτικοποίηση της μέριμνας,  
και προστίθενται επιπλέον καθήκοντα φροντίδας στις 
γυναίκες, ο φόρτος των οποίων θα τις υποχρεώσει 
να επιστρέψουν στον παραδοσιακό τους ρόλο μέσα 
στην οικογένεια και από την άλλη, με δεδομένο ότι η 
πλειοψηφία των εργαζομένων σε αυτές τις δομές είναι 
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η υιοθέτηση της ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες τις 
πολιτικές, υιοθετώντας αντίστοιχα εργαλεία κατάρτισης των 
δημόσιων προϋπολογισμών.


