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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η µελέτη «Κύ̟ρος: Οικονοµική Κρίση και οι Ε̟ι̟τώσεις στην Ισότητα των Φύλων» 

α̟οτελεί συνέχεια της έκδοσης της Ε̟ιτρο̟ής Ισότητας των Φύλων στην Α̟ασχόληση και 

στην Ε̟αγγελµατική Εκ̟αίδευση-ΕΙΦ µε τίτλο «Οι Άµεσες κι Έµµεσες Ε̟ι̟τώσεις της 

Οικονοµικής Κρίσης στις Γυναίκες», ̟ου εκδόθηκε το 2013. Η ΕΙΦ α̟οφάσισε την 

ε̟έκταση της, εστιασµένη στις ε̟ι̟τώσεις αυτές στις γυναίκες της Κύ̟ρου. 

Η βιβλιογραφική ανασκό̟ηση κατέδειξε, ότι δεν τηρούνται έµφυλα στατιστικά στοιχεία 

στις ̟λείστες έρευνες ̟ου γίνονται στην Κύ̟ρο, αλλά καταγράφουν γενικά ̟οσοτικά ή 

̟οιοτικά στοιχεία. Αυτό κατέστησε χρονοβόρα τη διερεύνηση, αφού οι ̟ηγές στα 

ελληνικά  ήταν α̟ειροελάχιστες και  έγινε αναζήτηση σε µελέτες ευρω̟αϊκών και 

διεθνών οργανισµών.  

Η µελέτη καταδεικνύει µια οµοιότητα και ε̟ιβεβαίωση ως ̟ρος τις οδυνηρές ε̟ι̟τώσεις 

της οικονοµικής κρίσης τόσο στις γυναίκες της Κύ̟ρου, όσο και σε άλλες χώρες ̟ου 

̟λήγηκαν α̟ό την οικονοµική κρίση, ακόµα και σε ̟ολύ µικρότερο βαθµό. Αυτό ̟ου 

διαφέρει είναι το µέγεθος των συνε̟ειών σε ότι αφορά την ανεργία, την α̟ασχόληση, τη 

µερική α̟ασχόληση, τη φροντίδα ̟αιδιών και άλλων εξαρτηµένων ατόµων, τη βία στην 

οικογένεια, την εκ̟αίδευση, τον έµφυλο ε̟αγγελµατικό διαχωρισµό, το έµφυλο 

µισθολογικό χάσµα, τον κίνδυνο φτώχειας, τις ε̟ι̟τώσεις στους/στις µονογονιούς, στη 

συµφιλίωση ιδιωτικής, οικογενειακής και ε̟αγγελµατικής ζωής, στη συµµετοχή σε 

σώµατα λήψης α̟οφάσεων στην οικονοµική και ̟ολιτική ζωή, τις γονεϊκές άδειες και τα 

ε̟ιδόµατα, τις συντάξεις, την ̟ρόσβαση στην υγεία κτλ. 

Οι ε̟ι̟τώσεις της ̟αγκόσµιας οικονοµικής κρίσης στην αγορά εργασίας εµφανίστηκαν 

στην Κύ̟ρο α̟ό τα τέλη του 2008 ε̟ηρεάζοντας αρνητικά τόσο στη µείωση της 

α̟ασχόλησης όσο και στην αύξηση της ανεργίας. Ενώ κατά τα τρία ̟ρώτα τρίµηνα του 

2010 ̟αρατηρήθηκε ̟τωτική ̟ορεία της ανεργίας, κατά το 2011 η κατάσταση 

αντιστράφηκε ακολουθώντας ̟αράλληλη ̟ορεία µε την εξέλιξη της ανεργίας στην 

Ευρώ̟η. Η ίδια ̟ορεία συνεχίστηκε και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012,  δεδοµένου ότι η 
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οικονοµική ύφεση οξύνθηκε, κατά το ̟ρώτο εξάµηνο του 2013 µε την τρα̟εζική κρίση 

και το κούρεµα των καταθέσεων, και συνεχίζεται µέχρι σήµερα, ενώ η ̟ροσ̟άθεια για 

ανά̟τυξη και δηµιουργία θέσεων εργασίας δεν έχει ̟ραγµατωθεί ακόµη.  

Στο έδαφος της Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας οι γυναίκες ανέρχονται σε 443.000 και 

α̟οτελούν το 51% του ̟ληθυσµού. Παντρεύονται µετά τα 28, α̟οκτούν κατά µέσο όρο 2 

̟αιδιά και έχουν ̟ροσδόκιµο ζωής κατά µέσο όρο τα 83 χρόνια (συγκριτικά, οι άνδρες 

φτάνουν κατά µέσο όρο τα 79 χρόνια) (EIGE, 2013)1. 

Παραθέτουµε γενικά ̟εριλη̟τικά στατιστικά στοιχεία για τη θέση των γυναικών σε 

ε̟ί̟εδο Ε.Ε, ̟ροτού µ̟ούµε στα κεφάλαια ̟ου αφορούν µόνο την Κύ̟ρο: 

 

� Σύµφωνα µε το Ευρω̟αϊκό Συµβούλιο, το σηµερινό υψηλό ε̟ί̟εδο 

ανεργίας α̟οτελεί ε̟είγουσα ̟ρόκληση για την ΕΕ για το ̟λαίσιο εφαρµογής 

της στρατηγικής Ευρώ̟η 2020. Στοιχεία της ΕΕ-28 δείχνουν ότι στο τέλος του 

2013, ̟άνω α̟ό 13,6 εκατοµµύρια άνδρες και 11,6 εκατοµµύρια γυναίκες ήταν 

άνεργοι/ες σε ολόκληρη την Ευρω̟αϊκή Ένωση. Αυτό αντι̟ροσω̟εύει ένα 

µέσο ̟οσοστό ανεργίας 10,7% για τους άνδρες και 10,8% για τις γυναίκες, 

όµως τα ̟οσοστά σε ορισµένα κράτη µέλη είναι υψηλότερα. Η υψηλή ανεργία 

είναι ε̟ιζήµια για την κοινωνική συνοχή και ̟αρακωλύει την οικονοµική 

ανά̟τυξη2.  

� Tο ̟οσοστό α̟ασχόλησης των γυναικών ανέρχεται στο 63%, και των 

ανδρών στο 75%. Κατά τη διάρκεια της χρηµατο̟ιστωτικής και οικονοµικής 

κρίσης, η συµµετοχή των γυναικών στην οικονοµία και η συµβολή τους στα 

οικονοµικά της οικογένειας έχουν αυξηθεί, µειώνοντας έτσι τη διαφορά των 

̟οσοστών α̟ασχόλησης των δύο φύλων.  Εν τω µεταξύ, οι γυναίκες 

                                                           
1
 European Institute for Gender Equality. (2013). Gender Equality Index Report– Country Profiles 

2  COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Council conclusions on Women and the economy: Economic 

independence from the perspective of part-time work and self-employment. EMPLOYMENT, SOCIAL POLICY, 

HEALTH and CONSUMER AFFAIRS, Council meeting, Luxembourg, 19 June 2014 
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εξακολουθούν να φέρουν το κύριο βάρος της α̟λήρωτης εργασίας εντός του 

νοικοκυριού και της οικογένειας. Οι γυναίκες ̟ερνούν κατά µέσο όρο 26 ώρες 

για τη φροντίδα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών, σε σύγκριση µε 9 

ώρες για τους άνδρες. 

� Τα αγόρια είναι ̟ιο ̟ιθανό να εγκαταλείψουν το σχολείο και οι γυναίκες 

ξε̟ερνούν τους άνδρες στην τριτοβάθµια εκ̟αίδευση.  

� Παρά τις ε̟ενδύσεις τους στον τοµέα της εκ̟αίδευσης, οι γυναίκες 

αµείβονται κατά 16% λιγότερο α̟ό τους άνδρες για κάθε ώρα εργασία. 

Ε̟ι̟λέον, είναι ̟ιο ̟ιθανό να εργάζονται µε µερική α̟ασχόληση και να 

διακό̟τουν τη σταδιοδροµία τους για φροντίδα άλλων. Ως α̟οτέλεσµα, το 

χάσµα των φύλων στις συντάξεις ανέρχεται σε 39%.  

�  Οι χήρες και οι µονογονεϊκές οικογένειες - κυρίως µητέρες - είναι µια 

ιδιαίτερα ευάλωτη οµάδα, και ̟ερισσότερο α̟ό ένα  τρίτο των µόνων γονέων 

είναι φτωχοί3. 

� Ε̟ι̟λέον, ο έµφυλος διαχωρισµός είναι ̟ανταχού ̟αρών στην αγορά 

εργασίας: µόνο το 16% των µισθωτών εργαζοµένων εργάζονται σε µικτά 

ε̟αγγέλµατα. Οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι λιγότερο ̟ιθανό να 

κατέχουν ανώτερες θέσεις. Αυτές αντι̟ροσω̟εύουν κατά µέσο όρο το 17,8% 

των µελών των διοικητικών συµβουλίων στις µεγαλύτερες εισηγµένες 

εταιρείες, το 2,8% των διευθυνόντων συµβούλων, το 27% των υ̟ουργών, και 

το 27% των µελών των εθνικών κοινοβουλίων.  

                                                           
3
 Φτωχά θεωρούνται τα νοικοκυριά και τα άτοµα εκείνα τα ο̟οία δεν διαθέτουν αρκετούς ̟όρους 

(χρηµατικούς ή µη) ώστε να συµµετέχουν σε ικανο̟οιητικό βαθµό στον κοινωνικοοικονοµικό ιστό της 
χώρας στην ο̟οία διαµένουν. Η ̟οσοτική ̟ροσέγγιση της φτώχειας ταυτίζεται µε την ύ̟αρξη ανε̟αρκών 
χρηµατικών ̟όρων οι ο̟οίοι θα εξασφαλίσουν τις ̟ροϋ̟οθέσεις ενός αξιο̟ρε̟ούς ε̟ι̟έδου διαβίωσης. Τα 
άτοµα και τα νοικοκυριά ̟ου βρίσκονται στο όριο της σχετικής φτώχειας έχουν συνολικό καθαρό εισόδηµα 

̟ου δεν υ̟ερβαίνει το 60% του ισοδύναµου µέσου εισοδήµατος της χώρας διαµονής τους. Το όριο του 
κινδύνου φτώχειας είναι ̟ροκαθορισµένο για τα κράτη-µέλη στο 60% του εθνικού διάµεσου ισοδύναµου 
εισοδήµατος.  

Πηγή http://socialpolicy.gr/2012/11/%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-

%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%86%CF%84%CF%8E%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82.html 
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� Η έρευνα και η καινοτοµία δεν α̟οτελούν εξαίρεση, αφού κατά την 

τελευταία δεκαετία ο αριθµός των γυναικών κατόχων διδακτορικού ε̟ι̟έδου 

αυξήθηκαν ταχύτερα α̟ό αυτό των ανδρών. Παρ 'όλα αυτά, οι γυναίκες 

εξακολουθούν να υ̟οεκ̟ροσω̟ούνται σε µεγάλο βαθµό, ιδίως στο ανώτατο 

ε̟ί̟εδο της ακαδηµαϊκής σταδιοδροµίας. Μόνο το 20% των κορυφαίων 

ακαδηµαϊκών είναι γυναίκες και µόνο ένα στα δέκα ̟ανε̟ιστήµια της 

Ευρω̟αϊκής Ένωσης έχει γυναίκα ̟ρύτανη4.  

 

Τα α̟οτελέσµατα της ̟ρώτης ̟ανευρω̟αϊκής έρευνας της ΕΕ, ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε 

α̟ό τον Ευρω̟αϊκό Οργανισµό Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων (FRA) στη βάση των 

ερωτηθεισών 42.000 γυναικών δείχνουν ότι, κατά το τρίτο τρίµηνο του 2013, η ανεργία 

έφτασε σε ιστορικά υψηλά ε̟ί̟εδα τόσο για τους άνδρες όσο και τις γυναίκες: σήµερα 

στην Ευρώ̟η 11,2 εκατοµµύρια γυναίκες είναι άνεργες σε σύγκριση µε 13,3 εκατοµµύρια 

άνδρες. Η Νότια Ευρώ̟η (Ιταλία, Ισ̟ανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Κύ̟ρος, Μάλτα), 

̟λήττεται ιδιαίτερα, µε 5,1 εκατ. άνεργες γυναίκες και 5,8 εκατ. άνεργους άνδρες5. (Τα 

στοιχεία αυτής της έρευνας διαφορο̟οιούνται ελαφρώς α̟ό τα στοιχεία του Ευρω̟αϊκού 

Συµβουλίου ̟ου ̟αρατίθενται ̟ιο ̟άνω, τα ο̟οία αφορούν το τέλος του 2013) 

 

Η µελέτη αυτή δοµείται σε 13 κεφάλαια. Το ̟ρώτο κεφάλαιο είναι η εισαγωγή, το δεύτερο 

αφορά τις έµφυλες ε̟ι̟τώσεις στην αγορά εργασίας, το τρίτο τη συµφιλίωση οικογένειας 

και εργασίας, το τέταρτο τις συντάξεις, το ̟έµ̟το τις µονογονεϊκές οικογένειες, το έκτο 

τον κίνδυνο φτώχειας, το έβδοµο την εκ̟αίδευση, το όγδοο τη βία στην οικογένεια, το 

ένατο τη δηµόσια και ̟ολιτική ζωή, το δέκατο την υγεία, το ενδέκατο την ̟οιότητα ζωής, 

το δωδέκατο τις ̟ροσδοκίες των κυ̟ρίων και το δεκατοτρίτο τα συµ̟εράσµατα.  

 

                                                           
4

 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Council conclusions on Women and the economy: Economic 

independence from the perspective of part-time work and self-employment. EMPLOYMENT, SOCIAL POLICY, 

HEALTH and CONSUMER AFFAIRS, Council meeting, Luxembourg, 19 June 2014 
5  COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Council conclusions on Women and the economy: Economic 

independence from the perspective of part-time work and self-employment. EMPLOYMENT, SOCIAL POLICY, 

HEALTH and CONSUMER AFFAIRS, Council meeting, Luxembourg, 19 June 2014 
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Ας δούµε όµως στη συνέχεια τις ε̟ι̟τώσεις της οικονοµικής κρίσης στις γυναίκες της 

Κύ̟ρου σε σύγκριση µε το µέσο όρο στην Ε.Ε και µε άλλες χώρες, αρχίζοντας α̟ό την 

αγορά εργασίας.  

 

AFISA Stella dimitriou apasxolisi 

ΙΙ. ΕΜΦΥΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

2.1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Σύµφωνα µε Έγγραφο Εργασίας των υ̟ηρεσιών της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής (2014),  η 

µείωση του ̟οσοστού α̟ασχόλησης έγινε  ορατή α̟ό το 2009, εντάθηκε α̟ό το 2009 και 

συνεχίστηκε µε τον ίδιο ρυθµό το 2013. Για το 2013, το ̟οσοστό α̟ασχόλησης των 

ατόµων ηλικίας 20-64 ετών ανήλθε σε 67,1%, εµφανίζοντας µείωση κατά 8,2 εκατοστιαίες 

µονάδες σε σύγκριση µε το ̟οσοστό α̟ασχόλησης το 2009. Το ̟οσοστό ανεργίας έφθασε 

σε ̟ρωτοφανές υψηλό ε̟ί̟εδο, σχεδόν 16% το 2013 (α̟ό 7,9% το 2011 και 11,9% το 2012) 

και αναµένεται να αυξηθεί ̟εραιτέρω, λόγω της συρρίκνωσης της οικονοµικής 

δραστηριότητας. Η ανεργία των νέων, ε̟ίσης, ανήλθε σε ̟ρωτοφανή ε̟ί̟εδα (φθάνοντας 

στο 38,9% το 2013, εµφανίζοντας αύξηση 11% µεταξύ 2012 και 2013). Η µακροχρόνια 

ανεργία έχει αυξηθεί α̟ό 1,3% το 2011 σε 3,6% το 2012 και 6,1% το 2013. Μολονότι όλοι 

αυτοί οι δείκτες είναι ήδη ̟ολύ ̟άνω α̟ό τον µέσο όρο της ΕΕ, η ε̟ιδείνωση της θέσης 

των νέων στην αγορά εργασίας ενδέχεται να οδηγήσει σε α̟ώλεια ανθρώ̟ινου 

κεφαλαίου µακρο̟ρόθεσµα. ∆εδοµένης της αναµενόµενης ̟εραιτέρω αύξησης της 

ανεργίας, το χάσµα µεταξύ της ̟ραγµατικότητας και του  εθνικού στόχου για την 

α̟ασχόληση (75-77%) είναι ̟ιθανόν να διευρυνθεί ̟εραιτέρω.  

 

Η Κύ̟ρος είχε ̟οσοστό ατόµων εκτός α̟ασχόλησης, εκ̟αίδευσης ή κατάρτισης 18,3% το 

2013 (για τα άτοµα ηλικίας 15-24 ετών), ενώ για τα άτοµα έως 29 ετών, το ̟οσοστό 

ανερχόταν σε 20,4%. Οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιµετω̟ίζουν χαµηλότερα ̟οσοστά 

α̟ασχόλησης, ̟αρότι το συνολικό ̟οσοστό ανεργίας ήταν ελαφρώς υψηλότερο για τους 
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άνδρες α̟ό ό,τι για τις γυναίκες το 2013. ∆εδοµένης της υ̟οτονικής οικονοµικής 

δραστηριότητας, η συγκράτηση της αυξανόµενης ανεργίας – συµ̟εριλαµβανοµένης της 

µακροχρόνιας ανεργίας – εξακολουθεί να α̟οτελεί σηµαντική ̟ρόκληση (Έγγραφο 

Εργασίας Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, 2014)6.  

Το γενικό ̟οσοστό συµµετοχής των γυναικών στην Κύ̟ρο ήταν 70,6% το 2012 και ήταν 

7,3% υψηλότερο σε σχέση µε το 2002 (63,3%). Παρόλα αυτά, η συµµετοχή των ανδρών 

(83,2%) στην αγορά εργασίας το 2012, υ̟ερέβη τη συµµετοχή των γυναικών κατά 12,6 

̟οσοστιαίες µονάδες στην Κύ̟ρο7. 

 

Η Στατιστική Υ̟ηρεσία Κύ̟ρου αναφέρει ότι το Εργατικό ∆υναµικό (δηλαδή οι 

α̟ασχολούµενοι και οι άνεργοι) το 4ο τρίµηνο του 2013 ανερχόταν στα 448.147 άτοµα 

(άνδρες 235.255 και γυναίκες 212.892) µε το αντίστοιχο ̟οσοστό για τους άνδρες να 

ανέρχεται στο 80,8% και για τις γυναίκες στο 67,3% (η συµµετοχή των ανδρών υ̟ερέβη τη 

συµµετοχή των γυναικών κατά 13,5). 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ % 

2002 2012 

63.3 70.6 

Πίνακας 1: Συγκριτικό Ποσοστό Α̟ασχόλησης Γυναικών στην Κύ̟ρο 2002-20128 

 

 

                                                           
6
 Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή.  Έγγραφο Εργασίας των Υ̟ηρεσιών της Ε̟ιτρο̟ής. Αξιολόγηση του εθνικού 

̟ρογράµµατος µεταρρυθµίσεων του 2014 για την ΚΥΠΡΟ, Βρυξέλλες, 2.6.2014  
SWD(2014) 414 final. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/swd2014_cyprus_el.pdf  
 

7
 U-Initiative EQUALITY PAYS OFF,  The current situation of gender equality in Cyprus – Country Profile 2013 

8
 U-Initiative EQUALITY PAYS OFF,  The current situation of gender equality in Cyprus – Country Profile 2013 
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 Γυναίκες Άντρες Έµφυλο χάσµα στο 
̟οσοστό α̟ασχόλησης 
 

 2002 2008 2013Q3 2002 2008 2013Q3 2002 2008 2013Q3 

Ε.Ε 28 58.0 62.7 62.8 75.4 77.9 74.8 17.4 15.2 12.0 

 
ΚΥΠΡΟΣ 

64.7 68.2 61.7 86.2 85.2 72.7 21.5 17.0 11.0 

 
Πίνακας 29: Ποσοστό ̟λήρους α̟ασχόλησης Ε.Ε (28), ̟ληθυσµιακής οµάδας ηλικίας 20-
64 (%) – άντρες και γυναίκες– το 2002, 2008 και 2013Q3, και το αντίστοιχο έµφυλο 
χάσµα (%)  
 

 Γυναίκες Άντρες Έµφυλο χάσµα στο 
̟οσοστό α̟ασχόλησης 
 
 

 2002 2008 2013Q3 2002 2008 2013Q3 2002 2008 2013Q3 

Ε.Ε 27 50.8 54.3 53.6 74.5 76.3 72.4 23.7 22.0 18.8 

ΚΥΠΡΟΣ 61.8 65.0 60.6 87.1 85.2 74.1 25.3 20.2 13.5 
Πίνακας 310: Ποσοστό ̟λήρους α̟ασχόλησης Ε.Ε (27), ̟ληθυσµιακής οµάδας ηλικίας 20-
64 (%) – άντρες και γυναίκες– το 2002, 2008 και 2013Q3, και το αντίστοιχο έµφυλο 
χάσµα (%) 
  

Χώρα  Ζευγάρια 

χωρίς 

εισόδηµα 

γυναίκας 

Ζευγάρια µε 

χαµηλότερο 

γυναικείο 

εισόδηµα 

Ζευγάρια µε 

ίσο 

εισόδηµα 

Ζευγάρια µε 

υψηλότερο 

γυναικείο 

εισόδηµα 

Ζευγάρια µε 

γυναίκα 

εργαζόµενη  

µόνο 

Κύ̟ρος  21.5 48.8 17.8 9.6 2.3 

                                                           
9
 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT.Report on Progress on equality between women and men in 

2013. Accompanying the document. Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 2013 Report on the Application of the 

EU Charter of Fundamental Rights 
10

 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT.Report on Progress on equality between women and men in 

2013. Accompanying the document. Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 2013 Report on the Application of the 

EU Charter of Fundamental Rights 
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Πίνακας 411: Ποσοστιαία κατανοµή των ζευγαριών ανά αναλογία εισοδηµάτων των 
γυναικών, 2011  

Σύµφωνα µε το Ευρω̟αϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων-EIGE (2013), στην αγορά 

εργασίας της Κύ̟ρου οι γυναίκες εξακολουθούν να µειονεκτούν. Είναι λιγότερες σε 

αριθµό έναντι των ανδρών και αµείβονται µε χαµηλότερο µισθό. Α̟ό τα 442.483 άτοµα 

̟ου α̟οτελούσαν το ενεργό εργατικό δυναµικό το 2012 (εργαζόµενους/ς και 

άνεργους/ες), οι 208.665 είναι γυναίκες. Α̟ό τις 389.046 ̟ου έχουν θέση εργασίας, οι 

184.052 είναι γυναίκες. Το 12% όµως των γυναικών εργάζονται µε µερική α̟ασχόληση 

(7,2% άνδρες)12. Σύµφωνα µε τη µελέτη U-Initiative EQUALITY PAYS OFF (2013), το 2012,  

το ̟οσοστό α̟ασχόλησης των γυναικών στην Κύ̟ρο (59,4%) ήταν ελαφρώς υψηλότερο 

(58,6%) α̟ό το µέσο όρο  της ΕΕ-27. Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να µη συµµετέχουν 

στην αγορά εργασίας στον ίδιο βαθµό µε τους άνδρες. Η διαφορά µεταξύ  του ̟οσοστού 

α̟ασχόλησης των ανδρών (70,4%) και του ̟οσοστού  α̟ασχόλησης των γυναικών στην 

Κύ̟ρο ήταν 11% το 2012. Η α̟ασχόληση των γυναικών έχει βελτιωθεί οριακά (0.3%) α̟ό 

το 2002 (59,1%). Το ̟οσοστό α̟ασχόλησης για τους άνδρες, µειώθηκε κατά 8,4%. Στην 

̟λήρη α̟ασχόληση βρίσκεται το 48,2% των γυναικών και το 62,7% των ανδρών. Σε ότι 

αφορά τα χρόνια ̟αραµονής στην αγορά εργασίας οι Κύ̟ριες καταγράφουν κατά µέσο 

όρο 33,1 χρόνια και οι άνδρες 40,7. Στο κεφάλαιο «ισότητα στην εργασία» η Κύ̟ρος 

̟αίρνει 68,7 µονάδες µε το µέσο όρο της Ε.Ε. να είναι οι 69 µονάδες. Σε ό,τι αφορά την 

̟οιότητα της εργασίας όµως η βαθµολογία για την Κύ̟ρο ̟εριορίζεται στις 55,6 µονάδες 

µε το µέσο όρο της Ε.Ε. να είναι οι 62,2 µονάδες (U-Initiative EQUALITY PAYS OFF 

(2013)13. 

Ο συντελεστής α̟ασχόλησης για τους νέους µέχρι 25 ετών στην Κύ̟ρο διαµορφώθηκε στο 

28.1% το 2012, ̟αρουσιάζοντας ̟τωτική τάση σε όλη την ̟ενταετία 2008-2012, και κινείται 

                                                           
11

 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT.Report on Progress on equality between women and men in 

2013. Accompanying the document. Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 2013 Report on the Application of the 

EU Charter of Fundamental Rights 
12

 European Institute for Gender Equality. (2013). Gender Equality Index Report– Country Profiles 

13
 U-Initiative EQUALITY PAYS OFF,  The current situation of gender equality in Cyprus – Country Profile 2013 
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̟λέον σε ε̟ί̟εδα χαµηλότερα των µέσων της ΕΕ27 (32.8% το 2012). Η συµµετοχή των νέων 

στην αγορά εργασίας, µειώθηκε κατά 10% στη διάρκεια της τελευταίας ̟ενταετίας, µε 

ρυθµό δηλαδή σχεδόν δι̟λάσιο της αντίστοιχης µείωσης ̟ου σηµειώνεται σε 

̟ανευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο. Η µείωση των συντελεστών συµµετοχής των νέων αφορά τόσο 

τους νέους άνδρες, όσο και τις νέες γυναίκες και ̟ραγµατο̟οιείται µε ρυθµό ανάλογο και 

στα δύο φύλα. Για τους νέους άνδρες ο συντελεστής συµµετοχής το 2012 διαµορφώθηκε στο 

30.5% έναντι 34.8% και για τις γυναίκες σε 26.1% έναντι 30.8% στην ΕΕ27. Κατά την 

τελευταία διετία το ̟οσοστό συµµετοχής των Κυ̟ρίων νέων γυναικών στην αγορά 

εργασίας κινείται σε χαµηλότερα ε̟ί̟εδα του αντίστοιχου ευρω̟αϊκού, σε αντίθεση µε 

̟ροηγουµένως14.  

Στον ̟ίνακα ̟ου ακολουθεί ̟αρατίθενται τα έµφυλα ̟οσοστά α̟ασχόλησης των νέων 

ανθρώ̟ων και η µείωση τους α̟ό χρόνο σε χρόνο σε χρονικό διάστηµα 4 χρόνων τόσο για 

τους άντρες όσο και τις γυναίκες. 

Ακολουθεί συγκριτικός ̟ίνακας µε τα ̟οσοστά α̟ασχόλησης νέων αντρών και νέων 

γυναικών για την ίδια τετραετία στην Ε.Ε και στην Κύ̟ρο. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

 

E.Ε 27 

Σύνολο 37.5 35.1 34.0 33.6 32.8 

Άνδρες 40.3 37.1 36.1 35.7 34.8 

Γυναίκες 34.5 33.0 31.8 31.3 30.8 

 

KΥΠΡΟΣ 

Σύνολο 38.0 35.5 33.8 30.1 28.1 

Άνδρες 39.4 36.4 33.9 31.8 30.5 

                                                           
14

 Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων «Αειφόρος 
Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» στην ισότητα 

των φύλων, στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για όλους και στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για άτοµα µε 
αναπηρία. K.∆ 2

nd
 repord ERDF ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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Γυναίκες 36.7 34.6 33.7 28.7 26.1 

Πίνακας 5: Συντελεστές Α̟ασχόλησης, Νέοι/ες ηλικίας -25 ετών, ανά φύλο, Κύ̟ρος – 
ΕΕ 2008-2012 
 

Ο ̟ίνακας καταγράφει τη µείωση των ̟οσοστών α̟ασχόλησης για τη νεολαία της 

Κύ̟ρου. 

Για την ̟ερίοδο 2001-2012 το ̟οσοστό α̟ασχόλησης των ατόµων ηλικίας 55-64 χρόνων 

στην Κύ̟ρο είχε ως ακολούθως: των γυναικών ̟αρουσίαζε µια αυξητική τάση µέχρι το 

2007 και α̟ό το 2008 και µετά ̟αρουσιάζει µια µη σταθερή εικόνα µε αυξοµειώσεις. Το 

̟οσοστό δε των ανδρών,  δυστυχώς, µειώθηκε σε ε̟ί̟εδα χαµηλότερα του 2001. 

 

 

 Ποσοστό συµµετοχής στην α̟ασχόληση ατόµων ηλικίας 55-64 ετών, 2001-2012 

στην Κύ̟ρο 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ΣΥΝΟΛΟ 49,1 49,2 50,2 51,3 50,6 53,6 55,9 54,8 56 56,8 54,8 50,7 

ΑΝ∆ΡΕΣ 66.8 67,0 68.7 70.9 70.8 71.6 72.5 70.9 71.7 71.2 69.2 63.5 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 32.2 32.1 32.6 32.6 31.5 36.6 40.3 39.4 40.8 43.1 40.8 38.2 

Πίνακας 6: Ποσοστό συµµετοχής στην α̟ασχόληση ατόµων ηλικίας 55-64 ετών για την 

̟ερίοδο 2001-2012 

 

Παρατηρούµε ότι α̟ό το 2010 άρχισε η µείωση των ̟οσοστών α̟ασχόλησης τόσο για 

τους άντρες όσο και τις γυναίκες την Κύ̟ρο. 

Σύµφωνα µε το EIGE (2013), δεν είναι µόνο το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο 

̟ιθανό να συµµετέχουν στην αγορά εργασίας, αλλά και ότι σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ, 
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εργάζονται λιγότερες ώρες όταν α̟ασχολούνται και έχουν λιγότερα χρόνια συνολικά 

στην εργασία α̟ό ό, τι οι άνδρες. Οι έµφυλες διαφορές δείχνουν ε̟ίσης το βαθµό στον 

ο̟οίο ο τοµεακός διαχωρισµός ̟αραµένει χαρακτηριστικό της εργασίας της Ε.Ε, µε τις 

γυναίκες ε̟ίµονα να α̟οτελούν µια ισχυρή ̟λειονότητα σε τυ̟ικά γυναικείους τοµείς 

ό̟ως η εκ̟αίδευση, οι υ̟ηρεσίες υγείας και κοινωνικής µέριµνας (EIGE,2013)15. 

Οι γυναίκες στην Κύ̟ρο ̟λήττονται ̟ερισσότερο α̟ό την οικονοµική κρίση α̟’ ότι οι 

άντρες σύµφωνα µε έρευνα του γυναικείου οµίλου Πρωτο̟ορία (2010). Η έρευνα 

α̟οδεικνύει ότι η ανεργία ταλανίζει 20% ̟ερισσότερες γυναίκες α̟’ ότι άντρες, κυρίως 

εργαζόµενες στον ιδιωτικό τοµέα. Α̟ό δείγµα 358 εργαζοµένων ̟ου έλαβαν µέρος στην 

έρευνα, οι 274 ήταν άνεργες γυναίκες, ̟ου ενασχολούνταν ̟ροηγουµένως ή θα 

µ̟ορούσαν να εργοδοτηθούν στον ιδιωτικό τοµέα. Ε̟ι̟λέον, 18% ̟ερισσότερες γυναίκες 

σε σχέση µε τους άνδρες δέχθηκαν µείωση µισθού, ενώ 15% ̟ερισσότερες, έχασαν τη 

δουλειά τους. Ε̟ίσης το 16% των γυναικών ̟ου έλαβαν µέρος στην έρευνα, 

καταγγέλλουν µη ̟ρόσληψη λόγω εγκυµοσύνης16.  

Σύµφωνα µε την τετράµηνη έκθεση της European Commission (2014), στη ζώνη του ευρώ 

καταγράφηκε µείωση της ̟αραγωγικότητας της εργασίας στην Κύ̟ρο (-1,1%), Εσθονία (-

0,5%) και Μάλτα (-0,5%), ενώ τα ̟ερισσότερα κράτη µέλη ̟αρουσίασαν αύξηση λίγο 

̟άνω ή κάτω α̟ό το 1% µε αξιοσηµείωτες εξαιρέσεις τη Σλοβενία (+3,2%) και την 

Ολλανδία (+2,1%)17. Μελέτη των Bettio et al (2012), ̟ου συγκρίνει το 2007 µε το 2009, 

καταδεικνύει ότι η κρίση έχει κατά µέσο όρο ένα ισχυρότερο αντίκτυ̟ο στην εξάρτηση 

των γυναικών α̟ό ό, τι των ανδρών. Για τους άνδρες, η σηµαντική αύξηση του δείκτη 

εξάρτησης (µεγαλύτερη α̟ό 2%) έλαβε χώρα στη Γαλλία, στο Βέλγιο, την Κύ̟ρο, την 

Εσθονία, την Ισλανδία, τη Γαλλία και την Ελλάδα. Ο δείκτης εξάρτησης είναι ένα 

κλασικό εργαλείο για τη µελέτη των χαρακτηριστικών ενός συγκεκριµένου ̟ληθυσµού, 

ό̟ως είναι η ανεργία, η α̟ασχόληση, η φτώχεια, η γονιµότητα κτλ.  Κατά την 

                                                           
15

 European Institute for Gender Equality. (2013). Gender Equality Index Report– Country Profiles 

16 Γυναικείος όµιλος Πρωτοπορία. (2010). «Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στις Κύπριες γυναίκες, εργαζόµενες 
και άνεργες». 
17

 European Commission. Social Europe.  EU Employment and Social Situation I Quarterly Review, March 2014 
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εξεταζόµενη ̟ερίοδο, µια σηµαντική µείωση του ̟οσοστού εξάρτησης ̟ραγµατο̟οιήθηκε 

στη Λετονία για τους άνδρες και τις γυναίκες, και στη Σουηδία µόνο για τις γυναίκες. 

Μια ̟ρόσφατη τάση καταδεικνύει µια ισχυρότερη (θετική) σύνδεση µεταξύ των 

συστηµάτων καθορισµού και διασφάλισης ελάχιστου εισοδήµατος και της  ̟ροώθησης 

της ένταξης στην αγορά εργασίας (Αυστρία, Βέλγιο, Κύ̟ρος, Γαλλία, Ιρλανδία, 

Λουξεµβούργο και Ισ̟ανία)18. 

 

Στην Κύ̟ρο, ̟αρά την α̟ότοµη αύξηση των ̟οσοστών ανεργίας γενικότερα, 

εξακολουθεί να υ̟άρχει ένα έµφυλο χάσµα 10% στα ̟οσοστά συµµετοχής στην αγορά 

εργασίας για τις γυναίκες και τους άνδρες (62,3% των γυναικών έναντι 72,9% των 

ανδρών). Ε̟ι̟λέον, το ̟οσοστό α̟ασχόλησης των µητέρων ηλικίας 25-54 ετών είναι 

74,5%, σε σύγκριση µε 94% για τους ̟ατέρες. Ε̟ίσης ενδεικτική των ανισοτήτων µεταξύ 

των φύλων στην αγορά εργασίας της Κύ̟ρου είναι το γεγονός ότι το 55,9% των γυναικών 

εργάζονται µε καθεστώς µερικής α̟ασχόλησης ή µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου σε 

σύγκριση µε τα ̟ολύ χαµηλότερα ̟οσοστά των ανδρών (Euro-Mediterranean Human 

Rights Network, (2014)19. 

 

 

Ακολουθεί  ̟ίνακας µε τη διαχρονικότητα στην αγορά εργασίας της Κύ̟ρου α̟ό το 2000 

µέχρι το 2012. 

                                                           
18

 Impact of the Economic Crisis on the Situation of Women and Men and on Gender Equality PoliciPrepared by 

Francesca Bettio, Marcella Corsi, Carlo D’Ippoliti, Antigone Lyberaki, Manuela Samek Lodovici and Alina 

Verashchagina,  December 2012 
19

 Euro-Mediterranean Human Rights Network. (2014). Violence against Women in the context of Political 

Transformations and Economic Crisis in the Euro-Mediterranean Region: Trends and Recommendations towards Equality 

and Justice 

Monia Ben Jemia, Laëtitia Sedou and Marsha Scott. With contributions by Magali Thill, Susana Pavlou, Françoise Brié 

and Lina Alqurah 
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Πίνακας 7: ∆ιαχρονικότητα στην αγορά εργασίας της Κύ̟ρου 2000-2012. Στατιστική υ̟ηρεσία Κύ̟ρου 20/5/13 

Παρατηρείται ότι α̟ό το 2008 µέχρι το 2012 µετά το ̟οσοστό α̟ασχόλησης των γυναικών άρχισε να αυξοµειώνεται, ενώ των 

ανδρών να µειώνεται σταθερά. Η ανεργία τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών άρχισε να έχει ανοδική τάση α̟ό το 2009 µε 

µεγαλύτερη αύξηση στους άνδρες. Στην ε̟όµενη ενότητα γίνεται αναφορά στη µερική α̟ασχόληση. 

 

Οικονοµικά 

ενεργός 

̟ληθυσµός(χιλ) 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

428,0 423,2 413,6 408,1 403,6 394,5 386,0 380,8 370,7 357,7 347,2 343,2 336,9 

% του συνολικού 

̟ληθυσµού 48,9 49,8 51,4 51,0 50,9 50,2 50,0 50,0 50,3 49,6 49,0 49,0 48,6 

Α̟ασχολούµενος 

̟ληθυσµός (χιλ) 376,0 389,2 387,2 386,4 389,1 379,1 369,0 361,3 354,0 343,6 336,4 330,4 321,5 

Άνδρες % 52,3 52,0 52,8 53,4 55,4 55,5 56,1 56,3 58,2 59,0 59,3 59,7 60,0 

Γυναίκες % 47,7 48,0 47,2 46,6 44,6 44,5 43,9 43,7 41,8 41,0 40,7 40,3 40,0 

Αριθµός 

ανέργων (χιλ) 52,0 34,0 26,4 21,7 14,5 15,4 17,0 19,5 16,7 14,1 10,8 12,8 15,4 

Άνδρες (χιλ) 29,0 18,3 13,6 11,4 7,0 7,3 8,0 9,0 7,0 7,1 4,8 4,7 5,7 

Γυναίκες (χιλ.) 23,0 15,6 12,8 10,3 7,6 8,1 9,0 10,5 9,7 7,0 6,0 8,1 9,7 
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2.2 ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Σε ολόκληρη την Ευρώ̟η, οι γυναίκες υ̟ερεκ̟ροσω̟ούνται σε εργασίες µερικής 

α̟ασχόλησης. Η εργασία µερικής α̟ασχόλησης συνδέεται συχνά µε χαµηλότερες 

α̟οδοχές, ειδικά για τους/τις εργαζόµενους/ες ̟ου εργάζονται ουσιαστικά λιγότερο α̟ό 

το ̟λήρες ωράριο. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο της φτώχειας. Ε̟ι̟λέον, η µερική 

α̟ασχόληση, σε συνδυασµό µε διακο̟ή της σταδιοδροµίας για τη φροντίδα των ̟αιδιών 

και άλλες οικογενειακές υ̟οχρεώσεις, µ̟ορεί να οδηγήσει σε µείωση των α̟οδοχών κατά 

τη διάρκεια της ζωής σε σύγκριση µε την ̟λήρη α̟ασχόληση ̟ου σίγουρα θα 

ε̟ηρεάσουν την ̟αροχή συντάξεων για τις γυναίκες σε µεγάλη ηλικία, µε α̟οτέλεσµα το 

έµφυλο συνταξιοδοτικό χάσµα κατά τη συνταξιοδότησή τους. Η µερική α̟ασχόληση 

ε̟ίσης συχνά συνδέεται µε ̟ιο ̟εριορισµένες ευκαιρίες ανέλιξης, κατάρτισης και 

εκ̟αίδευσης. Ως εκ τούτου, η δηµιουργία θέσεων εργασίας για τις γυναίκες δεν είναι 

αρκετή: είναι ε̟ίσης αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι γυναίκες, είτε εργάζονται µε ̟λήρη 

ή µερική α̟ασχόληση, έχουν ̟ρόσβαση σε θέσεις εργασίας «̟οιοτικές», ̟ου σηµαίνει 

θέσεις εργασίας ̟ου ̟αρέχουν αξιο̟ρε̟ή µισθό και ευκαιρίες για την εξέλιξη της 

σταδιοδροµίας και την κατάρτιση, και οι ο̟οίες συµβάλλουν στην οικονοµική 

ανεξαρτησία των γυναικών. Είναι ε̟ίσης α̟αραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες 

είναι σε θέση να κάνουν συνειδητές ε̟ιλογές σταδιοδροµίας και να έχουν την ευκαιρία 

να κάνουν ανοδικές µεταβάσεις σταδιοδροµίας (Council of the European Union, 2014)20. 

 

Έρευνα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (2014), καταγράφει ̟ως το ̟οσοστό των ατόµων ̟ου 

εργάζονται µε µερική α̟ασχόληση έχει αυξηθεί σηµαντικά α̟ό το 2008 µέχρι σήµερα. Η 

µετάβαση α̟ό την ̟λήρη στη µερική α̟ασχόληση έχει ̟ροκαλέσει µια σηµαντική 

αύξηση της ακούσιας µερικής α̟ασχόλησης, τόσο για τους άνδρες όσο και τις γυναίκες. 

Ιδιαίτερα αξιοσηµείωτη είναι η αύξηση της γυναικείας ακούσιας µερικής α̟ασχόλησης 

στις χώρες ̟ου έχουν ̟ληγεί σοβαρά α̟ό την κρίση, ό̟ως η Ιρλανδία, Ισ̟ανία, Ελλάδα, 

                                                           
20  COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Council conclusions on Women and the economy: Economic 

independence from the perspective of part-time work and self-employment. EMPLOYMENT, SOCIAL POLICY, 

HEALTH and CONSUMER AFFAIRS, Council meeting, Luxembourg, 19 June 2014 
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Βουλγαρία, Κύ̟ρος, Ιταλία και Λετονία. Το 2012, η ακούσια µερική α̟ασχόληση των 

γυναικών ήταν µεγαλύτερη α̟ό 40% σε οκτώ χώρες (Βουλγαρία 66,2% , 62,2% Ελλάδα, 

Ισ̟ανία 58,2 %, 54,5% Ιταλία, Πολωνία 51,9 %, 46,8% Κύ̟ρος, Λετονία 42,5 %, Ρουµανία 

41,7%). Στην ίδια έρευνα αναφέρεται ότι το 2012 στην Κύ̟ρο η µερική α̟ασχόληση 

α̟οτελούσε το 13,5% της συνολικής α̟ασχόλησης ή 50.955 άτοµα (άνδρες 9,6% και 

γυναίκες 17,8%). Ο µέσος όρος των κανονικών ωρών εργασίας τη βδοµάδα στην κύρια 

εργασία για τους υ̟αλλήλους µε ̟λήρη α̟ασχόληση ήταν 41,7 ώρες (άνδρες 42,4 και 

γυναίκες 40,9 ώρες), ενώ για τους υ̟αλλήλους µε µερική α̟ασχόληση ήταν 21,5 ώρες 

(άνδρες 21,7 και γυναίκες 21,4 ώρες)21. Η ακούσια µερική α̟ασχόληση συνδέεται άµεσα 

µε την έννοια της υ̟ό –α̟ασχόλησης. Σύµφωνα µε τον Ο.Ο.Σ.Α.(1995), η ακούσια µερική 

α̟ασχόληση αφορά σε τρεις κατηγορίες α̟ασχολούµενων: άτοµα ̟ου η συνήθης 

α̟ασχόληση τους είναι ̟λήρης, αλλά κατά τη διάρκεια της ̟εριόδου αναφοράς, η 

α̟ασχόληση τους είναι µερική λόγω οικονοµικής κάµψης,  άτοµα, ̟ου η συνήθης 

α̟ασχόληση είναι µερική, αλλά κατά τη διάρκεια της ̟εριόδου αναφοράς 

α̟ασχολούνται λιγότερες ώρες στη συνήθη εργασία τους για οικονοµικούς λόγους, και 

άτοµα, ̟ου α̟ασχολούνται σε θέσεις µερικής α̟ασχόλησης, ε̟ειδή δεν µ̟ορούν να 

βρουν ̟λήρη α̟ασχόληση. 

 

Η µετάβαση α̟ό την εργασία µε ̟λήρες ωράριο (40+ ώρες) σε εργασία µερικής 

α̟ασχόλησης (λιγότερο α̟ό 19 ώρες) είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην Αυστρία, Κύ̟ρο, 

Γερµανία, Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωµένο Βασίλειο. Συγκεκριµένα, οι 

µεσογειακές χώρες, ό̟ως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισ̟ανία και η Κύ̟ρος βρίσκονται υψηλά 

µε το µεγαλύτερο µερίδιο της ακούσιας µερικής α̟ασχόλησης, αφού καταγράφουν τις 

µεγαλύτερες αυξήσεις τόσο για τις γυναίκες όσο και τους άνδρες (European Commission, 

2013)22. 

                                                           
21

 European Union. (2014). Social Europe.  Many Ways, One Objective.  Annual Report of the Social Protection 

Committee on the social situation in the European Union (2013) 
22

 European Commission.(2013). The Impact of the Economic Crisis on the Situation of Women and Men and on    

Gender Equality Policies, Luxembourg: Publications Office of the European Union 2013  

Prepared by Francesca Bettio, Marcella Corsi, Carlo D’Ippoliti, Antigone Lyberaki, Manuela Samek Lodovici and 

Alina Verashchagina 
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O ̟ίνακας ̟ου ακολουθεί ̟αρουσιάζει το ̟οσοστό µερικής α̟ασχόλησης και την 

αναλογία ωρών α̟ασχόλησης αντρών και γυναικών στην Κύ̟ρο και την Ε.Ε για την 

̟ερίοδο 2002-2012. Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτού του ̟ίνακα ̟αρουσιάζεται κατά το 

2012 µεγαλύτερη συµµετοχή γυναικών στη µερική α̟ασχόληση 

 

 α̟ό αυτό των ανδρών κατά 6.7%.  

Πίνακας 8: Μερική α̟ασχόληση και αναλογία ωρών α̟ασχόλησης στην Κύ̟ρο σε σύγκριση 
µε την Ε.Ε (27)23, (ηλικίας 15-64 χρ). 

 
∆ιαχρονικά ̟ερισσότερες γυναίκες τόσο στην Κύ̟ρο, όσο και στην Ε.Ε α̟ασχολούνται 

µε καθεστώς µερικής α̟ασχόλησης και εργάζονται ̟ερισσότερες ώρες α̟ό τους άνδρες µε 

σηµαντική αύξηση στα ̟οσοστά τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών σε ευρω̟αϊκό 

ε̟ί̟εδο. 

 

Σύµφωνα µε τη Στατιστική Υ̟ηρεσία Κύ̟ρου (2013), η µερική α̟ασχόληση στην Κύ̟ρο 

το 2012 α̟οτελούσε το 10,4% της συνολικής α̟ασχόλησης ή 40.769 άτοµα (άνδρες 7,8% 

και γυναίκες 13,3%)24. Μεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών στη µερική α̟ασχόληση 

κατά 5.5%. 

 

                                                           
23

 U-Initiative EQUALITY PAYS OFF,  The current situation of gender equality in Cyprus – Country Profile 2013 

24 REPUBLIC OF CYPRUS, STATISTICAL SERVICE, (Ενηµέρωση 21/06/2013) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (%)                ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΩΡΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ(%) 

ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Ε.Ε ΚΥΠΡΟΣ Ε.Ε ΚΥΠΡΟΣ Ε.Ε ΚΥΠΡΟΣ Ε.Ε ΚΥΠΡΟΣ 

2002 2012 2002 2012 2002 2012 2002 2012 2002 2012 2002 2012 2002 2012 2002 2012 

5.9 8.4 2.7 6.4 28.2 32.1 10.8 13.1 46.4 44.6 53.1 46.4 49.9 50.5 53. 1 48.7 
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Η µείωση των ̟οσοστών α̟ασχόλησης συνοδεύεται δυστυχώς µε αύξηση των ̟οσοστών 

ανεργίας, ό̟ως θα δούµε στην ενότητα ̟ου ακολουθεί. 

 

2.3 ΑΝΕΡΓΙΑ 

Σύµφωνα µε µελέτη της Ε.Ε (2014),  η ανεργία και η µακροχρόνια ανεργία είναι µερικές 

α̟ό τις ̟ιο άµεσες και α̟τές ε̟ι̟τώσεις της οικονοµικής κρίσης. Ενώ το µερίδιο των 

(οιονεί) νοικοκυριών ανέργων έχει σταθερο̟οιηθεί το 2012 σε ορισµένες χώρες (Τσεχία, 

∆ανία, Κροατία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Αυστρία, 

Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία) και έχει βελτιωθεί σε κά̟οια άλλα κράτη µέλη (∆ανία, 

Εσθονία, Γαλλία, Λετονία, Λιθουανία, Φιλανδία), εξακολουθεί να α̟οτελεί µείζον θέµα 

στις χώρες ̟ου έχουν ̟ληγεί ̟ερισσότερο α̟ό την κρίση (Ελλάδα, Ισ̟ανία, Ρουµανία, 

Κύ̟ρος, Πορτογαλία), αλλά και στη Βουλγαρία και το Ηνωµένο Βασίλειο, µε την Ελλάδα 

να έχει τις µεγαλύτερες αυξήσεις µεταξύ 2011 και 2012 (3.2̟.µ) 25.  

 

Με βάση τα στοιχεία της Ευρω̟αϊκής Στατιστικής Υ̟ηρεσίας, Eurostat, τα ο̟οία ήταν 

̟ροκαταρκτικά και α̟οτελούσαν ̟ρόβλεψη, κατά το µήνα Μάιο του 2014 η ανεργία 

στην Κύ̟ρο ανήλθε στο 15,3%. Σε σχέση µε τον ίδιο µήνα του 2013 ̟αρουσιάστηκε 

µείωση κατά 0,6 ̟οσοστιαίες µονάδες (α̟ό 15,9% σε 15,3%). Σε σχέση µε τον Α̟ρίλιο 

2014, ̟αρουσιάστηκε µείωση 0.2 ̟οσοστιαίες µονάδες α̟ό 15,5% σε 15,3%. Ο µέσος όρος 

ανεργίας στην Ευρώ̟η των 28 κατά τον ίδιο µήνα ανήλθε στο 10,3%, ενώ στην Ευρωζώνη 

στο 11,6%.  

 

Στην Κύ̟ρο, σύµφωνα µε το Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας του Τµήµατος Εργασίας 

(Αύγουστος 2014), ̟αρατηρήθηκε µείωση του αριθµού των εγγεγραµµένων ανέργων σε 

45,583 α̟ό 48,451 άτοµα τον αντίστοιχο µήνα του 2013 (µείωση κατά 5,9% ή 2,868 

άτοµα). Ε̟ισηµαίνεται ότι α̟ό το 2008 είναι η τέταρτη  φορά  ̟ου ̟αρατηρείται µείωση 

                                                           
25 European Union. (2014). Social Europe.  Many Ways, One Objective.  Annual Report of the Social Protection 

Committee on the social situation in the European Union (2013) 
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της µηνιαίας εγγεγραµµένης ανεργίας, το ίδιο είχε συµβεί και τους τρεις ̟ροηγούµενους 

µήνες, σε σχέση µε τους αντίστοιχους µήνες του ̟ροηγούµενου έτους.  

� Κατά φύλο, ο αριθµός των άνεργων αντρών είναι 21,936 άτοµα και 

αντι̟ροσω̟εύει το 48% των εγγεγραµµένων ανέργων, ενώ ο αριθµός των ανέργων 

γυναικών είναι 23,647 άτοµα. Σε σχέση µε τον ίδιο µήνα ̟έρσι, ο αριθµός των 

ανέργων αντρών µειώθηκε κατά 5% ή1,262 άτοµα και των γυναικών µειώθηκε 

κατά 6% ή 1,606 άτοµα. 

� Α̟ό το σύνολο των ανέργων οι 4,288 (9,4%) ήταν Ευρω̟αίοι ̟ολίτες. Ο 

αντίστοιχος αριθµός τον ίδιο µήνα ̟έρσι ήταν 5,561 ή 11% του συνόλου των 

ανέργων.  Οι Ελληνοκύ̟ριοι α̟οτελούν την ̟λειοψηφία του συνόλου των 

ανέργων (83% ή 37,867 άτοµα) ό̟ως και ̟έρσι (82% ή 39,489 άτοµα).  

Το ̟οσοστό ανεργίας για τους νέους 15-24 ετών ήταν 39,6% του εργατικού δυναµικού 

των ηλικιών αυτών, σηµειώνοντας οριακή αύξηση σε σχέση µε το 4ο τρίµηνο του 2013 (0.2 

̟οσοστιαίες µονάδες) και  αύξηση (2,1  ̟οσοστιαίες µονάδες) σε σχέση µε το αντίστοιχο 

τρίµηνο του 2013.   

Ο αριθµός των άνεργων αντρών ήταν 21,936 άτοµα και αντι̟ροσω̟εύει το 48% των 

εγγεγραµµένων ανέργων, ενώ ο αριθµός των ανέργων γυναικών ήταν 23,647 άτοµα. Σε 

σχέση µε τον ίδιο µήνα ̟έρσι, ο αριθµός των ανέργων αντρών µειώθηκε κατά 5% ή 1,262 

άτοµα και των γυναικών µειώθηκε κατά 6% ή 1,606 άτοµα.  

Το ̟οσοστό ανεργίας των ανδρών κατά το µήνα Ιούλιο 2014 υ̟ολογίζεται στο 15,4% 

̟αραµένοντας το ίδιο σε σχέση µε τον ̟ροηγούµενο µήνα, ενώ σε σχέση µε τον ίδιο µήνα 

του ̟ροηγούµενου έτους ̟αρουσίασε µείωση κατά 1,5 ̟οσοστιαίες µονάδες.  

 

Το ̟οσοστό ανεργίας των γυναικών κατά το µήνα Ιούλιο 2014 υ̟ολογίζεται σε 14,4%, 

σηµειώνοντας µείωση 0,2 ̟οσοστιαίων µονάδων σε σχέση µε τον ̟ροηγούµενο µήνα, ενώ 

σε σχέση µε τον ίδιο µήνα του ̟ροηγούµενου έτους ̟αρουσίασε µείωση κατά 0,9 

̟οσοστιαίες µονάδες.  
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Οι µεγαλύτερες αριθµητικές µειώσεις κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας σε 

σύγκριση µε τον ίδιο µήνα του 2013 ̟αρουσιάστηκαν στον τοµέα της εκ̟αίδευσης (κατά 

3,692 άτοµα), στον τοµέα του εµ̟ορίου (κατά 1,511 άτοµα), στον τοµέα των κατασκευών 

(κατά 1,003 άτοµα) και στον τοµέα της µετα̟οίησης (κατά 520 άτοµα). Οι µεγαλύτερες 

αυξήσεις ̟αρουσιάστηκαν στον τοµέα των άλλων υ̟ηρεσιών (κατά 2,359 άτοµα), των 

νεοεισερχοµένων (κατά 1,011 άτοµα), της δηµόσιας διοίκησης (κατά 670 άτοµα) και  των 

ξενοδοχείων (κατά 155 άτοµα).   

• Για την ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών τον Ιούλιο 2014 δεν έχουν 

δηµοσιο̟οιηθεί στοιχεία. Η ανεργία των νέων κατά τον Ιούνιο 2014 ήταν 35,1% (ή 

13,000 άτοµα) ̟αραµένοντας στο ίδιο ε̟ί̟εδο για τρίτο συνεχόµενο µήνα.  

 

• Το ̟οσοστό ανεργίας των ανδρών κατά το µήνα Ιούλιο 2014 υ̟ολογίζεται στο 15,4% 

̟αραµένοντας το ίδιο σε σχέση µε τον ̟ροηγούµενο µήνα, ενώ σε σχέση µε τον 

ίδιο µήνα του ̟ροηγούµενου έτους ̟αρουσίασε µείωση κατά 1,5 ̟οσοστιαίες 

µονάδες.  
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• Το ̟οσοστό ανεργίας των γυναικών κατά το µήνα Ιούλιο 2014 υ̟ολογίζεται σε 

14,4%, σηµειώνοντας µείωση 0,2 ̟οσοστιαίων µονάδων σε σχέση µε τον 

̟ροηγούµενο µήνα, ενώ σε σχέση µε τον ίδιο µήνα του ̟ροηγούµενου έτους 

̟αρουσίασε µείωση κατά 0,9 ̟οσοστιαίες µονάδες.  

 

Αυξήσεις  της  ανεργίας ̟αρουσιάστηκαν στις ηλικιακές οµάδες 50-59 ετών (κατά 120 

άτοµα) και άνω των 60 ετών (κατά 290 άτοµα). Ταυτόχρονα οι υ̟όλοι̟ες ηλικιακές 

οµάδες ̟αρουσίασαν  µείωση. Στην ηλικιακή οµάδα 25-29 ετών (κατά 1,062 άτοµα), στην 

ηλικιακή οµάδα 15-24 ετών (κατά 1,008 άτοµα), 40-49 ετών (κατά 727 άτοµα) και 30-39 

ετών (κατά 481 άτοµα)26.  

 

Η ανεργία των γυναικών στην Κύ̟ρο το 2012 ήταν 11,2%. Το ̟οσοστό αυτό είναι 

µικρότερο α̟ό το ̟οσοστό ανεργίας των ανδρών (12,8%). Ωστόσο, τα ̟οσοστά ανεργίας 

έχουν αυξηθεί σηµαντικά α̟ό το 2002, αφού για τις γυναίκες, αυξήθηκε α̟ό 4,2% σε 

11,2% το 2012 (7,0%) και για τους άνδρες, α̟ό 2,7% σε 12,8% (10%) 27.  

Πίνακας 9: Ποσοστό ανεργίας αντρών-γυναικών για την ̟ερίοδο 2002-2012 στην 

Κύ̟ρο28 

Τα δεδοµένα αντικατο̟τρίζουν κατά κά̟οιο τρό̟ο τις αλλαγές στην κυ̟ριακή 

οικονοµία ̟ου ε̟έφερε η οικονοµική κρίση α̟ό το 2009. Η ανεργία αυξήθηκε α̟ότοµα 

                                                           
26

Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τµήµα Εργασίας, Αγορά Εργασίας, Αύγουστος 2014, 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/9A887A02321C51A4C2257D6A0039ED8D?Opendocument 
27 U-Initiative EQUALITY PAYS OFF,  The current situation of gender equality in Cyprus – Country Profile 2013 

28
 U-Initiative EQUALITY PAYS OFF,  The current situation of gender equality in Cyprus – Country Profile 2013 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 2002 2012 

ΑΝΤΡΕΣ 2.7% 12.8% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 4.2% 11.2% 
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και για τους άνδρες και τις γυναίκες. Παρά τα ̟ρόσφατα οικονοµικά ̟ροβλήµατα, η 

Κύ̟ρος φαίνεται να εµφανίζει µια συγκριτικά µε τους άνδρες, καλύτερη θέση  των 

γυναικών  στην αγορά εργασίας. Αυτό γίνεται φανερό, κοιτάζοντας την ανεργία µεταξύ 

των γυναικών ̟ου δεν αυξήθηκε στον ίδιο βαθµό µε το αντίστοιχο ̟οσοστό των ανδρών, 

̟ράγµα ̟ου δείχνει ότι η α̟ασχόληση των γυναικών ήταν ̟ιο ανθεκτική α̟ό αυτήν των 

ανδρών κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης29. 

 

Αυξητική µε ταχύ ρυθµό είναι και η τάση του ̟οσοστού ανεργίας των νέων µέχρι 25 

ετών, το ο̟οίο στην Κύ̟ρο κινήθηκε στα ε̟ί̟εδα του 27.8% το 2012, έχοντας αυξηθεί 

̟ερισσότερο α̟ό τρεις φορές σε σχέση µε το έτος 2008. Έτσι, ενώ το 2008 το ̟οσοστό 

ανεργίας των νέων στην Κύ̟ρο υ̟ολεί̟εται σηµαντικά του ευρω̟αϊκού µέσου (9.0% 

στην Κύ̟ρο και 15.8% στην ΕΕ27), το 2012 το ̟οσοστό ανεργίας των νέων στη χώρα 

(27.8%) υ̟ερέβη σηµαντικά του µέσου ̟οσοστού των κρατών – µελών της ΕΕ (22.8%)30.  Η 

ανεργία των νέων ηλικίας µεταξύ 15 και 24 ετών ως ̟οσοστό του συνολικού εργατικού 

δυναµικού, το 2008 ήταν 9.0% και το 2012 ανήλθε στο 27.8%31. 

 

Ο ̟ίνακας ̟ου ακολουθεί δείχνει τη διαχρονικότητα στην ανεργία των νέων στην 

Ευρώ̟η και στην Κύ̟ρο. Η ταχεία εξέλιξη των ̟οσοστών ανεργίας ̟λήττει τόσο τους 

νέους άνδρες όσο και τις νέες γυναίκες. Αν και οι άνδρες το 2008 ̟αρουσίαζαν ελαφρά 

χαµηλότερα ̟οσοστά ανεργίας α̟ό τις γυναίκες, το 2012 η κατάσταση έχει αντιστραφεί 

αφού το ̟οσοστό ανεργίας στους νέους άνδρες διαµορφώνεται σε 28.8% έναντι 26.7% 

των νέων γυναικών  στην Κύ̟ρο και 23.4% µε αντίστοιχα 22.1% στην Ευρω̟αϊκή 

Ένωση32. 
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 2008 2009 2010 2011 2012 

 

E.Ε.27 

Σύνολο 15.8 20.1 21.1 21.4 22.8 

Άνδρες 15.8 21.2 21.8 21.9 23.4 

Γυναίκες 15.8 18.8 20.2 20.8 22.1 

 

KΥΠΡΟΣ 

Σύνολο 9.0 13.8 16.6 22.4 27.8 

Άνδρες 8.7 13.6 15.9 23.3 28.8 

Γυναίκες 9.4 14.0 17.2 21.5 26.7 

Πίνακας 10: Ανεργία, Νέοι/ες Ηλικίας -25 ετών, ανά φύλο, Κύ̟ρος – ΕΕ 2008-2012. ΠΗΓΗ: 

EUROSTAT 

Ο ̟ίνακας ̟ου ακολουθεί ̟αρουσιάζει τις τελευταίες τάσεις αγοράς εργασίας στην Ε.Ε-

2833. 

 

Ποσοστό 

ανεργίας 

1/2013 10/2013 11/2013 12/2013 1/2014 

Σύνολο % 11.0 10.8 10.8 10.8 10.8 

Άντρες  10.9 10.7 10.7 10.7 10.7 

Γυναίκες  11.0 10.9 10.9 10.8 10.9 

Νεολαία  23.7 23.3 23.4 23.3 23.4 

Πίνακας 11: Τελευταίες Τάσεις αγοράς εργασίας στην Ε.Ε.-2834 
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Στη συνέχεια θα δούµε το φαινόµενο του έµφυλου χάσµατος αµοιβών στην Ε.Ε και στην 

Κύ̟ρο. 

AFISA Elena polydorou shoes 

2.4 ΧΑΣΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Τα ̟ροηγούµενα χρόνια ο υ̟ολογισµός του χάσµατος  αµοιβών στην Κύ̟ρο βασιζόταν 

στους µέσους όρους των µηνιαίων µισθών, ενώ ο νέος υ̟ολογισµός βασίζεται στους 

µέσους ωριαίους µισθούς.. Το έµφυλο µισθολογικό χάσµα της Κύ̟ρου ̟ου ήταν 21% (σε 

σύγκριση µε το µέσο όρο της ΕΕ των 27 ̟ου ήταν 17%), σύµφωνα µε την Eurostat, είναι 

τώρα 16,7% σε σύγκριση µε το µέσο όρο του 16,3% για την ΕΕ (European Commission, 

2013)35. Σύµφωνα µε Έγγραφο της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής (2013), ο νέος υ̟ολογισµός 

βασίζεται στους µέσους ωριαίους µισθούς και ο τρό̟ος αυτός µ̟ορεί να είναι 

̟ροβληµατικός, δεδοµένου ότι µ̟ορεί να καλύψει διάφορες ̟ηγές διακρίσεων ή 

τουλάχιστον ̟ηγές υ̟εύθυνες για το χάσµα, ό̟ως η ̟αρουσία των γυναικών στην 

εργασία µερικής α̟ασχόλησης. Το Μάρτιο του 2013, η Κύ̟ρος κατέγραψε εντυ̟ωσιακά 

το χαµηλότερο έµφυλο χάσµα αµοιβών στην Ε.Ε για τους/τις εργαζόµενους/ες µεταξύ 25 

και 34 ετών (-1 %), αλλά το υψηλότερο για την ηλικιακή οµάδα µεταξύ 45 και 54 ετών 

(29%) και µεταξύ 55 και 64 ετών (26%). Το µισθολογικό χάσµα ̟ράγµατι µειώνεται 

σταθερά στην Κύ̟ρο, ακόµη και αν το 2011 το χάσµα εξακολουθούσε να ̟αραµένει ένα 

α̟ό τα υψηλότερα στην Ευρω̟αϊκή Ένωση στο 21%, µε το µέσο όρο της ΕΕ εκείνη την 

ε̟οχή στο 17% (µετρούµενη κάθε µήνα). Θα ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί, ωστόσο, ότι όταν 

αναλύεται διαµήκους, η µείωση του χάσµατος υ̟ήρξε ενθαρρυντική. Λαµβάνοντας 

τυχαία χρόνια ως ̟αράδειγµα, βλέ̟ουµε ότι το 1981 η διαφορά ήταν 72,6%,το 1992  ήταν 

50,7%, το 1998 ήταν 36,2% και το 2006 ήταν 25%36. Αυτή η σταθερή µείωση θεωρείται ότι 

είναι ̟ολύ θετική, ειδικά όταν συγκρίνεται η µείωση του µέσου όρου της ΕΕ ̟ου ήταν 
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µόνο 2 ̟οσοστιαίες µονάδες κατά τα έτη 1994-2004 (17 µε 15%), αλλά 8 εκατοστιαίες 

µονάδες για την Κύ̟ρο (33 µε 25%). Οι ̟αραδοσιακοί ̟αράγοντες ̟ου εξηγούν το χάσµα 

δεν φαίνεται να ισχύουν στην ̟ερί̟τωση της Κύ̟ρου, αφού: 

- υ̟άρχουν ισχυροί νόµοι κατά των διακρίσεων και ̟ροστασίας των µισθών  

- τα σχετικά υψηλά ̟οσοστά α̟ασχόλησης για τους άνδρες και τις γυναίκες        

(τουλάχιστον ̟ριν την οικονοµική κρίση)  

- το υψηλό µορφωτικό ε̟ί̟εδο των γυναικών στην Κύ̟ρο  

- το σχετικά χαµηλό ̟οσοστό των εργαζοµένων µε µερική α̟ασχόληση σε σχέση µε 

την υ̟όλοι̟η Ευρώ̟η 

- ο σχετικά χαµηλός αριθµός για το χάσµα µεταξύ των µέσων ωρών εργασίας ανά 

εβδοµάδα, α̟ό άνδρες και γυναίκες µε ̟αιδιά κάτω των 6 ετών (European Commission, 

2013).  

 

Πιο ̟ιθανές εξηγήσεις για το χάσµα, σύµφωνα µε ̟ροηγούµενες µελέτες, 

συµ̟εριλαµβανοµένης της µελέτης του 2007 α̟ό το Υ̟ουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, είναι οι ακόλουθες:  

- ο ε̟αγγελµατικός διαχωρισµός (ή αυτό ̟ου είναι γνωστό ως «γυάλινος 

τοίχος»  

- η συγκέντρωση των γυναικών σε θέσεις εργασίας ό̟ου δεν υ̟άρχει 

καµία εξέλιξη   της σταδιοδροµίας (αυτό ̟ου είναι γνωστό ως «κολλώδες 

δά̟εδο») και  

- η α̟ουσία των γυναικών σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις (η «γυάλινη 

οροφή») (European Commission, 2013)37.  

 

ΧΩΡΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ε.Ε. 28  17.3 17.2 16.2 16.3 16.4 

ΚΥΠΡΟΣ 22.0 19.5 17.8 16.8 16.4 16.2 
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       Πίνακας 1238: Έµφυλο µισθολογικό χάσµα σε α̟ροσάρµοστη µορφή (%) 2007-2012 

Στον ̟ιο ̟άνω ̟ίνακα ο υ̟ολογισµός του χάσµατος των αµοιβών βασίζεται στους 

µέσους ωριαίους µισθούς για το σύνολο της οικονοµίας, για αυτό φαίνεται µειωµένο. 

Γενικά όµως, σε ότι αφορά στο ̟οσοστό του έµφυλου µισθολογικού χάσµατος, 

̟αρατηρείται  µέσα α̟ό τη βιβλιογραφική ανασκό̟ηση ̟ου έγινε για τους σκο̟ούς της 

̟αρούσας έρευνας,  µια εικόνα µε διαφορετικά ̟οσοστά για τις ίδιες χρονικές ̟εριόδους, 

σε βαθµό ̟ου δεν ε̟ιτρέ̟ει την εξαγωγή συµ̟ερασµάτων39. Ωστόσο, σύµφωνα µε άλλη 

µελέτη του U-Initiative (2013), η συνολική διαφορά εισοδήµατος µεταξύ γυναικών και 

ανδρών στην Κύ̟ρο ανερχόταν στο 16,4% το 2011 και ήταν σχεδόν στο ίδιο ε̟ί̟εδο µε το 

µέσο όρο της ΕΕ-27 (16,2%). Στην Κύ̟ρο, το έµφυλο µισθολογικό χάσµα µεταξύ 2006 

(21.8%) και του 2011 (16.4%) ανα̟τύχθηκε ̟αράλληλα µε το µέσο όρο της ΕΕ-27: Το 

έµφυλο χάσµα στις αµοιβές στην Κύ̟ρο µειώθηκε κατά 5,4 ̟οσοστιαίες µονάδες και στην 

ΕΕ-27 κατά 1,5 ̟οσοστιαίες µονάδες. Η ευρω̟αϊκή τάση δείχνει ένα αργό κλείσιµο του 

χάσµατος αµοιβών, ̟ου µ̟ορεί να ισχύει και για την έµφυλη ανισότητα αµοιβών στην 

Κύ̟ρο40.  

Σύµφωνα µε την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή (2013), η Κύ̟ρος ανακοίνωσε τη δέσµευση «για τη 

µείωση του µισθολογικού χάσµατος α̟ό 23% µεταξύ των δύο φύλων το 2009 σε 18% µέχρι 

το 2015 41  (τα ̟οσοστά καταγράφονται µε βάση την ̟ροηγούµενη διαδικασία 

υ̟ολογισµού του χάσµατος βάσει των µέσων µηνιαίων µισθών και όχι των ωριαίων).  
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Το Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων του Υ̟ουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(ΥΕΚΑ),  αναφέρει ότι το µισθολογικό χάσµα µεταξύ των δύο φύλων στο γενικό ε̟ί̟εδο 

των αµοιβών, στην Κύ̟ρο, αν και θεωρείται ότι είναι σχετικά υψηλό, έχει µειωθεί 

σηµαντικά α̟ό το 1995 (29%) και συνεχίζει µια ̟τωτική τάση α̟ό το 25% το 2005 σε 24% 

και 23,1% το 2006 και το 2007 αντίστοιχα, και 21. 8% το 200842 (υ̟ολογισµός βάσει των 

µέσων µηνιαίων µισθών). 

 

Σύµφωνα ̟άλι µε την έρευνα της Κοµισιόν, ορισµένοι εµ̟ειρογνώµονες  έχουν 

σηµειώσει µια σταδιακή καθοδική τάση (µείωσης του χάσµατος αµοιβών) τα τελευταία 

χρόνια (̟.χ. Κύ̟ρος, Ρουµανία και Ισ̟ανία). Στην Κύ̟ρο και τη Ρουµανία, αυτή η τάση 

φέρεται να έχει ̟ροκληθεί α̟ό την εισαγωγή των εθνικών κατώτατων µισθών (Ρουµανία) 

ή στην αύξηση των ελάχιστων µισθών (Κύ̟ρος). Η ε̟ιβολή ή η αύξηση των κατώτατων 

µισθών µ̟ορεί να λεχθεί ότι είναι ̟ρος όφελος των ε̟αγγελµατικών κατηγοριών στις 

ο̟οίες οι γυναίκες υ̟ερεκ̟ροσω̟ούνται συµβάλλοντας στη µείωση του χάσµατος43. 

 

Το χάσµα αµοιβών στους διάφορους οικονοµικούς τοµείς ̟ου ̟αρατηρείται στην Κύ̟ρο 

έχει ως ακολούθως: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 2006 (%) 2008 (%) 

- ∆ΗΜΟΣΙΟΣ 7.9 11.9 

- Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ 31.2 28.4 

                      ΗΛΙΚΙΑ 

-25 19.8 13.9 
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25-34 7.4 9.2 

35-44 21.2 21.3 

15-54 24.3 26.3 

55-64 29 26.1 

65+ 47.6 32.1 

Πίνακας 1344: Χάσµα αµοιβών στους διάφορους οικονοµικούς τοµείς στην Κύ̟ρο 

 

Σύµφωνα µε την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή (Μάρτης 2014), ̟αρατηρείται συνεχής ̟τωτική 

τάση στο χάσµα αµοιβών στη ∆ανία, την Τσεχία, την Αυστρία, τις Κάτω Χώρες και την 

Κύ̟ρο, ενώ σε άλλες χώρες (Πολωνία, Λιθουανία) η ̟τωτική τάση αντιστράφηκε το 2012. 

Σε ορισµένες χώρες ό̟ως η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Εσθονία, η Βουλγαρία, η Ιρλανδία 

και η Ισ̟ανία, το χάσµα στις αµοιβές µεταξύ ανδρών και γυναικών αυξήθηκε τα τελευταία 

χρόνια. Η ̟τωτική τάση του µισθολογικού χάσµατος µ̟ορεί να εξηγηθεί α̟ό διάφορους 

̟αράγοντες, ό̟ως το αυξανόµενο ̟οσοστό εργαζόµενων γυναικών υψηλού µορφωτικού 

ε̟ι̟έδου, αλλά και ο µεγαλύτερος αντίκτυ̟ος της οικονοµικής κρίσης σε ορισµένους 

ανδροκρατούµενους κλάδους, ό̟ως οι κατασκευές και οι µηχανολογικές εργασίες και 

συνε̟ώς, η αλλαγή δεν οφείλεται µόνο στη βελτίωση των αµοιβών και των συνθηκών 

εργασίας των γυναικών45.   

                                                           
44

 European Commission (2010).The Gender Pay Gap in Europe from a Legal Perspective (including 33 country 

reports). EUROPEAN NETWORK OF LEGAL EXPERTS IN THE FIELD OF GENDER EQUALITY Petra Foubert, 

Susanne Burri and Ann Numhauser-Henning.  
45

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014. ΗΜΕΡΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ: 

ΣΤΑΣΙΜΗ ΣΤΟ 16,4% Η ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
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Μισθολογικό χάσµα µεταξύ ανδρών και γυναικών, στην Κύπρο και στην Ευρώπη (28) 

ΧΩΡΑ 2008 2009 2010 2011 2012 ∆ιαφορά 

2012-2008 

Ε.Ε 17,3 17,2 p) 16,2 16,4 p) 16,4 -0,9 

ΚΥΠΡΟΣ 19,5 17,8 16,8 16,4 16,2 -3,3 

Πίνακας 14: Μισθολογικό χάσµα µεταξύ ανδρών και γυναικών, στην Κύ̟ρο και στην 

Ευρώ̟η (υ̟ολογισµένο στους µέσους ωριαίους µισθούς) 

 

 

 

Η σύσταση της Ε̟ιτρο̟ής ̟ρος τα κράτη µέλη, ̟ου εκδόθηκε στις 8/3/2014, 

̟εριλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα µέτρων σχετικά µε τη βελτίωση της µισθολογικής 

διαφάνειας, ό̟ως: 
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- ̟αροχή στους υ̟αλλήλους του δικαιώµατος να ζητούν ̟ληροφορίες 

για τα ε̟ί̟εδο των αµοιβών, συµ̟εριλαµβανοµένων των συµ̟ληρωµατικών ή 

µεταβλητών αµοιβών, ό̟ως τα ̟ριµ ή οι ̟ληρωµές σε είδος, µε ανάλυση ανά φύλο  

- τακτική υ̟οβολή εκθέσεων α̟ό τους εργοδότες για τις µέσες αµοιβές 

ανά κατηγορία υ̟αλλήλων ή θέσεων, µε ανάλυση ανά φύλο (ισχύει µόνο για τις 

µεγάλες και µεσαίες ε̟ιχειρήσεις) 

- διεξαγωγή ελέγχων για τις αµοιβές στις µεγάλες ε̟ιχειρήσεις 

(εξαιρούνται οι ΜΜΕ) και κοινο̟οίηση των α̟οτελεσµάτων αυτών των ελέγχων 

στους εκ̟ροσώ̟ους των εργαζοµένων και τους κοινωνικούς εταίρους, εφόσον 

ζητηθεί 

- ένταξη θεµάτων σχετικών µε την ισότητα των φύλων (και τους 

ελέγχους των αµοιβών) στις συλλογικές δια̟ραγµατεύσεις46. 

Τα κράτη µέλη ̟ρέ̟ει να εφαρµόσουν τουλάχιστον ένα α̟ό αυτά τα µέτρα, ανάλογα µε 

την ιδιαίτερη κατάσταση στην ο̟οία βρίσκονται. Άλλα µέτρα ̟ου ̟ροτείνονται είναι: 

-  η συγκέντρωση ε̟ικαιρο̟οιηµένων στατιστικών για το µισθολογικό 

χάσµα µεταξύ ανδρών και γυναικών,  

- ένας σαφέστερος ορισµός της «εργασίας ίσης αξίας» και η ̟ροώθηση 

συστηµάτων αξιολόγησης και κατάταξης της εργασίας χωρίς διακρίσεις 

ως ̟ρος το φύλο, 

-  η ενίσχυση του ρόλου των εθνικών φορέων ισότητας στην 

κατα̟ολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου,  

- η ̟αρακολούθηση και εφαρµογή της αρχής της ίσης αµοιβής και 

δραστηριότητες ευαισθητο̟οίησης.  

 

Τα κράτη µέλη έχουν ̟ροθεσµία µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2015 για να ενηµερώσουν την 

Ε̟ιτρο̟ή σχετικά µε τα µέτρα ̟ου έχουν λάβει όσον αφορά την εφαρµογή της σύστασης. 

                                                           
46 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Βρυξέλλες, Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014 

Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας: µέτρα της Επιτροπής για να γεφυρωθεί το µισθολογικό χάσµα µεταξύ ανδρών και 
γυναικών 
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Στη συνέχεια, η Ε̟ιτρο̟ή θα αξιολογήσει την ̟ρόοδο ̟ου έχει σηµειωθεί και θα εξετάσει 

αν υ̟άρχει ανάγκη για ̟εραιτέρω ενέργειες47. 

 

                                                           
47 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Βρυξέλλες, Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014 

Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας: µέτρα της Επιτροπής για να γεφυρωθεί το µισθολογικό χάσµα µεταξύ ανδρών και 
γυναικών 
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Ο Πίνακας ̟ου ακολουθεί ̟αρουσιάζει τη διαχρονικότητα στο χάσµα αµοιβών α̟ό το 1994 µέχρι το 2012 στην Ευρώ̟η 

των 15, των 25 και των 28. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ∆ιαχρονικότητα στο χάσµα αµοιβών α̟ό το 1994 µέχρι το 2012 στην Ευρώ̟η των 15, των 25 των 28 και της Κύ̟ρου, Πηγή: 

Eurostat 

Ό̟ως αναφέρθηκε και ̟ροηγουµένως, ένα α̟ό τα σηµαντικότερα αίτια του έµφυλου µισθολογικού χάσµατος είναι ο 

έµφυλος ε̟αγγελµατικός διαχωρισµός, ο ο̟οίος είναι ̟ολύ υψηλός στην Κύ̟ρο, όχι τόσο τοµεακά, όσο ε̟αγγελµατικά.

ΕΤΟΣ 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ∆ΙΑΦΟΡΑ 

1994-2012 

E.Ε 15 17 17 17 16 17 16 16 16 16 16 15         

E.Ε 25 17 17 16 16 16 15 16 16 16 16 15         

Ε.Ε 27            17.7 17.6 17.4 16.9 16.4    

Ε.Ε 28              17.3 17.2 16.2 16.3 16.4  

KYΠ

ΡΟΣ 

33 29 28 27 26 27 26 26 25 25 25 21.8 23.1 19.5 17.8 16.8 16.4 16.2 13.8 
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AFISA Eirini charalambidou, occupational segregation 

2.5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

Σύµφωνα µε τη µελέτη Equality Pays off (2013), σε σύγκριση µε το µέσο όρο της ΕΕ-27, η 

υ̟οεκ̟ροσώ̟ηση των γυναικών και των ανδρών (οριζόντιος διαχωρισµός) στην Κύ̟ρο 

είναι ̟ιο έντονη όσον αφορά τα ε̟αγγέλµατα και λιγότερο όσον αφορά τους τοµείς. 

Είναι α̟αραίτητο να ̟αρακινηθούν οι α̟όφοιτοι/ες της Μέσης και Τεχνικής 

Εκ̟αίδευσης να εισέλθουν σε τοµείς άτυ̟α έµφυλους και, ειδικότερα σε ε̟αγγέλµατα 

άτυ̟α έµφυλα. Η ύ̟αρξη των τυ̟ικών γυναικείων τοµέων, καθώς και οι τυ̟ικά αντρικοί 

τοµείς σ̟ουδών εξακολουθούν να κυριαρχούν στην Κύ̟ρο σε ορισµένους τοµείς, ̟.χ. 

δάσκαλοι, ε̟ιστήµες (81,8%), ανθρω̟ιστικές σ̟ουδές και τέχνες (69,7%) και υ̟ηρεσίες 

(64,4%). Ωστόσο, οι γυναίκες, ε̟ίσης, κατέχουν δεσ̟όζουσα θέση σε άλλους τοµείς 

σ̟ουδών, ό̟ως η κτηνιατρική (62,3%). Είναι αξιοσηµείωτο ότι το ̟οσοστό των γυναικών 

σε τυ̟ικά ανδροκρατούµενα ̟εδία είναι συγκρίσιµα µε την ΕΕ-27 ή τα υ̟ερβαίνουν 

ελαφρά. Το µερίδιο των γυναικών στη µηχανική, µετα̟οίηση και κατασκευές (25,9%) 

υ̟ερβαίνει το µέσο όρο της ΕΕ-27 κατά 0,2 ̟οσοστιαίες µονάδες και το µερίδιο στην 

ε̟ιστήµη, τα µαθηµατικά και την ̟ληροφορική (38,1%) υ̟ερβαίνει το µέσο όρο της ΕΕ-27  

κατά 0,7 ̟οσοστιαίες µονάδες. Το 10,2% των γυναικών και το 9,5% των ανδρών 

εργάζονται ως νοµικοί, κοινωνικοί, ̟ολιτιστικοί ε̟αγγελµατίες και το 9,7% των 

γυναικών και 6,7% των ανδρών εργάζονται ως α̟ασχολούµενοι στην ̟αροχή 

̟ροσω̟ικών υ̟ηρεσιών. Το υ̟όλοι̟ο του εργατικού δυναµικού ευνοεί ̟ερισσότερο τα 

έµφυλα τυ̟ικά ε̟αγγέλµατα48.   

 

Για να συγκριθεί η  έκταση του οριζόντιου διαχωρισµού στην Κύ̟ρο µε το σύνολο της 

ΕΕ-27 κατά µέσο όρο, χρησιµο̟οιούνται δύο οριζόντιοι δείκτες διαχωρισµού ̟ου 

υ̟ολογίζονται ως εξής: Ο ̟ρώτος δείκτης είναι ο έµφυλος τοµεακός διαχωρισµός και ο 

                                                           
48
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δεύτερος είναι ο δείκτης του έµφυλου ε̟αγγελµατικού διαχωρισµού: Η έκταση του 

έµφυλου τοµεακού διαχωρισµού στην Κύ̟ρο  (4,4 εκατοστιαίες µονάδες) είναι κάτω α̟ό 

το ε̟ί̟εδο της ΕΕ-27 (5,3 ̟οσοστιαίες µονάδες). Ωστόσο, η Κύ̟ρος ̟ρέ̟ει να εξετάσει 

τρό̟ους ώστε να δοθούν κίνητρα στις γυναίκες να εισέλθουν σε χαρακτηριστικά 

ανδρικούς οικονοµικούς τοµείς και τους άνδρες να εισέλθουν σε τυ̟ικό γυναικείους 

οικονοµικούς τοµείς. Η έκταση του ε̟αγγελµατικού διαχωρισµού των φύλων στην 

Κύ̟ρο (6,3 εκατοστιαίες µονάδες) είναι σηµαντικά υψηλότερη α̟ό το συνολικό της ΕΕ-27 

(4,6 ̟οσοστιαίες µονάδες). Κατά συνέ̟εια, η Κύ̟ρος ̟ρέ̟ει να ̟ροσ̟αθήσει να 

ξε̟εράσει τα στερεότυ̟α στην αγορά εργασίας και να εργαστεί στην ̟ροώθηση ίσων 

ευκαιριών για όλα τα ε̟αγγέλµατα49. 

 

Ό̟ως αναφέρεται σε µελέτη της European Commission (2013), αν και η έµφυλη 

µισθολογική διαφορά µ̟ορεί να οφείλεται σε στερεότυ̟α, ̟ολιτισµικές ̟ροσδοκίες, 

εκ̟αιδευτικές ε̟ιλογές και την ε̟ιθυµία των γυναικών για την εξισορρό̟ηση 

ε̟αγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, ̟αραµένουν οι λεγόµενες «θέσεις εργασίας µε 

ροζ γιακά» ή θέσεις εργασίας µε υψηλή συγκέντρωση γυναικών ̟ου αµείβονται 

λιγότερα. Θέσεις εργασίας, ό̟ως οι ̟ωλήσεις και άλλα ε̟αγγέλµατα, 

συµ̟εριλαµβανοµένων όσων καλύ̟τονται α̟ό την νοµοθεσία ̟ερί κατώτατου µισθού 

(ό̟ως οι εργαζόµενοι/ες ηµερήσιας φροντίδας ή φροντιστές/στριες σε οίκους ευγηρίας) 

δεν ̟ροσφέρουν εξέλιξη σταδιοδροµίας ̟έρα α̟ό την αρχική θέση εισόδου, µε συνέ̟εια 

τα «κολλώδη δά̟εδα» 50.  

 

Σύµφωνα µε το EIGE (2013), αυτό ̟ου ̟αραµένει σε µεγάλο βαθµό αµετάβλητο, είναι ο 

ε̟αγγελµατικός διαχωρισµός σε όλα τα κράτη µέλη, µε µεγαλύτερη υ̟ο-εκ̟ροσώ̟ηση 

των γυναικών και των ανδρών σε ορισµένους τοµείς, ό̟ως η εκ̟αίδευση για τους άνδρες 

ή η µηχανική και οι κατασκευές για τις γυναίκες. Είναι σηµαντικό να ̟αρακολουθείται ο 

διαχωρισµός, δεδοµένου ότι αυτό µεταφράζεται σε ανισότητα των φύλων στα ̟ρότυ̟α 

                                                           
49
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της συµµετοχής στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα. Τέλος, υ̟άρχει µια 

̟ολύ άνιση συµµετοχή στη διά βίου µάθηση σε ολόκληρη την Ευρω̟αϊκή Ένωση. Στα 

̟ερισσότερα κράτη µέλη, η συµµετοχή είναι χαµηλή, αλλά όταν αυξάνονται τα ̟οσοστά 

συµµετοχής, η διά βίου µάθηση δυσανάλογα καταλαµβάνεται α̟ό γυναίκες51. 

 

Φυσικά η ̟ερίοδος της οικονοµικής κρίσης και του µνηµονίου52 δεν ̟ροσφέρεται για 

βελτίωση της κατάστασης, αφού τα θέµατα της έµφυλης ισότητας δυστυχώς 

̟εριθωριο̟οιούνται ως δευτερεύοντα θέµατα, ενώ αφορούν ένα σηµαντικό ̟οσοστό 

εργαζοµένων. 

 

Στη συνέχεια θα δούµε την υφιστάµενη κατάσταση σε ότι αφορά τις γυναίκες στην 

ιεραρχία των ε̟ιχειρήσεων. 

 

 

 2.6 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ  

Οι γυναίκες υ̟οεκ̟ροσω̟ούνται στις θέσεις λήψης οικονοµικών α̟οφάσεων στην ΕΕ-27 

και η Κύ̟ρος δεν α̟οτελεί εξαίρεση. Αν και ̟αρατηρείται βελτίωση της θέσης των 

γυναικών ̟ου εµφανίζεται όσον αφορά στην ανάληψη θέσεων ευθύνης στον ιδιωτικό 

τοµέα. Μεταξύ των µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των 50 µεγαλύτερων 

ε̟ιχειρήσεων της Κύ̟ρου ̟ου είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών, οι γυναίκες 

α̟οτελούν το  8%, έναντι 16% του µέσου όρου της ΕΕ27. Παρά την υστέρηση αυτή σε 

                                                           
51 Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων «Αειφόρος 
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των φύλων, στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για όλους και στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για άτοµα µε 
αναπηρία. K.∆ 2nd repord ERDF ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
52

 Το µνηµόνιο που συµφωνήθηκε µεταξύ Κυβέρνησης και µε την Τρόικα περιλαµβάνει σειρά µέτρων που αγγίζουν 
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δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και το πλεόνασµα του προϋπολογισµού. 
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σχέση µε τις άλλες χώρες – µέλη της ΕΕ, η συµµετοχή των γυναικών στη διοίκηση των 

µεγαλύτερων εταιρειών της χώρας σηµειώνει αύξηση κατά τα τελευταία χρόνια (2% το 2007 και 

4% το 2010) 53. 

Oι αναλογίες των γυναικών στην Κύ̟ρο, τόσο στα διοικητικά συµβούλια (8,0%) όσο και 

στις διευθυντικές θέσεις σε ε̟ιχειρήσεις  (14,0%), είναι σηµαντικά µικρότερη α̟ό ό,τι στην 

ΕΕ-27 κατά µέσο όρο (16,0% και 33,0% αντίστοιχα). Ε̟ι̟λέον, και τα δυο ̟οσοστά δεν 

έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά κατά την τελευταία δεκαετία. Λαµβάνοντας υ̟όψη ότι η 

γενική τάση τόσο της Κύ̟ρου όσο και της ΕΕ-27, εµφανίζει µια θετική εξέλιξη όσον 

αφορά τα ̟οσοστά σε θέσεις λήψης α̟οφάσεων για τις γυναίκες, το ̟οσοστό των 

γυναικών σε διοικητικά συµβούλια στην Κύ̟ρο δεν αυξάνεται στον ίδιο βαθµό µε την 

υ̟όλοι̟η Ευρώ̟η. Έτσι, το ̟οσοστό των γυναικών σε α̟οφασιστικής σηµασίας 

διευθυντικές θέσεις ̟αραµένει συνολικά σηµαντικά κάτω α̟ό το ε̟ί̟εδο της ΕΕ-27. Αυτό 

αφήνει ̟εριθώρια για ̟εραιτέρω βελτίωση (Equality Pays Off, 2013)54. 

Ο ̟αρακάτω ̟ίνακας α̟εικονίζει την εικόνα αυτή. 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Ε (%) ΚΥΠΡΟΣ (%) 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

2003 
 

2005 2012 2003 2005 2012 

9.0  16.0 6.0  8.0 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 31.0 32.1 33.0 ------ 13.6 14.0 

    Πίνακας 16: Γυναίκες σε θέσεις λήψεις α̟οφάσεων στην οικονοµία της Κύ̟ρου 

∆εν υ̟άρχουν αναλυτικά στατιστικά στοιχεία α̟ό το 2008 µέχρι σήµερα για να διαφανεί 

αν η οικονοµική κρίση ε̟ηρέασε αρνητικά τον τοµέα αυτό.  
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Οι δηµόσιοι υ̟άλληλοι είναι µια κατηγορία εργαζοµένων ̟ου ε̟ηρεάστηκε ̟ολύ α̟ό 

την οικονοµική κρίση και σε ̟ολλές χώρες ήταν οι ̟ρώτοι ̟ου ε̟ηρεάστηκαν α̟ό τις 

̟ερικο̟ές δα̟ανών των κρατών, γι αυτό θα τη δούµε ξεχωριστά στην υ̟οενότητα ̟ου 

ακολουθεί. Σηµειώνεται ε̟ίσης οι γυναίκες α̟οτελούν ένα υψηλό ̟οσοστό εργαζοµένων 

στον τοµέα αυτό, τόσο στην Κύ̟ρο όσο και σε άλλα κράτη µέλη τη Ε.Ε. 

 

2.7 ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

Σύµφωνα µε µελέτη των Christou et al (2013), oι γυναίκες δηµόσιοι υ̟άλληλοι 

αντι̟ροσω̟εύουν την ̟λειοψηφία των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα.  Σύµφωνα µε 

τους Ιωάννου et al (2013), το 2012 η Κύ̟ρος εφάρµοσε µια ̟ροοδευτική κλίµακα µείωσης 

των α̟ολαβών των εργαζοµένων στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, ̟ου 

κυµαίνονταν α̟ό 0% για τη χαµηλότερη κατηγορία των µισθών (κάτω των 1000 ευρώ) 

έως και 12,5% για το υψηλότερο (̟άνω α̟ό 4000 ευρώ). Έγινε ε̟ίσης µια ̟ρόσθετη κατ’ 

α̟οκο̟ή µείωση 3% σε όλους τους µισθούς των εργαζοµένων και των συνταξιούχων του 

δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, η ο̟οία τέθηκε σε εφαρµογή το 2014. Στα 

ε̟ι̟ρόσθετα µέτρα για µείωση των δα̟ανών ̟εριλαµβάνεται η ε̟έκταση της ̟ρακτικής 

µε την αναστολή της τιµαριθµικής ̟ροσαρµογής (ΑΤΑ) για το δηµόσιο και ευρύτερο 

δηµόσιο τοµέα, καθώς και ε̟έκταση του ̟αγώµατος των ̟ροσαυξήσεων και στις γενικές 

αυξήσεις µισθών για τις ακαθάριστες α̟οδοχές και τις συντάξεις µέχρι το τέλος του 

µνηµονιακού ̟ρογράµµατος το 2016. Προνοείται ε̟ίσης µείωση του αριθµού των 

δηµοσίων υ̟αλλήλων κατά τουλάχιστον 4.500 κατά την ̟ερίοδο 2012-16 και εφαρµογή 

του ̟αγώµατος των ̟ροσλήψεων νέου ̟ροσω̟ικού σε θέσεις ̟ρώτης εισόδου στον 

ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µέχρι το τέλος του 2016. Η εφαρµογή του τετραετούς σχεδίου 

έχει στόχο την κατάργηση τουλάχιστον 1880 µόνιµων θέσεων, και τη θέσ̟ιση ανάλογων 

̟ροσλήψεων νέων θέσεων συνταξιοδοτήσεων 1:4, καθώς και ̟άγωµα των ̟ροσλήψεων 

νέων ωροµίσθιων υ̟αλλήλων. Πρόσθετα µέτρα εξορθολογισµού ̟ου α̟οσκο̟ούν στην 

ε̟ίτευξη α̟όδοσης ̟εριλαµβάνουν µέτρα για την αύξηση της κινητικότητας των 
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δηµοσίων υ̟αλλήλων εντός και µεταξύ των υ̟ουργείων και των άλλων κρατικών 

φορέων55.  

 

Οι γυναίκες δηµόσιοι υ̟άλληλοι α̟οτελούν ένα µεγάλο ̟οσοστό των εργαζοµένων στο 

∆ηµόσιο τοµέα και έχουν ε̟ηρεαστεί ̟άρα ̟ολύ. Πέραν της µεγάλης α̟ώλειας στα 

εισοδήµατα τους, ό̟ως και των αντρών, σήµερα δηµιουργείται ̟ρόβληµα  όσον αφορά 

τη σταδιοδροµία τους, σε συνάρτηση µε το στόχο της συµφιλίωσης της ε̟αγγελµατικής µε 

την οικογενειακή ζωή. Ό̟ως αναφέρει χαρακτηριστικά στέλεχος της ΠΑΣΥ∆Υ, «Οι 

γυναίκες στη δηµόσια υ̟ηρεσία, µ̟ορεί να βρίσκονται σε «καλύτερη θέση» λόγω ωραρίου αλλά στην 

ουσία οι ώρες εργασίας έχουν εξισωθεί µε εκείνες του ιδιωτικού τοµέα. ∆υστυχώς µε την α̟οχώρηση 

αρκετών ατόµων υ̟άρχει ̟ερισσότερη ̟ίεση για να µ̟ορέσουν να αντα̟εξέλθουν στην εργασία τους 

µε µειωµένο ̟ροσω̟ικό. Αυτό σε αρκετές ̟ερι̟τώσεις συνε̟άγεται ε̟ι̟λέον ώρες εργασίας στο να 

εργαστούν χρειαστεί να µένουν ̟ερισσότερο ή ακόµη να ̟αίρνουν εργασία στο σ̟ίτι µε α̟οτέλεσµα 

να ε̟ηρεάζεται η οικογενειακή τους ζωή. Η ̟ίεση της δουλειάς δυστυχώς και µεταφέρεται στο σ̟ίτι 

µε α̟οτέλεσµα την α̟οξένωση της οικογένειας και όχι µόνο και αυτό έχει αντίκτυ̟ο τόσο στη 

δουλειά όσο και στην ίδια την οικογενειακή ζωή56».   

 

Σε ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο, δώδεκα και ̟ερισσότερες χώρες έχουν ε̟ιβάλει ή ανακοινώσει 

̟άγωµα ή ̟ερικο̟ές στις δηµόσιες υ̟ηρεσίες α̟ασχόλησης ή στους µισθούς: Βέλγιο, 

Κροατία, Κύ̟ρος, Τσεχία, ∆ανία, Εσθονία, Ισ̟ανία, Γαλλία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, 

και Λιθουανία. Ε̟ι̟λέον, το όριο  συνταξιοδότησης έχει ε̟εκταθεί σε τέσσερις χώρες: 

Βέλγιο, Κροατία, Ισ̟ανία και Ιταλία (European Commission, 2013)57. 
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 CHRISTOU, O., IOANNOU, C., SHEKERIS, A. Social Cohesion and the State in times of Austerity,  Cyprus 

September 2013 

56  ∆ιπλό το βάρος για τις γυναίκες από τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης 
http://www.pasydy.org/documents/3/2014-03-12.pdf 

57 European Commission.(2013). The Impact of the Economic Crisis on the Situation of Women and Men and on 
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Ε̟ηρεάστηκαν λοι̟όν οι εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο τοµέα και κατά συνέ̟εια και οι 

γυναίκες, αφού α̟οτελούν την ̟λειοψηφία των δηµοσίων υ̟αλλήλων. 

Στην ε̟όµενη υ̟οενότητα θα δούµε τον κατώτατο µισθό και κατά ̟όσο έχει ε̟ηρεαστεί 

α̟ό τη οικονοµική κρίση στην Κύ̟ρο. 

 

2.8 ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

Η Κύ̟ρος δεν έχει σύστηµα ενός συνολικού εθνικού κατώτατου µισθού, αλλά υ̟άρχει η 

̟ρακτική να εκδίδεται υ̟ουργικό διάταγµα σε ετήσια βάση (την 1η Α̟ριλίου κάθε 

έτους), η ο̟οία καθορίζει τον κατώτατο µισθό. Ισχύει µόνο για συγκεκριµένα 

ε̟αγγέλµατα, τα ο̟οία δεν καλύ̟τονται α̟ό συλλογικές συµβάσεις και θεωρούνται 

ευάλωτα, ό̟ως ̟ωλητές/τριες, καθαριστές/στριες, φρουροί και βοηθητικό ̟ροσω̟ικό 

ιατρικής ̟ερίθαλψης. Οι εργαζόµενοι/ες σε αυτά τα ε̟αγγέλµατα υ̟ολογίζονται 

̟ερί̟ου στο 13-14% του συνολικού α̟ασχολούµενου ̟ληθυσµού. Ε̟ί του ̟αρόντος, το 

ε̟ί̟εδο του ελάχιστου µηνιαίου διάµεσου µισθού είναι €870 για νέες ̟ροσλήψεις και 

€924 µετά α̟ό έξι µήνες στη δουλειά, σύµφωνα µε το υ̟ουργικό διάταγµα ̟ου εκδόθηκε 

την 1η Α̟ριλίου 2012. Ο κατώτατος µισθός µετά α̟ό έξι µήνες εργασία είναι τώρα στο 

40% ̟ερί̟ου του µέσου διάµεσου µισθού (Christou et al, 2013)58. Το Υ̟ουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν ανανέωσε το διάταγµα την 1η Α̟ριλίου 2013 και την 1η 

Α̟ριλίου 2014, λόγω της κρίσης και των οικονοµικών ̟ροβληµάτων ̟ου αντιµετω̟ίζουν 

οι εργοδότες. 

 

Με δεδοµένο το γεγονός ότι ο κατώτατος µισθός ̟ροστάτευε ε̟αγγέλµατα ̟ου 

̟λειοψηφούν οι γυναίκες, γίνεται φανερό ότι ε̟ηρεάστηκαν αρνητικά ε̟αγγέλµατα 

«γυναικοκρατούµενα», ό̟ως ̟ωλήτριες, καθαρίστριες, φροντίστριες κτλ. Με την 

                                                           
58
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September 2013 
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καθήλωση του κατώτατου µισθού ε̟ηρεάζονται αρνητικά γυναικοκρατούµενα 

ε̟αγγέλµατα. 

Η συµφιλίωση οικογένειας και εργασίας και όσα θέµατα την αφορούν αφορά το ε̟όµενο 

κεφάλαιο για να δούµε κατά ̟όσο έχει ε̟ηρεαστεί δυσµενώς α̟ό την οικονοµική κρίση. 

AFISA Stella komninou simfiliosi 

 

ΙΙΙ. ΕΜΦΥΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η συµφιλίωση οικογένειας και εργασίας αφορά όλους τους εργαζόµενους γονείς, τους 

̟ατέρες αλλά και τις µητέρες. Θεωρείται ̟ολύ σηµαντική για τη συµµετοχή των γονέων 

στην α̟ασχόληση, για αυτό και το 2014 έχει κηρυχθεί Ευρω̟αϊκό Έτος για τη 

Συµφιλίωση της Εργασίας µε την Οικογενειακή Ζωή. Ιδιαίτερα όµως σηµαντικά είναι τα 

µέτρα συµφιλίωσης οικογένειας και εργασίας, αφού ε̟ηρεάζουν τις γυναίκες θετικά και 

το βαθµό συµµετοχής και ̟αραµονής τους στην α̟ασχόληση.  Είναι και για αυτό το λόγο 

̟ου η Ε.Ε ̟ροωθεί ̟ρογράµµατα/δράσεις για την ενίσχυση της συµµετοχής των ανδρών 

στις οικογενειακές ευθύνες, ώστε να υ̟οβοηθείται η συµµετοχή και ̟αραµονή των 

γυναικών στην α̟ασχόληση.   

 

3.1 ΕΜΦΥΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΣΤΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 

Στην ̟ροσ̟άθεια της η Κυβέρνηση να µειώσει τις δηµόσιες δα̟άνες της και να 

εξασφαλίσει έσοδα, έχουν γίνει ̟ερικο̟ές σε διάφορα ωφελήµατα. Αυτό όµως έχει και 

τον κοινωνικό του  αντίκτυ̟ο.  

Σύµφωνα µε ευρω̟αϊκή έρευνα, οι κυ̟ριακές οικογένειες µέχρι το 2012, α̟ολάµβαναν 

ευνοϊκές συνθήκες για να εξισορρο̟ούν την εργασία τους µε την οικογενειακή ζωή. Το 

̟οσοστό ̟αιδικής φτώχειας ήταν 27,5% και οι ̟ολύτεκνες οικογένειες λάµβαναν 
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οικογενειακά ε̟ιδόµατα τα ο̟οία µείωναν σηµαντικά τον κίνδυνο της φτώχειας. 

Ωστόσο, φαίνεται ότι µειώθηκε το ̟οσοστό γονιµότητας ̟ου ήταν 1,39 ̟αιδιά ανά 

γυναίκα το 2012, κάτω α̟ό το µέσο όρο της ΕΕ-27 (1,57 ̟αιδιά ανά γυναίκα το 2011). Τα 

υψηλότερα ε̟ί̟εδα στήριξης δίνονταν στις οικογένειες µε τρία ή και ̟ερισσότερα 

̟αιδιά. Το 2011 οι δα̟άνες για τα οικονοµικά οφέλη για τις οικογένειες και τα ̟αιδιά 

αντι̟ροσώ̟ευαν το 2% του ΑΕΠ. Το ε̟ίδοµα τέκνου καταβάλλεται σε οικογένειες µε ένα 

ή δύο ̟αιδιά κάτω των 18 ετών, µία φορά το χρόνο, µε €421. Το 2011, στις  µεγαλύτερες 

οικογένειες, στις ο̟οίες ζει ̟ερί̟ου το 24% των ̟αιδιών της Κύ̟ρου, καταβαλλόταν ως 

ακολούθως: 70€ ανά µήνα (̟ερί̟ου €842 ετησίως) ανά ̟αιδί σε µια οικογένεια µε τρία 

̟αιδιά, αυξανόµενο σε 115€ ανά µήνα (̟ερί̟ου € 1.390 ανά έτος) ανά ̟αιδί για 

οικογένειες µε τέσσερα ή ̟ερισσότερα ̟αιδιά59.  

Κάθε ένας α̟ό τους γονείς έχει δικαίωµα σε γονική άδεια άνευ α̟οδοχών έως και 18 

εβδοµάδες, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι έχουν εργαστεί για τουλάχιστον έξι µήνες60. Το 72% 

των Κυ̟ρίων σύµφωνα µε έρευνα του Ευρωβαρόµετρου, θα ήθελε να ε̟εκταθεί η γονική 

άδεια, ένα µέτρο ̟ου υ̟οστηρίζεται κατά µέσο όρο µόνο α̟ό το 47% των ερωτηθέντων 

στην ΕΕ (Σηµειώνεται ότι ήδη έχει ε̟εκταθεί σε 18 βδοµάδες α̟ό το 2012). Οι µητέρες 

δικαιούνται συνολικά 18 εβδοµάδες άδεια µητρότητας (αρχίζει το αργότερο δύο 

εβδοµάδες ̟ριν α̟ό την αναµενόµενη ηµεροµηνία τοκετού). Για εννέα µήνες µετά τον 

τοκετό και µε την ε̟ιστροφή στην εργασία, µια µητέρα µ̟ορεί να µειώσει το χρόνο 

εργασίας κατά µία ώρα την ηµέρα  για σκο̟ούς του θηλασµού ή φροντίδας των 

̟αιδιών61. 

Το ε̟ίδοµα µητρότητας ήταν ίσο µε το 75% του εισοδήµατος της γυναίκας (µέχρι €751 

ανά εβδοµάδα για το 2011). Το ε̟ίδοµα καταβάλλεται για 18 εβδοµάδες, αρχίζει µεταξύ 

της 6ης και 2ης εβδοµάδα ̟ριν α̟ό τον τοκετό. Οι γονείς λαµβάνουν ε̟ίσης ε̟ίδοµα 
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 13 βδοµάδες µέχρι το 2012 
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τοκετού (ένα κατ 'α̟οκο̟ή ̟οσό των €521)62. Σηµειώνεται ότι το 2012 µειώθηκε το 

ε̟ίδοµα µητρότητας α̟ό 75% σε 72% στα ̟λαίσια της βιωσιµότητας του Ταµείου 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Ε̟ίσης µελέτη του Υ̟ουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη 

συµφιλίωση οικογένειας και εργασίας ̟ου ολοκληρώθηκε το 2009, έχει µείνει 

αναξιο̟οίητη λόγω κρίσης. Η µελέτη αυτή ̟εριλαµβάνει σηµαντικές ̟ροτάσεις 

̟ροώθησης της  συµφιλίωσης ιδιωτικής, οικογενειακής και εργασιακής ζωής. Αντίστοιχα 

αναξιο̟οίητη ̟αρέµεινε µελέτη για το ̟οσοστό χρήσης της γονικής άδειας και 

αναλογιστική µελέτη του κόστους για τις υ̟ηρεσίες κοινωνικών ασφαλίσεων, για ̟ιθανή 

̟ληρωµένη ̟αραχώρηση τµήµατος της.   

 

3.2 ΕΜΦΥΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

Μεταξύ των εργαζόµενων της Κύ̟ρου, το 54,8% των γυναικών ασχολείται µε την 

̟αρακολούθηση των µαθηµάτων των ̟αιδιών σε καθηµερινή βάση για ̟ερισσότερο α̟ό 

µία ώρα (έναντι 41,1% σε ε̟ί̟εδο ΕΕ27). Τα αντίστοιχα ̟οσοστά για τους άνδρες 

διαµορφώνονται σε 23.5% για την Κύ̟ρο και 24.9% για την ΕΕ2763. 

Παράλληλα, το 81,3% Κυ̟ρίων εργαζόµενων γυναικών ασχολείται µε το νοικοκυριό 

(έναντι 77,1% στις χώρες της ΕΕ27). Μεταξύ των εργαζόµενων ανδρών στην Κύ̟ρο µε το 

νοικοκυριό ασχολείται µόλις το 14,2% έναντι 24,1% στα Κράτη  – Μέλη της ΕΕ.64 

Στοιχεία για την αντιλαµβανόµενη ̟οιότητα των σηµερινών υ̟ηρεσιών φροντίδας των 

̟αιδιών ανά χώρα65, είναι διαθέσιµα µόνο για το 2007 και το 2011. Η αντιλαµβανόµενη 

̟οιότητα των υ̟ηρεσιών φροντίδας των ̟αιδιών στην ΕΕ των 27 είναι σταθερή: το 2007 

καθώς και το 2011, το σκορ σε µια κλίµακα α̟ό 1 έως 10 ήταν 6,2. Το 2011, οι τρεις χώρες 
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 Gender Equality Index, Country Report - Cyprus, 2013, 
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65

 Όπως γίνεται αντιληπτή από τους/τις συµµετέχοντες/ουσες στην έρευνα 
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µε την υψηλότερη βαθµολογία ήταν η Φινλανδία, η Μάλτα και το Λουξεµβούργο (7,7, 

7,7 και 7,4). Οι τρεις χώρες µε το χαµηλότερο σκορ ήταν η Ελλάδα, η Ρουµανία και η 

Βουλγαρία (4,0, 5,0 και 5,0). Σε σύγκριση µε το 2007, το 2011 υ̟ήρχαν ̟ολλές χώρες (14) 

ό̟ου ̟αρουσιάζεται αύξηση ως ̟ρος την ̟οιότητα αλλά και αντίστοιχος αριθµός χωρών 

µε µείωση (13) 66 . Οι µεγαλύτερες αυξήσεις ̟αρατηρήθηκαν στην Κύ̟ρο και τη 

Βουλγαρία (+0,9 και +0,5), και οι µεγαλύτερες µειώσεις στην Πολωνία, τη Σλοβακία και 

την Τσεχία (-0.9, -0.7 και -0.5) (Eurofound, 2014) 67.  

Σύµφωνα µε Έκθεση της European Commission (2013), η ̟ροσχολική εκ̟αίδευση και 

φροντίδα στην Κύ̟ρο είναι η ακόλουθη:  

• Η ̟αιδική φροντίδα µ̟ορεί να διαχωριστεί σε εκ̟αιδευτικού και µη εκ̟αιδευτικού 

τύ̟ου, καθώς και σε τυ̟ική και άτυ̟η. Η ̟ροσχολική εκ̟αίδευση ̟αρέχεται α̟ό το 

δηµόσιο τοµέα, τις το̟ικές κοινότητες και τον ιδιωτικό τοµέα.  

• Η ̟ροδηµοτική εκ̟αίδευση είναι υ̟οχρεωτική για τα ̟αιδιά ηλικίας 4 ετών και 8 

µηνών έως 5 ετών και 8 µηνών. Τα ̟αιδιά αυτής της ηλικίας φοιτούν σε δηµόσια, 

ιδιωτικά ή κοινοτικά νη̟ιαγωγεία, εγγεγραµµένα και εγκεκριµένα α̟ό το Υ̟ουργείο 

Παιδείας και Πολιτισµού. Η φοίτηση στα δηµόσια νη̟ιαγωγεία είναι δωρεάν για τα 

̟αιδιά της υ̟οχρεωτικής ηλικίας, ενώ τα κοινοτικά νη̟ιαγωγεία ε̟ιδοτούνται.  

• Τα ̟αιδιά ηλικίας 3 έως 4 ετών και 8 µηνών συµ̟ληρώνουν τις θέσεις σε δηµόσιους 

̟αιδικούς σταθµούς, σύµφωνα µε τα κριτήρια ε̟ιλογής ̟ου καθορίζονται α̟ό το Νόµο 

και τις αντίστοιχες οδηγίες ̟ου εκδίδονται α̟ό το ∆ιευθυντή ∆ηµοτικής Εκ̟αίδευσης. 

Ανεξάρτητα α̟ό την ηλικία, δίνεται ̟ροτεραιότητα σε ̟αιδιά µε ειδικές εκ̟αιδευτικές 

ανάγκες. Ενώ άλλα κριτήρια αφορούν, δίνοντας ̟ροτεραιότητα,  τα ̟αιδιά ̟ου 

κινδυνεύουν α̟ό κοινωνικό α̟οκλεισµό.  

• Η µη εκ̟αιδευτική φροντίδα ̟αρέχεται α̟ό ̟αιδικά κέντρα φροντίδας. Η οργάνωση 

του συστήµατος είναι ευθύνη του Υ̟ουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  
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• Τέλος η άτυ̟η φροντίδα των ̟αιδιών είναι συχνή στην Κύ̟ρο και ̟ροσφέρεται µέσα 

στο νοικοκυριό είτε α̟ό οικιακές βοηθούς είτε α̟ό τους συγγενείς της οικογένειας.  

 

Σε γενικές γραµµές, η Κύ̟ρος υστερεί σε σχέση µε άλλες χώρες αναφορικά µε το ̟οσοστό 

συµµετοχής στην ε̟ίσηµη Προσχολική Εκ̟αίδευση και Φροντίδα. Το 77% των ̟αιδιών 

κάτω των τριών ετών δεν έλαβε καµία ε̟ίσηµη φροντίδα68. 

 

Σύµφωνα µε µελέτη της European Commission (2013), οι λόγοι για τους ο̟οίους η 

ε̟ίσηµη φροντίδα δεν έχει ανα̟τυχθεί ε̟αρκώς στην Κύ̟ρο σχετίζονται µε το κόστος 

των ιδιωτικών υ̟ηρεσιών και της ε̟άρκειας/̟οιότητας των δηµόσιων υ̟ηρεσιών. Ο 

ιδιωτικός τοµέας ̟αρέχει υ̟ηρεσίες µε µεγαλύτερο κόστος α̟ό το ∆ηµόσιο, ενώ οι 

κοινοτικοί σταθµοί δεν καλύ̟τουν όλες τις οικογένειες και ̟ολλές φορές δίνεται 

̟ροτεραιότητα ανάλογα µε το εισόδηµα της οικογένειας. Ε̟ίσης, το ίδιο ισχύει και για 

τους δηµόσιους σταθµούς. Συνολικά η ̟ροσφορά υ̟ηρεσιών φαίνεται να υ̟ολεί̟εται της 

ζήτησης και κατά συνέ̟εια η άτυ̟η φροντίδα ̟αραµένει µια καλή εναλλακτική για 

αρκετές οικογένειες. Ε̟ι̟λέον, τα µέτρα λιτότητας ενδέχεται να έχουν αρνητική 

ε̟ί̟τωση στην ̟οσότητα και στην ̟οιότητα των ̟αρεχοµένων υ̟ηρεσιών α̟ό το κράτος 

και ως εκ τούτου, η ̟ροσδοκία είναι ότι τα ̟οσοστά συµµετοχής στην ε̟ίσηµη φροντίδα 

ίσως µειωθούν ̟εραιτέρω στο εγγύς µέλλον69 . Όµως, για τις οικογένειες µε χαµηλό 

εισόδηµα, κυρίως τις µόνες µητέρες, η έλλειψη της ̟αιδικής φροντίδας µ̟ορεί να είναι 

ένας λόγος ̟αγίδευσης τους στη φτώχεια (European Commission, 2013)70. 
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Έρευνα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (2004), αναφέρει ότι υ̟ήρξε µια ̟ρόσφατη ε̟ιδείνωση 

όσον αφορά την ̟ρόσβαση στην ̟ροσχολική εκ̟αίδευση και φροντίδα σε ̟ολλά κράτη 

µέλη (Κύ̟ρος, Εσθονία, Ισ̟ανία, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, 

Πορτογαλία και Ρουµανία)71. 

 

 

                                < 3 ετών α̟ό 3 ετών έως την ηλικία της 
ελάχιστης υ̟οχρεωτικής 

ΧΩΡΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Ε.Ε 28    28 30    84 83 

ΚΥΠΡΟΣ 18 26 22 24 23 80 78 81 81 73 
Πίνακας 1772: ε̟ίσηµη φροντίδα ανά ηλικιακή οµάδα - % του ̟ληθυσµού κάθε ηλικιακής 
οµάδας. 
 

 

Σύµφωνα µε την European Commission (2013) η εστίαση στο σ̟ίτι για τη φροντίδα της 

οικογένειας µ̟ορεί να έχει αρνητικό αντίκτυ̟ο στις γυναίκες ως ̟ρωταρχικές 

φροντίστριες και η ενίσχυση του έµφυλου καταµερισµού της εργασίας στο σ̟ίτι, έρχεται 

σε σύγκρουση µε την ̟ανευρω̟αϊκή ̟ροσ̟άθεια για ελάφρυνση των γυναικών α̟ό το 

βάρος φροντίδας ̟αιδιών και άλλων εξαρτηµένων ατόµων και την ̟ροώθηση της 

ένταξης τους στην αγορά εργασίας73.  

 

Μελέτη του EIGE (2013), αναφέρει ότι σε θέµατα ισότητας σε ό,τι αφορά τη φροντίδα και 

την κοινωνία, η βαθµολογία της Κύ̟ρου ̟εριορίζεται στο 35,9 και 17,8 έναντι 45,5 και 33 

της ΕΕ αντίστοιχα. Ε̟ίσης, υ̟άρχει ένα ευρύ έµφυλο χάσµα στο χρόνο ̟ου δα̟ανάται 

α̟ό τις γυναίκες στη φροντίδα και στην εκ̟αίδευση των ̟αιδιών και των εγγονιών 
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̟έραν του χρόνου ̟ου δα̟ανάται για το µαγείρεµα και τις δουλειές του σ̟ιτιού (EIGE, 

2013)74.   

Το European Women Lobby (2013), αναφέρει ̟ως η φροντίδα των ̟αιδιών ως µια 

ε̟ίσηµη κοινωνική ̟ρόνοια είναι µια σχετικά νέα έννοια στην Κύ̟ρο. Άτυ̟ες ρυθµίσεις 

συνεχίζουν να ε̟ικρατούν στην οικογένεια, κυρίως µε τις γιαγιάδες να ̟αίζουν τον 

̟ρωταρχικό ρόλο στην ̟αροχή φροντίδας 75 . Το 2009, το καθεστώς των κρατικών 

ε̟ιχορηγήσεων σε κοινοτικές οργανώσεις και των ΜΚΟ ε̟εκτάθηκε για ̟ρώτη φορά στις 

το̟ικές αρχές ̟ροκειµένου να χρηµατοδοτήσουν ̟ρογράµµατα φροντίδας των ̟αιδιών 

(Βettio et al, 2012)76. Στην Κύ̟ρο ανέρχεται στο 81% η αναλογία ̟αιδιών µεταξύ 3 

χρονών και σχολικής ηλικίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό την κρατική φροντίδα  ̟αιδιών77. 

Παρατηρείται το φαινόµενο υψηλών ̟οσοστών α̟ασχόλησης για τις µητέρες, αλλά 

ανε̟αρκείς υ̟ηρεσίες ̟αιδικής φροντίδας για µικρά ̟αιδιά78. 

Το κενό αυτό στόχευε να καλύψει το Σχέδιο Συµφιλίωσης Οικογένειας και Εργασίας, του 

ο̟οίου η υλο̟οίηση ̟αγο̟οιήθηκε λόγω της οικονοµικής κρίσης. 

 

Το 2012 τα ̟οσοστά α̟ασχόλησης στη Κύ̟ρο για τις µητέρες των ̟αιδιών κάτω των έξι 

ήταν υψηλότερες α̟ό ό, τι για τις γυναίκες ως σύνολο 68,4% έναντι 59,4% - και τα δύο 

είναι ̟άνω α̟ό το µέσο όρο της ΕΕ (59,1% έναντι 58,5% αντίστοιχα). Το ίδιο µοτίβο 

ισχύει για τους ̟ατέρες, µε το 70,4% των ανδρών στο σύνολο της α̟ασχόλησης (ΕΕ 

69,6%).  Γενικά οι γυναίκες στην Κύ̟ρο τείνουν να εργάζονται ̟ερισσότερες ώρες την 

εβδοµάδα α̟ό το µέσο όρο της ΕΕ: 37,9 έναντι 33,979.  

 

Το σχετικά χαµηλό ̟οσοστό µερικής α̟ασχόλησης µεταξύ των γυναικών στην Κύ̟ρο, σε 

σχέση µε την Ε.Ε, δείχνει ότι συνήθως οι γυναίκες εργάζονται µε ̟λήρες ωράριο ή δεν 
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εργάζονται καθόλου. Αυτό µ̟ορεί ενδεχοµένως να οφείλεται στο γεγονός ότι η 

οικογένεια εξακολουθεί να είναι ο ̟αραδοσιακός ̟υρήνας της κοινωνίας και οι 

γιαγιάδες/ ̟α̟̟ούδες ή άλλοι συγγενείς αναλαµβάνουν τη φροντίδα των ̟αιδιών της 

οικογένειας όλη την ηµέρα. Η διαθεσιµότητα και η χρήση των ̟αιδικών σταθµών στην 

Κύ̟ρο είναι γενικά κάτω α̟ό το µέσο όρο της ΕΕ-27. Το 2011, το 23% (έναντι 30% στην 

ΕΕ-27 κατά µέσο όρο) όλων των ̟αιδιών έως τριών ετών είτε έλαβαν µερική είτε ̟λήρη 

ηµερήσια φροντίδα, ό̟ως ε̟ίσης και το 73% (έναντι 84% στην ΕΕ-27 κατά µέσο όρο) του 

συνόλου των ̟αιδιών α̟ό 3 ετών έως τη σχολική ηλικία80. Υ̟άρχει µεγάλη ανάγκη για 

βελτιωµένες ε̟ίσηµες δοµές και υ̟ηρεσίες φροντίδας των ̟αιδιών. Υ̟άρχει εκτίµηση για 

ανάγκη 500.000 ε̟ι̟ρόσθετων θέσεων σε ̟αιδικούς σταθµούς στην Ιρλανδία, Ιταλία, 

Κύ̟ρο, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Ρουµανία, Φινλανδία. Στη Κύ̟ρο 

η ζήτηση για εξωσχολικές υ̟ηρεσίες τόσο α̟ό ̟οσοτική όσο και α̟ό ̟οιοτική ά̟οψη δεν 

̟ληρούται81. 

Μελέτη της European Commission (2013) καταγράφει ότι στην Κύ̟ρο το κόστος της 

δηµόσιας και κοινοτικής εξωσχολικής φροντίδας µερικής α̟ασχόλησης 82  δεν είναι 

υψηλό. Ολοήµερα εθελοντικά σχολεία είναι δωρεάν, µε εξαίρεση το κόστος για το 

µεσηµεριανό γεύµα το ο̟οίο µ̟ορεί να ε̟ιδοτηθεί για τις οικογένειες µε χαµηλό 

εισόδηµα. Τα Κοινοτικά κέντρα χρεώνουν µε βάση το εισόδηµα και είναι αρκετά 

χαµηλότερα σε σύγκριση µε τις χρεώσεις του ιδιωτικού τοµέα. Οι Σύνδεσµοι Γονέων, 

λειτουργούν κέντρα φροντίδας ̟ου η λειτουργία τους εκτείνεται ̟έραν του σχολικού 

ωραρίου, χρεώνουν ένα χαµηλό τέλος, κυρίως για την κάλυψη των λειτουργικών 

δα̟ανών. Τα ιδιωτικά κέντρα φροντίδας είναι ̟ολύ ̟ιο ακριβά. Τα ιδιωτικά 

νη̟ιαγωγεία χρεώνουν αµοιβές ̟ου κυµαίνονται α̟ό 180 έως 250 ευρώ το µήνα για µισή 

ηµέρα (έως 13:00) για κάθε ̟αιδί. Στην Κύ̟ρο η δηµιουργία Ολοήµερων Σχολείων στην 

̟ροσχολική και ̟ρωτοβάθµια εκ̟αίδευση έχει µια νέα σηµαντική εξέλιξη στην αύξηση 
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της κάλυψης στην ε̟ίσηµη φροντίδα των ̟αιδιών. Παρά τη θετική αξιολόγηση της 

̟ολιτικής αυτής και την υψηλή ζήτηση της εξωσχολικής φροντίδας για τα ̟αιδιά ̟ου 

̟ηγαίνουν στο σχολείο, τα Ολοήµερα σχολεία λαµβάνουν µικτές κριτικές α̟ό τους 

γονείς. Για τα τελευταία ̟έντε χρόνια, ο αριθµός των εθελοντικών Ολοήµερων σχολείων 

έχει µειωθεί (2008-2013). Σε γενικές γραµµές τα Ολοήµερα σχολεία, στα ο̟οία η φοίτηση 

είναι υ̟οχρεωτική, είναι, µε µία εξαίρεση, συγκεντρωµένα στις αγροτικές ̟εριοχές.  ∆εν 

υ̟άρχουν ̟ρωτοβουλίες για την ε̟έκταση Ολοήµερων σχολείων για την κάλυψη 

Γυµνασίων και εξωσχολικών υ̟ηρεσιών για τους εφήβους (̟ου καλύ̟τει την ηλικιακή 

κατηγορία 12-15). Μια ̟ρόσφατη νέα εξέλιξη είναι η ̟αροχή δωρεάν µεταφοράς των 

̟αιδιών µε σχολικά λεωφορεία 83 . Η ηλικία υ̟οχρεωτικής σχολικής φοίτησης έχει 

̟αραµείνει σχετικά σταθερή.  

Στην ΕΕ, αυξήθηκε το ̟οσοστό ̟αιδικής φροντίδας α̟ό 84% το 2006 σε  86% το 2010. 

Μεταξύ του 2010 και του 2011, υ̟ήρξε µια µείωση του ̟οσοστού ̟αιδικής φροντίδας σε 

̟ολλές χώρες, ιδίως στη Ρουµανία (-25 ̟οσοστιαίες µονάδες), στην Ισ̟ανία (-9 

̟οσοστιαίες µονάδες), στην Κύ̟ρο (-8 ̟οσοστιαίες µονάδες) και στην Ιρλανδία (-8 

εκατοστιαίες µονάδες) (European Commission, 2013)84. 

Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, το ̟οσοστό των ̟αιδιών µεταξύ τριών ετών και της ηλικίας 

υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης ̟ου εµ̟ί̟τουν σε τυ̟ικές ρυθµίσεις κατανεµηµένες κατά το 

χρόνο ̟ου δα̟ανάται στη φροντίδα εβδοµαδιαίως για το 2010 και η ηλικία 

υ̟οχρεωτικής σχολικής φοίτησης ̟οικίλλει ανάλογα µε το κράτος µέλος.  

Εξετάζοντας το σύνολο κάλυψης ανεξάρτητα α̟ό τον αριθµό των ωρών ̟ου δα̟ανώνται 

σε ε̟ίσηµες ρυθµίσεις φύλαξης ̟αιδιών, έντεκα κράτη µέλη (Βέλγιο, Ισ̟ανία, Γαλλία, 

Σουηδία, Γερµανία, Εσθονία, Κάτω Χώρες, Σλοβενία, Ιρλανδία, ∆ανία και Ηνωµένο 

Βασίλειο), καθώς και η Ισλανδία έχουν εκ̟ληρώσει ή ξε̟εράσει το στόχο της 
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Βαρκελώνας, στόχος για ̟οσοστό κάλυψης 90%. Τρία άλλα κράτη µέλη (Ιταλία, Αυστρία, 

Κύ̟ρος), καθώς και η Νορβηγία είναι κοντά στην ε̟ίτευξη του στόχου, έχοντας φτάσει σε 

ένα ενδιάµεσο ε̟ί̟εδο κάλυψης ̟άνω α̟ό 80%. (Θα ̟ρέ̟ει ε̟ίσης να σηµειωθεί ότι το 

Λουξεµβούργο, η Ουγγαρία και η Πορτογαλία έχουν 79% κάλυψη). Οκτώ κράτη µέλη 

(Βέλγιο, Σουηδία, Ισ̟ανία, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Σλοβενία, ∆ανία και Ηνωµένο Βασίλειο, 

Ισλανδία) έχουν ε̟ιτύχει και τους δύο στόχους.  

∆εκατέσσερα κράτη µέλη καθώς και η Ελβετία και η υ̟οψήφια χώρα Κροατία έχουν 

καταφέρει µέχρι στιγµής να αντα̟οκριθούν στους δύο στόχους. Τα  δεκατέσσερα κράτη 

µέλη ̟ου δεν κάλυψαν τους στόχους είναι: η Κύ̟ρος, η Φινλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η 

Λιθουανία, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Σλοβακία, η 

Ρουµανία, η Τσεχία και η Πολωνία (European Union, 2014)85.  

Σε ορισµένες χώρες της Νότιας Ευρώ̟ης (Κύ̟ρος, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Ισ̟ανία), 

καθώς και στη Γερµανία, την Ιρλανδία και το Λουξεµβούργο, µητέρες µεγαλύτερης 

ηλικίας φαίνεται να εργάζονται λιγότερο α̟ό τους συναδέλφους τους, χωρίς ̟αιδιά. Στις 

χώρες αυτές, η µητρότητα σε όλες τις ηλικίες (και στη µεγαλύτερη ηλικία) τείνει να 

συνδέεται µε χαµηλότερα ̟οσοστά α̟ασχόλησης α̟ό αυτές των γυναικών χωρίς ̟αιδιά. 

Εκτός α̟ό τη χαµηλή συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, χαρακτηριστικά 

ό̟ως η χαµηλή συχνότητα εµφάνισης της συµβίωσης, χαµηλό ̟οσοστό γεννήσεων εκτός 

γάµου, χαµηλό ̟οσοστό διαζυγίων, ̟ιο εκτεταµένες οικογένειες 86  και λιγότερες 

µονογονεϊκές οικογένειες, ε̟ιτρέ̟ει στις χώρες αυτές να είναι χαρακτηρισµένες ως «̟ιο 

̟αραδοσιακές» Σε ορισµένες χώρες αυτό µ̟ορεί να αντικατο̟τρίζει την εµµονή των 
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κοινωνικών, θρησκευτικών ή θεσµικών ακαµψιών, οι ο̟οίες ευνοούν το µοντέλο της 

µητέρας ̟ου µένει στο σ̟ίτι87.  

Η Κύ̟ρος κατατάσσεται τελευταία στη χρήση γονικής άδειας. Σε ότι αφορά τη 

δυνατότητα οργάνωσης του χρόνου εργασίας του ατόµου, ̟ροκειµένου να λάβει 

ολόκληρες ηµέρες άδειας για οικογενειακούς λόγους (χωρίς να χρησιµο̟οιεί τις αργίες), 

στην κορυφή βρίσκεται η Αυστρία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Φινλανδία και η Γαλλία, 

ό̟ου ̟ερισσότερο α̟ό το 60% είναι γενικά σε θέση να το ̟ράξουν. Και ̟άλι, τα 

̟λουσιότερα κράτη µέλη της ΕΕ-15 κυριαρχούν στην κορυφή. Στη Ρουµανία, Κύ̟ρο και  

Ουγγαρία το ̟οσοστό των εργαζοµένων ̟ου αναφέρουν ότι είναι σε θέση να κάνει χρήση 

γονικής άδειας σε γενικές γραµµές είναι λιγότερο α̟ό 10%. Στα Ανατολικά και Νότια 

κράτη µέλη οι εργαζόµενοι είναι γενικά λιγότερο σε θέση να λάβουν ολόκληρο ρε̟ό88. 

Σύµφωνα µε έρευνα της Παγκύ̟ριας Οµοσ̟ονδίας Γυναικείων Οργανώσεων- ΠΟΓΟ 

(2013), σε ̟εριόδους οικονοµικής κρίσης τέτοιες υ̟ηρεσίες δέχονται χτύ̟ηµα, οδηγώντας 

̟ερισσότερες οικογένειες στην ανάγκη να αναλάβουν οι ίδιες τη φροντίδα αυτή, 

ε̟ιφορτίζοντας κατά κανόνα τις γυναίκες. Με αυτή την έννοια η µείωση του κοινωνικού 

κράτους µ̟ορεί ̟ρακτικά να οδηγήσει στην ̟αραίτηση α̟ό το δικαίωµα στην εργασία. 

Με βάση τα α̟οτελέσµατα της έρευνας αυτής, ̟ερί̟ου µία στις δέκα γυναίκες του 

δείγµατός, µείωσε ή διέκοψε την εργασία της για χάρη της οικογένειάς της. Ε̟ίσης, ένα 

7,5% ̟αραιτήθηκε α̟ό τη δουλειά για να φροντίζει τα ̟αιδιά ή τους ηλικιωµένους της 

οικογένειας (ΠΟΓΟ,2013)89. 
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Η ίδια έρευνα αναφέρει ε̟ίσης ότι η οικονοµική κρίση έχει σηµαντικές ε̟ι̟τώσεις στην 

εργασιακή και την οικογενειακή ζωή των νέων γυναικών, οι ο̟οίες ξεκινούν ήδη α̟ό 

χαµηλότερη αφετηρία σε σχέση µε τους άντρες, λόγω των στερεοτύ̟ων και των ρόλων 

̟ου συνδέονται µε τα δύο φύλα. Την ίδια ώρα, η γυναίκα, σε συνέχιση του 

̟αραδοσιακού της ρόλου ως φροντίστρια των εξαρτώµενων της οικογένειας, ε̟ηρεάζεται 

ιδιαίτερα α̟ό ̟ερικο̟ές στο κοινωνικό κράτος, το ο̟οίο θα έ̟ρε̟ε για να ονοµάζεται κοινωνικό να 

αναλαµβάνει τη φροντίδα ̟αιδιών, ηλικιωµένων, ανθρώ̟ων µε ̟ροβλήµατα υγείας κ.ο.κ90. 

 

Εκτός α̟ό τις ε̟ι̟τώσεις της οικονοµικής κρίσης, οι διακο̟ές καριέρας είτε λόγω 

µητρότητας είτε λόγω φροντίδας ̟αιδιών και άλλων εξαρτηµένων ατόµων µαζί µε σειρά 

άλλων ̟αραγόντων οδηγούν και στο έµφυλο χάσµα συντάξεων, ό̟ως θα δούµε στη 

συνέχεια. 

 

AFISA nicos Kyriakou syntaxeis 

ΙV. ΕΜΦΥΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

Τα συνταξιοδοτικά συστήµατα διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο ε̟ιτρέ̟οντας στους 

ανθρώ̟ους να διατηρήσουν το βιοτικό τους ε̟ί̟εδο κατά το γήρας σε ε̟ί̟εδο 

συγκρίσιµο µε εκείνο ̟ου ε̟ιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της ε̟αγγελµατικής ζωής. 

Παρά τη σηµαντική αύξηση του σχετικού δείκτη του µεσαίου εισοδήµατος κατά τα 

τελευταία ̟έντε χρόνια, η Κύ̟ρος έχει σήµερα αναλογία 70% (το 2012), σε σχέση µε το 

µέσο εισόδηµα, για άτοµα άνω των 65 ετών, ακολουθούµενη α̟ό την Εσθονία, Βέλγιο, 

Βουλγαρία και ∆ανία.  Στο άλλο άκρο του φάσµατος, στη Γαλλία, Ελλάδα, 

Λουξεµβούργο, Ρουµανία καταγράφεται ένα σχετικά διάµεσο ισοδύναµο εισόδηµα για 

άτοµα άνω των 65 ετών ̟ου ήταν ίσο ή µεγαλύτερο α̟ό εκείνο για τις νεότερες οµάδες91.  
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Σε γενικές γραµµές, τα συνολικά ̟οσοστά δείχνουν ότι τα σηµερινά µέσα ε̟ί̟εδα 

συντάξεων είναι ̟ολύ χαµηλά σε σύγκριση µε τη διάµεσο των σηµερινών α̟οδοχών στην 

Κύ̟ρο (αντιστοίχως 36% το 2011 και 39% το 2012), και σε κά̟οιο βαθµό στη Βουλγαρία, 

∆ανία, Ιρλανδία και Λιθουανία (λιγότερο ή ισούται µε το 45% το 2012 και το 2011 για 

Ιρλανδία). Αυτό µ̟ορεί να οφείλεται στο χαµηλό εισόδηµα α̟ό την αντικατάσταση των 

συνταξιοδοτικών συστηµάτων (̟.χ. Βουλγαρία, αλλά µ̟ορεί ε̟ίσης να αντανακλά την 

ανωριµότητα των συστηµάτων συµ̟ληρωµατικής συνταξιοδότησης (̟.χ. Κύ̟ρος), 

χαµηλό ̟οσοστό συµµετοχής στο εργατικού δυναµικό και ατελείς σταδιοδροµίες 

/διαλείµµατα καριέρας στο ̟αρελθόν92.  Αυτοί οι δυο λόγοι ε̟ηρεάζουν κυρίως τις 

γυναίκες.  

 

Σε ̟ολλές χώρες, η αντίληψη των ερωτηθέντων για τα κρατικά συνταξιοδοτικά 

συστήµατα τους ήταν ̟ολύ χαµηλή. Το 2011 στην ΕΕ των 27 στο σύνολό του, το σκορ για 

την αντιλη̟τή ̟οιότητα του κρατικού συνταξιοδοτικού συστήµατος ήταν ίσο µε το σκορ 

του 2007 (4,8), αλλά χαµηλότερο α̟ό το σκορ του 2003 (5,3). Σε σύγκριση µε το 2003, µόνο 

6 χώρες το 2011 έδειξαν αυξήσεις στο σκορ. Στις υ̟όλοι̟ες 21 χώρες, υ̟ήρξαν 

αξιοσηµείωτες µειώσεις. Οι µεγαλύτερες αυξήσεις ̟αρατηρήθηκαν στο Λουξεµβούργο, 

την Αυστρία και τη Μάλτα (+0,7, +0,6 και +0,6), ενώ οι µεγαλύτερες µειώσεις 

σηµειώθηκαν στην Κύ̟ρο, Ρουµανία και την Ελλάδα (-1,9, -1,3 και -1,3) (Eurofound, 

2014)93.  

 

Έρευνα της European Commission (2013), αναφέρει ότι οι άνδρες λαµβάνουν κατά 39% 

υψηλότερες συντάξεις α̟ό τις γυναίκες. Η µεγαλύτερη διαφορά ̟αρατηρείται στο 

Λουξεµβούργο  (47%), ακολουθούµενη α̟ό τη Γερµανία (44%), και το Ηνωµένο Βασίλειο 

(43%), οι ο̟οίες είναι σαφώς ̟άνω α̟ό το µέσο όρο. Οι Κάτω Χώρες (40%), η Κύ̟ρος 

(39%) και η Γαλλία (39%) είναι ̟ερί̟ου στο µέσο όρο. Μια µεγάλη οµάδα χωρών 
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βρίσκονται ̟άνω α̟ό το ένα τρίτο του µέσου όρου (Ελλάδα, Ιρλανδία, Αυστρία, Ισ̟ανία, 

Πορτογαλία, Βουλγαρία), ενώ ̟έντε άλλες χώρες είναι ̟ερί̟ου στο 30% του µέσου όρου 

(Σουηδία,  Ρουµανία, Ιταλία, Νορβηγία και Σλοβενία). Σε 17 α̟ό τα 27  κράτη µέλη οι 

γυναίκες λαµβάνουν σύνταξη κατά µέσο όρο 30% ή και ̟ερισσότερο κάτω α̟ό το µέσο 

όρο των ανδρών. Στις ̟ερισσότερες χώρες, το σύνολο του ̟ληθυσµού των ανδρών και 

των γυναικών έχουν ̟ρόσβαση στο συνταξιοδοτικό σύστηµα. Στο Λουξεµβούργο, τη 

Γερµανία, τις Κάτω Χώρες, την Κύ̟ρο και τη Γαλλία το χάσµα στις συντάξεις 

δηµιουργείται α̟ό τις γυναίκες ̟ου λαµβάνουν χαµηλές συντάξεις και όχι α̟ό το 

γεγονός ότι δεν έχουν ̟ρόσβαση στις συντάξεις94.  

 

Στους ̟ίνακες ̟ου ακολουθούν ̟αρουσιάζεται το έµφυλο χάσµα στις συντάξεις (%), των 

συνταξιούχων ηλικίας 65+, ανά εκ̟αιδευτικό ε̟ί̟εδο και λόγω διακο̟ής στην καριέρα. 

 

Χώρα  Πρωτοβάθµια  ∆ευτεροβάθµια  Τριτοβάθµια  

Κύ̟ρος 27.7 26.1 45.9 

   Πίνακας 18: Το έµφυλο χάσµα στις συντάξεις (%), των συνταξιούχων ηλικίας 65+, ανά   
εκ̟αιδευτικό ε̟ί̟εδο95. 
 
 
 

     Πίνακας 19: Έµφυλο χάσµα στις συντάξεις (%) λόγω διακεκοµµένης καριέρας. 
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Χώρα  0-14 χρόνια 

υ̟ηρεσίας 

15 χρόνια   26.2 χρόνια  

Κύ̟ρος 52.4 40.5 26.2 
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Στο Ηνωµένο Βασίλειο, Κύ̟ρο, Ισ̟ανία και Βέλγιο, το έµφυλο χάσµα στις συντάξεις για 

τις γυναίκες ηλικίας 65-80 χρονών µειώνεται σταδιακά όσο ̟ροχωράµε α̟ό την 

εργασιακή σταδιοδροµία ̟ου είναι µικρότερη α̟ό 14 έτη, στη «µέση» εργασιακή 

σταδιοδροµία ̟ου είναι ̟έραν των 14 ετών, ενώ αυτό δεν συµβαίνει σε αυτές τις χώρες 

για τις γυναίκες ηλικίας άνω των 80 ετών (European Commission, 2013).  

 

Χώρα  Ελεύθερες   Παντρεµένες   ∆ιαζευγµένες Χήρες  

Κύ̟ρος 45.1 44.6 45.9 30.2 

   Πίνακας 20: Έµφυλο Χάσµα στις συντάξεις α̟ό την οικογενειακή κατάσταση96 

 

Παρατηρούµε λοι̟όν, ότι οι γυναίκες στην Κύ̟ρο έχουν χαµηλότερες συντάξεις α̟ό 

τους άντρες λόγω διακεκοµµένης καριέρας, αλλά και λόγω του χάσµατος αµοιβών και 

του ε̟αγγελµατικού διαχωρισµού. 

Οι µονογονιοί είναι µια κατηγορία ̟ολύ ευάλωτη, η ̟λειοψηφία τους α̟οτελείται α̟ό 

γυναίκες και σε ̟εριόδους κρίσης η κατάσταση τους δυσχεραίνεται ̟εραιτέρω, ό̟ως θα 

δούµε στο ε̟όµενο κεφάλαιο. 

 

 

 

V. ΕΜΦΥΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

Σύµφωνα µε έρευνα της European Commission (2013), οι µονογονεϊκές οικογένειες 

α̟οτελούν µια νέα µορφή οικογένειας σε όλες τις δυτικές κοινωνίες. Στην Κύ̟ρο οι 

µονογονείς είναι στη συντρι̟τική τους ̟λειοψηφία γυναίκες. Οι µονογονείς εκ των 
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̟ραγµάτων αναλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος των ευθυνών, οικονοµικών και άλλων, 

για το µεγάλωµα των ̟αιδιών. Αυτές οι ευθύνες σε συνδυασµό µε την α̟ουσία δεύτερου 

εισοδήµατος στον οικογενειακό ̟ροϋ̟ολογισµό, καθιστά τους µονογονείς µια α̟ό τις 

̟ιο ευάλωτες οµάδες του ̟ληθυσµού και ειδικά στην ̟αρούσα οικονοµική κατάσταση, 

κινδυνεύουν α̟ό τη φτώχια και τον κοινωνικό α̟οκλεισµό. Τα ̟ροβλήµατα ̟ου 

καλούνται να αντιµετω̟ίσουν οι µονογονείς µ̟ορεί να είναι ̟ολλά. Η µη καταβολή 

διατροφής α̟ό ̟ατέρες, η ανυ̟αρξία ψυχολογικής στήριξης, το αρνητικό κοινωνικό 

στίγµα ̟ου δυστυχώς ακόµη υ̟άρχει σε ορισµένες ̟ερι̟τώσεις, το υψηλό κόστος 

φύλαξης και φροντίδας των ανήλικων τέκνων, ο κοινωνικός α̟οκλεισµός, η σταδιακή 

µείωση των οικονοµικών ̟όρων, η δυσχέρεια στην εξεύρεση εργασίας, είναι µόνο µερικά 

α̟ό τα ̟ροβλήµατα ̟ου ενδέχεται να αντιµετω̟ίσει κά̟οιος µονογονιός. Η µελέτη 

αναφέρει ε̟ίσης ότι µόνο στη Βουλγαρία και την Κύ̟ρο είναι ανε̟αρκείς οι συντάξεις 

των µόνων γυναικών και είναι δύσκολο να ξεφύγει ένα µεµονωµένο άτοµο α̟ό τη 

φτώχεια97. 

 

Έρευνα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, ̟ου δηµοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2014 αναφέρει ότι σε 

όλη την Ευρώ̟η, το 10,4% των νοικοκυριών µε ̟αιδιά, είναι µονογονεικά, και 

κυµαίνονται α̟ό 3,5% (Ρουµανία) έως 20,4% (Αγγλία). Α̟ό τις 24 χώρες ̟ου 

µελετήθηκαν, µόνο το 1,2% των νοικοκυριών µε ̟αιδιά είναι µόνο µε τον ̟ατέρα. Τα 

υ̟όλοι̟α 98.8% είναι µόνο µε τη µητέρα. Ε̟ι̟λέον, το 81,9% των ̟αιδιών ̟ου ζουν σε 

νοικοκυριά µε δύο γονείς, κυµαίνονται α̟ό 63,3% (Βέλγιο) έως 94% (Ελλάδα). Σε όλη την 

Ευρώ̟η, το 16% των ̟αιδιών ̟ροέρχονται α̟ό µονογονιό-µητέρα (κυµαίνονται α̟ό το 

5,3% στην Ελλάδα µέχρι 28,1% στο Ηνωµένο Βασίλειο 0,7% στην Κύ̟ρο, 15.1% στο 

Βέλγιο), ενώ το 2,1% ̟ροέρχονται α̟ό σ̟ίτια µε µονογονιό ̟ατέρα98.  
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Σύµφωνα µε µελέτη του EIGE (2013), το 10% των γυναικών στην Κύ̟ρο, ζουν µόνες ή µε 

τα ̟αιδιά τους, χωρίς σύντροφο. Το 4,9% έχει ̟άρει διαζύγιο. Α̟ό τις 23.076 

µονογονεϊκές οικογένειες στην Κύ̟ρο, οι 20.376 (88%) έχουν ̟ροστάτη τη µητέρα99. 

Παρατηρείται σχετική ανισότητα στην εργοδότηση των µονογονιών. Οι άνδρες 

µονογονιοί στην Ευρω̟αϊκή Ένωση εργάζονται κατά 10% ̟ερισσότερο α̟ό τις γυναίκες 

µονογονιούς. Για την Κύ̟ρο η έρευνα καταδεικνύει ότι οι άνδρες µονογονιοί εργάζονται 

κατά 78,6% και οι γυναίκες κατά 71,9%100. Σε ό,τι αφορά τους εργαζόµενους των ηλικιών 

55-64 ετών, οι γυναίκες (ε̟ί του συνόλου τους) εργάζονται κατά 42,5% και οι άνδρες κατά 

70,5% (µέσος όρος στην Ε.Ε το 38,6% για τις γυναίκες και 54,6% για τους άνδρες) 

(European Commission, 2013)101.  

 

Σε ̟ολλές άλλες ̟ερι̟τώσεις (Κύ̟ρος, ∆ανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λουξεµβούργο, Κάτω 

Χώρες, Νορβηγία και Πορτογαλία), το µερίδιο των ανδρών µονογονιών µειώθηκε. 

Ταυτόχρονα, ̟αρατηρείται µείωση του ̟οσοστού των νοικοκυριών στα ο̟οία η γυναίκα 

συνεισφέρει λιγότερο α̟ό το 40%, ενώ το ̟οσοστό των νοικοκυριών µε σχετικά ίση 

συµβολή ε̟εκτάθηκε. Ωστόσο, στις χώρες αυτές, ό̟ως και στη Γαλλία, υ̟άρχει µικρό 

̟οσοστό γυναικών µονογονιών. Στις ̟ερισσότερες ̟ερι̟τώσεις (14 α̟ό τις 28 χώρες), το 

µερίδιο των σχετικά ισότιµων εταίρων σηµείωσε τη µεγαλύτερη αύξηση. Οι χώρες ̟ου 

έχουν ένα υψηλότερο α̟ό το µέσο ̟οσοστό αντρών µονογονιών, και έχουν ε̟ιδείξει 

µείωση στους ισότιµους εταίρους α̟ό το 2007 είναι η Αυστρία, Κύ̟ρος, Τσεχία, 
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and men in 2013. Accompanying the document 

Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 2013 Report on the Application of the EU 
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and men in 2013. Accompanying the document 

Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 2013 Report on the Application of the EU 
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Γερµανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Ρουµανία και Ηνωµένο 

Βασίλειο (European Union, 2014102. 

 

Τα ε̟ιδόµατα των µονογονιών στην Κύ̟ρο ε̟ηρεάστηκαν α̟ό την κρίση, αφού οι 

οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα ε̟ηρεάζονται έµµεσα µέσω της ε̟ί̟τωσης των µέτρων 

λιτότητας στην οικονοµία, αλλά και µε τις ̟ολιτικές ̟ου εισήχθησαν µε σκο̟ό την 

αναχαίτιση των αρνητικών ε̟ι̟τώσεων της κρίσης, ό̟ως το ε̟ίδοµα µονογονιού ̟ου 

εισήχθη το 2012 και καταβάλλεται ε̟ι̟ρόσθετα των υ̟όλοι̟ων ̟αροχών. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι η εισαγωγή του ε̟ιδόµατος αυτού έγινε σε συνδυασµό µε αλλαγές στο 

δηµόσιο βοήθηµα. Συγκεκριµένα, η ευνοϊκή µεταχείριση των µονογονιών όσον αφορά 

την ε̟ιλεξιµότητα του δηµόσιου βοηθήµατος καταργήθηκε και ως εκ τούτου ένας 

αριθµός µονογονιών έ̟αυσε να λαµβάνει το βοήθηµα. Το ε̟ίδοµα µονογονιού ̟λέον 

δίνεται σε οικογένειες ̟ου ήδη είναι ε̟ιλέξιµες (και συνε̟ώς λαµβάνουν) το ε̟ίδοµα 

τέκνου. Συνολικά το εύρος των δικαιούχων διευρύνθηκε, αφού ̟λέον ̟εριλαµβάνει και 

οικογένειες ̟ου βρίσκονται ̟άνω α̟ό το όριο της φτώχειας (European Commission, 

2013)103.  

 

Η European Commission, (2013), αναφέρει ότι ως µονογονεϊκή οικογένεια στην Κύ̟ρο 

ορίζονται οι ενήλικες ̟ου συγκατοικούν µε ένα τουλάχιστον εξαρτώµενο ̟αιδί χωρίς τον 

άντρα/γυναίκα του/της συζύγου. Ο ορισµός του εξαρτώµενου τέκνου είναι ο ίδιος ό̟ως 

στο ε̟ίδοµα τέκνου104. Ο µονογονιός µ̟ορεί να είναι άγαµος, χήρος, διαζευγµένος ή ο/η 
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 European Union, 2014.Emerging trends in earnings structures of couples in Europe. Short Statistical Report No. 5. 

Flavia Tsang, Michael Rendall, Charlene Rohr and Stijn Hoorens 
103  European Commission. (2013). Employment, Social Affairs & Inclusion. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 
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 Παρέχεται από την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδοµάτων στις οικογένειες που έχουν τη συνήθη διαµονή τους κατά 

τα τελευταία 3 έτη στα εδάφη που ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. ∆ικαίωµα σε 
επίδοµα τέκνου έχουν οι οικογένειες όταν:  

• Έχουν τη συνήθη διαµονή τους στην Κύπρο, τουλάχιστον για τα τρία τελευταία χρόνια.  

• Έχουν άγαµα τέκνα που ζουν µαζί τους κάτω από την ίδια στέγη και είναι:  
(α) ηλικίας κάτω των 18 ετών,  

(β) ηλικίας µέχρι 19 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολείο µέσης εκπαίδευσης,  
(γ) ηλικίας µεταξύ 18 – 21 ετών, που εκτελούν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά, και 
(δ) ανεξάρτητα από ηλικία, άτοµα που στερούνται µόνιµα της ικανότητας για συντήρησή 
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σύζυγός να έχει δηλωθεί ως αγνοούµενος/η. Οι δικαιούχοι µ̟ορούν να είναι είτε 

Κύ̟ριοι ή ̟ολίτες της ΕΕ ̟ου διαµένουν στην Κύ̟ρο τουλάχιστον τα τελευταία τρία 

χρόνια. Το ε̟ίδοµα δεν είναι φορολογητέο και το ακαθάριστο εισόδηµα της οικογένειας 

̟ου χρησιµο̟οιείται για τον ̟ροσδιορισµό του  είναι εκείνο ̟ου α̟έκτησε ένα έτος ̟ριν.  

Ωστόσο, το ε̟ίδοµα δεν ̟αρέχεται σε γυναίκες, οι ο̟οίες βρίσκονται σε διάσταση, αλλά 

δεν έχουν διαζύγιο ανεξάρτητα αν δεν µ̟ορούν να α̟οταθούν, λόγω κόστους, στο 

δικαστήριο για έκδοση διαζυγίου) 

 

 

 

 

Οικογενειακό εισόδηµα το 2012 Μηνιαίο ̟οσό 

0 - 39,000                                                       180 ανά ̟αιδί 

  39,000-49,000                                                    160 ανά ̟αιδί   

49,000-59,000                                             140 ανά  ̟αιδί 

49,000-69,000                                             120 ανά ̟αιδί   

69,000-79,000                                                      100 ανά ̟αιδί 

79,000-89,000                                                      90 ανά ̟αιδί 

Πίνακας 21105: Ε̟ίδοµα µονογονιού  

                                                                                                                                                                                              
τους.  
• Το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδηµα δεν υπερβαίνει:  
(α) τις €49.000 για οικογένειες µε ένα (1) εξαρτώµενο τέκνο,  

(β) τις €59.000 για οικογένειες µε δύο (2) ή περισσότερα εξαρτώµενα τέκνα και 
• Η συνολική αξία, σε τρέχουσες τιµές, των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας 
συµπεριλαµβανοµένων των ακινήτων, µετοχών, οµολόγων, χρεογράφων και 
καταθέσεων, δεν υπερβαίνει το €1.200.000. http://www.mof.gov.cy/mof/mof.nsf/All  
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Ένας αριθµός µονογονεϊκών οικογενειών στην Κύ̟ρο ε̟ηρεάστηκε αρνητικά α̟ό την 

κρίση καθώς έ̟αυσαν να λαµβάνουν το δηµόσιο βοήθηµα. ∆εδοµένου ότι το δηµόσιο 

βοήθηµα δε λειτουργεί, α̟λά, ως ένα ε̟ίδοµα ελάχιστου εισοδήµατος,  αλλά καλύ̟τει σε 

αρκετές ̟ερι̟τώσεις και άλλες ειδικές ανάγκες των λη̟τών, ενδεχοµένως ορισµένες 

οικογένειες να ζηµιώθηκαν α̟ό την αλλαγή στο νόµο. Τέλος, µια άλλη κριτική αφορά 

την κλίµακα του ε̟ιδόµατος, η ο̟οία θα µ̟ορούσε να ήταν ̟ιο ̟ροοδευτική δυνητικά 

µεταφέροντας ̟ερισσότερους ̟όρους α̟ό τις ̟λουσιότερες οικογένειες στις φτωχότερες. 

Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι το Υ̟ουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) έχει 

υλο̟οιήσει εκ̟αιδευτικά µέτρα και ̟ολιτικές ̟ου στοχεύουν στην ανακούφιση της 

̟αιδικής φτώχειας µε ε̟ίκεντρο τις ανάγκες των ευάλωτων οµάδων ̟αιδιών. Το ΥΠΠ 

έχει ξεκινήσει α̟ό τον Ιανουάριο του 2013 ένα νέο ̟ρόγραµµα ̟αροχής ̟ρωινού σε 

10.000 µαθητές ̟ου έχουν ανάγκη. Το εν λόγω ̟ρόγραµµα υλο̟οιήθηκε κατά το 

ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013, µε συνολικό κόστος €780.000. Την ̟ερίοδο 2013-2014, το 

̟ρόγραµµα αναµενόταν να ωφελήσει 11.000 µαθητές µε εκτιµώµενο συνολικό κόστος 

€800.000. Ε̟ι̟λέον, ο ̟ροϋ̟ολογισµός του ΥΠΠ ̟ου σχετίζεται µε την ̟αροχή 

οικονοµικής βοήθειας σε ̟αιδιά ̟ου έχουν ανάγκη, αυξήθηκε α̟ό €60.000 το 2011 και το 

2012 σε €370.000 το 2013 και το 2014. Όµως, για τις οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα, 

κυρίως τις µόνες µητέρες, η έλλειψη της ̟αιδικής φροντίδας µ̟ορεί να είναι ένας λόγος 

̟αγίδευσης τους στη φτώχεια (European Commission, 2013)106. 

Ακόµα και όσες µόνες µητέρες µ̟ορούν να εργαστούν, λόγω έλλειψης κοινωνικών 

υ̟οδοµών, ̟ου να αντα̟οκρίνονται στις αυξηµένες α̟αιτήσεις και εκτεταµένα ωράρια 

εργασίας, αντιµετω̟ίζουν δυσκολίες  στο να κρατήσουν τη θέση εργασίας τους, αλλά και 

στη διεκδίκηση ε̟αγγελµατικής ανέλιξης. 
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Οι µονογονείς λοι̟όν ε̟ηρεάζονται α̟ό τις συνέ̟ειες της οικονοµικής κρίσης, και µε 

δεδοµένο το γεγονός ότι η ̟λειοψηφία τους είναι γυναίκες γίνονται αντιλη̟τές οι 

συνέ̟ειες.  

Στη συνέχεια θα δούµε ̟ώς η οικονοµική κρίση σε συνδυασµό µε ̟ολλά α̟ό όσα 

̟ροαναφέρθηκαν αυξάνουν τα ̟οσοστά του κινδύνου φτώχειας. 

 

VI. ΕΜΦΥΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

Στο έδαφος της Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας οι γυναίκες ανέρχονται σε 443.000 και 

α̟οτελούν το 51% του ̟ληθυσµού. Όµως ένα σηµαντικό ̟οσοστό α̟ό αυτές (17,2)%, 

σύµφωνα µε ε̟ίσηµα στοιχεία βρίσκονται στο όριο της φτώχειας (EIGE, 2013)107. O 

̟ίνακας ̟ου ακολουθεί ̟αρουσιάζει το ̟ρόβληµα αυτό για τα έτη 2008-2012. 

ΧΩΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ 

 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Ε.Ε 28   24.8 25.4 25.8   22.6 23.2 23.8 

ΚΥΠΡΟΣ 25.9 26.0 26.3 26.4 29.0 20.5 20.9 22.8 22.8 25.1 
Πίνακας 22 108  άνθρω̟οι σε ρίσκο φτώχειας ή κοινωνικού α̟οκλεισµού  (% του 
συνολικού ̟ληθυσµού, άντρες και γυναίκες). 
 

 

Σε ε̟ί̟εδο ΕΕ-27, κατά την ̟ερίοδο ̟ριν α̟ό την κρίση οι «µόνες» γυναίκες υ̟έστησαν 

µεγαλύτερη υλική στέρηση α̟ό τους «µόνους» άνδρες. Ωστόσο, το 2009 και το 2010, το 

έµφυλο χάσµα έγινε αρνητικό, η θέση, δηλαδή των ανδρών ήταν χειρότερη α̟ό αυτήν 

των γυναικών, λόγω της λογικής αύξησης της σοβαρής υλικής στέρησης στους µόνους 
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άνδρες σε µια σειρά α̟ό χώρες (Βέλγιο, Κύ̟ρος, Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία, Ολλανδία, η 

Πορτογαλία, Σλοβακία και Ηνωµένο Βασίλειο) (Bettio et al, 2012)109.  

 

Σύµφωνα µε το EIGE (2013), ένα σηµαντικό ̟οσοστό α̟ό τις γυναίκες της Κύ̟ρου 

(17,2)%, βρίσκονται στο όριο της φτώχειας110. Το European Women Lobby (2014), σε 

έρευνα του αναφέρει ότι η Κύ̟ρος έχει το υψηλότερο ̟οσοστό κινδύνου φτώχειας για τις 

ηλικιωµένες γυναίκες (και άνδρες) σε ολόκληρη την Ευρω̟αϊκή Ένωση. Το 91% των 

εξαρτώµενων ηλικιωµένων δεν λαµβάνουν καµία ε̟ίσηµη φροντίδα και το βάρος της 

φροντίδας των µελών της οικογένειας ̟έφτει σε µεγάλο βαθµό στις γυναίκες. Το 47,5% 

των γυναικών άνω των 65 ετών βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας µε το 9% των 

εξαρτώµενων ηλικιωµένων να λαµβάνουν ε̟ίσηµη φροντίδα111. 

 

Το ̟οσοστό των νέων µέχρι 25 ετών στην Κύ̟ρο ̟ου βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικού α̟οκλεισµού διαµορφώθηκε στο 23.5% το 2011 και 23.7% το 2012, έναντι 

23.6% και 24.3% του µέσου όρου της ΕΕ27 για τα δύο αυτά έτη. Οι νέες γυναίκες στην 

Κύ̟ρο αντιµετω̟ίζουν ελαφρά υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας α̟ό τους νέους άνδρες 

(25.3% έναντι 22.5% των νέων ανδρών το 2011)112. 

 

Το 2005, για τον ̟ληθυσµό ηλικίας 65 και άνω το ̟οσοστό κινδύνου φτώχειας ήταν 52% 

(ΕΕ- 25: 19%). Ο κίνδυνος φτώχειας για τις ηλικιωµένες γυναίκες (65 ετών και άνω) ήταν 

ακόµη µεγαλύτερος και ανερχόταν στο 54%, ενώ για τις γυναίκες ηλικίας α̟ό 18-64 ετών 

ήταν 13%, και για τις γυναίκες του γενικού ̟ληθυσµού, ανεξαρτήτως ηλικίας, ο κίνδυνος 
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φτώχειας είναι 18%113. Σηµειώνεται ̟ώς το όριο φτώχειας ορίζεται στο 60% του διάµεσου 

συνολικού ισοδύναµου εισοδήµατος ενός νοικοκυριού.  

 

Σύµφωνα µε τα α̟οτελέσµατα έρευνας της European Commission (2013), η Κύ̟ρος έχει το 

ψηλότερο ̟οσοστό φτώχιας στα άτοµα ηλικίας 65 χρονών και άνω στην ΕΕ (15.8% & EU 

16.4%). Αυτό συνάδει και µε το γεγονός ότι η αναλογία του διάµεσου εισοδήµατος των 

ατόµων των 65 χρονών και άνω είναι το χαµηλότερο στην ΕΕ114. Η φτώχεια συνδέεται θετικά 

µε τον αριθµό των ̟αιδιών στην οικογένεια. Αυτό είναι ένα συνηθισµένο µοτίβο στις 

̟ερισσότερες ευρω̟αϊκές χώρες ̟ου αντανακλά το γεγονός ότι τα ̟αιδιά ̟ροσθέτουν στις 

ανάγκες της οικογένειας, αλλά δεν ̟ροσθέτουν στο οικογενειακό εισόδηµα. ∆ια̟ιστώνεται 

ε̟ίσης ότι: 

- Οι µονογονεϊκές οικογένειες αντιµετω̟ίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο και ένταση 

φτώχειας.  

- Τα ̟αιδιά των µορφωµένων γονιών αντιµετω̟ίζουν µια αύξηση του κινδύνου 

φτώχειας (α̟ό 3.8% το 2009 σε 4.4% το 2013), όµως, ο κίνδυνος αυτός ̟αραµένει σε ̟ολύ 

χαµηλά ε̟ί̟εδα σε σύγκριση µε τις άλλες οµάδες.  

- Ο διαχωρισµός των νοικοκυριών µεταξύ αστικών και αγροτικών δεν έχει 

σηµαντική διαφορά στα ̟οσοστά φτώχειας. Ωστόσο, τα αγροτικά νοικοκυριά φαίνεται 

να ε̟ηρεάζονται ̟ερισσότερο α̟ό την οικονοµική κρίση.  

- Τέλος, η σύγκριση µεταξύ της φτώχειας στο συνολικό ̟ληθυσµό και της ̟αιδικής 

φτώχειας δείχνει ότι τα ̟αιδιά αντιµετω̟ίζουν χαµηλότερο κίνδυνο της φτώχειας έναντι 

του υ̟όλοι̟ου ̟ληθυσµού τόσο όσον αφορά τη συχνότητα όσο και την ένταση της 

φτώχειας115. 

 

                                                           
113 Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων «Αειφόρος 
Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» στην ισότητα 

των φύλων, στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για όλους και στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για άτοµα µε 
αναπηρία. K.∆ 2nd repord ERDF ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
114 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. (2012). Η Κύπρος στην Κλίµακα της ΕΕ Cyprus in the EU Scale 
115  European Commission. (2013). Employment, Social Affairs & Inclusion. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/My%20Documents/Downloads/CY_Investing%20in%20children_2013

_EL.pdf 
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Εξάλλου ό̟ως αναφέρεται σε έρευνα του Κοινωνικού Παντο̟ωλείου Λεµεσού (2013), τα 

νέα δεδοµένα και οι συνέ̟ειες της οικονοµικής κρίσης, δεν ̟αρέµειναν στον 

χρηµατο̟ιστωτικό τοµέα, αλλά ε̟ηρέασαν άµεσα την κοινωνική ευηµερία και την 

κοινωνική λειτουργικότητα του συνόλου των κατοίκων της Κύ̟ρου. Ο όρος «νεό̟τωχοι»  

έχει εισαχθεί και στην Κύ̟ρο, και εντάσσονται στις ευ̟αθείς οµάδες του ̟ληθυσµού. 

Γυναίκες, άνεργες, ηλικίας µεταξύ 36-45 ετών είναι η ̟λειοψηφία των δικαιούχων του 

Κοινωνικού Παντο̟ωλείου Λεµεσού, ενώ υ̟άρχουν ανησυχητικές ενδείξεις για µια 

̟αρουσιαζόµενη αύξηση των ψυχικών νοσηµάτων, ως α̟οτέλεσµα της εξαιρετικά 

ευάλωτης θέσης ̟ου βρίσκονται οι δικαιούχοι. Τα στοιχεία αυτά ̟ροκύ̟τουν µέσα α̟ό 

̟οσοτική έρευνα ̟ου διενεργήθηκε ανάµεσα στους εξυ̟ηρετούµενους του Κοινωνικού 

Παντο̟ωλείου Λεµεσού, µέσα α̟ό την ο̟οία αναδεικνύεται ε̟ίσης, ότι είναι α̟οδεκτός 

ο όρος «νεό̟τωχοι» και στην Κύ̟ρο. Η οικονοµική κρίση και οι συνεχόµενες µεταβολές 

στην κυ̟ριακή ̟ραγµατικότητα, θέτουν την κοινωνική συνοχή σε υψηλό κίνδυνο 

α̟οδιοργάνωσης. Η δηµιουργία και η λειτουργία των κοινωνικών ̟αντο̟ωλείων, τα 

τελευταία δύο χρόνια, α̟οδεικνύουν την αναγκαιότητα κάλυψης βασικών αναγκών, ̟ου 

τα ̟ροηγούµενα χρόνια α̟οτελούσαν δεδοµένο, σε ένα τό̟ο µε αρκετά υψηλό βιοτικό 

ε̟ί̟εδο116. 

 

Σηµαντικό στοιχείο των ευρηµάτων αυτής της έρευνας, είναι ότι η ̟λειοψηφία (68,8%) 

δήλωσε ότι οι οικονοµικές τους δυσκολίες ξεκίνησαν τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ ένα 

άλλο σηµαντικό ̟οσοστό του 18,2% τα τελευταία τρία χρόνια. Ως βασική αιτία της 

οικονοµικής κατάστασης αναγνωρίστηκε η ανεργία είτε των ιδίων είτε των 

συζύγων  τους, ̟ου ε̟ιδείνωσε τα οικονοµικά τους ̟ροβλήµατα. Ε̟ίσης, το 23,4% 

ανέφερε ότι δεν καταβάλλει δόσεις δανείων, ενώ το 22,1% των ερωτώµενων  έχει 

̟ροχωρήσει στην ̟ώληση ̟ολύτιµων αντικειµένων ή/ και ̟εριουσίας, εύρεση 

φθηνότερου ενοικίου, τη δια̟ραγµάτευση ενοικίων και δόσεων δανείων, την ̟ώληση 

ιδιόκτητης οικίας και την εγκατάλειψη ενοικίου για φιλοξενία σε φιλικά και συγγενικά 
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σ̟ίτια. Άλλες συνέ̟ειες αφορούν την εκ̟αίδευση των ̟αιδιών, καθώς το 

13%  υ̟οχρεώθηκε να τη διακόψει117.  

 

Σύµφωνα µε µελέτη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (2014), µεταξύ του 2011 και του 2012, οι 

µεγαλύτερες αυξήσεις στο χάσµα φτώχειας ̟αρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (10,9 

̟οσοστιαίες µονάδες), Λουξεµβούργο (2,9), Κύ̟ρο (2,3) και Ρουµανία (2,0), ενώ η 

Λιθουανία (-8 και η Μάλτα (-1,9) ανέφεραν τις µεγαλύτερες µειώσεις. Η εξέλιξη των 

ατόµων σε κίνδυνο φτώχειας αγκυροβόλησε το 2008 στα ε̟ί̟εδα του ορίου της φτώχειας. 

Το χρέος των νοικοκυριών φάνηκε να εντείνεται στην Κύ̟ρο, ό̟ου ανήλθε στο 137,3% 

του ΑΕΠ το 1ο τρίµηνο του 2013 σε σύγκριση µε 107,1% του ΑΕΠ το 1ο τρίµηνο του 2008, 

συνεχίζοντας την ανοδική τάση της τελευταίας δεκαετίας. Παράλληλα, η αξία των 

καθαρών χρηµατοοικονοµικών ̟εριουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών ε̟ιδεινώθηκε 

α̟ό το 151,8% του ΑΕΠ το 1ο τρίµηνο 2008 στο  114,4% του ΑΕΠ το 1ο τρίµηνο του 

2013118. Η υ̟ερχρέωση οδηγεί σε δυσκολίες στην α̟ο̟ληρωµή των δανείων α̟ό τα 

νοικοκυριά  σε αρκετές χώρες, ό̟ως η Αυστρία, Γαλλία, Κύ̟ρος, Πολωνία, Φιλανδία, 

Σουηδία119.  

 

Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα (European Union, 2014), υ̟άρχουν 26,5 εκατ. ̟αιδιά στην 

Ευρώ̟η, τα ο̟οία ζούσαν σε συνθήκες φτώχειας ή  κοινωνικού α̟οκλεισµού το 2012 και 

α̟οτελούν το 1/5 του συνόλου των ανθρώ̟ων ̟ου ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή 

κοινωνικού α̟οκλεισµού.  Για ορισµένες χώρες έγινε ̟ολύ α̟ότοµη ε̟ιδείνωση σε 

̟οσοστιαίες µονάδες (̟.µ) για την Ελλάδα (5), Κύ̟ρος (4.1), Μάλτα (3,9) και Ρουµανία 

(3.1)120. Το ̟οσοστό των ηλικιωµένων ̟ου ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού 

α̟οκλεισµού το 2012 ήταν κοντά στο 60% στη Βουλγαρία και ελαφρώς άνω του 30% στην 

                                                           
117

 Έρευνα: «Νεόπτωχοι» στην Κύπρο, http://www.24h.com.cy/society/item/45430-erevna-apodektos-o-oros-

neoptwxoi.html, Πηγή: KYΠΕ 
118

 European Union. (2014). Social Europe.  Many Ways, One Objective.  Annual Report of the Social Protection 

Committee on the social situation in the European Union (2013) 
119

 European Union. (2014). Social Europe.  Many Ways, One Objective.  Annual Report of the Social Protection 

Committee on the social situation in the European Union (2013) 
120 European Union. (2014). Social Europe.  Many Ways, One Objective.  Annual Report of the Social Protection 
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Κύ̟ρο, Λετονία, Λιθουανία και Ρουµανία, ενώ είναι κάτω α̟ό το 10% στο 

Λουξεµβούργο και τις Κάτω Χώρες121. Α̟ό το 2008 ο δείκτης αυξήθηκε ̟ερισσότερο α̟ό 

15% σε οκτώ χώρες: Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισ̟ανία, Κύ̟ρο, Λετονία, Ρουµανία, 

Αγγλία. Έφθασε το 56% για την ΕΕ-27 (και EU28) το 2012, αν και υ̟άρχουν σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των χωρών, τόσο στα ε̟ί̟εδα όσο και στις τάσεις.  

 

Σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ, το διαθέσιµο εισόδηµα122 είναι χαµηλότερο για τις γυναίκες 

̟αρά για τους άνδρες και, ως εκ τούτου, οι γυναίκες κατά µέσο όρο είναι ̟ιο ̟ιθανό α̟ό 

τους άνδρες να είναι σε κίνδυνο φτώχειας (EIGE, 2013)123.  

 

Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες στην ΕΕ αντιµετω̟ίζουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, 

οι στατιστικές δείχνουν ότι, αν εργάζονται, είναι κατά µέσο όρο λιγότερο ̟ιθανό α̟ό 

τους άνδρες να ζουν σε νοικοκυριά µε εισόδηµα κάτω α̟ό το όριο της φτώχειας. Σε 5 

µόνο χώρες (Τσεχία, ∆ανία, Εσθονία, Κύ̟ρος, Λουξεµβούργο) ο κίνδυνος φτώχειας είναι 

υψηλότερος για τις γυναίκες ̟ου εργάζονται. Ωστόσο, οι ανύ̟αντρες µητέρες και 

γυναίκες είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένες κίνδυνο φτώχειας στην εργασία σε σύγκριση µε τις 

̟αντρεµένες. Αρκετές χώρες, Κύ̟ρος, Γερµανία, Λιθουανία, Γαλλία, Πολωνία, Ρουµανία, 

Σλοβενία, Σουηδία και Ιρλανδία κάνουν χρήση των διαφόρων µορφών ε̟ιστροφής στην 

εργασία ή φορολογικών ελαφρύνσεων, µε σταδιακή κατάργηση των ε̟ιδοµάτων 

κοινωνικής ̟ρόνοιας. Τα ειδικά ε̟ιδόµατα, ̟.χ. για µονογονεϊκές οικογένειες και τα 

̟αιδιά ή ̟ληρωµές α̟οζηµίωσης για εθελοντική εργασία (Ολλανδία) συµ̟ληρώνουν τα 

εισοδήµατα. Περί̟ου 13,5 εκατ. Ευρω̟αίοι ζουν σε νοικοκυριά ̟ου βρίσκονταν σε 

κίνδυνο φτώχειας, ό̟ου τα µέλη του νοικοκυριού δεν βρίσκονταν στην αγορά εργασίας 
                                                           
121 European Union. (2014). Social Europe.  Many Ways, One Objective.  Annual Report of the Social Protection 

Committee on the social situation in the European Union (2013) 

122 ∆ιαθέσιµο Εισόδηµα (disposable income) 

∆ιαθέσιµο εισόδηµα είναι το εισόδηµα που έχουν τελικά τα άτοµα στη διάθεση τους και µπορούν να 

το καταναλώσουν ή να το αποταµιεύσουν. Υπολογίζεται αν από το προσωπικό εισόδηµα αφαιρέσουµε τους 
άµεσους φόρους (φόρος εισοδήµατος) και τις εισφορές σε ταµεία κοινωνικών ασφαλίσεων. 

Πηγή: http://www.euretirio.com/2010/06/diathesimo-eisodima.html#ixzz3JSNpHw8D  

www.euretirio.com,  http://www.euretirio.com/2010/06/diathesimo-eisodima.html 
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το 2012. Οι διαφορές στον κίνδυνο της φτώχειας για τα νοικοκυριά εκτός της αγοράς 

εργασίας σε όλα τα κράτη µέλη είναι αρκετά µεγάλες, ̟ου κυµαίνονται α̟ό 40-50% στις 

Κάτω Χώρες, ∆ανία, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, Κύ̟ρο, Αγγλία, Ρουµανία και 

̟ερισσότερο α̟ό 70% στη Βουλγαρία και Εσθονία.124.  

 

Το ̟οσοστό των ατόµων ̟ου δεν λαµβάνουν οικονοµική στήριξη είναι ιδιαίτερα µεγάλο 

στην Ελλάδα, Κύ̟ρο, Ιταλία, Βουλγαρία και Πορτογαλία, ό̟ου ̟άνω α̟ό το 40% των 

ατόµων ̟ου ζουν άνεργα και τα φτωχά νοικοκυριά λαµβάνουν το 10% ή λιγότερο του 

εισοδήµατός τους α̟ό τις κοινωνικές ̟αροχές125.  

 

Ο σχεδιασµός των συστηµάτων ελάχιστου εισοδήµατος ̟οικίλλει σε µεγάλο βαθµό µεταξύ 

των κρατών µελών. ∆ιακρίνονται τέσσερις οµάδες χωρών και στην 1η οµάδα 

κατατάσσεται και η Κύ̟ρος ό̟ου: 

- Οµάδα 1 (Αυστρία, Βέλγιο, Κύ̟ρος, Τσεχία, Γερµανία, ∆ανία, Φιλανδία, Ολλανδία, 

Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβενία, Σλοβακία) χαρακτηρίζονται α̟ό σχετικά 

α̟λά και ̟εριεκτικά συστήµατα ελάχιστου εισοδήµατος, σε γενικές γραµµές, ανοικτά σε 

εκείνους χωρίς ε̟αρκή µέσα για να ζουν µε αξιο̟ρέ̟εια126.  

 

Οι Christou et al, 2013, στην Κύ̟ρο το 2011 το 23,7% του ̟ληθυσµού αντιµετώ̟ιζε 

κίνδυνο φτώχειας. Το µεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας  αντιµετω̟ίζουν οι ηλικιωµένοι 

(άνω των 65 ετών). Το 2011, το 40,6% των ηλικιωµένων αντιµετώ̟ιζε κίνδυνο φτώχειας, 

ενώ ο µέσος όρος της ΕΕ για την ίδια ̟ερίοδο ήταν 20%. Στην Κύ̟ρο το 25,5% ̟ου 

αντιµετω̟ίζουν κίνδυνο φτώχειας είναι γυναίκες έναντι 21,8% των ανδρών. Ε̟ι̟λέον, οι 

υ̟ήκοοι τρίτων χωρών ̟ου κατοικούν στην Κύ̟ρο διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο 

φτώχειας και κοινωνικού α̟οκλεισµού α̟ό τους ανθρώ̟ους ̟ου γεννήθηκαν στην 
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Κύ̟ρο ή σε ο̟οιαδή̟οτε άλλη χώρα της ΕΕ127. Το 2011, το 14% του ̟ληθυσµού ζούσε σε 

νοικοκυριά ό̟ου το ετήσιο εισόδηµα ήταν χαµηλότερο α̟ό το ρίσκο φτώχειας - δηλαδή 

λιγότερο α̟ό €10.328 ανά άτοµο.  Για το 2011 όµως ότι, ενώ το ̟οσοστό του ̟ληθυσµού 

σε κίνδυνο φτώχειας µειώνεται (σε αντίθεση µε το 2010 και τα ̟ροηγούµενα έτη), το 

̟οσοστό αυτών ̟ου βρίσκονται τόσο σε φτώχεια όσο και σε κίνδυνο κοινωνικού 

α̟οκλεισµού αυξάνεται. Υ̟ό το ̟ρίσµα της συνολικής εκτίµησης ότι το 2014 αναµένεται 

να είναι χειρότερο α̟ό το 2013, όσον αφορά την οικονοµική α̟όδοση, µ̟ορεί να 

αναµένει κανείς συντρι̟τικούς αριθµούς (Christou et al, 2013)128.  

 

Σε ορισµένες α̟ό τις χώρες της ΕΕ, συµ̟εριλαµβανοµένης της Ιρλανδίας (26,16%), 

Λιθουανίας (21,01%),  ∆ανίας (21,27%), Ισ̟ανίας (11,35%), Κύ̟ρου (8,11%), Ουγγαρίας 

(6,03%) και Μάλτας (5,10%), τα ̟οσοστά κινδύνου φτώχειας έχουν αυξηθεί αισθητά 

µεταξύ 2008 και 2010, και δείχνουν µια ε̟ιδείνωση της κατάστασης της φτώχειας στις  

χώρες αυτές, σε σύγκριση µε την κατάσταση ̟ριν α̟ό την κρίση. Στις ακόλουθες 11 

χώρες, τα άτοµα µε ανα̟ηρίες έχουν ̟ερισσότερες α̟ό 25% ̟ιθανότητες να είναι σε 

κίνδυνο φτώχειας: Βουλγαρία, Κύ̟ρος, Εσθονία, Ελλάδα, Ισ̟ανία, Φινλανδία, 

Λιθουανία, Λετονία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ηνωµένο Βασίλειο και τα κενά µεταξύ 

της κατάστασης των ατόµων µε και χωρίς ανα̟ηρία κυµαίνεται µεταξύ 8,6 ̟.µ στην 

Ελλάδα και 22,9 ̟.µ. στη Λετονία129. 

Σύµφωνα µε έρευνα της ΠΟΓΟ (2013), η οικονοµική κρίση θέτει σε αµφισβήτηση και 

συχνά καταργεί ̟ολλές α̟ό τις γυναικείες κατακτήσεις µε α̟οτέλεσµα να υ̟άρχει µια 

ο̟ισθοχώρηση, όσο αφορά τη θέση της γυναίκας. Οι ̟ολιτικές λιτότητας σε σχέση µε το 

εργατικό δυναµικό, ό̟ως είναι οι µειώσεις µισθών και οι ̟ερικο̟ές ωφεληµάτων 

̟λήττουν δι̟λά τις γυναίκες, οι ο̟οίες στατιστικά βιώνουν τη φτώχεια σε µεγαλύτερο 
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βαθµό α̟ό ό,τι οι άντρες. Σύµφωνα µε την έρευνα, η κατάργηση και η µείωση 

ε̟ιδοµάτων, ό̟ως είναι για ̟αράδειγµα η κατάργηση του ε̟ιδόµατος της µάνας, του 

ε̟ιδόµατος γάµου και η µείωση του ε̟ιδόµατος µητρότητας, τοκετού και τέκνου, 

̟λήττουν την οικογένεια και α̟οδυναµώνουν την ̟ροσ̟άθεια για ισότητα. Με τον ίδιο 

τρό̟ο η µετανάστρια βιώνει το φαινόµενο τρι̟λά, αφού µαζί µε τα ̟ιο ̟άνω βιώνει τη 

δυσκολία ε̟ικοινωνίας και ένταξης, την α̟όρριψη και το ρατσισµό. Με τον ίδιο τρό̟ο, η 

ανά̟ηρη γυναίκα, η οµοφυλόφιλη και άλλες οµάδες βιώνουν δι̟λές και τρι̟λές µορφές 

διακρίσεων και ανισότητας130.  

Πέραν όµως της ανεργίας, ό̟ως φαίνεται α̟ό τα α̟οτελέσµατα της ίδιας έρευνας, τα 

εργασιακά δικαιώµατα τον τελευταίο χρόνο έχουν δεχθεί σηµαντικό ̟λήγµα, εφόσον τα 

̟οσοστά ̟ου αφορούν σε µειώσεις και καταργήσεις ωφεληµάτων είναι ̟ολύ ψηλά. Το 

60,4% δέχθηκε µείωση µισθού, το 35,1% εξαναγκάστηκε σε ευέλικτες µορφές εργασίας, το 

31,7% δεν έχει λάβει 13ο µισθό, ενώ το 25,3% δήλωσε ότι έχουν αυξηθεί οι ώρες εργασίας, 

χωρίς να αυξηθεί ο µισθός τους. Φαίνεται λοι̟όν ότι η οικονοµική κρίση έχει οδηγήσει 

στη λήψη διάφορων µέτρων ̟ου µε τη σειρά τους οδήγησαν σε σοβαρές µειώσεις, τόσο 

στο ολικό εισόδηµα της οικογένειας όσο και στα εισοδήµατα των γυναικών131. Στην ίδια 

έρευνα καταδεικνύεται ότι  µεγάλη µερίδα  γυναικών, το 60% έχει στεγαστικό δάνειο, 

ακολουθεί το 30% ̟ου έχει δάνειο για αγορά αυτοκινήτου, 21% ̟ου έχει σ̟ουδαστικό 

δάνειο και τέλος το 20% έχει κά̟οιο καταναλωτικό δάνειο. Πολύ σηµαντικά όµως είναι 

τα α̟οτελέσµατα για τη δυνατότητα α̟ο̟ληρωµής τους. Φαίνεται ότι λόγω της 

οικονοµικής κρίσης µεγάλο ̟οσοστό αδυνατεί να ̟ροχωρήσει στην κανονική 

α̟ο̟ληρωµή των δανείων του, ό̟ως έ̟ραττε ̟ροτού ξεσ̟άσει η κρίση. Το γεγονός αυτό 

µ̟ορεί να ε̟ηρεάσει την ̟οιότητα ζωής των νέων γυναικών, εάν αναλογιστούµε ότι τα 

δάνεια αφορούν βασικούς τοµείς της ζωής τους, ό̟ως είναι η µόρφωση, η στέγαση κλ̟. 
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Συνολικά λοι̟όν ̟αρατηρούµε ότι η οικονοµική κατάσταση των νέων γυναικών έχει 

ε̟ηρεαστεί σε µεγάλο βαθµό α̟ό την οικονοµική κρίση132.  

Στον τοµέα των κοινωνικών ̟αροχών/ε̟ιδοµάτων η οικονοµική κρίση είχε άµεσο 

αντίκτυ̟ο σε ένα αξιοσηµείωτο ̟οσοστό νέων γυναικών, αφού το 18,2%  του δείγµατος 

έχει εισόδηµα ̟ου στηρίζεται λιγότερο ή ̟ερισσότερο σε κρατικά ε̟ιδόµατα. Α̟ό αυτές, 

το 27% ε̟ηρεάστηκε α̟ό την α̟οκο̟ή τους. Στις ερωτηθείσες συµ̟εριλαµβάνονται 

φοιτήτριες ̟ου λαµβάνουν φοιτητική χορηγία, µητέρες ̟ου λαµβάνουν ε̟ίδοµα τέκνου 

κ.ο.κ. ∆εδοµένου ότι τα κρατικά ε̟ιδόµατα δίνονται για κάλυψη βασικών αναγκών, τότε 

η µείωση τους δυσχεραίνει άµεσα και την οικονοµική θέση της νέας γυναίκας και 

ε̟ηρεάζει την ̟οιότητα ζωής της (ΠΟΓΟ, 2013)133.  

Στη συνέχεια ̟αρουσιάζεται στον ̟ίνακα η διαχρονική εξέλιξη του ̟οσοστού των 

ατόµων ̟ου διατρέχουν έµφυλο κίνδυνο φτώχειας ή έµφυλου κοινωνικού α̟οκλεισµού 

α̟ό το 2005 µέχρι το 2010 στην Κύ̟ρο και την Ε.Ε (27). 

 

 

 

 

 

 ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΧΩΡΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ΚΥΠΡΟΣ 23.9 23.3 22.7 19.7 20.2 22.6 26.8 27.4 27.6 24.6 24.2 25.4 

Ε.Ε 27 24.4 23.9 22.9 22.1 21.8 22.3 27.0 26.6 25.9 25.0 24.3 24.5 

Πίνακας 23: Εξέλιξη του ̟οσοστού των ατόµων ̟ου διατρέχουν έµφυλο κίνδυνο 
φτώχειας ή έµφυλου κοινωνικού α̟οκλεισµού   Πηγή:. Eurostat 
 
 

Παρατηρείται µια αύξηση και στα δυο φύλα µεταξύ των ετών 2008 και του 2010. Οι χώρες 

στις ο̟οίες ̟αρατηρήθηκαν οι ̟ιο δραµατικές αυξήσεις (άνω του 1%) στην εισοδηµατική 
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φτώχεια µεταξύ 2009 και 2010 είναι η Κροατία, η Κύ̟ρος, η Ιρλανδία, η Λιθουανία, η 

Σλοβενία, η Σλοβακική ∆ηµοκρατία και η Ισ̟ανία για τους άνδρες και η Κροατία, η 

Ιρλανδία για τις γυναίκες134. 

Ο ̟ίνακας ̟ου ακολουθεί καταγράφει την εξέλιξη του έµφυλου ρίσκου φτώχειας.     

  

ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΧΩΡΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ΚΥΠΡΟΣ 14,5 13,5 13,5 14.0 14.4 15,5 17,6 17,7 17,4 18,3 17,9 18,5 

Ε.Ε 27 15,6 15,7 15,7 15,5 15,4 15,7 17,0 17,2 17,3 17,4 17,1 17,1 

 Πίνακας24: 135 εξέλιξη του έµφυλου ρίσκου φτώχειας136 

                 

Παρατηρείται αύξηση τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες α̟ό το 2008 µέχρι το 

2010. Σε ό, τι αφορά την ̟ρόβλεψη του ̟οσοστού εξάρτησης των ηλικιωµένων στην 

Κύ̟ρο και στην Ε.Ε (27), ο ̟αρακάτω ̟ίνακας µε αυξητικές τάσεις είναι α̟ογοητευτικός.  

 

ΧΩΡΑ 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

Ε.Ε27 25,9 28,5 31,4 34,6 38,3 42,3 45,5 48,0 50,2 51,8 52,6 

Κύ̟ρος 18,6 21,6 24,9 28,,2 30,8 32,0 33,3 33,5 39,8 43,8 47,6 

Πίνακας 25:137. Πρόβλεψη ̟οσοστού εξάρτησης των ηλικιωµένων (%) 
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 το ποσοστό κινδύνου φτώχειας ορίζεται ως το ποσοστό των ατόµων µε ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµα (µετά τις 
κοινωνικές παροχές) κάτω από το ποσοστό κινδύνου φτώχειας όριο, το οποίο ορίζεται στο 60% του εθνικού διάµεσου 

t. 
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Α̟ογοητευτική η κατάσταση σε ότι αφορά τον κίνδυνο φτώχειας, αφού φαίνεται ότι 

ε̟ηρεάζει και θα συνεχίσει να ε̟ηρεάζει νεαρά άτοµα, ευάλωτες οµάδες ̟ληθυσµού και 

̟ερισσότερες γυναίκες α̟ό τους άντρες. 

  

Η εκ̟αίδευση είναι ένα άλλο µεγάλο κεφάλαιο ̟ου ̟ρέ̟ει να εξεταστεί σε συνθήκες 

οικονοµικής κρίσης και βαθειάς οικονοµικής ύφεσης.  

 

VII. ΕΜΦΥΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Σύµφωνα µε τη European Commission (2013), στον τοµέα της διά βίου µάθησης η 

Κύ̟ρος ̟αίρνει µόλις 38 µονάδες έναντι 41,8 ̟ου είναι ο µέσος όρος στην Ε.Ε. 

27 138 . Εξάλλου σύµφωνα µε το EIGE (2013), οι γυναίκες στην Κύ̟ρο σήµερα 

ολοκληρώνουν την τριτοβάθµια εκ̟αίδευση κι έχουν ̟άψει να ε̟ιλέγουν τα 

̟αιδαγωγικά για τις σ̟ουδές τους, αφού τα τελευταία στοιχεία θέλουν ̟ρώτο στις 

̟ροτιµήσεις τους τον κλάδο της ∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων 139 . Αυτό θα βοηθήσει στη 

µείωση του έµφυλου ε̟αγγελµατικού διαχωρισµού. 

 

Η συµµετοχή στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκ̟αίδευση των Κύ̟ριων ανδρών και 

γυναικών έχει αυξηθεί σταθερά κατά την τελευταία δεκαετία. Οι γυναίκες φαίνεται να 

έχουν ίση ̟ρόσβαση στην εκ̟αίδευση. Το 2012, το 73,6% των Κύ̟ριων γυναικών και 

ανδρών ̟αρακολούθησαν δευτεροβάθµια εκ̟αίδευση, ̟οσοστό ̟ου είναι και στις δύο 

κατηγορίες ελαφρώς ̟άνω α̟ό τον µέσο όρο της ΕΕ-27 (70,9% και 70,8%). Όσον αφορά 

στην τριτοβάθµια εκ̟αίδευση, οι Κύ̟ριες γυναίκες και άνδρες ξε̟ερνούν σαφώς το µέσο 

όρο της ΕΕ-27. Το 37,5% των γυναικών έλαβαν εκ̟αίδευση ̟ανε̟ιστηµιακού ε̟ι̟έδου / 
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κολέγιο (έναντι 25,8% στην ΕΕ-27 κατά µέσο όρο). Περαιτέρω, το 32.2.% των Κύ̟ριων 

ανδρών α̟οφοίτησαν τριτοβάθµια εκ̟αίδευση (έναντι 23,1% στην ΕΕ-27 κατά µέσο όρο). 

Τα ε̟ί̟εδα εκ̟αίδευσης σε γενικές γραµµές έχουν θετική εξέλιξη κατά την τελευταία 

δεκαετία. Το ̟οσοστό των ανδρών και των γυναικών µε ̟τυχίο δευτεροβάθµιας 

εκ̟αίδευσης αυξήθηκε κατά ̟αρόµοιο τρό̟ο µε την τάση ̟ου ε̟ικρατούσε στην ΕΕ-27, 

ενώ στην τριτοβάθµια εκ̟αίδευση στην Κύ̟ρο αυξήθηκε σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό. 

Ιδιαίτερα το ̟οσοστό των γυναικών αυξήθηκε γρήγορα α̟ό 25,1% το 2002 σε  37,5% το 

2012, αλλά η ̟ρόκληση ̟αραµένει να ̟αρακινήσει τους/τις µαθητές/τριες να εισέλθουν 

σε ανδροκρατούµενους και γυναικοκρατούµενους τοµείς σ̟ουδών 140 . Έτσι, ενώ 

̟ερισσότερες γυναίκες φοιτούν σε ̟ανε̟ιστήµιο (58% σε σχέση µε 42% των ανδρών), 

σχετικά λίγες συνεχίζουν τη σταδιοδροµία στον τοµέα της έρευνας σε αντίθεση µε τους 

άνδρες, αφού τα στερεότυ̟α ̟ου αντιµετω̟ίζουν τα κορίτσια µε τις ευθύνες στην 

οικογενειακή φροντίδα καθώς και η ̟ροκατάληψη ̟ου οι γυναίκες µ̟ορεί να 

αντιµετω̟ίσουν, ε̟ηρεάζουν την ε̟ιλογή της σταδιοδροµίας τους 141 . Οι γυναίκες 

α̟οτελούν µειοψηφία µεταξύ του ερευνητικού ̟ροσω̟ικού της χώρας. Συγκεκριµένα, 

σύµφωνα µε την Στατιστική Υ̟ηρεσία Κύ̟ρου το 2009, οι γυναίκες ερευνήτριες ̟ου 

εργάζονται σε ερευνητικά κέντρα του δηµοσίου τοµέα, σε ερευνητικές δραστηριότητες 

ιδιωτικών ε̟ιχειρήσεων και αντίστοιχες δραστηριότητες ιδρυµάτων τριτοβάθµιας 

εκ̟αίδευσης ανέρχονται σε 603 (35,5%) σε σύνολο 1.696 ερευνητών. Ο αριθµός αυτός δεν 

̟εριλαµβάνει τεχνικό και υ̟οστηρικτικό ̟ροσω̟ικό των ερευνητικών δραστηριοτήτων 

των αντίστοιχων φορέων142. 

 

Τα στοιχεία α̟εικονίζονται στους ̟αρακάτω ̟ίνακες: 
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Πρόωρα α̟οχωρούντες α̟ό την εκ̟αίδευση και την κατάρτιση 

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ ΕΜΦΥΛΟ ΧΑΣΜΑ 

ΧΩΡΑ 2002 2008 2012 2002 2008 2012 2002 2008 2012 

Ε.Ε 28 14.9 12.7 10.9 19.0 16.7 14.4 4.1 4.0 3.5 

ΚΥΠΡΟΣ 11.0 9.5 7.0 22.3 19.0 16.5 11.3 9.5 9.5 
Πίνακας 26 143 : Πρόωρα α̟οχωρούντες α̟ό την εκ̟αίδευση και την κατάρτιση: % 
̟ληθυσµιακής οµάδας ηλικίας 18-24 µε την ̟ιο χαµηλή εκ̟αίδευση και σε µη ̟εραιτέρω 
εκ̟αίδευση ή κατάρτιση, ανά φύλο 
 

Παρατηρούµε ότι ̟αρέµεινε σταθερό το έµφυλο χάσµα στα άτοµα µε την ̟ιο χαµηλή 

εκ̟αίδευση και σε µη ̟εραιτέρω εκ̟αίδευση ή κατάρτιση ̟ου α̟οχωρούν α̟ό την 

εκ̟αίδευση την ̟ερίοδο 2008-2012, υ̟έρ των γυναικών όµως.  

Υ̟έρ των γυναικών είναι και ο ε̟όµενος ̟ίνακας 

Τριτοβάθµια εκ̟αίδευση ανά φύλο, ηλικιακή οµάδα 30-34 

 
 

 

 

Πίνακας 27:144: τριτοβάθµια εκ̟αίδευση ανά φύλο, ηλικιακή οµάδα 30-34 

Σύµφωνα µε µελέτη της European Commission (2013), η ε̟ίδραση της οικονοµικής 

κρίσης στους ̟ροϋ̟ολογισµούς της εκ̟αίδευσης φαίνεται κυρίως στις χώρες (Ιρλανδία, 

Ελλάδα, Ισ̟ανία, Γαλλία, Κύ̟ρος, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, 

Σλοβενία, Σλοβακία,  Ηνωµένο Βασίλειο και Ισλανδία). Περικο̟ές άνω του 5% 

̟αρατηρήθηκαν στην Ελλάδα, Ιταλία, Κύ̟ρο, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, 

Πορτογαλία, Ρουµανία,  Ηνωµένο Βασίλειο (Ουαλία) και Κροατία, ενώ µειώσεις µεταξύ 1 

και 5% ̟αρατηρήθηκαν στη Γαλλόφωνη Κοινότητα του Βελγίου, τη Βουλγαρία, τη 

Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισ̟ανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, 
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ΧΩΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ ΕΜΦΥΛΟ ΧΑΣΜΑ 

 2002 2008 2012 2002 2008 2012 2002 2008 2012 

Ε.Ε 28 24.4 34.2 39.9 22.5 27.8 31.5 -1.9 -6.4 -8.4 

ΚΥΠΡΟΣ 36.1 52.9 55.5 35.9 41.3 43.6 -0.2 -11.6 -11.9 
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τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, το Ηνωµένο Βασίλειο - Σκωτία σε ορισµένες τα ε̟όµενα 

χρόνια145.  

 

Στην ίδια µελέτη αναφέρεται ̟ως η Κύ̟ρος αναµένει µείωση των τρεχουσών δα̟ανών 

εκ̟αίδευσης κατά τουλάχιστον 3%, καθώς και µείωση του κόστους του ανθρώ̟ινου 

δυναµικού. Μέχρι το 2012, στην Κύ̟ρο,  Αυστρία,  Κροατία, και σε µικρότερο βαθµό στο 

Βέλγιο, ο αριθµός των εκ̟αιδευτικών συνέχισε να αυξάνεται, ενώ, την ίδια στιγµή, ο 

αριθµός των σ̟ουδαστών µειώθηκε κατά 3% και 5%. Η χρηµατοδότηση για τις 

στρατηγικές κεντρικού ε̟ι̟έδου και άλλους καθορισµένους ̟ροϋ̟ολογισµούς για την 

ανά̟τυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των µαθητών στο σχολείο έχουν µέχρι στιγµής 

διαφύγει σε µεγάλο βαθµό των ε̟ι̟τώσεων της οικονοµικής και χρηµατο̟ιστωτικής 

κρίσης. Ωστόσο, τέσσερις χώρες (Ισ̟ανία, η Κύ̟ρος, Πολωνία και Ισλανδία) αναφέρουν 

ότι οι δηµόσιες δα̟άνες για εξο̟λισµό των ΤΠΕ στα σχολεία έχει µειωθεί τα τελευταία 

χρόνια, ως α̟οτέλεσµα της οικονοµικής ύφεσης146. 

 

Σε ότι αφορά αλλαγές στους ̟ροϋ̟ολογισµούς εκ̟αίδευσης 2010-2012 ̟αρατηρείται σε 

έξι χώρες (Ελλάδα, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουµανία και Ισλανδία) να 

έχουν µειωµένο εθνικό ̟ροϋ̟ολογισµό για την ̟αιδεία τους ̟ερισσότερο α̟ό 5% το 

2011, και σε οκτώ χώρες έγιναν ̟αρόµοιες µειώσεις το 2012 (Ελλάδα, Ιταλία, Κύ̟ρος, 

Λιθουανία, Λετονία, Πορτογαλία, Ηνωµένο Βασίλειο - Ουαλία, και Κροατία). Το 2012, η 

̟ιο σηµαντική µείωση του ̟ροϋ̟ολογισµού είναι εµφανής στην Κύ̟ρο, ̟ερί̟ου 15%, 

κυρίως λόγω των ̟ερικο̟ών στην τριτοβάθµια εκ̟αίδευση κατά ̟ερί̟ου 30%. Στην 

Κύ̟ρο, υ̟ήρχαν ε̟ίσης συγχωνεύσεις και κλείσιµο των σχολείων λόγω της µείωσης του 

αριθµού µαθητών. Το 2012, οι µεγαλύτερες µειώσεις ̟ροϋ̟ολογισµών σηµειώθηκαν στη 

                                                           
145

 European Commission/EACEA/Eurydice, 2013. Funding of Education in Europe 2000-2012: The Impact of the 

Economic Crisis. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 
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Λετονία (̟ερί̟ου 9%) και Κύ̟ρο, Ιταλία και Κροατία (̟ερί̟ου 7%) (European 

Commission, 2013)147.  

 

Σε ότι αφορά το ̟οσοστό των δα̟ανών ̟ου διατίθενται για την εκ̟αίδευση του 

ανθρώ̟ινου δυναµικού, το 2012 µόνο µερικές χώρες ̟αρουσίασαν σηµαντικές µειώσεις, 

̟ου αντι̟ροσω̟εύουν ̟άνω α̟ό 8 ̟οσοστιαίες µονάδες (Βουλγαρία, Κύ̟ρος, Πολωνία 

και Σλοβακία) 148.  

 

Η εικόνα σ’ ότι αφορά τις ̟ρόσφατες αλλαγές στους µισθούς και ε̟ιδόµατα 

εκ̟αιδευτικών καταδεικνύει ότι σε ̟ολλές χώρες υ̟ήρξε µείωση, ενώ στην Κύ̟ρο, το 

2010 και το 2011, οι µισθοί των εκ̟αιδευτικών αυξήθηκαν ̟ερί̟ου 4% ετησίως. Ωστόσο, 

το 2012, λόγω των δηµοσιονοµικών ̟εριορισµών δεν δόθηκε η ΑΤΑ. Ε̟ι̟λέον, α̟ό τον 

Οκτώβριο του 2011, η σταδιακή µείωση των µηνιαίων α̟οδοχών έχει ε̟ιβληθεί µε 

̟ροοδευτικούς συντελεστές ̟ου ξεκινούν α̟ό 2,5% για ακαθάριστες µηνιαίες α̟οδοχές 

̟ου κυµαίνονται µεταξύ 2501 ευρώ και 3500 ευρώ, και  4% για τους µισθούς ̟ου είναι 

υψηλότεροι α̟ό 4501 ευρώ. Το 75% των εκ̟αιδευτικών είναι γυναίκες149. 

 

Στην Κύ̟ρο, οι γυναίκες ήταν η ̟λειοψηφία των συµµετεχόντων σε διάφορα έργα του  

ΕΚΤ ̟ου συγχρηµατοδοτούσαν ∆ια Βίου Μάθησης (∆ΒΜ) έργα, φθάνοντας στο 86,3% 

των συµµετεχουσών στο «σύστηµα για την ̟ροώθηση της κατάρτισης και 

α̟ασχολησιµότητας των ανέργων» και 82,7% των συµµετεχουσών στο «σχέδιο για την 

ενδυνάµωση του ηλεκτρονικού αλφαβητισµού των ανέργων».  

 

Σηµαντικό ζήτηµα ̟ου ̟ρέ̟ει να εξεταστεί σε ̟ερίοδο κρίσης είναι η έµφυλη βία στην 

οικογένεια και αυτό ανα̟τύσσεται στο ε̟όµενο κεφάλαιο. 
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VIII. ΕΜΦΥΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Σύµφωνα µε το Euro-Mediterranean Human Rights Network,2014, η Κύ̟ρος διαθέτει ένα 

ολοκληρωµένο νοµοθετικό ̟λαίσιο για την κατα̟ολέµηση της ενδοοικογενειακής βίας, 

και έχει υιοθετήσει ένα Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Πρόληψη και Κατα̟ολέµηση της 

Βίας στην Οικογένεια (2010-2013). Ωστόσο, µία α̟ό τις µεγαλύτερες ̟ροκλήσεις στην 

κατα̟ολέµηση της είναι η αναγνώριση ότι οι γυναίκες είναι τα κύρια θύµατα αυτής της 

βίας, και οι άνδρες είναι οι δράστες. Υ̟άρχει ̟αντελής έλλειψη της διάστασης του φύλου 

στον τοµέα της ̟ρόληψης και της ̟αροχής υ̟ηρεσιών. Οι Κρατικές υ̟ηρεσίες για την 

υ̟οστήριξη και ̟ροστασία των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας είναι ανε̟αρκείς για να 

αντα̟οκριθούν στις ανάγκες του θύµατος 150).  

          

Τα ̟οσοστά των γυναικών είναι µεγαλύτερα των ανδρών και σε ό,τι αφορά την άσκηση 

βίας εναντίον τους: α̟οτελούν το 31,9% των θυµάτων των ̟ιο σοβαρών αδικηµάτων 

(EIGE,2013)151. Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του Συνδέσµου για την Πρόληψη και 

Αντιµετώ̟ιση της Βίας στην Οικογένεια, οι ̟ερι̟τώσεις ενδοοικογενειακής βίας έχουν 

τρι̟λασιαστεί κατά τη διάρκεια των ετών 2004-2009 (α̟ό 397 ̟ερι̟τώσεις το 2004 σε 1148 

̟ερι̟τώσεις το 2009). Η συντρι̟τική ̟λειοψηφία των θυµάτων κατά την ̟ερίοδο αυτή 

ήταν γυναίκες µε 83% το 2009 σε σύγκριση µε το 8,6% των ανδρών. Α̟ό τις ̟ερι̟τώσεις 

αυτές, το 82% ταξινοµήθηκαν ως ψυχολογική βία, το 44% σωµατική βία, το 0,7% 

σεξουαλική βία. Τα στοιχεία δείχνουν µία ε̟ικάλυψη µορφών βίας, α̟οδεικνύοντας ότι 

σε ̟ολλές ̟ερι̟τώσεις αφορούν τόσο τη σωµατική όσο και την ψυχολογική βία. Αυτή η 
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τάση των µορφών βίας έχει ̟αραµείνει ̟ερισσότερο ή λιγότερο συνε̟ής κατά την 

̟ερίοδο 2004-2009 (MIGS, 2011)152.          

          

 Εξάλλου σύµφωνα µε µελέτη του European Women Lobby (2013), η βία στην Κύ̟ρο 

κατά των γυναικών αντιµετω̟ίζεται µέσα α̟ό το ̟εριοριστικό ̟ρίσµα της 

«ενδοοικογενειακής βίας», και συγκαλύ̟τει διαρθρωτικές ανισότητες των φύλων και 

εµ̟οδίζει τη δηµιουργία εξειδικευµένων υ̟ηρεσιών. Ο αριθµός των κλήσεων σε γραµµές 

βοήθειας ενδοοικογενειακής βίας υ̟ερδι̟λασιάστηκε α̟ό 551 υ̟οθέσεις το 2001 σε 1320 

το 2011. Κατά τη διάρκεια αυτής της ̟εριόδου, το 80% των καλούντων ήταν γυναίκες. 

Στην Κύ̟ρο υ̟άρχουν 0,14 θέσεις στα καταφύγια για γυναίκες θύµατα βίας ανά 10.000 

κατοίκους. Η Κύ̟ρος έχει ένα α̟ό τα χαµηλότερα ̟οσοστά καταδίκης για όλες τις 

µορφές βίας κατά των γυναικών στην Ευρώ̟η153. Αναφέρεται ε̟ίσης ότι η Κύ̟ρος ̟ρέ̟ει 

να υ̟ογράψει τη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώ̟ης για την Πρόληψη της βίας και 

αυτό θα ήταν ̟ολύ δα̟ανηρό στο τρέχον οικονοµικό κλίµα (Euromediteranean Human 

Rights Network, 2014)154. 

 

Το ̟ρώτο τρίµηνο του 2013 καταγράφηκαν α̟ό τον Σύνδεσµο Πρόληψης και 

Αντιµετώ̟ισης της Βίας στην Οικογένεια συνολικά 403 ̟εριστατικά. Α̟ό αυτά τα 217 

αφορούσαν σωµατική και ψυχολογική βία. Τα ̟ερισσότερα θύµατα (313) ήταν γυναίκες 

ενώ καταγράφηκαν 67 ̟αιδιά/θύµατα και 35 άνδρες. Το ̟ρώτο τρίµηνο του 2012 είχαν 

καταγραφεί 374 ̟εριστατικά155 .  
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Υ̟άρχει αύξηση στον αριθµό γυναικών θυµάτων βίας, αφού το 2012 είχαµε 374 

̟εριστατικά βίας και το 2013 είχαµε 403. 

 

Σε ότι αφορά τη συµµετοχή των γυναικών στη δηµόσια και ̟ολιτική ζωή, δυστυχώς η 

εικόνα είναι α̟ογοητευτική, όχι µόνο για την Κύ̟ρο αλλά και για άλλες χώρες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFISA Stella mpalambanidou dimosia kai politiiki zoi 

IX. ΕΜΦΥΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ 

8.1 ∆ΗΜΟΣΙΑ ΖΩΗ 

Στερεότυ̟α αφθονούν σε όλους τους τοµείς της δηµόσιας ζωής, α̟ό τις διαφηµίσεις στα 

µέσα µαζικής ενηµέρωσης, στις ειδήσεις, στο εκ̟αιδευτικό υλικό, ακόµη και στις δηλώσεις 

των ̟ολιτικών και στις ευρύτερες συζητήσεις. Οι δηµόσιες συζητήσεις γύρω α̟ό θέµατα 

ισότητας των φύλων είναι ελάχιστη, αν όχι εντελώς ανύ̟αρκτη την Κύ̟ρο (Εuropean 

Commission, 2013)156.  
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Κατά την τελευταία 20ετία δια̟ιστώνεται µια ταχεία αύξηση του αριθµού των γυναικών 

οι ο̟οίες υ̟ηρετούν στον δηµόσιο τοµέα ως ανώτερες υ̟άλληλοι. Το 2011 ο αριθµός των 

γυναικών οι ο̟οίες κατέχουν ανώτερες θέσεις υ̟αλλήλων στο δηµόσιο τοµέα είναι 

145.000, ή το 32.7% του συνολικού αριθµού των ανωτέρων δηµοσίων υ̟αλλήλων, έναντι 

µόλις 4 γυναικών (2.0% του συνόλου) το 1990 και 20.9% το 2001. Παρά τη βελτίωση αυτή, 

η α̟όκλιση µεταξύ ανδρών και γυναικών ανωτέρων δηµοσίων υ̟αλλήλων ̟αραµένει 

σηµαντική157. 

Σε ε̟ί̟εδο Ευρω̟αϊκής Ένωσης σύµφωνα µε µελέτη της European Commission, η 

ισορρο̟ία µεταξύ των φύλων είναι καλύτερη στα ανώτατα δικαστήρια σε εθνικό ε̟ί̟εδο, 

ό̟ου οι γυναίκες α̟οτελούν σχεδόν µια στους τρεις δικαστές (31%). Ωστόσο, ̟ρέ̟ει να 

σηµειωθεί ότι αυτό οφείλεται κυρίως στις µεγαλύτερες αναλογίες των γυναικών µεταξύ 

των ανώτερων δικαστών α̟ό τις ̟ιο ̟ρόσφατα ̟ροσχωρείσες χώρες, καθώς το ̟οσοστό 

της ΕΕ-15 είναι σηµαντικά χαµηλότερο σε µόλις 19 % των γυναικών Σε ολόκληρη την 

Ευρώ̟η, υ̟άρχουν µόνο ε̟τά χώρες ό̟ου υ̟άρχει µια καλή ισορρο̟ία µεταξύ των 

φύλων (τουλάχιστον 40% για κάθε φύλο) µεταξύ των δικαστών του ανώτατου 

δικαστηρίου (Ουγγαρία, Σερβία, Λετονία, Σλοβακία, Κροατία, Σουηδία και Νορβηγία ), 

και υ̟άρχουν ορισµένες ̟ερι̟τώσεις ̟ραγµατικής ανισορρο̟ίας µε λιγότερο α̟ό το 10% 

των γυναικών στο Ηνωµένο Βασίλειο, Κύ̟ρος, Πορτογαλία και Μάλτα και µόνο 

γυναίκες στο Λουξεµβούργο158. 

Τα εµ̟όδια είναι αισθητά α̟ό ά̟οψης συµµετοχής των γυναικών στη διαδικασία λήψης 

α̟οφάσεων. Μετά το κοινοβούλιο, στις το̟ικές εκλογές το 2011, η ̟αρουσία των 

γυναικών µειώθηκε α̟ό 14,3% σε 12,5%. Προς το ̟αρόν, µόνο η Ουγγαρία και η Μάλτα 

σκοράρουν χειρότερα α̟ό ότι η Κύ̟ρος για τις γυναίκες στο κοινοβούλιο (11%)159. 

8.2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ 
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Είναι ενδιαφέρον ότι, η έµφυλη κατανοµή δείχνει ότι το ενδιαφέρον στην Κύ̟ρο για την 

̟ολιτική µεταξύ αντρών και γυναικών έχει µειωθεί. Τέσσερεις  στους δέκα άνδρες, σε 

αντίθεση µε σχεδόν 2 στις 10 γυναίκες έχουν ένα έντονο ενδιαφέρον για την ̟ολιτική. Το 

2009 το ̟οσοστό των ανδρών καταγράφηκε στο 55%, ενώ για τις γυναίκες στο 35% 

(Orinos, 2013)160. 

Σύµφωνα µε το European Women Lobby, η ̟ολιτική συµµετοχή των γυναικών στην 

Κύ̟ρο αυξάνεται, αλλά σε ̟ολύ χαµηλό βαθµό και µε αργούς ρυθµούς, χωρίς τη βοήθεια 

νοµικών µέτρων. Ε̟ίµονα στερεότυ̟α και ̟ατριαρχικές δοµές εντός των ̟ολιτικών 

κοµµάτων, των µέσων ενηµέρωσης και την κοινωνία ̟αρεµ̟οδίζουν τη συµµετοχή των 

γυναικών161.  

Μελέτη του European Institute for Gender Equality (2013), αναφέρει ̟ως οι γυναίκες, σε 

σύγκριση µε τους άνδρες, σε µεγάλο βαθµό υ̟ο-εκ̟ροσω̟ούνται σε ορισµένους τοµείς 

της ̟ολιτικής ζωής και σωµάτων λήψης οικονοµικών α̟οφάσεων. 

 

Στα όργανα της ΕΕ οι γυναίκες α̟οτελούν το 33% των Μελών της Ευρω̟αϊκής 

Ε̟ιτρο̟ής, ενώ οι γυναίκες Ευρωβουλευτές το 36% του Ευρωκοινοβουλίου. Στα κράτη 

µέλη της ΕΕ,  οι γυναίκες αριθµούν το 24% των µελών στα υ̟ουργικά συµβούλια, το 26% 

των εθνικών κοινοβουλίων και το 30% των το̟ικών και ̟εριφερειακών αρχών162. 

 

Σύµφωνα µε το European Women Lobby (2013), η ̟ολιτική συµµετοχή των γυναικών 

στην Κύ̟ρο αυξάνεται, αλλά σε ̟ολύ χαµηλό βαθµό και µε αργούς ρυθµούς, χωρίς τη 

βοήθεια νοµικών µέτρων. Ε̟ίµονα στερεότυ̟α και ̟ατριαρχικές δοµές εντός των 

̟ολιτικών κοµµάτων, των µέσων ενηµέρωσης και την κοινωνία ̟αρεµ̟οδίζουν τη 

συµµετοχή των γυναικών163. Υ̟άρχουν αυξοµειώσεις στη συµµετοχή των γυναικών στην 
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̟ολιτική ζωή τα τελευταία χρόνια  σήµερα υ̟άρχει µια γυναίκα υ̟ουργός (3 στην 

̟ροηγούµενη κυβέρνηση), 1 γυναίκα ευρωβουλευτής (2 στην ̟ροηγούµενη σύνθεση της) 

και 7 µόνο γυναίκες στα έδρανα της κυ̟ριακή βουλής.  

 

Η έµφυλη κατανοµή στην Κύ̟ρο δείχνει ότι το ενδιαφέρον για την ̟ολιτική µεταξύ 

αντρών και γυναικών µειώθηκε. Τέσσερεις  στους δέκα άνδρες, σε αντίθεση µε 2 σχεδόν 

στις 10 γυναίκες έχουν ένα έντονο ενδιαφέρον για την ̟ολιτική. Το 2009 το ̟οσοστό των 

ανδρών καταγράφηκε στο 55%, ενώ για τις γυναίκες στο 35% (Ορεινός,2013) 164 .Ο 

̟αρακάτω ̟ίνακας ̟αρουσιάζει συγκριτικά  στοιχεία της Κύ̟ρου µε την Ε.Ε 28 του 

̟οσοστού των γυναικών σε σώµατα λήψης α̟οφάσεων α̟ό το 2003 µέχρι το 2013. 

 
 
 
 
 
 
Πίν
ακα
ς 
28

165: Ποσοστό γυναικών στα σώµατα λήψης α̟οφάσεων στην ̟ολιτική ζωή   
 

Στην Κύ̟ρο, η γυναικεία εκ̟ροσώ̟ηση στη Βουλή αντιστοιχεί µόλις στο 12,5%, δηλαδή 7 

γυναίκες α̟ό τους 56 βουλευτές, ενώ στην Ευρωβουλή οι γυναίκες στην κυ̟ριακή 

αντι̟ροσω̟εία είναι το 16,5%, δηλαδή 1 α̟ό τα έξι µέλη. Στο Υ̟ουργικό Συµβούλιο, 

υ̟άρχει µία γυναίκα α̟ό τους 11 υ̟ουργούς, δηλαδή ̟οσοστό 9.1%, ενώ α̟ό τους 5 

συνταγµατικούς αξιωµατούχους οι 2 είναι γυναίκες, και α̟ό τους 5 Ε̟ιτρό̟ους οι 4 είναι 

γυναίκες. Στην Το̟ική Αυτοδιοίκηση, η γυναικεία αντι̟ροσώ̟ευση αντιστοιχεί στο 18%, 
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Υ̟ουργοί (%) Εθνικά 
κοινοβούλια(%) 

Μέλη συµβουλίων 
των µεγαλύτερων 
εισηγµένων 
εταιρειών(%) 

ΧΩΡΑ 2003 2010 2013 2003 2010 2013 2003 2010 2013 

Ε.Ε 28 24 26 27 22 24 27.9 9 12 18 

ΚΥΠΡΟΣ 9 17 8 11 13 14 6 4 7 
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αριθµώντας 84 α̟ό 472 ∆ηµοτικούς Συµβούλους, ενώ δεν υ̟άρχει ούτε µία γυναίκα 

∆ήµαρχος. Στο ∆ικαστικό Σώµα, οι γυναίκες κατέχουν το 44% του συνολικού αριθµού 

δικαστών ενώ στο Ανώτατο ∆ικαστήριο ο αριθµός των γυναικών αυξήθηκε και σήµερα 

είναι 3 α̟ό τους 13 δικαστές. Στη ∆ηµόσια Υ̟ηρεσία, οι γυναίκες κατέχουν το 33% των 

ανώτερων θέσεων ενώ ̟ρόσφατα η Κυβέρνηση ̟ροχώρησε στο διορισµό γυναίκας 

Ε̟ιτρό̟ου Ισότητας, η ο̟οία, µεταξύ άλλων, έχει την ευθύνη της ̟ροώθησης της 

κυβερνητικής ̟ολιτικής σε θέµατα ισότητας166.  

 

Παρόλο ̟ου τα τελευταία χρόνια υ̟ήρξε µια αύξηση στον αριθµό των γυναικών οι 

ο̟οίες συµµετέχουν στις διαδικασίες λήψεις α̟οφάσεων, oι γυναίκες συνεχίζουν να 

α̟οτελούν µειοψηφία αφού η αύξηση ήταν µικρή (α̟ό 23.6% το 2008, σε 24.7% το 2011 

και σε 25.6% το 2013)167. Στις θέσεις-κλειδιά µόλις ̟ρόσφατα είχαµε την ̟ρώτη διοικήτρια 

της Κεντρικής Τρά̟εζας της Κύ̟ρου µε γενικότερα τα ̟οσοστά σε τέτοιες θέσεις να είναι 

0% για τις γυναίκες και 100% για τους άνδρες. Ο µέσος όρος συµµετοχής στην Ε.Ε. είναι 

18% για τις γυναίκες και 82% για τους άνδρες. Οι γυναίκες συµµετέχουν κατά 4% µόνο, 

σε διοικητικά συµβούλια οργανισµών, σε συµβούλια εταιρειών και γενικά σε διοικητικές 

Αρχές και οι άνδρες φυσικά καταλαµβάνουν το υ̟όλοι̟ο 96%168. 

Η ε̟ίδοση της Κύ̟ρου σε ότι αφορά το ∆είκτη Ισότητας στο σύνολο των κρατών µελών 

της ΕΕ, ο ο̟οίος λαµβάνει υ̟όψη της τον ̟αράγοντα των ανισοτήτων ̟ου 

καταγράφονται ως ̟ρος την κατανοµή της ̟ολιτικής και οικονοµικής δύναµης µεταξύ 

των φύλων διαµορφώνεται 12,2 έναντι 38,0 ̟ου είναι ο µέσος όρος των χωρών της ΕΕ27. 

Με βάση την ε̟ίδοση αυτή η Κύ̟ρος κατατάσσεται στην 27η θέση µεταξύ των χωρών της 

ΕΕ. Η µεγαλύτερη ε̟ίδοση στον τοµέα αυτό ε̟ιτυγχάνεται α̟ό τη Σουηδία (74.3). 
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 Στις πρόσφατες ευρωεκλογές µειώθηκε η γυναικεία εκπροσώπηση µε µια µόνο γυναίκα  
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 Οµιλία  Αλεξάντρας Ατταλίδου, στην εκδήλωση µε θέµα «Ευρωεκλογές 2014: Ήρθε η ώρα της ποσόστωσης;» το 

οποίο συνδιοργάνωσε το Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο µε το Γραφείο της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως στο 
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Ιδιαίτερα ασθενής είναι η θέση της χώρας όσον αφορά στις ̟αρατηρούµενες ανισότητες 

στην κατανοµή της οικονοµικής δύναµης µεταξύ των δύο φύλων (4,7 µονάδες, 27η θέση 

µεταξύ των χωρών – µελών), ενώ σχετικά µε την κατανοµή της ̟ολιτικής δύναµης η 

ε̟ίδοση της χώρας είναι 31,9 (23η θέση µεταξύ των χωρών της ΕΕ-27)169. 

Σε ότι αφορά τη δηµόσια και ̟ολιτική ζωή η άσχηµη εικόνα δε συνδέεται µε τις συνέ̟ειες 

της οικονοµικής κρίσης, αλλά µε ̟ατριαρχικές αντιλήψεις και στερεότυ̟α. 

Η υγεία α̟οτελεί ένα άλλο σηµαντικό θέµα ̟ου θα εξεταστεί στη µελέτη αυτή στο 

ε̟όµενο κεφάλαιο, αφού γίνονται σηµαντικές ̟ερικο̟ές σε ια ̟ροσ̟άθεια µείωσης των 

δηµόσιων δα̟ανών. 

Χ.  ΕΜΦΥΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

Μελέτη της Ε.Ε (2014), αναφέρει ότι η κατάσταση της υγείας α̟οτελεί καθοριστικό 

̟αράγοντα για την ευηµερία και τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας ενός ατόµου. Ένας 

υγιής ̟ληθυσµός συνδέεται µε καλύτερο µορφωτικό ε̟ί̟εδο, καλύτερα κέρδη και 

µισθούς, µεγαλύτερη συµµετοχή στην αγορά εργασίας και αύξηση του αριθµού των ωρών 

εργασίας σε ώριµη ηλικία. Η υγεία φαίνεται ε̟ίσης να σχετίζεται θετικά µε την 

οικονοµική ανά̟τυξη και την κοινωνική ευηµερία. Σε γενικές γραµµές, ο αριθµός των 

ετών υγιούς ζωής είναι ελαφρώς υψηλότερο για τις γυναίκες ̟αρά για τους άνδρες. 

Υ̟ήρξε µια γενική αύξηση στο ̟ροσδόκιµο υγιούς ζωής για τις γυναίκες στην 

̟λειοψηφία των χωρών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Η µεγαλύτερη αύξηση σηµειώθηκε στην 

Αυστρία (2 έτη) και Εσθονία (1,6 έτη). Υ̟ήρχαν έξι χώρες ό̟ου για τις γυναίκες µειώθηκε 

(Ελλάδα, Κύ̟ρος, Λιθουανία, Ρουµανία, Σλοβενία, Αγγλία), µε τη µεγαλύτερη µείωση να 

̟αρατηρείται στη Ρουµανία και τη Σλοβενία κατά 2,8 και 2,5 χρόνια αντίστοιχα. ∆εν 

σηµειώθηκε καµία αλλαγή στη Φινλανδία και την Ουγγαρία.170. 
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 Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και 
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Σχετική διαφορο̟οίηση µεταξύ των δύο φύλων υ̟άρχει και ως ̟ρος το βαθµό 

̟εριορισµού των συνήθων δραστηριοτήτων των ̟ολιτών λόγω κά̟οιου ̟ροβλήµατος 

υγείας. Με βάση τα ίδια στοιχεία το 6,5% του γυναικείου ̟ληθυσµού έχει ̟εριορίσει σε 

σηµαντικό βαθµό τις συνήθεις δραστηριότητές του λόγω ̟ροβληµάτων υγείας, έναντι 

5,8% του ανδρικού ̟ληθυσµού. Τα αντίστοιχα ̟οσοστά για όσους έχουν ̟εριορίσει σε 

κά̟οιο µόνο βαθµό τις δραστηριότητές του διαµορφώνονται σε 10,2% για τους άνδρες 

και 13,6% για τις γυναίκες171. 

 

        

  Έχουν εισαχθεί νέα ή υψηλότερα τέλη στις ε̟ισκέψεις και συνταγές φαρµάκων σε 

αρκετές ευρω̟αϊκές χώρες, ό̟ως η Κύ̟ρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η 

Πορτογαλία και Σλοβακία. Θα ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί ότι οι γυναίκες είναι ̟ιο ̟ιθανό να 

κάνουν χρήση των γενικών ιατρών, οδοντιάτρων και των υ̟ηρεσιών εναλλακτικής 

ιατρικής (Bettio et al,2012)172.  

        

Εξάλλου µελέτη του Eurofound (2014), αναφέρει ότι οι µεγαλύτερες αυξήσεις στην 

ικανο̟οίηση α̟ό την υγεία µεταξύ 2003 και του 2011 ̟αρατηρήθηκαν στη Σλοβακία, τη 

Λετονία, την Πορτογαλία και τη Βουλγαρία (+0.6, +0.5, +0.4 +0.4 και), και οι µεγαλύτερες 

µειώσεις στη Γερµανία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και τη ∆ανία (-0.5, -0.3, -0.3, -0.3 και). Οι 

χώρες µε τα υψηλότερα ̟οσοστά ικανο̟οίησης στην υγεία το 2011 ήταν η Κύ̟ρος, η 

∆ανία και η Ιρλανδία (8,4, 8,0 και 8,0). Λιγότερο ήταν ικανο̟οιηµένοι οι άνθρω̟οι στη 

Λετονία, Εσθονία και Ουγγαρία (6.5, 6.6 και 6.7)173. Συνολικά, στην Ευρώ̟η των 27, η 

αντιλη̟τή ̟οιότητα της ιατροφαρµακευτικής ̟ερίθαλψης είναι αρκετά σταθερή. Το 2011, 

ήταν 6,3, έναντι 6,1 το 2007 και 6,2 το 2003. Σε σύγκριση µε το 2003, το 2011, η αντιλη̟τή 
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̟οιότητα της υγείας ήταν υψηλότερη σε 15 χώρες, η ίδια σε 3 χώρες και χαµηλότερη σε 9 

χώρες174. 

 

Τα νοσοκοµεία και οι υ̟ηρεσίες υγείας ̟ου είναι ̟αραδοσιακά η κύρια ̟ηγή των 

δα̟ανών για την υγεία, ήταν στο ε̟ίκεντρο ̟ολλών µέτρων ̟ου α̟οσκο̟ούν στη µείωση 

του κόστους και τη δηµιουργία α̟οδοτικότητας. Εκτός α̟ό τα µέτρα αυτά, τα 

νοσοκοµεία και οι υ̟ηρεσίες ιατρικής ̟ερίθαλψης έχουν ̟ιεστεί να αυξήσουν την 

α̟οδοτικότητα και ̟αραγωγικότητα τους για να είναι σε θέση να έχουν το ίδιο ε̟ί̟εδο 

̟οιότητας, φροντίδας και ασφάλειας µε µειωµένα ε̟ί̟εδα ̟όρων. Προκειµένου να 

αντιµετω̟ίσουν το µειωµένο ̟οσό των διαθέσιµων ̟όρων για την υγειονοµική 

̟ερίθαλψη, ορισµένες χώρες έχουν θεσ̟ίσει µέτρα ̟ου ε̟ηρεάζουν άµεσα τους ασθενείς 

ή το σύνολο του ̟ληθυσµού. Ορισµένες χώρες έχουν εισαγάγει µεταρρυθµίσεις στην 

υγεία και την κοινωνική ασφάλιση, τρο̟ο̟οίησαν τη διαδικασία για τον υ̟ολογισµό 

των ̟αροχών, µείωσαν το ̟οσοστό ασφάλισης ασθενείας και το ανώτατο όριο για τη 

βάση αξιολόγησης της ̟ριµοδότησης ή την αξιολόγηση του δικαιώµατος και τα όρια για 

τη λήψη των ̟αροχών ασθενείας. Οι ̟ιο σηµαντικές αυξήσεις στις ̟ληρωµές ̟ου έγιναν 

α̟ό ̟ολίτες ήταν για θερα̟είες, ε̟ισκέψεις, νοσήλια και φάρµακα. Νέες και ̟ιο άµεσες 

̟ληρωµές στα νοσοκοµεία έχουν εµφανιστεί και οι υ̟άρχουσες έχουν αυξηθεί 

(HOPE,2011)175. P  

 

Η ηλικία κατά την ο̟οία αρχίζουν να ̟αρουσιάζονται τα ̟ρώτα σοβαρά ̟ροβλήµατα 

υγείας και οι Κύ̟ριες φαίνεται να αρρωστούν είναι στα 64,2 τους χρόνια και οι άνδρες 

στα 65,1. Ωστόσο, γενικά, στον τοµέα της υγείας η Κύ̟ρος ̟αίρνει βαθµολογία 91,1 (α̟ό 

τα 100) . Σε ό,τι αφορά την Ευρώ̟η γενικά, ̟αρατηρείται µια διαφορά 5 ̟οσοστιαίων 

µονάδων µεταξύ της υγείας των γυναικών και των ανδρών, µε τις γυναίκες να ζουν 

καλύτερα. Στην Κύ̟ρο και τα δύο φύλα βρίσκονται σε ̟ολύ καλή κατάσταση και ̟άνω 
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α̟ό τον µέσο όρο της ΕΕ 27. Η δε διαφορά µεταξύ Κυ̟ρίων γυναικών και Κυ̟ρίων 

ανδρών είναι 5% (γυναίκες 66% και άνδρες 71%) (European Commission, 2013)176.  

 

Το Μνηµόνιο στην Κύ̟ρο, εισάγει ή αυξάνει τα τέλη, σε µια ̟ροσ̟άθεια να 

δηµιουργηθεί ένα βιώσιµο σύστηµα υγείας. Υ̟ογραµµίζεται η ανάγκη να αξιολογηθεί εκ 

νέου το σύστηµα των κατηγοριών και τον ̟εριορισµό της ̟ρόσβασης σε ασθενείς µε 

χρόνια νόσο. Ε̟ίσης καθορίζει τη συµβολή (1,5% ε̟ί του ακαθάριστου µισθού) των 

δηµοσίων υ̟αλλήλων και συνταξιούχων δηµοσίων υ̟αλλήλων. Αυξάνει τις αµοιβές για 

ιατρικές υ̟ηρεσίες για τους µη δικαιούχους κατά 30% και ε̟ιδιώκει την αύξηση των 

τελών για τη χρήση των υψηλότερων ε̟ι̟έδων φροντίδας. Εισάγει οικονοµικά 

αντικίνητρα για τη χρήση των υ̟ηρεσιών ε̟είγουσας ̟ερίθαλψης σε µη ε̟είγουσες 

καταστάσεις και ελαχιστο̟οιεί την ̟αροχή των ιατρικώς αναγκαίων εργαστηριακών 

δοκιµών και φαρµάκων. Ε̟ι̟λέον, ε̟ιδιώκει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης για τα δηµόσια 

νοσοκοµεία, ̟ροκειµένου να βελτιωθεί η ̟οιότητα και η βελτιστο̟οίηση του κόστους της 

νοσοκοµειακής διεύθυνσης. Σε µια ε̟οχή ̟ου η ζήτηση για τις υ̟ηρεσίες δηµόσιας υγείας 

είναι σε άνοδο, η κυβέρνηση µειώνει τις δα̟άνες της στον τοµέα σε µια ανάγκη να 

ε̟ιτύχει τους στόχους της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας της Η ̟ρόσβαση για τη δηµόσια 

υγεία εξακολουθεί να συνδέεται µε το εισόδηµα, ενώ η ελεύθερη ̟ρόσβαση µέχρι τώρα 

ήταν εγγυηµένη για ορισµένες οµάδες, ειδικά όλοι οι εργαζόµενοι του δηµόσιου τοµέα, 

τα άτοµα κάτω α̟ό ένα ορισµένο όριο εισοδήµατος, καθώς και ορισµένες ειδικές 

κατηγορίες. Η Κύ̟ρος έχει αφιερώσει ένα σχετικά µικρό ̟οσοστό των ̟όρων για την 

ιατροφαρµακευτική ̟ερίθαλψη. Οι δα̟άνες για την υγεία ως ̟οσοστό του ΑΕΠ είναι ένα 

α̟ό τα χαµηλότερα µεταξύ των χωρών της ΕΕ και ̟ολύ κάτω α̟ό το µέσο όρο της 

Ευρω̟αϊκής Ένωσης (Christou et al, 2013)177.  
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Σύµφωνα µε την European Commission (2013), ̟ρόσφατες µεταρρυθµίσεις αρκετών 

ευρω̟αϊκών χωρών για την υγεία έχουν ασχοληθεί κατά κύριο λόγο µε τη συγκράτηση 

του κόστους και οδήγησαν σε µια αυξανόµενη εξατοµίκευση των δα̟ανών για την υγεία 

(̟.χ. Αυστρία, Κύ̟ρος, Εσθονία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία και Σλοβακία). 

Νέα ή υψηλότερα τέλη συνταγών εισήχθησαν ε̟ίσης σε αρκετές ευρω̟αϊκές χώρες, ό̟ως 

η Κύ̟ρος, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η 

Σλοβακία. Θα ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί ότι οι γυναίκες είναι ̟ιο ̟ιθανό να κάνουν χρήση 

των γενικών ιατρών, οδοντιάτρων και εναλλακτικών ιατρικών υ̟ηρεσιών.  Οι ̟τυχές 

αυτές γίνονται ̟ιο σηµαντικές σε εκείνες τις χώρες ό̟ου, ανεξάρτητα α̟ό την οικονοµική 

κρίση, ζητείται ̟ιο σταθερά η α̟οϊδρυµατο̟οίηση της ̟ερίθαλψης (για ̟αράδειγµα, 

Κύ̟ρος, Σλοβενία)178. 

 

Α̟ό την ά̟οψη της ψαλίδας µεταξύ των φύλων, ο τοµέας της υγείας ̟αρουσιάζει µια 

µικτή εικόνα. Αν και υ̟άρχουν µικρές ή καθόλου διαφορές µεταξύ των φύλων όσον 

αφορά τις ανικανο̟οίητες ανάγκες στην υγεία, στην ιατρική ή οδοντιατρική, 

εξακολουθούν να υ̟άρχουν έµφυλες διαφορές. Ε̟ι̟λέον, τα ε̟ί̟εδα των δεικτών της 

κατάστασης της υγείας και οι ανεκ̟λήρωτες ανάγκες είναι σχετικά υψηλά σε ορισµένα 

κράτη µέλη, ενώ σε άλλα, τονίζουν την ανάγκη να ε̟ικεντρωθεί στην υγεία τόσο των 

γυναικών όσο και των ανδρών. ∆εδοµένου ότι η υγεία συνδέεται άµεσα όχι µόνο µε την 

οικονοµική αναφορά, αλλά και τη σωµατική ακεραιότητα και αξιο̟ρέ̟εια, είναι εκεί 

συνε̟ώς ζωτικής σηµασίας να διασφαλιστεί ότι είναι συνεχείς ̟ροσ̟άθειες ̟ρος την 

κατεύθυνση αυτή (EIGE, 2013)179.  

 

Μελέτη του Euro-Mediterranean Human Rights Network (2014), αναφέρει ότι το κόστος 

ζωής έχει αυξηθεί δραµατικά µε την αύξηση του ΦΠΑ, της ηλεκτρικής ενέργειας και 
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άλλες δα̟άνες της ενέργειας, καθώς και του κόστους της ιατροφαρµακευτικής 

̟ερίθαλψης. Όσον αφορά την ιατροφαρµακευτική ̟ερίθαλψη, αναφέρεται ότι οι 

γυναίκες τώρα α̟έχουν τακτικά α̟ό ελέγχους, ό̟ως του µαστού και του τραχήλου της 

µήτρας, λόγω της αύξησης του κόστους και της µείωσης του εισοδήµατος180. 

 

Ο αριθµός των κα̟νιστών στην Κύ̟ρο λόγω άγχους α̟ό την οικονοµική κρίση 

αυξάνεται συνεχώς, ενώ την ίδια ώρα αριθµός κα̟νιστών καταφεύγει σε κλινικές 

διακο̟ής κα̟νίσµατος διότι έχει οικονοµική στενότητα για να αγοράζει κα̟νικά είδη. 

Στην Κύ̟ρο κα̟νίζει το 38,1% των ανδρών και το 10,5% των γυναικών, γεγονός ̟ου έχει 

τραγικές συνέ̟ειες στην υγεία του ̟ληθυσµού181.  

 

Η ε̟ίδραση της οικονοµικής κρίσης γίνεται έντονη το 2013, αφού στον ̟ίνακα κατάταξης 

των συστηµάτων ιατροφαρµακευτικής ̟ερίθαλψης του 2013, ̟αρατηρείται ραγδαία 

̟τώση του κλάδου ιατροφαρµακευτικής ̟ερίθαλψης στην Κύ̟ρο λόγω της οικονοµικής 

κρίσης, σύµφωνα µε την ετήσια ευρω̟αϊκή κατάταξη (Βρυξέλλες, 28 Νοεµβρίου 2013). Η 

Κύ̟ρος έρχεται 24η στον ευρω̟αϊκό ̟ίνακα κατάταξης των συστηµάτων υγειονοµικής 

̟ερίθαλψης, συγκεντρώνοντας 582 βαθµούς α̟ό το µέγιστο σύνολο των 1000 βαθµών, σε 

σύγκριση µε την 20ή θέση ̟ου είχε λάβει το 2012 (µε 627 βαθµούς).  Η Ολλανδία 

̟αραµένει στην κορυφή, µε 870 βαθµούς α̟ό το µέγιστο σύνολο των 1000 βαθµών. Μετά 

α̟ό τους Ολλανδούς ακολουθούν η Ελβετία, η Ισλανδία, η ∆ανία και η Νορβηγία. Η 

µελέτη ̟εριλαµβάνει 35 χώρες. Στην Κύ̟ρο, ̟ολλές ̟τυχές του κλάδου υγειονοµικής 

̟ερίθαλψης ε̟ηρεάστηκαν αρνητικά: η ενηµέρωση των ασθενών και η συµµετοχή τους 

στη διαµόρφωση ̟ολιτικών, οι χρόνοι αναµονής, καθώς και το εύρος και η 
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διαθεσιµότητα των υ̟ηρεσιών. Ωστόσο, τα α̟οτελέσµατα των θερα̟ευτικών αγωγών 

συνεχίζουν να κυµαίνονται σε µάλλον ικανο̟οιητικά ε̟ί̟εδα182. 

Ε̟ηρεάστηκε λοι̟όν και ο τοµέας της υγείας µε αρνητικές συνέ̟ειες σε άντρες, γυναίκες 

και ̟αιδιά. 

Μελετώντας όλα τα ̟ιο ̟άνω κεφάλαια, είναι σηµαντικό να καταγραφούν και οι 

αντιλήψεις των ανθρώ̟ων για την ̟οιότητα ζωής, ό̟ως την αντιλαµβάνονται οι ίδιοι κι 

αυτό το θέµα ̟ραγµατεύεται το ε̟όµενο κεφάλαιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XΙ. ΕΜΦΥΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Η γενική τάση είναι σταθερή, µε σταδιακή σύγκλιση στην ικανο̟οίηση α̟ό τη ζωή 

µεταξύ των χωρών. Σε ̟ολλές χώρες, η ικανο̟οίηση α̟ό τη ζωή αυξήθηκε 2003-2007 και 
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στη συνέχεια µειώθηκε 2007-2011. Υ̟άρχουν, ωστόσο, και οι χώρες µε αντίθετο µοτίβο 

(Αυστρία, Κύ̟ρος, Ουγγαρία, Ιταλία και Ισ̟ανία) και χώρες ό̟ου η ικανο̟οίηση α̟ό τη 

ζωή έχει αυξηθεί σταθερά κατά τη διάρκεια των ετών ̟ου καλύ̟τονται α̟ό τις έρευνες 

(Βουλγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Πορτογαλία) (Eurofound, 2014) 183 . 

Σύµφωνα µε την ίδια µελέτη, το 2011 το ̟οσοστό των νοικοκυριών ̟ου ̟λήρωναν 

ενοίκιο ή ενυ̟όθηκο δάνειο ληξι̟ρόθεσµων οφειλών, καθώς και καθυστερούµενων 

κυµαίνονταν α̟ό 23% στην Κύ̟ρος ̟ρος 1% στη ∆ανία και τη Σουηδία. Η Κύ̟ρος και η 

Ελλάδα ξεχωρίζουν λόγω του σχετικά υψηλού ε̟ι̟έδου δυσκολίας να εκ̟ληρώσουν τις 

οικογενειακές ευθύνες σε αυτές τις χώρες το 2011 και τη σηµαντική αύξηση του δείκτη 

α̟ό το 2003 (17% σε Κύ̟ρος και 10% στην Ελλάδα)184.  

 

Η Κεντρική και Ανατολική συστάδα των χωρών της Ευρώ̟ης είχε ένα σχετικά υψηλό 

̟οσοστό των ατόµων µε κά̟οια δυσκολία στη συγκέντρωση στο χώρο εργασίας το 2011. 

Η Πολωνία και η Λετονία είχαν τα υψηλότερα ̟οσοστά των εργαζοµένων µε αναφορά 

δυσκολίας, και οι δυο στο 26%. Άλλες χώρες µε σχετικά υψηλά ̟οσοστά σύγκρισης µε την 

υ̟όλοι̟η Ευρώ̟η ̟εριλαµβάνουν την Ουγγαρία (23%), την Κύ̟ρος (23%), την Τσεχική 

∆ηµοκρατία (21%) και την Ισ̟ανία (21%). Υ̟ήρξαν ̟ολλές µεγάλες αυξήσεις στη 

µεταβλητή αυτή µεταξύ των κρατών µελών σε σύγκριση µε το 2003, ακόµη και µεταξύ των 

χωρών ̟ου είχαν σχετικά χαµηλά ε̟ί̟εδα το 2003. Αυτή ήταν η ̟ερί̟τωση σε ορισµένες 

α̟ό τις χώρες α̟ό το σύµ̟λεγµα  νότια, ό̟ως η Κύ̟ρος, η Ελλάδα, η Μάλτα και η 

Ισ̟ανία, αλλά και σε κά̟οιες α̟ό τις χώρες της Η̟ειρωτικής Ευρώ̟ης (Αυστρία, Βέλγιο 

και, σε µικρότερο βαθµό, η Γερµανία και η Γαλλία)185.  

 

Μεταξύ του 2003 και του 2011, η ικανο̟οίηση µε την οικογενειακή ζωή µειώθηκε ̟ιο 

έντονα στην Ελλάδα (-0.7), τη Γερµανία (-0,6), τη ∆ανία και τη Βουλγαρία (-0.5). Στη 
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Σλοβακία και τη Λετονία, η µέση ικανο̟οίηση µε την οικογενειακή ζωή αυξήθηκε κατά 

0,5 και κατά 0,9 στην Κύ̟ρο, στο υψηλότερο ε̟ί̟εδο στην Ευρώ̟η για το 2011 (8,9)186.  

 

Το τελευταίο κεφάλαιο θα ασχοληθεί µε τις ̟ροσδοκίες των κυ̟ρίων, ό̟ως αυτές 

καταγράφηκαν στο ευρωβαρόµετρο του φθινο̟ώρου 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XΙI. ΕΜΦΥΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ 

Σύµφωνα µε το ευρωβαρόµετρο του φθινο̟ώρου 2013, τα σηµαντικότερα ζητήµατα ̟ου 

αντιµετω̟ίζουν αυτή τη στιγµή οι Κύ̟ριοι στο σύνολό τους είναι η ανεργία και η 

οικονοµική κατάσταση της χώρας (74%), ̟οσοστά ̟ου α̟οτελούν και α̟ό τα ψηλότερα 

της ΕΕ. Ο µέσος όρος των ερωτηθέντων στην ΕΕ28 έδωσε τις ίδιες α̟αντήσεις, αλλά σε 
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̟ολύ χαµηλότερα ̟οσοστά (49% και 33% αντίστοιχα). Σχετικά µε την κατάσταση του 

νοικοκυριού τους τόσο οι Κύ̟ριοι (61%) όσο και οι Ευρω̟αίοι στο σύνολό τους (36%) 

α̟άντησαν ̟ως η ̟αρούσα κατάσταση δεν τους ε̟ιτρέ̟ει να κάνουν σχέδια για το 

µέλλον. Μόλις το 5% των Κυ̟ρίων ερωτηθέντων (το χαµηλότερο ̟οσοστό στην ΕΕ28) 

δήλωσε ̟ως έχουν µακρο̟ρόθεσµη ̟ροο̟τική για το ̟ώς θα είναι το νοικοκυριό τους 

στα ε̟όµενα 1 ή 2 χρόνια, ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος των ΕΕ28 ήταν 30%187. 

 

Ερωτηθέντες για τις ̟ροσδοκίες τους για τους ε̟όµενους 12 µήνες, τόσο οι Κύ̟ριοι (46%) 

όσο και οι Ευρω̟αίοι στο σύνολό τους (57%) βλέ̟ουν τη ζωή τους γενικά να ̟αραµένει 

ίδια. Η µεγάλη ̟λειοψηφία των Κυ̟ρίων ερωτηθέντων (72% - το ψηλότερο ̟οσοστό στην 

ΕΕ28, µε αύξηση 5% α̟ό την Άνοιξη 2013) ̟ροσδοκεί ̟ως η οικονοµική κατάσταση στην 

Κύ̟ρο θα χειροτερέψει, ενώ µόλις το 30% των Ευρω̟αίων σε µέσο όρο α̟άντησαν το 

ίδιο. Το 50% των Κυ̟ρίων ̟ροσδοκεί ε̟ίσης ̟ως η οικονοµική κατάσταση του 

νοικοκυριού του θα χειροτερέψει (ΕΕ28 19%), ενώ βλέ̟ει και τις συνθήκες εργοδότησης 

στην Κύ̟ρο να χειροτερεύουν (74% - το ψηλότερο ̟οσοστό στην ΕΕ28). Και στις δύο 

̟ερι̟τώσεις η ̟λειονότητα των Ευρω̟αίων (59% και 41% αντίστοιχα) ̟ροσδοκεί ̟ως θα 

̟αραµείνουν το ίδιο. Όσον αφορά την ̟ροσω̟ική κατάσταση εργοδότησης, τόσο στην 

Κύ̟ρο (42%) όσο και στην ΕΕ28 (62%) η ̟λειονότητα ̟ροσδοκεί ̟ως θα ̟αραµείνει το 

ίδιο. Το 43% των Κυ̟ρίων ερωτηθέντων όµως (δεύτερο ψηλότερο µαζί µε τους 

Πορτογάλους και ̟ίσω α̟ό τους Έλληνες µε 45%) ̟ροσδοκεί ̟ως η οικονοµική 

κατάσταση στην ΕΕ θα χειροτερέψει (ΕΕ28 27%) ενώ το ίδιο ̟οσοστό Ευρω̟αίων (43%) 

̟ροσδοκεί ̟ως θα ̟αραµείνει το ίδιο (Κύ̟ρος 40%)188. 

Α̟αισιόδοξοι λοι̟όν σε γενικές γραµµές οι κύ̟ριοι, ό̟ως δια̟ιστώνεται α̟ό το 

ευρωβαρόµετρο. 

  

XΙII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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 Εάν κανείς εξετάσει τις ε̟ι̟τώσεις της κρίσης τόσο σε ε̟ί̟εδο Ε.Ε, όσο και σε εθνικό, 

βρίσκεται δυστυχώς µ̟ροστά σε µια α̟ογοητευτική εικόνα. Οι συνέ̟ειες της οικονοµικής 

κρίσης είναι ̟ολλές και ε̟ηρεάζουν όλους τους τοµείς. Το τίµηµα για τους/τις 

εργαζόµενους/ες, αλλά και για άλλες ̟ληθυσµιακές οµάδες είναι βαρύ.  

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις έµφυλες συνέ̟ειες σε ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο ̟αρατηρούνται 

̟εριλη̟τικά τα ακόλουθα: 

-  Το ̟οσοστό α̟ασχόλησης των γυναικών στην ΕΕ, αφού ανήλθε στο 62,8% το 2008, µετά 

α̟ό σταθερή ̟ρόοδο για διάστηµα µεγαλύτερο της δεκαετίας, σηµείωσε ελαφρά µείωση 

µετά την έναρξη της οικονοµικής κρίσης, ̟ερνώντας στο 62,3% για το 2011. Εξακολουθούν 

να υ̟άρχουν ̟ολύ µεγάλες α̟οκλίσεις µεταξύ των διαφόρων κρατών µελών της 

Ευρω̟αϊκής Ένωσης, δεδοµένου ότι το ̟οσοστό α̟ασχόλησης των γυναικών κυµαίνεται 

σήµερα µεταξύ 48,6% και 77,2%. 

-  Το ̟οσοστό ανεργίας των γυναικών ̟αρέµεινε λίγο µεγαλύτερο το 2012 (10,7% των 

γυναικών έναντι 10,6% των ανδρών). Η ανεργία δε, των νέων γυναικών αυξήθηκε α̟ό 

18,8% το 2009 σε 20,8% το 2011. 

-  Η συµµετοχή των µητέρων στην αγορά εργασίας είναι 12% χαµηλότερη α̟ό τη συµµετοχή 

των άτεκνων γυναικών, ενώ το ̟οσοστό α̟ασχόλησης των ̟ατέρων είναι κατά 8,7% 

υψηλότερο σε σχέση µε το ̟οσοστό των άτεκνων ανδρών. 

- Το 2011, ̟οσοστό 31,6% των γυναικών εργάζονταν σε θέσεις µερικής α̟ασχόλησης έναντι 

̟οσοστού 8,1% για τους άνδρες. Το φαινόµενο έχει ̟άρει τέτοιες διαστάσεις ̟ου η Ε̟ιτρο̟ή 

δεν µιλά ̟λέον για εργασία µερικής α̟ασχόλησης αλλά για ανεργία µερικής α̟ασχόλησης. 

-  Α̟ό την έναρξη της οικονοµικής κρίσης, ήταν µεγαλύτερος ο αριθµός των γυναικών ̟ου 

α̟ασχολούνταν σε ̟ροσωρινές θέσεις εργασίας ή σε θέσεις µερικής α̟ασχόλησης και η τάση 

αυτή εντάθηκε µε την κρίση, µε α̟οτέλεσµα ̟ολλές γυναίκες να αντιµετω̟ίζουν σήµερα 

αυξανόµενο κίνδυνο κοινωνικού α̟οκλεισµού και το φαινόµενο αυτό είναι ιδιαίτερα 

έντονο στα νότια κράτη µέλη. 
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-  Η κρίση ̟λήττει ιδιαίτερα έντονα τις ευ̟αθείς οµάδες γυναικών, συµ̟εριλαµβανοµένων 

µεταξύ άλλων των γυναικών µε ανα̟ηρίες, των µεταναστριών, των γυναικών ̟ου ανήκουν 

σε εθνοτικές µειονότητες, των γυναικών µε χαµηλό ε̟ί̟εδο ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων, 

των µόνων µητέρων, των γυναικών ̟ου δεν διαθέτουν µέσα διαβίωσης, και των γυναικών 

̟ου φροντίζουν εξαρτώµενα άτοµα. 

 

Σε ότι αφορά την Κύ̟ρο ̟αρατηρείται ότι η θέση της γυναίκας στη ̟ερίοδο ̟ου διανύουµε 

ε̟ιβαρύνεται σηµαντικά µε το µνηµόνιο συµφωνίας µε την Τρόικα και τα µέτρα λιτότητας 

̟ου εφαρµόζονται. Παρακάτω ̟αρουσιάζονται ̟εριλη̟τικά µερικές α̟ό τις συνέ̟ειες. Η 

οικονοµική κρίση οδηγεί σε ο̟ισθοδρόµηση αφού καταργούνται ή µειώνονται ε̟ιδόµατα 

και δικαιώµατα, ό̟ως:  

� Η ανεργία των γυναικών στην Κύ̟ρο το 2012 ήταν 11,2%. Το ̟οσοστό αυτό είναι 

µικρότερο α̟ό το ̟οσοστό ανεργίας των ανδρών (12,8%). Ωστόσο, τα ̟οσοστά ανεργίας 

έχουν αυξηθεί σηµαντικά α̟ό το 2002, αφού για τις γυναίκες, αυξήθηκε α̟ό 4,2% σε 11,2% 

το 2012 (7,0 εκατοστιαίες µονάδες) και για τους άνδρες, α̟ό 2,7% σε 12,8% (10,1 ̟οσοστιαίες 

µονάδες).  

� Αυξανόµενα ε̟ί̟εδα ανεργίας ̟ου αυξάνουν και τα ε̟ί̟εδα της φτώχειας. Η 

µακροχρόνια ανεργία ε̟ιτείνει τα κοινωνικά ̟ροβλήµατα και α̟ειλεί να ̟εριθωριο̟οιήσει 

όλο και ̟ερισσότερες οικογένειες, οδηγώντας τις σε έξοδο α̟ό την αγορά εργασίας. 

Παράλληλα, χαµηλοσυνταξιούχοι και άλλες οµάδες ̟ληθυσµού µε χαµηλά έως ανύ̟αρκτα 

εισοδήµατα χρειάζονται ε̟ι̟ρόσθετη ειδική φροντίδα.  

 

� Η ̟ρόσβαση των γυναικών (ηλικίας 15-24 ετών) στην ̟ρώτη α̟ασχόληση µε 

̟λήρες ωράριο σηµειώνει καθοδική ̟ορεία µετά την έναρξη της κρίσης 

� Παρά την α̟ότοµη αύξηση των ̟οσοστών ανεργίας γενικότερα, εξακολουθεί να 

υ̟άρχει ένα έµφυλο χάσµα 10% στα ̟οσοστά συµµετοχής στην αγορά εργασίας για τις 

γυναίκες και τους άνδρες (62,3% των γυναικών έναντι 72,9% των ανδρών) 
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� Ε̟ι̟λέον, το ̟οσοστό α̟ασχόλησης των µητέρων ηλικίας 25-54 ετών είναι 74,5%, 

σε σύγκριση µε 94% για τους ̟ατέρες.  

� Αυξηµένα ̟οσοστά µερικής α̟ασχόλησης των γυναικών, ̟ου σε συνδυασµό µε 

διακο̟ή της σταδιοδροµίας για τη φροντίδα των ̟αιδιών και άλλες οικογενειακές 

υ̟οχρεώσεις, οδηγούν σε µείωση των α̟οδοχών κατά τη διάρκεια της ζωής σε σύγκριση 

µε την ̟λήρη α̟ασχόληση ̟ου σίγουρα θα ε̟ηρεάσουν την ̟αροχή συντάξεων για τις 

γυναίκες σε µεγάλη ηλικία, µε α̟οτέλεσµα το έµφυλο συνταξιοδοτικό χάσµα κατά τη 

συνταξιοδότησή τους. 

� Ε̟ίσης ενδεικτική των ανισοτήτων µεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας είναι 

το γεγονός ότι το 55,9% των γυναικών εργάζονται µε καθεστώς µερικής α̟ασχόλησης 

(48.7%) ή µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου (7.2%) 

� Αυξητική µε ταχύ ρυθµό είναι και η τάση του ̟οσοστού ανεργίας των νέων µέχρι 

25 ετών, το ο̟οίο στην Κύ̟ρο κινήθηκε το 2008 στο 9.0% και το 2012 ανήλθε στο 27.8%. 

Το ̟οσοστό ανεργίας στους νέους άνδρες διαµορφώνεται σε 28.8% έναντι 26.7% των 

νέων γυναικών, έχοντας αυξηθεί ̟ερισσότερο α̟ό τρεις φορές σε σχέση µε το έτος 2008. Η 

̟ιθανότητα οι νέες γυναίκες να µένουν για ̟ερισσότερο χρόνο και σε µεγαλύτερα 

̟οσοστά άνεργες είναι σηµαντικά αυξητικές.  

� Ένα σηµαντικό ̟οσοστό α̟ό τις γυναίκες της Κύ̟ρου (17,2)%, βρίσκονται στο 

όριο της φτώχειας189. Η Κύ̟ρος έχει το υψηλότερο ̟οσοστό κινδύνου φτώχειας για τις 

ηλικιωµένες γυναίκες (και άνδρες) σε ολόκληρη την Ευρω̟αϊκή Ένωση.  

 

� Το 91% των εξαρτώµενων ηλικιωµένων δεν λαµβάνουν καµία ε̟ίσηµη φροντίδα 

και το βάρος της φροντίδας των µελών της οικογένειας ̟έφτει σε µεγάλο βαθµό στις 

γυναίκες. Το 47,5% των γυναικών άνω των 65 ετών βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας µε το 

9% των εξαρτώµενων ηλικιωµένων να λαµβάνουν ε̟ίσηµη φροντίδα. 
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 European Institute for Gender Equality. (2013). Gender Equality Index Report– Country Profiles 
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� Αύξηση των ̟ροϋ̟οθέσεων του χρόνου α̟ασχόλησης για α̟όκτηση δικαιώµατος σε 

σύνταξη γήρατος (ε̟ηρεάζονται ως ε̟ί το ̟λείστον οι γυναίκες ̟ου έχουν διακο̟ές 

στην α̟ασχόλησή τους λόγω µητρότητας ή φροντίδας µελών της οικογένειάς τους) 

�  Μείωση ή α̟οκο̟ή της χρηµατοδότησης και γενικά της στήριξης του κράτους σε 

κέντρα φύλαξης ̟αιδιών, ηλικιωµένων και ασθενών 

� Αυξηµένος κίνδυνος α̟όλυσης, χαµηλότεροι µισθοί, µικρότερη κάλυψη α̟ό τα 

συστήµατα κοινωνικής ̟ροστασίας 

� Πάγωµα του κατώτατου µισθού ̟ου καλύ̟τει θέσεις εργασίας ό̟ου 

α̟ασχολούνται ως ε̟ί το ̟λείστον α̟ό γυναίκες  

� Μείωση του ύψους του ε̟ιδόµατος µητρότητας α̟ό 75% σε 72% 

� Πάγωµα του ύψους της κοινωνικής σύνταξης, το 98% των δικαιούχων της ο̟οίας 

είναι γυναίκες  

� Τερµατισµός ̟αροχής ε̟ιδόµατος µάνας 

� Αυξανόµενη εκµετάλλευση των γυναικών τόσο στην ε̟ίσηµη οικονοµία όσο και 

στην ̟αραοικονοµία 

� Οι µόνες µητέρες και οι ανύ̟αντρες γυναίκες συνταξιούχοι υφίστανται τις 

µεγαλύτερες σωρευτικές α̟ώλειες, αφού τα ε̟ιδόµατα των µονογονιών στην Κύ̟ρο 

ε̟ηρεάστηκαν α̟ό την κρίση 

� Η κατάργηση και η µείωση ε̟ιδοµάτων, ό̟ως είναι για ̟αράδειγµα η κατάργηση 

του ε̟ιδόµατος της µάνας, του ε̟ιδόµατος γάµου και η µείωση του ε̟ιδόµατος 

µητρότητας, τοκετού και τέκνου, ̟λήττουν την οικογένεια και α̟οδυναµώνουν την 

̟ροσ̟άθεια για ισότητα. 

� Η κρίση έχει σοβαρότερες ε̟ι̟τώσεις για ανθρώ̟ους ̟ου βρίσκονται σε ε̟ισφαλή 

θέση, και ε̟οµένως ̟λήττει σηµαντικά τις  γυναίκες λόγω α̟ώλειας εργασίας, ιδιαίτερα 

της εργασίας µερικής ή συµ̟ληρωµατικής α̟ασχόλησης, α̟λήρωτης εργασίας ή 

εργασίας σε µικρές οικογενειακές ε̟ιχειρήσεις . 
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� ∆ιαρκώς ̟ερισσότερες γυναίκες εργάζονται σε άτυ̟η και µη αµειβόµενη εργασία 

(εθελοντική ή µη), µε µικρότερη κοινωνική ̟ροστασία, ̟ροκειµένου να ξεφύγουν α̟ό 

την κρίση 

� Μη ε̟αρκής ̟αροχή υ̟ηρεσιών φροντίδας και φύλαξης ̟αιδιών και άλλων 

εξαρτώµενων ̟ροσώ̟ων, οικονοµικά ̟ροσιτών, ̟ροσβάσιµων, ̟οιοτικών και συµβατών 

µε τα ωράρια εργασίας ̟λήρους α̟ασχόλησης γυναικών και ανδρών 

� Ο αντίκτυ̟ος των ̟ερικο̟ών στις δηµόσιες υ̟ηρεσίες φροντίδας και υγείας, 

οδηγούν στην ε̟ανιδιωτικο̟οίηση της µέριµνας,  και ̟ροστίθενται ε̟ι̟λέον καθήκοντα 

φροντίδας στις γυναίκες, ο φόρτος των ο̟οίων θα τις υ̟οχρεώσει να ε̟ιστρέψουν στον 

̟αραδοσιακό τους ρόλο µέσα στην οικογένεια 

� Αύξηση ̟οσοστού φτώχειας, λόγω οικονοµικής κρίσης, ̟ου συνδέεται άµεσα µε 

την εξάλειψη ή σηµαντική µείωση κοινωνικών ωφεληµάτων και µέτρων κοινωνικής 

̟ρόνοιας.  

� Α̟ώλεια 13ου µισθού, αύξηση ωρών εργασίας, χωρίς αύξηση µισθού 

� Οι µονογονιοί (στην ̟λειοψηφία τους γυναίκες) αντιµετω̟ίζουν ̟ερισσότερα 

̟ροβλήµατα α̟ό τις ̟ερικο̟ές σε κοινωνικά ωφελήµατα 

� Κατά την τελευταία διετία το ̟οσοστό συµµετοχής των Κυ̟ρίων νέων γυναικών 

στην αγορά εργασίας κινείται σε χαµηλότερα ε̟ί̟εδα του αντίστοιχου ευρω̟αϊκού, σε 

αντίθεση µε ό,τι συνέβαινε ̟ροηγουµένως 

� Μείωση στον ̟ροϋ̟ολογισµό της εκ̟αίδευσης ̟ερί̟ου 15%, κυρίως λόγω των 

̟ερικο̟ών στην τριτοβάθµια εκ̟αίδευση ̟ερί̟ου 30%. Στην Κύ̟ρο, υ̟ήρχαν ε̟ίσης 

συγχωνεύσεις και κλείσιµο των σχολείων λόγω της µείωσης του αριθµού µαθητών.  

� Α̟ό τον Οκτώβριο του 2011, η σταδιακή µείωση των µηνιαίων α̟οδοχών των 

εκ̟αιδευτικών έχει ε̟ιβληθεί µε ̟ροοδευτικούς συντελεστές ̟ου ξεκινούν α̟ό 2,5% για 

ακαθάριστες µηνιαίες α̟οδοχές ̟ου κυµαίνονται µεταξύ 2501 ευρώ και 3500 ευρώ, και  

4% για τους µισθούς ̟ου είναι υψηλότεροι α̟ό 4501 ευρώ. Το 75% των εκ̟αιδευτικών 

είναι γυναίκες. 
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� Αύξηση ̟ερι̟τώσεων ενδοοικογενειακής βίας µε τη συντρι̟τική ̟λειοψηφία των 

θυµάτων να είναι γυναίκες 

� Μείωση του ̟ροσδόκιµου ζωής 

� Εισαγωγή νέων ή υψηλότερων τελών στις ε̟ισκέψεις και συνταγές φαρµάκων Θα 

̟ρέ̟ει να σηµειωθεί ότι οι γυναίκες είναι ̟ιο ̟ιθανό να κάνουν χρήση των γενικών 

ιατρών, οδοντιάτρων και των υ̟ηρεσιών εναλλακτικής ιατρικής 

� Νέες και ̟ιο άµεσες ̟ληρωµές στα νοσοκοµεία έχουν εµφανιστεί 190 και οι 

υ̟άρχουσες έχουν αυξηθεί. Οι συνεισφορές των ασθενών στην ̟ληρωµή ορισµένων 

ιατρικών και ̟αραϊατρικών υ̟ηρεσιών έχουν ε̟ίσης αυξηθεί ή έχουν εισαχθεί. Ε̟ίσης, 

̟ολλές ̟τυχές του κλάδου υγειονοµικής ̟ερίθαλψης ε̟ηρεάστηκαν αρνητικά: η 

ενηµέρωση των ασθενών και η συµµετοχή τους στη διαµόρφωση ̟ολιτικών, οι χρόνοι 

αναµονής, καθώς και το εύρος και η διαθεσιµότητα των υ̟ηρεσιών. 

� O ̟ροϋ̟ολογισµός του ΕΜ∆Γ αυξανόταν σηµαντικά µεταξύ των ετών 2003 

(366.000), 2008 (980.000) και 2009 (870.000). Ωστόσο το 2010 µειώθηκε στις 435,000, το 2011 

στις 400,000, το 2012 ανήλθε στις 450,000 και το 2013 µειώθηκε και ̟άλι στις 400,000 λόγω 

της κρίσης και των ̟ροσ̟αθειών της κυβέρνησης. Αυτό ε̟ηρεάζει αρνητικά τη 

σηµαντική βοήθεια ̟ου ̟ροσφέρουν οργανωµένα σύνολα ̟ου ̟ροωθούν την ισότητα 

των φύλων (γυναικείες οργανώσεις και γυναικεία τµήµατα συνδικαλιστικών 

οργανώσεων, καθώς και άλλες ΜΚΟ). 

� Η  κρίση ε̟ηρεάζει αρνητικά την ισότητα και τη θέση της γυναίκας, αφού ενισχύει 

τις ήδη υ̟άρχουσες διακρίσεις. Παρόλο ότι η κρίση έγινε ̟ιο άµεσα ορατή στην 

̟ερί̟τωση των ανδρών, λόγω κρίσης κυρίως των ανδροκρατούµενων ε̟αγγελµάτων των 

κατασκευών και της  βιοµηχανίας, η κρίση, ̟λήττει ̟ερισσότερο τις γυναίκες, διότι 

ανατρέ̟ει τις ̟ολιτικές, τις ̟ροτεραιότητες και τις καθιερωµένες ̟ρακτικές ̟ροώθησης 

ισότητας των φύλων των κρατών.   

                                                           
190

 Π.χ πληρωµή για εγγραφή όλων των οµάδων ασθενών, ενώ προηγουµένως για κάποιες οµάδες ήταν δωρεάν όπως 

οι συνταξιούχοι. Επίσης η εισαγωγή του τέλους των 10 ευρώ για επίσκεψη στις πρώτες βοήθειες κ.α.  
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Σύµφωνα µε τη ∆ιευθύντρια της έδρας Ουνέσκο, σε ̟ερίοδο κρίσης η αρχή της Ισότητας 

των Φύλων δεν είναι ̟ολυτέλεια αλλά βασική συνιστώσα της όλης ανα̟τυξιακής 

̟ολιτικής. Οι µελετητές σήµερα καταγράφουν ότι η ανά̟τυξη ̟ερνά µέσα α̟ό την 

αξιο̟οίηση και του άλλου µισού του ̟ληθυσµού. Η εργοδότηση ̟ερισσότερων γυναικών 

ωθεί σε ανά̟τυξη:  

- Οι έρευνες διεθνώς έχουν δείξει ότι υ̟άρχει θετική σχέση µεταξύ του ̟οσοστού 

εργοδότησης των γυναικών και του κατά κεφαλήν εισοδήµατος, καθώς και µεταξύ 

γεννήσεων, εργοδότησης, ισότητας στη φροντίδα των ̟αιδιών και των ̟ολιτικών 

συµφιλίωσης εργασίας –οικογένειας191. 

Οι ̟ερικο̟ές στους δηµόσιους ̟ροϋ̟ολογισµούς δεν είναι ουδέτερες ως ̟ρος το φύλο, 

ε̟ιτείνουν και θα συνεχίσουν να ε̟ιτείνουν τις ανισότητες µεταξύ των δύο φύλων, την 

ανεργία των γυναικών και τη θηλυκο̟οίηση της φτώχειας. Γι αυτό τα µέτρα λιτότητας 

χρήζουν αξιολόγησης για τα έµφυλα α̟οτελέσµατα: ∆εδοµένων των ̟ολύ διαφορετικών 

ε̟ι̟τώσεων της οικονοµικής κρίσης στους άνδρες και στις γυναίκες, όλα τα ̟ακέτα 

στήριξης και τα µέτρα λιτότητας θα ̟ρέ̟ει να εξετάζουν ̟ώς µ̟ορούν να µη διαιωνίζουν 

ή να αµβλύνουν ανισότητες µεταξύ των φύλων, για ̟αράδειγµα µε βάση την έµφυλη 

ανάλυση και εργαλεία κατάρτισης του ̟ροϋ̟ολογισµού. 
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 Συνέντευξη Μαίρης Κουτσελίνη, ∆ιευθύντριας Έδρας Ουνέσκο του Πανεπιστηµίου Κύπρου στο συνδικαλιστικό 

εκφραστικό όργανο Εργατική Φωνή, 3/9/14 
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