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1. ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 

 

Η Ισότητα των φύλων αποτελεί 

θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα κι’ 

έναν από τους βασικούς πυλώνες της 

Δημοκρατίας. 

 

Στόχος μας, είναι μια κοινωνία όπου 

άντρες και γυναίκες, θα μοιράζονται 

εξ’ ίσου υποχρεώσεις και δικαιώματα. 

 

Όραμα μας η αξιοποίηση ολόκληρου 

του ανθρώπινου δυναμικού της 

χώρας, ούτως ώστε άντρες και 

γυναίκες να αποτελέσουν τη βασική 

συνιστώσα, που θα μας οδηγήσει 

στην πρόοδο και στην ανάπτυξη. 

 

 

 

 

       Ιωσηφίνα Αντωνίου 

      Επίτροπος Ισότητας των Φύλων 

          Πρόεδρος ΕΜΔΓ 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ιστορία του γυναικείου κινήματος ειπώθηκε και καταγράφηκε πάρα 

πολλές φορές. Ο σεβασμός μας στις πρωτοπόρες εκείνες γυναίκες που 

τόλμησαν, αγωνίστηκαν και διεκδίκησαν τα δικαιώματά τους είναι δεδομένος και 

δεν χρειάζεται να παραθέσουμε τα γεγονότα και τα συμβάντα του παρελθόντος 

εδώ, αλλά να αναλύσουμε τη σημερινή κατάσταση. Η Ισότητα ως μια από τις 

συνισταμένες της Δημοκρατίας και της Ισοτιμίας, η Ισότητα ως ο ακρογωνιαίος 

λίθος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  έχει θεμελιωθεί; 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 

έχει κατοχυρωθεί με μια σειρά νόμων, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει πως δεν 

υπάρχει η ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση.  Εξάλλου, είναι γνωστό, πως η 

νομοθεσία από μόνη της δεν οδηγεί δυστυχώς στην κατοχύρωση της έμφυλης 

ισότητας. Χρειάζονται πολιτικές και δράσεις ταυτόχρονα για αλλαγή της 

αναχρονιστικής κουλτούρας που θέλει τις γυναίκες να παραμένουν 

περιθωριοποιημένες και το δεύτερο φύλο. Έρευνες, μελέτες, στατιστικά και 

αριθμοί καταδεικνύουν ότι υπάρχει ακόμη χάσμα ανάμεσα στους άνδρες και στις 

γυναίκες.  Υπάρχει μεγαλύτερη ανεργία στις γυναίκες και η επαγγελματική τους 

ανέλιξη προσκρούει στο φαινόμενο της γυάλινης οροφής. Οι γυναίκες 

πλήττονται εντονότερα από την οικονομική κρίση επειδή είναι κοινωνικά και 

οικονομικά πιο ευάλωτες, αμείβονται χαμηλότερα από τους άνδρες, απολύονται 

πιο εύκολα και διατρέχουν αυξημένο τον κίνδυνο της φτώχειας.  

Η Κύπρος ως χώρα μέλος της ΕΕ και κράτος μέλος των Ηνωμένων 

Εθνών αξιολογείται από διάφορα διεθνή και ευρωπαϊκά σώματα και επιτροπές  

και στα θέματα της Ισότητας μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, όπως όλες οι άλλες 

χώρες με το ίδιο καθεστώς.  

Τα αποτελέσματα της Ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης της Προόδου 

Υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και 

Γυναικών, η οποία διεξήχθη το 2011 και κάλυπτε την περίοδο 2007-2010, 

καθώς και τα Καταληκτικά Σχόλια της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών κατά 

την εξέταση της 6ης και 7ης συνδυασμένης περιοδικής έκθεσης της Κυπριακής 
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Δημοκρατίας για την εφαρμογή της Σύμβασης για την εξάλειψη κάθε μορφής 

διάκρισης σε βάρος της Γυναίκας (CEDAW), αναφέρουν ότι η Κύπρος έχει κάνει 

σημαντικά βήματα στο τομέα της νομοθετικής και θεσμικής μεταρρύθμισης για 

την Ισότητα των Φύλων, καθώς επίσης και της διαμόρφωσης πλαισίου 

πολιτικών με την υιοθέτηση Εθνικών Σχεδίων δράσης που στοχεύουν στην 

εξάλειψη των διακρίσεων και στην προώθηση της Ισότητας Ανδρών και 

Γυναικών σε διάφορους τομείς.    

Παρόλα αυτά, η Επιτροπή έχει επισημάνει αρκετά κενά και αδυναμίες και 

έχει προβεί σε μια σειρά από εισηγήσεις που αφορούν: 

1) Στην αναβάθμιση/ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα 

της Γυναίκας και στον καλύτερο συντονισμό των Φορέων Ισότητας. 

2) Στην εξάλειψη των νομοθετικών διακρίσεων και ενίσχυση των 

μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής των νομοθεσιών 

Ισότητας. 

3) Στη διαφώτιση/ενημέρωση της κοινωνίας και ιδιαίτερα των γυναικών για 

τα δικαιώματά τους, ώστε να προσφεύγουν στην δικαιοσύνη και στους 

νομικούς μηχανισμούς. 

4) Στην πρόληψη και καταπολέμηση όλων των  μορφών βίας κατά των 

γυναικών και ιδιαίτερα της εμπορίας προσώπων για σεξουαλική και 

εργασιακή εκμετάλλευση. 

5) Στη λήψη μέτρων θετικής δράσης και στην ευαισθητοποίηση και 

ενημέρωση των δημόσιων και κοινωνικών φορέων σχετικά με την 

αναγκαιότητα της ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στη 

δημόσια και πολιτική ζωή και γενικά στις θέσεις λήψης αποφάσεων. 

6) Στη λήψη μέτρων για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και 

ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, και τέλος, 

7) Στην εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων και κοινωνικών 

προκαταλήψεων. 
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Επιπρόσθετα, η Κύπρος έχει προχωρήσει στην υπογραφή και κύρωση 

αρκετών διεθνών συμβάσεων που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και σημαντική θεωρείται η Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 

πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 

ενδοοικογενειακής βίας, γνωστή ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, είναι το 

πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο διεθνώς που αποσκοπεί στην πρόληψη και την 

προστασία των γυναικών ενάντια σε όλες τις μορφές βίας, καθώς και στην 

ποινική δίωξη των δραστών ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά των γυναικών. 

Η Κύπρος έχει προχωρήσει στην υπογραφή της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης στις 16 Ιουνίου 2015. Η Σύμβαση δεν έχει κυρωθεί από την 

Κυπριακή Δημοκρατία, γίνονται όμως μελέτες και έχει ήδη προβεί σε σειρά 

μέτρων για κύρωσή της το συντομότερο.  

Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας ότι οφείλει να παρεμβαίνει στη διόρθωση των 

στρεβλών φαινομένων,  με βάση το Χάρτη Πορείας για την Ισότητα Ανδρών και 

Γυναικών και μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Δέσμευσης για 

την Ισότητα των Φύλων 2016-2019, αλλά και μέσα στα πλαίσια των απόψεων 

που εκφράστηκαν από τις γυναικείες, συνδικαλιστικές και ΜΚΟ και δημόσιους 

φορείς εκπόνησε το Στρατηγικό Σχέδιο για την Ισότητα των Φύλων 2014-2017.  

Στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου είναι η σφαιρική και συντονισμένη προώθηση 

της Ισότητας, στους τομείς της οικονομικής ενδυνάμωσης των Γυναικών, της 

συμμετοχής των γυναικών στις θέσεις λήψεως αποφάσεων, της εξάλειψης της 

βίας κατά των γυναικών, τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου και της 

καταπολέμησης των έμφυλων στερεοτύπων και των κοινωνικών 

προκαταλήψεων.  

Βασικό όργανο στη διαμόρφωση και προώθηση της κυβερνητικής 

πολιτικής για την εξάλειψη των νομοθετικών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών 

σε όλους τους τομείς του δικαίου αποτελεί o Εθνικός Μηχανισμός για τα 

Δικαιώματα της Γυναίκας  (ΕΜΔΓ).  Ο ΕΜΔΓ πρωτοστατεί στα θέματα Ισότητας 

Ανδρών και Γυναικών και μέσα από τις δράσεις, τα προγράμματα και τις 
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επιχορηγήσεις που προσφέρει συνεχίζει να στηρίζει όλες τις γυναίκες. Τις 

εργαζόμενες, τις οικοκυρές, τις αγρότισσες, τις νέες γυναίκες, τις γυναίκες 

μονογονιούς, τις ηλικιωμένες, τις γυναίκες – θύματα της βίας στον αγώνα για 

διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. 

Από την ανάληψη της Προεδρίας της Δημοκρατίας από το Νίκο 

Αναστασιάδη, το Μάρτιο του 2014 διορίζεται για πρώτη φορά, Επίτροπος 

Ισότητας των Φύλων.  Στη θέση αυτή διορίστηκε η κα Ιωσηφίνα Αντωνίου.  Η 

σύσταση του Θεσμού της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων ή ενός ανάλογου 

Θεσμού ήταν πάγιο αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των γυναικείων 

οργανώσεων.  Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανταποκρινόμενος στο 

αίτημα αυτό, έστειλε το ξεκάθαρο μήνυμα, ότι η ισότητα των φύλων βρίσκεται 

ψηλά στις προτεραιότητές του.  Παράλληλα, με Απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου στις 23/4/2014, του Συμβουλίου και της Εθνικής Επιτροπής του 

ΕΜΔΓ προεδρεύει η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων. 

 

2.1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΥΠΡΟ  

Παρά τον αυξανόμενο αριθμό των γυναικών που συμμετέχουν ενεργά 

στην πολιτική και δημόσια ζωή, οι γυναίκες εξακολουθούν να υπο-

εκπροσωπούνται σε σημαντικές θέσεις λήψης αποφάσεων, όπως στην 

Κυβέρνηση, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και  στα Δημοτικά και Κοινοτικά 

Συμβούλια. 

Ωστόσο, ως θετικές εξελίξεις καταγράφονται οι  διορισμοί γυναικών από 

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε υψηλόβαθμες θέσεις: Επίτροπος Νομοθεσίας 

και Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Επίτροπος Διοικήσεως και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Επίτροπος για το 

Περιβάλλον, Επίτροπος για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Γυναίκες 

κατέχουν επίσης τις θέσεις του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας και του 

Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας.  
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Γυναίκες έχουν επίσης διοριστεί και στις θέσεις του προέδρου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, 

καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια των ακόλουθων Ημικρατικών Οργανισμών: 

Αρχή Τηλεπικοινωνιών, του Συμβουλίου του Δανείου Επιτρόπου και τις 

Κυπριακές Δασικές Βιομηχανίες. 

Παράλληλα, έχουν διοριστεί γυναίκες ως αντιπρόεδροι στα Διοικητικά 

Συμβούλια της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως 

Στέγης και του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών 

και Τεχνικών Έργων. 

Ωστόσο, υπάρχει μόνο 1 γυναίκα από τους 11 Υπουργούς στο Υπουργικό 

Συμβούλιο, στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

μόνο 1 γυναίκα από τα 5 μέλη  της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ενώ 

δεν υπάρχουν γυναίκες στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. 

Γυναίκες δικαστές στην Κύπρο δεν υπήρχαν μέχρι το 1986. Από τότε, ο 

αριθμός τους αυξάνεται σταθερά, φθάνοντας το 44,3% το 2011, 43,6% το 2013 

και σχεδόν 50% το 2016: ο συνολικός αριθμός των γυναικών δικαστών στην 

Κύπρο είναι 54 από 111. Υπήρχαν επίσης 5 γυναίκες από 13 (38,5%) δικαστές 

στο Ανώτατο Δικαστήριο το 2016. 

Το ποσοστό των γυναικών ανώτερων δημοσίων υπαλλήλων αυξήθηκε 

από 13,5% το 2000 σε 32,7% το 2011 και 37,3% το 2013. Υπάρχουν, επίσης, 3 

γυναίκες από τους 11 Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων (27,3%) και  15 

γυναίκες από 39  τμηματάρχες / Υπηρεσίες Υπουργείων (38,5%). 

Το ποσοστό των γυναικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι 17,86% 

(10 από 56) το 2016, παρουσιάζοντας αυξητική τάση, σε σύγκριση με 12,5% το 

2009, 10,7% το 2001 και 5,4% το 1991. 

Η συμμετοχή των γυναικών σε Δημοτικά Συμβούλια αυξάνεται σταδιακά, 

αλλά παραμένει φτωχή. Με βάση τις Δημοτικές Εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου 

2016, μόνο 4 γυναίκες εξελέγησαν δήμαρχοι από το σύνολο των 39  υποψηφίων 

(10,26%) και 88  γυναίκες εξελέγησαν ως μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων από 
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τους/τις  1891 υποψήφιους/ες (4,65%). Ως επικεφαλής/ Πρόεδροι χωριών/ 

Κοινοτικών Συμβουλίων εξελέγησαν 21 γυναίκες από 256 υποψήφιους/ες  

(8,2%), 209 γυναίκες από 1407 υποψήφιους/ες  (14,85%) εξελέγησαν ως μέλη 

του χωριού / Κοινοτικών Συμβουλίων,  και  99 γυναίκες από 219 υποψήφιους/ες 

(45,2%) εξελέγησαν ως μέλη των Σχολικών Εφορειών. 

Από τα 6 μέλη της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο το 1 μέλος είναι 

γυναίκα. 

 

3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

3.1 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων εκτελεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες 

που της ανατέθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον οποίο είναι 

υπόλογη. Ο  Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέθεσε στην Επίτροπο Ισότητας τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: 

i. Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την εξάλειψη 

των διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας. 

ii. Παρακολούθηση και συντονισμό των εργασιών του Εθνικού 

Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. 

iii. Παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών και μέτρων που 

προωθούν την ισότητα ανδρών και γυναικών. 

iv. Υποβολή προτάσεων/ εισηγήσεων για τη νομοθετική κατοχύρωση της 

ισότητας και την εξάλειψη των νομοθετικών διακρίσεων. 

v. Υποβολή προτάσεων/εισηγήσεων για προώθηση και εφαρμογή 

μέτρων πολιτικής στον τομέα της ισότητας ανδρών και γυναικών. 

vi. Αξιολογεί τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των νομοθεσιών και 

των μέτρων πολιτικής στο τομέα της ισότητας ανδρών και γυναικών.  
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vii. Συλλογή στοιχείων και ετοιμασία μελετών και ερευνών σε θέματα που 

άπτονται της ισότητας ανδρών και γυναικών. 

viii. Δημιουργία Βιβλιοθήκης συμβατικής ή ηλεκτρονικής για θέματα 

Ισότητας.  

ix. Διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 

θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών. 

x. Διοργάνωση διαφωτιστικών εκστρατειών για ενημέρωση του κοινού 

και ειδικότερα των γυναικών για τα δικαιώματά τους. 

xi. Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στον τομέα της ισότητας 

ανδρών και γυναικών. 

xii. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια για την ισότητα ανδρών και γυναικών. 

xiii. Συνεργασία με όλα τα Υπουργεία/Υπηρεσίες, φορείς Ισότητας και Μη-

Κυβερνητικές Οργανώσεις για προώθηση της ισότητας ανδρών και 

γυναικών. 

xiv. Ετοιμασία και υποβολή Ετήσιας Έκθεσης στον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας με τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις της. 

. 

3.2 ΔΡΑΣΕΙΣ 

Μεταξύ των κυριότερων δραστηριοτήτων/δράσεων του Γραφείου της 

Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων κατά το 2016, περιλαμβάνεται η 

παρακολούθηση και η εφαρμογή των πολιτικών και μέτρων που έχουν ως στόχο 

την προώθηση της Ισότητας Ανδρών – Γυναικών, ο συντονισμός των εργασιών 

του ΕΜΔΓ, η παρακολούθηση υλοποίησης των δράσεων του ΣΣΔΙ, η 

συμμετοχή/διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και διαφωτιστικών 

εκστρατειών, η συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, συνεργασία/συναντήσεις με 

Ευρωπαίους και κρατικούς αξιωματούχους, φορείς ισότητας και Μη 

κυβερνητικές οργανώσεις. 
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i. Συγκεκριμένα, η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων εντός του 2016 

συμμετείχε ως κύρια ομιλήτρια ή για να απευθύνει χαιρετισμό σε μεγάλο 

αριθμό εκδηλώσεων που πραγματοποίησαν ΜΚΟ, φορείς ισότητας και η 

κοινωνία των πολιτών ευρύτερα, που είχαν ως στόχο την προαγωγή της 

έμφυλης ισότητας. 

ii. Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων προήδρευσε των συνεδριάσεων του 

ΕΜΔΓ. Κατά το 2016 πραγματοποιήθηκαν 9 συνεδρίες, εκ των οποίων οι 

4 ήταν έκτακτες και τα θέματα που απασχόλησαν τα μέλη του Συμβουλίου 

του ΕΜΔΓ ήταν η επαναδραστηριοποίηση και ο επανακαθορισμός του 

βασικού άξονα των επιτροπών, αλλά και ο σχεδιασμός/υλοποίηση 

δράσεων που είχαν ως στόχο την προώθηση της ισότιμης και ισόρροπης 

συμμετοχής Ανδρών και Γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής.  

iii. Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων συμμετείχε σε διαβούλευση και 

πραγματοποίησε συναντήσεις με τις Γυναικείες Οργανώσεις του 

Συμβουλίου του ΕΜΔΓ, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, φορείς ισότητας 

με στόχο την περαιτέρω προώθηση των ζητημάτων ισότητας και 

δικαιωμάτων των γυναικών στον τόπο μας. 

iv. Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων είναι ιδρυτικό μέλος της Ομάδας 

Πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική 

ζωή και συμμετείχε σε σειρά συναντήσεων μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας.  

v. Μετά από πρωτοβουλία της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, το Γραφείο 

της, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ο Εθνικός 

Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και η εταιρεία IMH Business 

υλοποιούν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο: «Breaking the Mould : 

Προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην Κύπρο». Το πρόγραμμα είναι 

διάρκειας δύο ετών (2016-2018) και χρηματοδοτήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι στόχοι του περιλαμβάνουν την προώθηση 

ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων για τους άνδρες στην Κύπρο και την 

ενθάρρυνση των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ) να εφαρμόσουν απλά και φιλικά προς την 
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οικογένεια μέτρα. Επιπλέον, το έργο στοχεύει να αλλάξει το στερεότυπο 

ότι η οικιακή εργασία δεν ταιριάζει στην παραδοσιακή εικόνα της 

αρρενωπότητας.   

vi. Κατά το 2016 η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων κλήθηκε και συμμετείχε 

σε σειρά συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών ως 

ακολούθως: 

(α) Συνεδρίαση με θέμα: «Η λειτουργία του κρατικού καταφυγίου για 

κακοποιημένες γυναίκες και τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται» 

18 Ιανουαρίου 2016, 

(β) Συνεδρίαση με θέμα: «Ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο 

Ισότητας των Φύλων σχετικών με θέματα που αφορούν την Επιτροπή» 

29 Αυγούστου 2016, 

(γ) Συνεδρίαση με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του 

σωφρονιστικού ιδρύματος, καθώς επίσης και των εργασιών του 

Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία» 3 Οκτωβρίου 

2016, 

(δ) Συνεδρίαση με θέμα: «Η πορεία υλοποίησης της νομοθεσίας περί της 

καταπολέμησης της εμπορίας και της εκμετάλλευσης προσώπων και της 

προστασίας των θυμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά στη λειτουργία της 

Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας (ΠΣΟ)» 31 Οκτωβρίου 2016. 

vii. Η Λειτουργός του Γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, κα 

Άντρη Σάββα, εκπροσώπησε την Κύπρο σε συνέδρια τα οποία 

διοργανώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συζητήθηκαν θέματα 

όπως:  

(α) «Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης 

πολιτικών αποφάσεων» Σλοβενία 14 Ιουνίου 2016, 

(β) «Mainstreaming gender into academic and research organizations» 

Βρυξέλλες 19 Οκτωβρίου 2016. 
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viii. Διοργανώθηκε από το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων 

επετειακή εκδήλωση για τη Γυναίκα, στις 9 Μαρτίου 2016 στο Προεδρικό 

Μέγαρο, στα πλαίσια των εορτασμών της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας. 

Κύρια ομιλήτρια ήταν η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, κα Ιωσηφίνα 

Αντωνίου. 

ix. Πρόσθετα, στα πλαίσια των παρεμβάσεων της προς την κοινωνία των 

πολιτών, η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, συμμετείχε σε τηλεοπτικές 

και ραδιοφωνικές εκπομπές/προγράμματα, με θέμα την εξάλειψη των 

διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας, την προώθηση της ισόρροπης και 

ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στις θέσεις λήψεως 

αποφάσεων, την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών, την εξάλειψη 

των στερεοτύπων και κοινωνικών προκαταλήψεων και την εξάλειψη της 

βίας κατά των γυναικών. 

x. Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων πραγματοποίησε συναντήσεις με 

κρατικούς αξιωματούχους,  τον Πρόεδρο της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, Προέδρους Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και 

Διευθυντές Τμημάτων για ανταλλαγή απόψεων, αλληλοενημέρωση και 

προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις 

πολιτικές της Δημόσιας Υπηρεσίας. Μέσα στα πλαίσια αυτά, 

προωθώντας τις δράσεις 1.3.1. και 1.3.3. του Στρατηγικού Σχεδίου 

Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2014-2017 και οι 

οποίες αφορούν στην  Ετοιμασία Σχεδίου Δράσης για την εκπαίδευση 

δημόσιων λειτουργών στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε 

όλες τις πολιτικές και τα Εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις βαθμίδες 

κρατικών λειτουργών και κυρίως των αρμόδιων λειτουργών που 

διαμορφώνουν και υλοποιούν τον κρατικό προϋπολογισμό και τα 

στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης σε θέματα gender mainstreaming και 

gender budgeting αντίστοιχα,  συστάθηκε επιτροπή αποτελούμενη από 

εκπροσώπους του Γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, της Επιτρόπου Διοικήσεως 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην 
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Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση και της Κυπριακής 

Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης,  για υλοποίηση των πιο πάνω. 

xi. Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων συναντήθηκε στις 31 Μαΐου 2016 με 

την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για Πολιτιστικά Δικαιώματα, κα Karima 

Bennoune και συζήτησαν τα πολιτιστικά δικαιώματα των Γυναικών στη 

Κύπρο. Η Επίτροπος ενημέρωσε την κα Bennoune για το Στρατηγικό 

Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2014-2017, για τις 

πολιτικές στήριξης ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες 

πληθυσμού, για τα προγράμματα δράσης, για την προώθηση της 

΄Εμφυλης Ισότητας, για τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που 

επικρατούν ακόμη, αναφορικά με το ρόλο της γυναίκας σήμερα. 

xii. Στις 17 Ιουνίου 2016 η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων συναντήθηκε με 

την κα Μάρα Μαρινάκη, η οποία διορίστηκε το Σεπτέμβριο του 2015 ως 

Σύμβουλος για την Ισότητα, την εφαρμογή του Ψηφίσματος του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 σχετικά με τις Γυναίκες, την Ειρήνη 

και την Ασφάλεια και όλα τα άλλα θέματα που σχετίζονται με το φύλο. 

Κατά τη συνάντηση αναφέρθηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης πολιτικής 

βούλησης τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ίση 

συμμετοχική δυνατότητα ανδρών και γυναικών, σε όλους τους τομείς της 

ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

στα θέματα ειρήνης και ασφάλειας. Η κα Μαρινάκη επεσήμανε το γεγονός 

ότι η Κύπρος δεν έχει ετοιμάσει Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή 

του ψηφίσματος 1325. Η Επίτροπος Ισότητας δεσμεύτηκε όπως αναλάβει 

την πρωτοβουλία να έρθει σε επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών, για να 

προωθηθεί η εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Ήδη έχει ξεκινήσει 

επαφές και συναντήσεις με ανώτερους λειτουργούς του Υπουργείου 

Εξωτερικών.  

xiii. Συντονισμός/διοργάνωση διαφωτιστικής εκστρατείας ενόψει των 

Βουλευτικών εκλογών 2016. Συγκεκριμένα, εκδόθηκε βιβλιάριο με 

σύντομα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων γυναικών στα πλαίσια 

της προσπάθειας για στήριξη, ενδυνάμωση και ενίσχυση των γυναικών 
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καθώς και έκδοση διαφωτιστικού φυλλαδίου  στο οποίο τονίστηκε η 

αναγκαιότητα εκλογής περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψεως 

αποφάσεων με τη χρήση του κεντρικού συνθήματος  «Δώσε φωνή με τη 

ψήφο σου και στις γυναίκες».  Ως αποτέλεσμα, στις Βουλευτικές Εκλογές 

του 2016 σημειώθηκε αύξηση του ποσοστού των εκλελεγμένων στο 

κοινοβούλιο γυναικών από 12,5% το 2009 σε 17,86% το 2016.  

xiv. Στις 2 Δεκεμβρίου 2016, το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων 

συντόνισε και συνδιοργάνωσε μαζί με τον ΕΜΔΓ ημερίδα με θέμα 

«Ισότητα των Φύλων-Δράσεις 2017», όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις 

και τα προγράμματα των Επιτροπών του ΕΜΔΓ που θα εφαρμόσουν κατά 

το έτος 2017. Στην ημερίδα αποφασίστηκε να διοργανωθούν κατά το έτος 

2017 εκδηλώσεις για εφαρμογή δράσεων οι οποίες αφορούν την 

προώθηση της Ισότητας των φύλων και περιλαμβάνονται στο ΣΣΔΙ 2014-

2017. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πιο κάτω δράσεις: 

 

- ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ 

ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Διοργάνωση ημερίδας για προώθηση της ισότιμης εκπροσώπησης 

ανδρών και γυναικών στα κέντρα Λήψης Αποφάσεων.   

 

- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Διοργάνωση ημερίδας η οποία θα περιγράφει την υφιστάμενη 

κατάσταση όσον αφορά το κοινωνικό κράτος, θα παρουσιαστούν 

καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών για κοινωνικές παροχές 

και θα γίνουν εισηγήσεις για αντιμετώπιση προβλημάτων και λήψη 

ειδικών μέτρων στήριξης των γυναικών που ανήκουν στις ευάλωτες 

ομάδες πληθυσμού.  

 

- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

 Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τη θέση της γυναίκας. Θα συλλέξουν 

στοιχεία και από τις δύο κοινότητες στη βάση ενός κοινού 
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ερωτηματολογίου. Η συλλογή των στοιχείων και η κωδικοποίηση θα 

παρουσιαστούν σε δικοινοτική εκδήλωση στο Σπίτι της Συνεργασίας. 

  

- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 

ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

 Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων σε Κοινότητες και Δήμους 

για ενημέρωση των εργαζόμενων γυναικών   όσον αφορά τα 

δικαιώματά τους, έκδοση τρίπτυχου φυλλαδίου με τις κυριότερες 

πρόνοιες των νομοθεσιών που αφορούν την ισότητα και έκδοση 

αφισών οι οποίες  θα αναρτηθούν σε περίοπτα σημεία των Δήμων και 

Κοινοτήτων. 

 

- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Διεξαγωγή εργαστηρίων με σκοπό τη μείωση της ζήτησης 

σεξουαλικών υπηρεσιών που θα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση 

φοιτητών/τριων σε κολλέγια/πανεπιστήμια. Θα διεξαχθεί έρευνα με 

χρήση κατάλληλου ερωτηματολογίου πριν και μετά την ολοκλήρωση 

των εργαστηρίων, σε κάθε εργαστήριο/σεμινάριο θα συμμετέχουν 25-

30 φοιτητές/τριες και υπολογίζεται να γίνουν 20 εξάωρα εργαστήρια σε 

Λευκωσία και Λεμεσό. 

-   

- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ  

 Κατά το έτος 2017 θα ετοιμαστεί υπόμνημα για το ρόλο της 

εκπαίδευσης στην προαγωγή της ισοτιμίας των φύλων και 

συναντήσεις για επίδοσή του στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και άλλους φορείς της παιδείας.  Διοργάνωση 

σεμιναρίου που θα έχει θέμα τη ρητορική ισότητας και θα στοχεύει 

στην ανάδειξη των στερεοτύπων σε σχέση με το γραπτό και 

προφορικό λόγο. 
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3.3 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

Το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων στηρίζεται κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων του από λειτουργούς από τη Δημόσια Υπηρεσία που 

τοποθετήθηκαν στο Γραφείο της μετά από απόσπαση από τα Υπουργεία ή 

Υπηρεσίες τους στη Προεδρία της Δημοκρατίας για το σκοπό αυτό και/ή από 

λειτουργούς της Μονάδας Ισότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας 

Τάξης. 

 Το Γραφείο της Επιτρόπου στελεχωνόταν από μια Γραμματειακή 

Λειτουργό ενώ κατά το 2016 αναβαθμίστηκε, αφού στελεχώθηκε με λειτουργό 

με ακαδημαϊκά προσόντα στα  θέματα της έμφυλης Ισότητας. 

  

3.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Οι Επίτροποι οι οποίοι ανήκουν στην Προεδρία της Δημοκρατίας δεν έχουν δικό 

τους εγκεκριμένο προϋπολογισμό κι αυτό καθιστά τον προγραμματισμό  του 

έργου τους δύσκολο. Επισημαίνουμε επίσης, ότι ως θεσμός ο οποίος ανήκει  

στην Προεδρία δεν έχουμε τη δυνατότητα να αιτούμαστε απευθείας Ευρωπαϊκά 

προγράμματα. Αυτό εκτιμούμε ότι αποδυναμώνει τις οικονομικές μας 

δυνατότητες, με αποτέλεσμα σωρεία Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την 

Ισότητα των Φύλων να μην αξιοποιούνται επαρκώς.  

 

3.5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ  

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2014 – 2017 (ΣΣΔΙ) 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης ετοίμασε το νέο 

Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα  αφού έλαβε υπόψη προτάσεις και 

εισηγήσεις της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, της Επιτρόπου Διοικήσεως και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην 

Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση, των Υπουργείων, των Φορέων 
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Ισότητας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ακαδημαϊκών/Ερευνητικών Φορέων και 

των Γυναικείων και άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.    

Σύμφωνα και με τα Καταληκτικά Σχόλια της Επιτροπής CEDAW, η 

Κύπρος έχει σημειώσει σημαντικά βήματα στον τομέα της νομοθετικής και 

θεσμικής μεταρρύθμισης για την Ισότητα καθώς και στης διαμόρφωση πλαισίου 

πολιτικών με την υιοθέτηση εθνικών σχεδίων δράσης που στόχο έχουν την 

εξάλειψη των διακρίσεων και στην προώθηση της ισότητας Ανδρών και 

Γυναικών σε όλους τους τομείς.  Παρόλα αυτά, επεσήμανε αρκετά κενά και 

αδυναμίες και έχει προβεί σε διάφορες εισηγήσεις.      

Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 

αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της Ισότητας Ανδρών και 

Γυναικών, 2014-2017  δεδομένου ότι, πέραν από τη στοχοθέτηση και 

προγραμματισμό δράσεων, θα συμβάλει στον ενδοτμηματικό και διατμηματικό 

συντονισμό των δράσεων και προγραμμάτων και στη παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της υλοποίησης των δράσεων αυτών. 

 

Με βάση τα πιο πάνω έχουν καθορισθεί οι ακόλουθοι έξι βασικοί στόχοι 

προτεραιότητας: 

1) Αποτελεσματική προώθηση της Ισότητας των δύο Φύλων/Διοικητική 

Μεταρρύθμιση.   

2) Εκσυγχρονισμός/Βελτίωση του Νομοθετικού Πλαισίου 

3) Ισόρροπη Συμμετοχή στις θέσεις Λήψης Αποφάσεων  

4) Εξάλειψη, καταπολέμηση, αντιμετώπιση και Βία κατά των Γυναικών. 

5) Οικονομική Ενδυνάμωση των Γυναικών – Εξάλειψη της φτώχειας.  

6) Εξάλειψη Στερεοτύπων και Κοινωνικών Προκαταλήψεων. 

 

Το ΣΣΔΙ υλοποιείται σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης που έχει ως 

χαρακτηριστικό της σημαντικές δημοσιονομικές περικοπές, τις επιπτώσεις των 

οποίων υφίστανται εντονότερα οι γυναίκες. 
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Την πρωταρχική ευθύνη της εφαρμογής του Σχεδίου την έχει βέβαια η Πολιτεία 

και οι αρμόδιοι φορείς της.  Σημαντικό όμως ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, 

έχουν και οι Γυναικείες Συνδικαλιστικές  Οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών 

μέσω των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.  Στο Σχέδιο, ο κάθε στόχος 

προτεραιότητας αναλύεται σε ενδιάμεσους στόχους, δράσεις, φορέα 

υλοποίησης,  χρόνο υλοποίησης, κοστολόγηση και δείκτες παρακολούθησης 

των δράσεων. 

 

4. ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (ΕΜΔΓ) 

4.1 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Βασικό όργανο στη διαμόρφωση και προώθηση της Κυβερνητικής 

πολιτικής  αποτελεί ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας 

(ΕΜΔΓ), του οποίου προεδρεύει η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, με βάση 

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 23/4/2014. Η Κυβερνητική 

πολιτική έχει δύο βασικούς στόχους:  

(α) την εξάλειψη των νομοθετικών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και 

την κατοχύρωση της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών σ΄ όλους τους τομείς 

του δικαίου και  

(β) την εμπέδωση της αρχής της Ισότητας και των ίσων ευκαιριών στην 

πράξη, που προϋποθέτει μεταξύ άλλων αλλαγή νοοτροπίας, προώθηση 

ειδικών προγραμμάτων που υποστηρίζουν και ενισχύουν τις γυναίκες 

στους πολλαπλούς τους ρόλους και στην ενσωμάτωση της αρχής της 

Ισότητας σ΄όλα τα προγράμματα και πολιτικές. 

Ο ΕΜΔΓ αποτελείται από τρία συλλογικά σώματα, (α) το Συμβούλιο, (β) 

την Εθνική Επιτροπή, (γ) τη Διυπουργική Επιτροπή καθώς και τη Γενική 

Γραμματεία. 
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4.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΔΓ 

Ο Προϋπολογισμός του ΕΜΔΓ υπέστη σημαντική μείωση τα τελευταία 

χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης.  Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τις 

€900.000 το 2008 έχει καταλήξει στις €240.000 το 2016. Το μεγαλύτερο μέρος 

του προϋπολογισμού διετέθη για ετήσιες χορηγίες, επιχορήγηση 

προγραμμάτων σε γυναικείες οργανώσεις,  μη-κυβερνητικές οργανώσεις και 

άλλους φορείς ισότητας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προώθησης 

της έμφυλης ισότητας και των δικαιωμάτων των γυναικών. 

Το ΣΣΔΙ αποτελεί το εθνικό εργαλείο για την προώθηση και εφαρμογή της 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και για το σκοπό αυτό θεωρούμε ότι η 

αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΜΔΓ για την εφαρμογή των δράσεων του 

Σχεδίου θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της ισότητας και της 

εξάλειψης των διακρίσεων και στερεοτύπων που υπάρχουν σε βάρος των 

γυναικών. Το ΣΣΔΙ εκπνέει το 2017 και η προσπάθεια όλων των αρμόδιων 

φορέων είναι η μεγαλύτερη δυνατή υλοποίηση των δράσεων και των 

ενδιάμεσων στόχων που περιλαμβάνονται σε αυτό.  

 

4.3 ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΔΓ  

Το Συμβούλιο του ΕΜΔΓ αποτελείται από 20 οργανώσεις-μέλη. Στο 

Συμβούλιο συμμετέχουν γυναικείες, συνδικαλιστικές και άλλες μη-κυβερνητικές 

οργανώσεις, εκ των οποίων δύο Τουρκοκυπριακές.  

 

4.4 ΜΕΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΔΓ 

Η Εθνική Επιτροπή του ΕΜΔΓ αποτελείται από 70 οργανώσεις-μέλη, στις 

οποίες περιλαμβάνονται κομματικές οργανώσεις, οργανώσεις κατά της βίας και 

εκμετάλλευσης γυναικών, εκπαιδευτικές, ερευνητικές, αντιρατσιστικές, 

αγροτικές, συνδικαλιστικές, οργανώσεις για την ειρήνη, τους εκτοπισμένους, για 

την οικογένεια και το παιδί κ.ά. 
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4.5 ΔΙΫΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Διϋπουργική Επιτροπή του ΕΜΔΓ αποτελείται από τους αρμόδιους 

Λειτουργούς για τα Δικαιώματα της Γυναίκας όλων των Υπουργείων και της 

Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.  

4.6 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Η Γενική Γραμματεία, η οποία αποτελείται από Λειτουργό της Μονάδας 

Ισότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, προετοιμάζει τις 

συνεδριάσεις όλων των οργάνων του ΕΜΔΓ και προωθεί την υλοποίηση των 

λαμβανομένων αποφάσεων, παρέχοντας του διοικητική και επιστημονική 

υποστήριξη και καθοδήγηση. 

 

4.7 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΜΔΓ 

Στα πλαίσια λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της 

Γυναίκας έχουν συσταθεί Επιτροπές με τη συμμετοχή των μελών του 

Συμβουλίου του ΕΜΔΓ, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με την υλοποίηση 

δράσεων που απορρέουν από το Στρατηγικό Σχέδιο για την Ισότητα μεταξύ 

Ανδρών και Γυναικών 2014-2017, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό 

Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2014. Συγκεκριμένα  έχουν δημιουργηθεί και 

λειτουργούν οι πιο κάτω επιτροπές: 

1) Επιτροπή  για τη Συμμετοχή των Γυναικών στα Κέντρα Λήψεως 

Αποφάσεων  

2) Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων  

3) Επιτροπή για τη Δικοινοτική Συνεργασία 

4) Επιτροπή Απασχόλησης και Οικονομικής Ενδυνάμωσης των Γυναικών  

5) Επιτροπή για την Εξάλειψη των Στερεοτύπων και των Κοινωνικών 

Προκαταλήψεων 

6) Επιτροπή κατά της Βίας και Εμπορίας Προσώπων  
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4.8 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΔΓ 

Διάφορες δράσεις έχουν ληφθεί από τον ΕΜΔΓ με στόχο τη βελτίωση της 

ισόρροπης και ισότιμης συμμετοχής γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς 

της ζωής, όπως εκστρατείες ευαισθητοποίησης με την ευρεία συμμετοχή των 

γυναικείων οργανώσεων, συναντήσεις και επαφές με τα πολιτικά κόμματα και 

τα μέσα ενημέρωσης.  

Συγκεκριμένα, εκδόθηκε βιβλιάριο με σύντομα βιογραφικά σημειώματα 

των υποψήφιων γυναικών για τις Βουλευτικές Εκλογές 2016 μέσα στο πλαίσιο 

της προσπάθειας για στήριξη, ενδυνάμωση και ενίσχυση των γυναικών. 

Παράλληλα, εκδόθηκε διαφωτιστικό φυλλάδιο, στο οποίο τονίστηκε η 

αναγκαιότητα εκλογής περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψεως αποφάσεων 

με τη χρήση του κεντρικού συνθήματος  «Δώσε φωνή με τη ψήφο σου και στις 

γυναίκες».   

Στις 2 Δεκεμβρίου 2016, το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων 

και ο ΕΜΔΓ διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Ισότητα των Φύλων-2017 Δράσεις». 

Στην ημερίδα συμμετείχαν πάνω από 80 εκπρόσωποι των γυναικείων 

συνδικαλιστικών και κομματικών οργανώσεων, φορείς που συμμετέχουν στην 

προώθηση της ισότητας των φύλων, επαγγελματικές και κοινωνικές 

οργανώσεις,  Λειτουργοί Ισότητας στα διάφορα Υπουργεία και άλλοι Δημόσιοι 

Υπάλληλοι όπου παρουσιάστηκαν από τις συντονίστριες των Επιτροπών του 

ΕΜΔΓ τα προγράμματα και οι δράσεις που θα εφαρμόσουν κατά το έτος 2017.   

 

 

5. ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2017  

Μολονότι, έχει επιτευχθεί σε ένα μεγάλο βαθμό η κοινωνική και πολιτική 

χειραφέτηση των γυναικών και γενικά, η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας 

έχει αυξηθεί σημαντικά, εντούτοις, εξακολουθεί να παρατηρείται το φαινόμενο 
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της «γυάλινης οροφής», που συνεχίζει να εμποδίζει την επαγγελματική ανέλιξη 

τους. Αν και η αγορά εργασίας είναι στελεχωμένη από ικανότατες γυναίκες, 

δυστυχώς διαπιστώνεται ότι η αξία τους υποτιμάται όσον αφορά την άνοδο τους 

στις ανώτερες και ανώτατες θέσεις της ιεραρχίας. Οι άνδρες υπερτερούν 

αριθμητικά στις ιεραρχικά ψηλότερες θέσεις, ακόμη και σε τομείς στους οποίους 

αριθμητικά είναι λιγότεροι, πράγμα το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα 

στερεότυπα για το ρόλο και τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία  λειτουργούν 

ακόμη και σήμερα ως εμπόδια για την ανέλιξη τους στο χώρο της εργασίας. 

Αν και έχουμε εναρμονίσει πλήρως το εθνικό μας νομοθετικό πλαίσιο με 

τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και 

ίσων ευκαιριών μεταξύ των φύλων, δυστυχώς, η νομοθετική κατοχύρωση όπως 

έχει διαφανεί, δεν είναι αρκετή από μόνη της να διορθώσει τα κενά που 

παρουσιάζονται στον τομέα της ισότητας. Δεν σταματούμε, όμως, εδώ.  Με τη 

σύσταση Ad Hoc επιτροπών κάνουμε τις παρεμβάσεις μας για εκσυγχρονισμό 

των νόμων που έχουν σχέση με τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, 

αλλά και τις σχέσεις των φύλων. 

 Προς το σκοπό αυτό θα συνεχίσουμε την υλοποίηση προγραμμάτων και 

δράσεων που θα στοχεύουν στη βελτίωση της θέσης της γυναίκας στην 

κυπριακή κοινωνία. Περαιτέρω στους στόχους του 2017 συγκαταλέγονται 

ενδεικτικά: 

(α) προσπάθεια δημιουργίας  Συμβουλευτικής Επιτροπής Ισότητας κατά 

το 2017, αποτελούμενης από εκπροσώπους Μη-Κυβερνητικών 

Οργανώσεων και προσωπικοτήτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

της ισότητας Ανδρών και Γυναικών.  Βάσει των όρων εντολής που της 

ανατέθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η Επίτροπος Ισότητας θα 

προεδρεύει της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ισότητας, την οποία θα 

συγκαλεί συχνά και σε τακτά χρονικά διαστήματα,  

(β) η προώθηση του μέτρου της ποσόστωσης ως «θετική δράση» που 

αποσκοπεί στην εξάλειψη και πρόληψη των διακρίσεων. Θεωρούμε τις 

ποσοστώσεις ως ένα αναγκαίο «θετικό μέτρο» υπέρ του λιγότερο 
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εκπροσωπούμενου φύλου αλλά και «θετικό μέτρο» στην προώθηση της 

αύξησης του αριθμού των γυναικών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων στη 

Δημόσια και Πολιτική ζωή,  

(γ) η εξάλειψη του γλωσσικού σεξισμού που χρησιμοποιείται στα έγγραφα 

της Δημόσιας Υπηρεσίας του Κράτους. Έρευνες κατέδειξαν πως στην 

πλειοψηφία των εγγράφων διατυπώνεται  η συντριπτική κυριαρχία του 

αρσενικού γένους στο δημόσιο γραπτό λόγο και κατά συνέπεια 

αναπαράγει, έστω και ακούσια, την άνιση θέση των γυναικών στο λόγο, 

(δ) συμβολή στην ετοιμασία νέου Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την 

Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2018-2021, 

(ε) εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για εφαρμογή του ψηφίσματος 

1325 του ΟΗΕ με θέμα «Γυναίκα, Ειρήνη και Ασφάλεια». Στο εν λόγω 

ψήφισμα αναγνωρίζονται οι συνέπειες που έχουν οι ένοπλες συγκρούσεις 

για τις γυναίκες, καθώς και ο ρόλος των γυναικών στην πρόληψη και την 

επίλυση των συγκρούσεων και τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και 

ασφάλειας. 

 

 

6. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  

(α) Θεωρώ πλέον απαραίτητη την ενοποίηση όλων των Φορέων Ισότητας.  

Υπάρχουν περίπου 7 φορείς ισότητας οι οποίοι δημιουργούν από τη μια 

σύγχυση στους πολίτες και από την άλλη υπάρχει σαφέστατη επικάλυψη 

αρμοδιοτήτων. Η ενοποίηση των φορέων ισότητας θα μειώσει επίσης τις 

δαπάνες της λειτουργίας όλων αυτών των φορέων. 

(β) Ο ΕΜΔΓ και η Μονάδα Ισότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας 

Τάξης θεωρώ απαραίτητο να μεταφερθούν στο Γραφείο της Επιτρόπου 

Ισότητας των Φύλων.  Οι δράσεις, οι στόχοι και οι αρμοδιότητες είναι κοινές και 

κάτω από την ομπρέλα του Γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων θα 

μπορούσαν να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικές νοουμένου, ότι θα υπάρξει 
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και ο ανάλογος προϋπολογισμός για υλοποίηση όλων των προγραμμάτων που 

αφορούν την Ισότητα. 

(γ) Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και 

προγραμμάτων σε διάφορους τομείς όπως είναι ο τομέας της Ισότητας των 

Φύλων. Το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων επειδή ανήκει στην 

Προεδρία της Δημοκρατίας δεν έχει την ευχέρεια να είναι αιτητής 

προγραμμάτων. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εξευρεθούν οι μηχανισμοί εκείνοι έτσι 

ώστε οι Επίτροποι να μπορούν να αιτούνται και να αναλαμβάνουν την 

υλοποίηση τέτοιων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  Τα Υπουργεία που έχουν τη 

δυνατότητα να διεκδικούν προγράμματα, έχουν άλλες ιεραρχημένες 

προτεραιότητες και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να επωφεληθούμε την 

χρηματοδότηση που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν 

σε θέματα ισότητας. 

 

Χωρίς αμφιβολία, η προσφορά της Κύπριας γυναίκας είναι τεράστια, 

σημαντική και πολυδιάστατη  τόσο στον κοινωνικό, όσο και στον οικονομικό 

τομέα. Κατά το 2017 θα συνεχίσουμε αποφασιστικά να υλοποιούμε ενέργειες 

που ως στόχο έχουν την ίση μεταχείριση , ίσες ευκαιρίες και αξιοπρεπείς 

συνθήκες εργασίας.  Είναι καιρός να εξαλείψουμε στερεότυπα και κατεστημένες 

νοοτροπίες παρωχημένων εποχών και να καταξιώσουμε τη σημερινή Κύπρια 

γυναίκα στη θέση που της αξίζει: Ισότιμη με τον άνδρα σε όλες τις εκφάνσεις της 

ζωής της. 
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