
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
Δράσεις για Μείωση του Χάσματος  
Αμοιβών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Τ
ο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων επενδύοντας στην 
ισότητα των φύλων, την απασχόληση και 
την προστασία της γυναίκας προωθεί την 
υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου 
Έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος 
Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών». 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου 
ανήλθε γύρω στα €2 εκατομμύρια, από τα 
οποία το 85% προέρχονται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο. Η υλοποίηση του  Έργου ξεκίνησε το 2010 και 
ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο του 2015. 
Το Έργο εντάσσεται στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Διεύρυνση 
της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης σε συνθήκες κοινωνικής 
συνοχής», κάτω από τον ειδικό στόχο «Αύξηση του εργατικού 
δυναμικού και της απασχόλησης των γυναικών», του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική 
Συνοχή 2007 - 2013». 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων που 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αιτιών που δημιουργούν 
και συντηρούν το χάσμα αμοιβών στην Κύπρο, συμβάλλοντας 

παράλληλα στην καλύτερη αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου 
δυναμικού, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής 
οικονομίας και την ευημερία της κοινωνίας. 

Τι είναι το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών; 

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί τη μέση 
διαφορά των ωριαίων αποδοχών μεταξύ των δύο φύλων στο σύνολο 
της οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια το χάσμα στην Κύπρο παρουσιάζει 
σταθερή μείωση. Από 33% που ήταν το 1994 και 25% που ήταν το 2005, 
μειώθηκε το 2010 σε 21%, ποσοστό το οποίο όμως υπολογιζόταν με 
βάση το σύνολο των αποδοχών ανδρών και γυναικών. Σύμφωνα με τον 
αναθεωρημένο τρόπο υπολογισμού του χάσματος αμοιβών από τη Eu-
rostat, που αφορά ωριαίες αποδοχές, το εν λόγω ποσοστό για το 2010 

διαφοροποιήθηκε στο 16,8%. Η καθοδική του πορεία συνεχίστηκε, 
γεγονός στο οποίο συνέτεινε και η βελτίωση που παρατηρήθηκε με 
την πάροδο των ετών στη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και την 
απασχόληση, με το ποσοστό του χάσματος να μειώνεται περαιτέρω  το 
2013 στο 15,8%. 

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε €100 με τα οποία αμείβεται κατά μέσο 
όρο ένας άνδρας, μία γυναίκα αμείβεται κατά μέσο όρο μόνο με 
€84,20. Ως εκ τούτου, για να κερδίσει μια εργαζόμενη γυναίκα 
το ίδιο ετήσιο εισόδημα με ένα εργαζόμενο άνδρα, πρέπει να 
εργαστεί 40 περίπου μέρες περισσότερο. 

Αυτή η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, πέραν 
του ότι αποτελεί κοινωνική διάκριση, αποτελεί, επίσης, εμπόδιο στην 
οικονομική ανάπτυξη, αποτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του γυναικείου 
εργατικού δυναμικού, που είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περίοδο 
οικονομικής ύφεσης και προμηνύει και μακροχρόνιες επιπτώσεις 
στην τρίτη ηλικία αφού οι χαμηλότεροι μισθοί συνεπάγονται μειωμένες 
συντάξεις και αυξάνουν τον κίνδυνο της φτώχειας.

Ποια είναι τα αίτια του χάσματος;

Η διάκριση ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στον τομέα της αμοιβής 
αποτελεί ένα πολυσύνθετο φαινόμενο που χαρακτηρίζει όλες τις 
σύγχρονες κοινωνίες. Τα αίτια και χαρακτηριστικά του διαφέρουν από 
χώρα σε χώρα, εντούτοις συσχετίζονται με την υποτίμηση του ρόλου 
και της αξίας του γυναικείου φύλου, παρά το γεγονός ότι σε πολλές 
περιπτώσεις το μορφωτικό επίπεδο και οι ακαδημαϊκές επιδόσεις 
των γυναικών υπερτερούν σε σχέση με τον ανδρικό πληθυσμό. Τα 
κυριότερα αίτια συνοψίζονται ως ακολούθως:

• Κουλτούρα: Η υποτίμηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 
γυναικών έχει ως αποτέλεσμα την άμεση διάκριση στις αμοιβές μεταξύ 
ανδρών και γυναικών που εκτελούν την ίδια εργασία ή εργασία ίσης 
αξίας.
• Στερεότυπα και αντιλήψεις: Οι παραδοσιακοί ρόλοι των δύο φύλων 
διαμορφώνουν τους κοινωνικούς ρόλους των νέων επηρεάζοντας τις 
επιλογές σπουδών τους και επαγγέλματος.
• Επαγγελματικός διαχωρισμός: Η συγκέντρωση γυναικών σε 
τομείς οικονομικής δραστηριότητας και επαγγέλματα, τα οποία έχουν 
επικρατήσει να θεωρούνται ως «γυναικεία» και ως επί το πλείστον 
απαιτούν χαμηλή εξειδίκευση και κατά συνέπεια προσφέρουν 
χαμηλότερες απολαβές, συντείνει σημαντικά στη διατήρηση του 
χάσματος.
• Συχνότερες διακοπές της επαγγελματικής καριέρας των 
γυναικών: Αυτό οφείλεται κυρίως στην ανάληψη του μεγαλύτερου 
βάρους των οικογενειακών ευθυνών από μέρους των γυναικών.
• Λιγότερες ευκαιρίες ανέλιξης των γυναικών: Αυτό που είναι γνωστό 
ως φαινόμενο της «γυάλινης οροφής». Αν και η αγορά εργασίας είναι 
στελεχωμένη από ικανότατες γυναίκες, δυστυχώς διαπιστώνεται ότι η 
αξία τους υποτιμάται όσον αφορά την προώθηση τους στις ανώτερες 
και ανώτατες θέσεις της οργανωσιακής ιεραρχίας, στις οποίες οι 
άνδρες υπερτερούν αριθμητικά ακόμη και σε τομείς στους οποίους 
αριθμητικά είναι λιγότεροι.
• Μερική απασχόληση: Λόγω κυρίως της ανάληψης του ρόλου της 
φροντίδας των παιδιών και των οικογενειακών ευθυνών, ένα μεγάλο 
ποσοστό των εργαζόμενων γυναικών εκπροσωπείται στη μερική και 
προσωρινή απασχόληση.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι δράσεις του Έργου αφορούν παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα, 
όπως την εκπαίδευση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, 
τους μηχανισμούς επιθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, την 

παροχή κινήτρων προς επιχειρήσεις, την ανταλλαγή καλών πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., την κατάλληλη εκπαίδευση και 
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καθοδήγηση των κοινωνικών 
εταίρων και των εργοδοτών αλλά 
και την ευαισθητοποίηση και 
διαφώτιση του πολίτη. Οι βασικές 
δράσεις φαίνονται πιο κάτω:

1ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΚΑΊ 
ΑΝΑΒΑΘΜΊΣΗ 

ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΊΣΜΩΝ 
ΕΠΊΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ ΓΊΑ ΤΗΝ 
ΊΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΚΑΊ ΤΊΣ ΑΜΟΊΒΕΣ
Κατά το 2013 πραγματοποιήθηκε 
θεωρητική και πρακτική κατάρτιση 
λειτουργών και επιθεωρητών του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων 
και του Τμήματος Εργασίας) και της Αρχής Ισότητας του Γραφείου 
Επιτρόπου Διοικήσεως, με σκοπό την αναβάθμιση των γνώσεων 
και την ενίσχυση των εμπειριών των αρμόδιων επιθεωρητών και 
λειτουργών, σε σχέση με το χειρισμό καταγγελιών και τη διεξαγωγή 
αυτεπάγγελτων εξειδικευμένων επιθεωρήσεων για την ισότητα στην 
απασχόληση και την αμοιβή και ειδικότερα την αξιολόγηση θέσεων 
εργασίας.

2ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΊΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΤΗΤΑΣ
Επιδιώκοντας την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής 

γνώμης για το πρόβλημα του χάσματος αμοιβών, προωθήθηκε η 
υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δημοσιότητας. Ανάμεσα 
στις δράσεις που υλοποιήθηκαν περιλαμβάνονται η διοργάνωση 
των τελετών έναρξης και λήξης του Έργου, μίας δημοσιογραφικής 
διάσκεψης και τριών τελετών βράβευσης εταιρειών/οργανισμών που 
πιστοποιήθηκαν για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα 
των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον. Πέραν των προαναφερθέντων, 
δημιουργήθηκε εξειδικευμένη ιστοσελίδα για το Έργο και 
πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, 
εφημερίδες και περιοδικά και διαφημιστικές καταχωρίσεις σε έντυπα 
και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

3ΚΑΤΑΡΤΊΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΊΣΜΟΥ, ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΊΑΣ 

ΚΑΊ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΚΑΊ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Κατά το 2013 - 2015 πραγματοποιήθηκαν δράσεις επιμόρφωσης 
σε 8.612 εκπαιδευτικούς μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης, 143 
συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και 3.268 γονείς, 
στόχος των οποίων ήταν η καταπολέμηση του φαινομένου του 
έμφυλου επαγγελματικού διαχωρισμού, δηλαδή της συγκέντρωσης 
ανδρών και γυναικών σε διαφορετικές μορφές και τομείς 
δραστηριοτήτων και απασχόλησης, με τις γυναίκες να περιορίζονται 
σε στενότερο φάσμα επαγγελμάτων (οριζόντιος διαχωρισμός) και σε 
χαμηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας (κάθετος διαχωρισμός), πράγμα 
το οποίο συντελεί στη διατήρηση του χάσματος αμοιβών. 

4ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΟΥ ΚΑΊ ΕΝΗΜΕΡΩΤΊΚΟΥ ΥΛΊΚΟΥ
Εκτυπώθηκαν, μεταξύ άλλων, έντυπα που απευθύνονται στους 

άμεσα εμπλεκόμενους με την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, 
όπως εγχειρίδια Επιθεωρητών για την εφαρμογή και έλεγχο της 
ισότητας φύλων στην αμοιβή και την απασχόληση και οδηγοί 
συνδικαλιστών για σκοπούς διασφάλισης της ισότητας των φύλων 
κατά τη συλλογική διαπραγμάτευση. Εκτυπώθηκαν επίσης, εγχειρίδια 
συμβούλων για ετοιμασία σχεδίων δράσης για επιχειρήσεις, οδηγός 
ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., 
καθώς και οδηγοί προς γονείς, εκπαιδευτικούς και συμβούλους 
επαγγελματικού προσανατολισμού για την καταπολέμηση του 
επαγγελματικού διαχωρισμού. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκαν 
οδηγοί που απευθύνονται προς το κοινό για σκοπούς ενημέρωσης 
εργοδοτών και εργαζομένων για τη νομοθεσία και τους μηχανισμούς 
υποβολής παραπόνου και επιθεώρησης. 

5ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΊΟΥ ΠΊΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΩΝ 
ΓΊΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΊΚΩΝ ΓΊΑ ΤΗΝ 

ΊΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΊΑΚΟ ΠΕΡΊΒΑΛΛΟΝ
Τον Απρίλιο του 2014, συστάθηκε ο «Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης 
Επιχειρήσεων» με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με τη 

συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
και εμπειρογνωμόνων σε θέματα 
ισότητας, σκοπός του οποίου 
είναι η πιστοποίηση επιχειρήσεων 
οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές 
που διασφαλίζουν στο προσωπικό 
τους συνθήκες ισότητας των 
φύλων και ειδικότερα την αρχή 
της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών 
και γυναικών για ίδια εργασία ή για 
εργασία ίσης αξίας.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Μοντέλο 
Πιστοποίησης που έχει αναπτυχθεί 
οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα 
να αιτηθούν για δύο είδη 
πιστοποίησης: (α) συγκεκριμένης 
καλής πρακτικής και να λάβουν την 

πιστοποίηση «Καλή Πρακτική» (Best Practice) και (β) ολοκληρωμένου 
συστήματος προώθησης της ισότητας των φύλων στον εργασιακό 
χώρο και να λάβουν την πιστοποίηση «Εργοδότης Ισότητας».

Κατά το 2015 πιστοποιήθηκαν 19 επιχειρήσεις/οργανισμοί ως 
«Εργοδότης Ισότητας» και άλλες 15 για εφαρμογή «Καλών 
Πρακτικών». Ο θεσμός θα συνεχίσει να υλοποιείται και με το πέρας 
του Έργου και εκτιμάται ότι 10-15 επιχειρήσεις/οργανισμοί θα 
πιστοποιούνται κάθε χρόνο.

6ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΊΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΊΩΝ ΑΠΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΗΣ ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΩΝ ΓΊΑ 

ΠΊΣΤΟΠΟΊΗΣΗ
Έχουν εκπαιδευτεί 35 σύμβουλοι από 12 επιχειρήσεις, οι οποίοι 
παρείχαν κατά τα έτη 2014 και 2015 δωρεάν συμβουλευτικές 
υπηρεσίες στις επιχειρήσεις/οργανισμούς που υπέβαλαν, μετά από 
σχετική πρόσκληση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, αίτηση 
πιστοποίησης από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων 
για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο 
Εργασιακό Περιβάλλον. Μέσω της συνεισφοράς των συμβούλων, 
ευθύνη των οποίων ήταν να ερευνήσουν το περιβάλλον της εταιρείας, 
ετοιμάστηκαν εισηγήσεις καλών πρακτικών ή ολοκληρωμένα σχέδια 
δράσης ώστε υλοποιώντας τα οι επιχειρήσεις να λάβουν τελικά 
πιστοποίηση. 

Οι σύμβουλοι που κατέχουν την πιστοποίηση ως εκπαιδευτές και 
έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν παρόμοιες συμβουλευτικές 
υπηρεσίες στο μέλλον προέρχονται από τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

1.  CG Manconsult Limited
2.  CMR Cypronetwork Marketing Research Ltd
3.  Deloitte Limited
4.  EDITC Ltd
5.  G.S. Europractices Ltd 
6.  Human Asset Ltd
7.   Interfusion Services Ltd
8.   KPMG Limited
9.   M.M.C Management Centre Ltd
10. PricewaterhouseCoopers Limited
11.  R.C.I Research & Consultancy Institute Ltd
12.  ΚΕΣΕΑ ΛΤΔ

7ΔΊΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΛΩΝ 
ΠΡΑΚΤΊΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ- ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 

Στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα 
της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Τριμερές Συνέδριο Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών της Ε.Ε. με τίτλο «Εξαλείφοντας το Χάσμα Αμοιβών Μεταξύ 
Ανδρών και Γυναικών: Καλές Πρακτικές γύρω από Τέσσερεις Πτυχές 
του Θέματος». Το συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι των 
κρατών και των εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων από 
τα κράτη μέλη της Ε.Ε., επικεντρώθηκε στις καλές πρακτικές γύρω 
από το παρατηρούμενο χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών 
μέσα από τις εμπειρίες κρατών, οργανισμών αλλά και της συνεργασίας 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Η συζήτηση οργανώθηκε θεματικά 
γύρω από τέσσερεις ενότητες: (α) τον επαγγελματικό διαχωρισμό, (β) 
τα συστήματα αξιολόγησης των επαγγελμάτων και της μισθοδοσίας, 
(γ) την επιβολή κυρώσεων και (δ) τη σχέση μεταξύ κοινωνικού 
διαλόγου και ίσης αμοιβής.

Επίσημος Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης



8ΑΞΊΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΊΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΊΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΕΡΓΑΣΊΑΣ

Το 2013, προωθήθηκε διαδικασία αξιολόγησης των κειμένων 
όλων των υπογραμμένων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχικών συμφωνιών και των ανανεώσεων 
τους, με σκοπό την εξέταση των προνοιών τους και τον εντοπισμό 
τυχόν άμεσων ή έμμεσων διακρίσεων στις αμοιβές ως προς το 
φύλο. Ακολούθησε η μετατροπή τους σε ηλεκτρονική μορφή και η 
καταχώρηση τους σε μηχανογραφημένο σύστημα.

9ΚΑΤΑΡΤΊΣΗ ΚΟΊΝΩΝΊΚΩΝ ΕΤΑΊΡΩΝ ΚΑΊ ΜΕΛΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Εκπρόσωποι από όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδοτικούς 
συνδέσμους καθώς και δικηγόροι, λογιστές, υπεύθυνοι προσωπικού και 
μέλη διαφόρων επαγγελματικών συνδέσμων συμμετείχαν το 2014 σε 
εκπαιδευτικά σεμινάρια που είχαν ως στόχο τη βελτίωση του επιπέδου 
εφαρμογής του περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την 
Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμου. Στο πλαίσιο της δράσης 
αυτής εκπονήθηκε και ένας εξειδικευμένος οδηγός για την καθοδήγηση 
συνδικαλιστών και εκπροσώπων εργοδοτών για προώθηση της ισότητας 
αμοιβών κατά τη διαπραγμάτευση συλλογικών συμβάσεων.

10ΔΊΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ ΊΣΗΣ ΑΜΟΊΒΗΣ
Το Μάρτιο του 2013 και του 2015 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση 

για την Ημέρα Ίσης Αμοιβής, σκοπός της οποίας ήταν η ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση του κοινού για το χάσμα αμοιβών μεταξύ των 
δύο φύλων, το οποίο αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα των σύγχρονων 
κοινωνιών, με επιπτώσεις στο επίπεδο διαβίωσης των ίδιων των γυναικών 
και των οικογενειών τους. Η εν λόγω εκδήλωση αποτελεί ευρωπαϊκό 
θεσμό και θα συνεχίσει να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση.

11ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΊ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΊΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΊΩΝ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής εκπονήθηκε οδηγός για εργοδότες ο 
οποίος περιελάμβανε, ανάμεσα σε άλλα, επεξήγηση των προνοιών των 
περί Προστασίας των Μισθών Νόμων του 2007 μέχρι 2012 και των περί 
Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για 
Εργασία Ίσης Αξίας Νόμων του 2002 μέχρι 2014, καθώς επίσης σχετικά 
βοηθητικά έντυπα και άλλο ενημερωτικό υλικό. Επίσης, σύμβουλοι 
επιχειρήσεων επισκέφθηκαν 409 επιχειρήσεις που απασχολούν άνω 
των 15 ατόμων, όπου παρουσίασαν τις βασικές πρόνοιες των εν λόγω 
Νόμων και τον οδηγό που ετοιμάστηκε. Πέραν των πιο πάνω, ο οδηγός 
στάληκε σε 1.300 επιχειρήσεις/οργανώσεις/συνδικαλιστικές και 
εργοδοτικές οργανώσεις.

12ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΊΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΧΑΣΜΑ ΑΜΟΊΒΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΊ ΓΥΝΑΊΚΩΝ ΚΑΊ 

ΑΞΊΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στοχεύοντας στην καταγραφή εισηγήσεων για περαιτέρω μείωση του 
χάσματος αμοιβών εκπονήθηκαν κατά το 2015 οι ακόλουθες τρεις 
μελέτες: 
• Καταγραφή θετικών διακρίσεων υπέρ των γυναικών στον τομέα της 
απασχόλησης
• Διερεύνηση τρόπων εφαρμογής στην Κύπρο, του άρθρου 21 
της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των 
ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 
θέματα εργασίας και απασχόλησης
• Αίτια του χάσματος αμοιβών και εισηγήσεις για περεταίρω μείωση του

Πέραν των μελετών αυτών πραγματοποιήθηκε ποσοτική και ποιοτική 
αξιολόγηση του Έργου.

ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΊΣ/ΟΡΓΑΝΊΣΜΟΊ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΠΊΣΤΟΠΟΊΗΘΕΊ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΊΚΟ ΦΟΡΕΑ 
ΠΊΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΩΝ 

«Εργοδότης Ίσότητας» των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον 
  
1.  Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
2.  Δήμος Λεμεσού
3.  Δήμος Λευκωσίας
4. Κυπριακό Ίδρυμα Ερευνών για τη Μυική Δυστροφία - Ινστιτούτο  
      Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
5.   Μ. Χαλλούμας Σύμβουλοι Κατασκευών Λτδ
6.  Όμιλος ΜΑΤΕΡΙΑ - AGECARE CYPRUS LTD
7.   ALPHA BANK CYPRUS LTD
8.   Cablenet Communication Systems Ltd
9.   CPM Corporate Administration Services
10.  Deloitte Ltd
11.   General Constructions Company Ltd
12.  K. Treppides & Co Ltd
13.  KPMG MLS SERVICES LIMITED
14.  LGS Handling Ltd
15.  Lois Builders Ltd
16.  Photos Photiades Breweries Ltd
17.   PricewaterhouseCoopers Ltd
18.   The Churchill Hotel Management Ltd (Crown Plaza Limassol)
19.   The Cyprus Institute

Η πιστοποίηση έχει διάρκεια 4 χρόνια.

Πιστοποίηση «Καλών Πρακτικών»

1.   Συγκρότημα ΕΡΜΕΣ – 14 καλές πρακτικές
2.  Glimeka Trading Company Ltd - Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα –  
     12 καλές  πρακτικές
3.   NETinfo Plc – 12 καλές πρακτικές 
4.   Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ – 11 καλές πρακτικές
5.   Cyprus Trading Corporation Plc – 9 καλές πρακτικές
6.    I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd – 9 καλές πρακτικές
7.    Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ – 7 καλές πρακτικές
8.    Corina Snacks - Pepsico – 7 καλές πρακτικές
9.    Ernst & Young Cyprus Limited – 6 καλές πρακτικές
10.  Amathus Corporation Ltd – 5 καλές πρακτικές
11.   ADBOARD MEDIA LTD – 5 καλές πρακτικές
12.  Mesokeleas Ltd (Frederick University) – 3 καλές πρακτικές
13.  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας – 1 καλή πρακτική
14.  Consulco Limited – 1 καλή πρακτική
15.  Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών – 1 καλή πρακτική

Η πιστοποίηση έχει διάρκεια 4 χρόνια.

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ «ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΊΚΩΝ»

 

Ακολούθως παρατίθενται παραδείγματα πρακτικών από 
επιχειρήσεις/οργανισμούς που πιστοποιήθηκαν από τον Εθνικό 
Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων κατά το 2015 ως «Καλές 

Πρακτικές» καθώς διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες 
ισότητας των φύλων:

1. Διορισμός Λειτουργών Ίσότητας ή/και Σύσταση Επιτροπής 
Ίσότητας εντός της Επιχείρησης/Οργανισμού με τη συμμετοχή 
των ίδιων των υπαλλήλων της επιχείρησης/οργανισμού, ανδρών και 
γυναικών, με ευθύνη την παραλαβή και χειρισμό παραπόνων για 
διακρίσεις λόγω φύλου, αλλά και το γενικότερο χειρισμό θεμάτων ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών εντός του οργανισμού.

ΕΡ
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2. Υιοθέτηση Κώδικα Παρενόχλησης και Σεξουαλικής 
Παρενόχλησης ο οποίος περιλαμβάνει τους ορισμούς και τις 
μορφές παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης, περιγράφει 
τη διαδικασία υποβολής και διερεύνησης παραπόνου, τις επιλογές 
επίλυσης του θέματος, θέματα εχεμύθειας, πειθαρχικές κυρώσεις κ.λπ.

3. Εργαστήρι “Women in Leadership” διάρκειας 2,5 ημερών, το 
οποίο απευθύνεται σε γυναίκες υπαλλήλους οι οποίες είτε βρίσκονται 
ήδη σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις ή είναι υποψήφιες για τέτοιες 
θέσεις, με σκοπό τον εντοπισμό εμποδίων στην καριέρα τους, την 
αυτοαξιολόγηση τους, τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας τους 
και την αναβάθμιση του επαγγελματικού προφίλ τους.

4. Πρόγραμμα Καθοδήγησης “Leadership” το οποίο αφορά 
την παροχή προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) στις γυναίκες 
υπαλλήλους με υψηλές αποδόσεις, με στόχο τον καθορισμό και 
επιδίωξη ατομικών στόχων, και την πρόσβαση σε εμπειρίες και ευκαιρίες 
με σκοπό την προσωπική τους ανάπτυξη.

5. “Working Mothers Scheme” σύμφωνα με το οποίο οι γυναίκες 
υπάλληλοι μετά την απόκτηση παιδιών και μέχρι αυτά να γίνουν 18 ετών, 
έχουν το δικαίωμα προσαρμογής του ωραρίου τους με τρόπο που να 
εξισορροπείται καλύτερα η επαγγελματική και οικογενειακή τους ζωή, 
επιλέγοντας μεταξύ δύο σχεδίων: ευέλικτου ή μειωμένου ωραρίου 
εργασίας. 

6. Παροχή Πληρωμένης Γονικής Άδειας διάρκειας 2 εβδομάδων 
στους άνδρες υπαλλήλους με πλήρεις απολαβές, αμέσως μετά 
την απόκτηση παιδιού, και διάρκειας 4 εβδομάδων στις γυναίκες 
υπαλλήλους με καταβολή του 50% του μισθού τους, μετά το τέλος της 
άδειας μητρότητας.

7. Επιδότηση μέρους του Κόστους Φοίτησης Παιδιού Υπαλλήλου 
σε Βρεφοκομείο-Νηπιαγωγείο (ύψους 25%-50%) δεδομένου ότι η 
επιλογή του σχολείου παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης 
του γονέα υπαλλήλου σε περίπτωση που απαιτηθεί, με στόχο την 
απρόσκοπτη κατά το δυνατό εκτέλεση των καθηκόντων του και την 
καλύτερη εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

8. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Επανένταξη Υπαλλήλων μετά από 
Μακροχρόνια Απουσία από τη Θέση Εργασίας τους με στόχο την 
ίση μεταχείριση αυτών των ατόμων αναφορικά με την αξιολόγηση, την 
αμοιβή και τις προοπτικές ανέλιξης.

9. “First-day-of-school Leave” το οποίο αφορά την παροχή άδειας με 
πλήρεις απολαβές στους γονείς υπαλλήλους για συνοδεία των παιδιών 
τους την πρώτη τους μέρα στο δημοτικό σχολείο.

10. Διευκολύνσεις Εργασίας για τις Εγκυμονούσες Υπαλλήλους 
κατά τον Τελευταίο Μήνα της Κύησης που προνοούν την παροχή 
του δικαιώματος εργασίας από το σπίτι κάποιες μέρες την εβδομάδα 
και έκτακτης απουσίας ή αποχώρησης από το χώρο εργασίας, χωρίς 
απώλεια των απολαβών τους.

11. Διευκόλυνση Συμμετοχής των Μητέρων Υπαλλήλων στο 
Πρόγραμμα Προσαρμογής του Παιδιού την Πρώτη Εβδομάδα στο 
Νηπιαγωγείο, χωρίς απώλεια μισθού για τις ώρες απουσίας τους από 
την εργασία.

12. Προσωρινή Μετακίνηση Εγκύου Υπαλλήλου από θέση η οποία 
απαιτεί χειρονακτική εργασία ή αυξημένη σωματική κίνηση σε θέση 
με γραφειακά καθήκοντα μέχρι την επιστροφή της από την άδεια 
μητρότητας.

13. Συμπλήρωση του Επιδόματος Μητρότητας Υπαλλήλου στο 
ύψος του μισθού.

14. Ενέργειες για Αύξηση της Εκπροσώπησης του Γυναικείου 
Ανθρώπινου Δυναμικού σε Τεχνικά Τμήματα της Επιχείρησης/
Οργανισμού μέσω της προσφοράς θέσεων πλήρους και μερικής 
απασχόλησης, ευέλικτου ωραρίου και της πρόσληψης εκπαιδευομένων. 

15. Άδεια Πατρότητας με Πλήρεις Απολαβές στους Άνδρες 
Υπαλλήλους για διάστημα 2 ημερών, αμέσως μετά την απόκτηση 
παιδιού.

16. Επέκταση των Διευκολύνσεων κατά την Επιστροφή της 
Μητέρας στην Εργασία από Άδεια μητρότητας, που προνοεί η 
νομοθεσία,  μέχρι το παιδί να γίνει ενός έτους.

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  ως η Αναθέτουσα 
Αρχή του Έργου «Δράσεις για μείωση του χάσματος αμοιβών 

μεταξύ ανδρών και γυναικών», είναι αρμόδιο για την εφαρμογή 
της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των εργασιακών σχέσεων. 
Συγκεκριμένα, το Τμήμα είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της 
εργασιακής ειρήνης, την προαγωγή ομαλών εργασιακών σχέσεων 
μεταξύ των οργανώσεων των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων, την 
προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης, 
τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων με έμφαση στην 
προστασία των ευάλωτων τάξεων. 

Για πληροφορίες:
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
Λευκωσία – Κεντρικά Γραφεία
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 54, 2ος και 3ος όροφος, 1096 Λευκωσία
Τηλ: +357-22803100
Φαξ: +357-22661977 
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: info@dlr.mlsi.gov.cy 
Ιστοσελίδα:  www.mlsi.gov.cy/dlr 

www.gender-equalpay.com
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Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


