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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Γεφυρώνοντας το χάσμα αμοιβών ανάμεσα στα φύλα
Διεθνής Συνεργασία: Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία

Το Έργο
Παρά την πρόοδο που παρατηρείται σε
σχέση με το μέγεθος του χάσματος αμοιβών ανάμεσα στα φύλα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, το χάσμα παραμένει ιδιαίτερα
υψηλό, καταδεικνύοντας ότι οι διακρίσεις
που σχετίζονται με την αμοιβή είναι από
τις πλέον σοβαρές μορφές διάκρισης λόγω φύλου στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, το συγκεκριμένο πρόγραμμα
έχει στόχο να συμβάλει στη μείωση του
χάσματος αμοιβών μέσα από μια διεθνή
συνεργασία οργανισμών από την Κύπρο,
την Ελλάδα και την Πορτογαλία.

Επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας:
www.inek.org.cy/
GPG/

Δείτε σε αυτό το
δελτίο:
Το Έργο
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είμαστε
"Το παρόν δελτίο έχει
δημοσιευθεί με την
οικονομική υποστήριξη
τ ου
π ρ ογ ρ ά μμ α τ ος
PROGRESS της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της παρούσας
δη μ οσ ίε υσ η ς
είν α ι
εξολοκλήρου ευθύνη του
Ινστιτούτου Εργασίας
Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) και
δεν αντικατοπτρίζει τις
απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγχρηματοδοτούμενο
από το πρόγραμμα
PROGRESS
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Το έργο αποτελείται από δύο θεματικούς
πυλώνες. Στο πλαίσιο της πρώτης θεματικής, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην
υποτίμηση της γυναικείας εργασίας ως
καθοριστικός παράγοντας του χάσματος
αμοιβών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην
επανεξέταση και την επαναξιολόγηση των
διάφορων ρόλων και προσόντων των γυναικών με σκοπό τη διαμόρφωση νέων
ανθεκτικών εργαλείων αξιολόγησης ή την
αναπροσαρμογή υφιστάμενων. Για το σκοπό αυτό, η επιστημονική ομάδα θα αξιοποιήσει υφιστάμενη γνώση γύρω από την
αξιολόγηση των επαγγελμάτων και το χάσμα αμοιβών ανάμεσα στα φύλα. Συγκεκριμένα, η ομάδα θα προσαρμόσει, θα
τροποποιήσει και θα αξιολογήσει ένα Εργαλείο Αξιολόγησης των Επαγγελμάτων
το οποίο σχεδιάστηκε από τους συνεργάτες του Έργου στην Πορτογαλία (CGTPIN) στο πλαίσιο παρόμοιου προγράμματος. Το εργαλείο αυτό έχει ως βασικό
στόχο την αξιολόγηση των επαγγελμάτων
στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που
θα περιορίζουν την επίδραση των στερεοτύπων για τα φύλα.
Η δεύτερη θεματική του προγράμματος
αφορά τη σχέση του κοινωνικού διαλόγου
με το χάσμα αμοιβών. Παρά τις μεγάλες
διαφορές στα υφιστάμενα συστήματα εργασιακών σχέσεων στις τρεις χώρες που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι συλλογι-

κές διαπραγματεύσεις αποτελούν και στις
τρεις ένα βασικό εργαλείο για τη ρύθμιση
και τον καθορισμό των όρων απασχόλησης.
Σύμφωνα με εμπειρικά δεδομένα ο αυξημένος ρόλος του κοινωνικού διαλόγου
στην κάλυψη τέτοιων ζητημάτων έχει θετική επίδραση στο επίπεδο του χάσματος
αμοιβών ανάμεσα στα φύλα.
Κάποιες από τις δραστηριότητες/
παραδοτέα που περιλαμβάνονται στο έργο
είναι:
√Μελέτη για τους παράγοντες που επηρεάζουν το χάσμα αμοιβών στη ξενοδοχειακή βιομηχανία στην Κύπρο.

√Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης

στο χάσμα αμοιβών: Συγκριτική Αναλυτική Μελέτη για την Κύπρο, την Ελλάδα και
την Πορτογαλία.

√Πιλοτική εφαρμογή του Εργαλείου Αξιο-

λόγησης των Επαγγελμάτων: πιλοτική
μελέτη στην Κύπρο και την Ελλάδα.

√Εκπαιδευτικά σεμινάρια και παραγωγή
εγχειριδίου για την ενσωμάτωση της αρχής της ίσης αμοιβής στον κοινωνικό
διάλογο.

√Παραγωγή εγχειριδίου για τη συλλογική
διαπραγμάτευση και το χάσμα αμοιβών.

√Διεθνές Συνέδριο με θέμα το χάσμα
αμοιβών ανάμεσα στα φύλα και την ενσωμάτωση της αρχής της ίσης αμοιβής στη
Νότια Ευρώπη στην εποχή της οικονομικής κρίσης.

√Εκστρατεία ενημέρωσης σε χώρους

εργασίας και άλλους δημόσιους χώρους
καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο την προώθηση της ίσης
αμοιβής.

Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.1

Εναρκτήρια Συνάντηση
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2014
Στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος με τη
συμμετοχή όλων των εταίρων. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι ενδιάμεσοι στόχοι και οι επερχόμενες δραστηριότητες του Έργου ενώ καθορίστηκαν οι υποχρεώσεις κάθε συνεργάτη.

Αφίσα από τη Διάσκεψη Τύπου

Διάσκεψη Τύπου

ΜΚΟ: ο Γ.Γ. της ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ, Λευτέρης Γεωργιά-

Κύπρος, 9 Δεκεμβρίου 2014

δης, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και
Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Πολύβιος Πολυβίου, η υπεύθυ-

Στις 9 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στην

νη του Τμήματος Γυναικών της ΠΕΟ Μαρίνα Κού-

Κύπρο διάσκεψη τύπου με σκοπό την παρουσίαση

κου Σταυρινού και η Πρόεδρος της Κίνησης Ισότη-

του έργου και την ενημέρωση του κοινού για τους

τας και Αντιρατσισμού (ΚΙΣΑ) Ανθούλα Παπαδο-

σκοπούς και τις δραστηριότητες του προγράμματος.

πούλου. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης συζητήθη-

Η διάσκεψη άνοιξε με ομιλία της συντονίστριας του

κε η διαμόρφωση γνωστικών εργαλείων για τη μεί-

έργου, Ευαγγελίας Σουμέλη, από το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ.

ωση του χάσματος αμοιβών ως ένας σημαντικός

Στην σχετική της παρέμβαση, η πρόεδρος της Επι-

στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος. Έμφαση

τροπής Ισότητας των Φύλων στην απασχόληση και

δόθηκε στους δύο πυλώνες του έργου.

την επαγγελματική εκπαίδευση, Αργεντούλα Ιωάννου, τόνισε τη σημασία του συγκεκριμένου Έργου
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκτός από τους εταίρους του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο, τη διάσκεψη παρακολούθησαν και εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων και Κυπριακών
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Στο επόμενο διάστημα η επιστημονική μας ομάδα θα ολοκληρώσει:

√

Έρευνα αναφορικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες του χάσματος αμοιβών ανάμεσα στα φύλα στη
ξενοδοχειακή βιομηχανία στην Κύπρο. Εκτός από ζητήματα όπως η κατανομή των φύλων στις θέσεις
εργασίας, τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων (εκπαιδευτικό επίπεδο, ηλικία, αρχαιότητα κλπ),
θα διερευνηθούν και θέματα συμπεριφορών, στερεοτύπων και αντιλήψεων και πόσο αυτά συμβάλλουν στο
χάσμα αμοιβών μέσα από έρευνα πεδίου.

√

Συγκριτική Αναλυτική Έκθεση με θέμα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο, την Ελλάδα
και την Πορτογαλία. Η έκθεση θα επιχειρήσει μια πρώτη αξιολόγηση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης
στο χάσμα αμοιβών, συγκρίνοντας την περίοδο που προηγήθηκε της κρίσης με την τρέχουσα περίοδο της
κρίσης στις τρεις υπό εξέταση χώρες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο θεσμικό πλαίσιο καθώς και στον
καθορισμό των αμοιβών μέσα από τη συλλογική διαπραγμάτευση. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα
συμπεριληφθούν σε ειδική έκδοση.

Ποιές και ποιοί είμαστε
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ τριών χωρών: Κύπρος, Ελλάδα και Πορτογαλία.
Στο έργο συμμετέχουν οι πιο κάτω οργανισμοί:


Συντονιστής: Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ), Κύπρος.



Συντεχνία Υπαλλήλων Δημόσιων Κέντρων και Ξενοδοχείων (ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ), Κύπρος.



ΔΙΟΤΙΜΑ. Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών, Ελλάδα.



Ινστιτούτο Εργασίας Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), Ελλάδα.



Γενική Συνομοσπονδία Πορτογάλων Εργαζομένων (CGTP–IN), Πορτογαλία.



Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κύπρος.

Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου
(ΙΝΕΚ-ΠΕΟ)
www.inek.org.cy
Σιμωνίδου 14
ΕΤΚΑ-ΠΕΟ, 1045
Λευκωσία - Κύπρος
Τηλ. 00357 22877673
Φαξ: 00357 22877672 Cyprus
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Ευαγγελία Σουμέλη
inek.eiro@inek.org.cy

ΔΙΟΤΙΜΑ. Κέντρο Γυναικείων
Μελετών και Ερευνών
www.diotima.org.gr
Νίκης 24
Αθήνα 10557
Ελλάδα
Τηλ. 0030 2103244380
Φαξ: 0030 2103227706
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Μαρία Λιάπη
diotima@otenet.gr

Γενική Συνομοσπονδία
Πορτογάλων Εργαζομένων
(CGTP –IN)
www.cgtp.pt
Rua Vitor Cordon, 1-30
1249-102 Λισσαβώνα,
Πορτογαλία
Τηλ. 0035 1213236500
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Maria de Fatima Marques
Messias
Fatima.messias@cgtp.pt
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Συντεχνία Υπαλλήλων
Δημόσιων Κέντρων και
Ξενοδοχείων (ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ)
www.peo.org.cy
ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ
Αρχέρμου 29, 1045
Λευκωσία-Κύπρος
Τηλ. 00357 22866415
Φαξ: 00357 22349382
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Ελευθέριος Γεωργιάδης
syxka@peo.org.cy

Ινστιτούτο Εργασίας
Γενικής Συνομοσπονδίας
Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕΓΣΕΕ) www.inegsee.gr
Εμ. Μπενάκη, 71
10681 Αθήνα
Ελλάδα
Τηλ. 0030 2103327710
Φαξ: 0030 2103304452
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Ζωή Σινογιώργου
zsinog@inegsee.gr

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
στην
Απασχόληση
και την Επαγγελματική
Εκπαίδευση
www.eif.gov.cy
Κλήμεντος 9
1061 Λευκωσία
Κύπρος
Τηλ. 00357 99615600
Φαξ: 00357 22400875
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Άννα Πηλαβάκη
pilavaki@cytanet.com.cy

