
 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (“ΟΓΕΕ”) 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 07 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016: “ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;”  

 
Εξάλειψη των διακρίσεων στο χώρο εργασίας, και ενίσχυση της επαγγελματικής ανέλιξης 
των γυναικών, ήταν στους στόχους που έθεσε ο Οργανισμός Γυναικών Επιχειρηματιών 
Επαγγελματιών Λευκωσίας (“ΟΓΕΕ”), με τη διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο: «Ισότητα στο 
χώρο εργασίας;». Η εκδήλωση, που οργανώθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου 
διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. 
 
Καλωσορίζοντας τους παριστάμενους, η Πρόεδρος του ΟΓΕΕ Λευκωσίας, Έλενα Θεοδώρου, 
υπογράμμισε πως το νομικό πλαίσιο υπάρχει, οι νομοθεσίες κατοχυρώνουν την ισότητα, 
και οι γυναίκες καλούνται πλέον να γνωρίζουν και να προσφεύγουν για τα δικαιώματά 
τους στην εργασία. Τόνισε την ανάγκη όπως η εφαρμογή της νομοθεσίας εποπτεύεται από 
τα αρμόδια όργανα, και όπως ενθαρρύνονται οι γυναίκες να διεκδικούν ισότητα 
προνομίων και στην κοινωνία και στην εργασία. 
 

Η Επίτροπος Ισότητας, Ιωσηφίνα Αντωνίου, παρουσίασε τους νόμους που θωρακίζουν την 
ισότητα των φύλων στην εργασία, και αναφέρθηκε εκτενώς στο στρατηγικό σχέδιο της 
κυβέρνησης για την ενδυνάμωση των γυναικών, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα και στις 
συνθήκες κρίσης των τελευταίων χρόνων. Παράλληλα, χαιρέτησε την πρωτοβουλία για 
κατάθεση πρότασης νόμου στη Βουλή, που να διασφαλίζει την εκπροσώπηση γυναικών 
στα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών, με την καθιέρωση της 
ποσόστωσης 1/3 τουλάχιστον για κάθε φύλο. 
 

Τρεις καλεσμένοι ομιλητές ανέλυσαν τις εμπειρίες τους σε διάφορους επαγγελματικούς 
κλάδους και ομίλους εταιρειών, αναφορικά με την αντιμετώπιση των γυναικών και την 
ανέλιξή της στην ιεραρχία. 
 

Η Ανδρούλα Πίττα, συνέταιρος στην PwC Κύπρου, αναφέρθηκε στο λογιστικό επάγγελμα, 
στις δυσκολίες που βίωσαν οι πρώτες γυναίκες επαγγελματίες του τομέα, καθώς και στις 
πρακτικές που εφαρμόζει ο όμιλος στον οποίο ανήκει, για να διασφαλίσει την ίση 
αντιμετώπιση ανδρών και γυναικών, στα επαγγελματικά ζητήματα αλλά και στις 
προαγωγές, πρακτικές για τις οποίες έχει βραβευθεί διεθνώς αλλά και στην Κύπρο. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Η Γενική Διευθύντρια της Eurolife, Άρτεμις Παντελίδου, τόνισε τη σημασία του 
οικογενειακού περιβάλλοντος, και την ανάγκη μία γυναίκα να έχει στήριξη στην 
προσπάθειά της να πετύχει τους επαγγελματικούς της στόχους. Ενώ τόνισε την ανάγκη η 
ισότητα να καταστεί και στρατηγικός στόχος των ανδρών, αφού αντιληφθούν πως δεν 
πρέπει να χάνονται ταλέντα σε οποιοδήποτε επάγγελμα απλώς και μόνο επειδή είναι 
γυναίκες. 

 

Στη δική του παρουσίαση, ο Μάριος Λουκαΐδης, Executive Director Fast Moving Consumer 
Goods Distribution & Logistics του Ομίλου CTC, αναφέρθηκε στην ανάγκη να 
αναγνωριστούν όσα επιβαρύνουν τη γυναίκα επαγγελματία και να γίνει αναδιάρθρωση 
στην κατανομή των καθηκόντων της στο σπίτι με τον άνδρα, ώστε να διευκολυνθεί η 
επαγγελματικής της πορεία, ενώ αναφέρθηκε και σε πρακτικές ισότητας. 

 

Τελευταία ομιλήτρια ήταν η δικηγόρος Νικόλ Φινοπούλου, η οποία παρουσίασε αναλυτικά 
στατιστικά στοιχεία που αποκαλύπτουν τη δυσχερή θέση της Κύπρου, σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο, στα θέματα ισότητας φύλων στην εργασία. Τόνισε, παράλληλα, ότι οι 
βασικές νομικές αρχές υπάρχουν. Εκείνο που θα πρέπει πλέον η κοινωνία να συζητά είναι 
πώς θα εφαρμοστούν πώς θα εποπτεύεται η εφαρμογή τους. Ενώ υπογράμμισε ιδιαίτερα 
τα στοιχεία που καταδεικνύουν ότι εταιρείες με γυναίκες στις διοικήσεις τους 
καταγράφουν μεγαλύτερα κέρδη και περισσότερη ανάπτυξη. 

 

Κατά τη συζήτηση, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος και Διευθύντρια Ειδήσεων του 
ΑΝΤ1 Έλλη Κοτζαμάνη, οι μετέχοντες, ανάμεσά τους και επαγγελματίες γυναίκες που 
ξεχωρίζουν στο χώρο τους, τονίστηκε η ανάγκη για θετικά μέτρα, ώστε να αλλάξει η 
νοοτροπία στην κοινωνία, και το υποεκπροσωπούμενο φύλο να πετύχει να φτάσει και στα 
κέντρα λήψεως αποφάσεων σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους.  

 

 


