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Ενηµερωτική Ηµερίδα µε θέµα :  
«Η ισότητα των φύλων στην απασχόληση και στην επαγγελµατική εκπαίδευση  

στη ∆ηµόσια Υπηρεσία»  
 

 
 
Η Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΚΑ∆∆) διοργανώνει Ηµερίδα σε 
συνεργασία µε την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Η Ηµερίδα σηµατοδοτεί την έναρξη µιας προσπάθειας που 
στόχο έχει την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των Οργανισµών της ∆ηµόσιας 
Υπηρεσίας σε θέµατα ισότητας των φύλων στην απασχόληση. 
 
Η Ηµερίδα τελεί υπό την υψηλή προστασία της κυρίας Έλσης Χριστόφια, συζύγου του 
Προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και θα πραγµατοποιηθεί στην παρουσία της την 
Πέµπτη 29 Μαρτίου 2012 από τις 08.30 – 13.00 στην αίθουσα «Ευρώπη» της Κυπριακής 
Ακαδηµίας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.     
 
Την Ηµερίδα θα τιµήσει µε την παρουσία της και η Έντιµη Υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Σωτηρούλα Χαραλάµπους, αρµόδια Υπουργός για τα 
θέµατα ισότητας των φύλων και διακρίσεων στον τοµέα της απασχόλησης, η οποία θα 
απευθύνει χαιρετισµό. 
 
Χαιρετισµό στην Ηµερίδα θα απευθύνουν επίσης η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας 
των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση (ΕΙΦ) κα 
Αργεντούλα Ιωάννου, και ο Προϊστάµενος της Κυπριακής Ακαδηµίας ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης κ. Σώτος Σιακίδης.  
 
Σε συνέχεια της εναρκτήριας Ηµερίδας πρόκειται να λάβει χώραν σειρά εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων στο θέµα της ισότητας των φύλων στην απασχόληση. Οι 
δραστηριότητες αυτές θα είναι δύο ειδών : α) διήµερα εργαστήρια που θα διοργανώνει η 
Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, τα οποία θα απευθύνονται προς την ηγεσία 
των Οργανισµών της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, καθώς και προς άλλα στελέχη αρµόδια για 
την εφαρµογή της πολιτικής για την ισότητα των φύλων στους Οργανισµούς  και β) 
µικρής διάρκειας παρουσιάσεις που θα διοργανώνονται εντός των Οργανισµών της 
∆ηµόσιας Υπηρεσίας και θα απευθύνονται προς όλο το προσωπικό. 
 
Για την προώθηση των υπό αναφορά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σηµαντικό ρόλο 
αναµένεται να διαδραµατίσουν οι Πυρήνες Μάθησης των Οργανισµών της ∆.Υ.  Για το 
λόγο αυτό, στην Ηµερίδα καλούνται να παρευρεθούν πρωτίστως οι Συντονιστές 



Μάθησης των Πυρήνων Μάθησης των Οργανισµών, καθώς και άλλοι υπεύθυνοι 
Μάθησης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε Οργανισµούς όπου ακόµη δεν λειτουργεί 
Πυρήνας. 
 
Το αναλυτικό πρόγραµµα εργασιών της Ηµερίδας περιλαµβάνει τα ακόλουθα :  

• παρακολούθηση ταινίας – ντοκιµαντέρ της ΕΙΦ µε τίτλο : «Ισότητα των φύλων 
στην απασχόληση : ∆ιαδροµή διεκδικήσεων» 

• παρουσίαση των βασικών προνοιών της Νοµοθεσίας περί ίσης µεταχείρισης 
στην απασχόληση και επαγγελµατική εκπαίδευση 

• ειδική ανάπτυξη του θέµατος της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό 
χώρο 

• παρουσίαση περιπτώσεων παραπόνων που υποβάλλονται στην Αρχή Ισότητας 
του Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως από προσωπικό της ∆ηµόσιας 
Υπηρεσίας, καθώς και  

•  συζήτηση για τον ρόλο των Πυρήνων Μάθησης στην προώθηση της 
εκπαίδευσης στο θέµα της έµφυλης ισότητας.    
 

Μέσα από την προσπάθεια ενηµέρωσης που εγκαινιάζουν οι πιο πάνω εργασίες της 
Ηµερίδας, η Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στοχεύει ουσιαστικά στην 
εµπέδωση και έµπρακτη εφαρµογή της πολιτικής για την ισότητα των φύλων στη 
∆ηµόσια Υπηρεσία.  

 
 
    

    
    


