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Τα περιεχόµενα αυτής της έκδοσης δεν αντανακλούν απαραίτητα την άποψη ή τη θέση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής ∆ιεύθυνσης για την Εργασία, τα Κοινωνικά Θέµατα και 
τις Ίσες Ευκαιρίες. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε άτοµο που ενεργεί εκ 
µέρους της ευθύνεται για τη χρήση που δυνατόν να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται 
στην έκδοση αυτή 

 
Το πρόγραµµα και η έκδοση χρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια 
του Προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την Καταπολέµηση των ∆ιακρίσεων 
(2001-2006). Το πρόγραµµα δηµιουργήθηκε για να στηρίξει την αποτελεσµατική εφαρµογή 
της νέας νοµοθεσίας της ΕΕ ενάντια στις διακρίσεις. Το εξαετές Πρόγραµµα στοχεύει σε 
όλους τους ενδιαφερόµενους που µπορούν να βοηθήσουν στη διαµόρφωση της ανάπτυξης 
της κατάλληλης και αποτελεσµατικής νοµοθεσίας και πολιτικών κατά των διακρίσεων σε όλα 
τα 25 κράτη-µέλη της ΕΕ, στις χώρες EFTA και στις υπό ένταξη χώρες.  
 
 
Τα εχγειρίδια κατάρτησης που χρησιµοποιήθηκαν στο σεµινάριο κατά των διακρίσεων και στο 
σεµινάριο για την διαχείριση της διαφορετικότητας βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαικής 
Επιτροπης: 
 http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/public/pubst_en.htm#train 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το πρόγραµµα εκπαίδευσης ενάντια στις διακρίσεις και υπερ της διαφορετικότητας 
διαχειρίστηκε το Human European Consultancy (humanconsultancy.com) σε συνεργασία µε 
το Migration Policy Group (www.migpolgroup.com) και το International Society for 
Diversity Management – idm (www.idm-diversity.org).  
 
Οι εθνικές δράσεις εκτελέστηκαν από τη Συµφιλίωση (www.reconciliationcy.org) 
 



3 
 

I. Πίνακας περιεχοµένων 
 
I. Πίνακας περιεχοµένων .................................................................................................................. 3 
 
II.  Εισαγωγή....................................................................................................................................... 4 
 
III. Σεµινάρια κατά των διακρίσεων ................................................................................................... 5 
 

a) Εθνικές δράσεις – σεµινάρια κατά των διακρίσεων.............................................................. 5 
b) Άσκηση χαρτογράφησης: ΜΚΟ/ συντεχνίες στον τοµέα της καταπολέµησης των 

διακρίσεων .......................................................................................................................... 13 
c) Εθνική νοµοθεσία στον τοµέα της µη διάκρισης ................................................................ 29 
d) Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης στον τοµέα της µη-διάκρισης ................................................ 43 

 
IV.  Σεµινάριο για τη ∆ιαχείριση της ∆ιαφορετικότητας................................................................... 46 
 
Παραρτήµατα ........................................................................................................................................ 51 
 
Ο ρόλος των συντεχνιών στην καταπολέµηση των διακρίσεων ........................................................... 51 
 



4 
 

II.  Εισαγωγή 
 
Στην Κύπρο έγιναν τρία σεµινάρια κατά την περίοδο 2007-2008: δύο σεµινάρια κατά των διακρίσεων 
στις 22-23 Σεπτεµβρίου 2007 και στις 5-6 Απριλίου 2008 αντίστοιχα και ένα σεµινάριο για τη 
διαχείριση της διαφορετικότητας στις 4 Απριλίου 2008. Το πρώτο σεµινάριο κατά των διακρίσεων 
στόχευε σε ακτιβιστές από ΜΚΟ και συντεχνίες στο οποίο συµµετείχαν συνολικά 42 άτοµα, κυρίως 
από ΜΚΟ παρά από συντεχνίες. Το δεύτερο σεµινάριο κατά των διακρίσεων στόχευε σε εκείνους 
τους ακτιβιστές και συντεχνιακούς που συµµετείχαν στο σεµινάριο του 2007 καθώς επίσης και σε 
εκείνους που συµµετείχαν στο σεµινάριο του 2005. Στο δεύτερο σεµινάριο συµµετείχαν συνολικά 25 
άτοµα. Το σεµινάριο για τη διαχείριση της διαφορετικότητας της 4ης Απριλίου στόχευε γενικά σε 
επιχειρήσεις και παροχείς υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένων των ΜΚΟ, σχολείων και κυβερνητικών 
τµηµάτων όπως ο εθνικός αεροµεταφορέας (Κυπριακές αερογραµµές) και το εθνικό κρατικό 
ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό κανάλι (Ρ.Ι.Κ.). Συµµετείχαν συνολικά 42 άτοµα από όλους τους πιο 
πάνω τοµείς παρόλο που το ποσοστό συµµετοχής εκ µέρους των επιχειρήσεων ήταν µάλλον χαµηλό. 
Όλα τα σεµινάρια έγιναν στο χώρο του Intercollege, που πρόσφατα µετονοµάστηκε σε Πανεπιστήµιο 
Λευκωσίας. Σε όλα τα σεµινάρια οι συµµετέχοντες προέρχονταν και από την Ελληνοκυπριακή και 
από την Τουρκοκυπριακή κοινότητα.  
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III. Σεµινάρια κατά των διακρίσεων 
 

a) Εθνικές δράσεις – σεµινάρια κατά των διακρίσεων 
 
1.  Σχεδιασµός του σεµιναρίου κατά των διακρίσεων  
 
1.1.  Εγχειρίδιο 
 
Για τους σκοπούς του πρώτου σεµιναρίου κατά των διακρίσεων, χρησιµοποιήθηκε το εγχειρίδιο που 
στάλθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνδυασµό µε µια παρουσίαση power point που 
ετοιµάστηκε από τους εκπαιδευτές. Επίσης, κυκλοφόρησε και συζητήθηκε στην ολοµέλεια το 
ενηµερωµένο κεφάλαιο για την Κύπρο. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων δόθηκαν στους 
συµµετέχοντες πραγµατικές υποθέσεις διακρίσεων (για όλους τους λόγους διάκρισης) και ζητήθηκε 
από αυτούς να συζητήσουν τους διάφορους τρόπους αντιµετώπισης τους.  
 
Η οµάδα στόχου για το σεµινάριο αυτό ήταν ακτιβιστές από ΜΚΟ που ανάπτυξαν δράση κατά των 
διακρίσεων, καθώς και συντεχνιακοί. Όµως πολύ λίγοι συντεχνιακοί συµµετείχαν, γεγονός που 
οφείλεται κυρίως στο ότι σε γενικές γραµµές θεωρούν ότι η εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα είναι 
αντι-εργατικό µέτρο και αντίκειται στην ταυτότητα τους ως υπερασπιστές των δικαιωµάτων των 
εργαζοµένων.  
 
1.2.  Σχεδιασµός του προγράµµατος του δεύτερου σεµιναρίου  
 
Για τους σκοπούς του δεύτερου σεµιναρίου η εθνική συντονίστρια ετοίµασε µια πρόταση εγχειριδίου 
που συζητήθηκε εκτεταµένα µε τους άλλους εκπαιδευτές (τόσο τους διεθνείς όσο και τους εθνικούς 
εκπαιδευτές). Το τελικό αποτέλεσµα ήταν ένα µάλλον φιλόδοξο πρόγραµµα που περιλάµβανε τα 
ακόλουθα: 
 
• Το Εργαστήρι Ι αποτελείτο από ασκήσεις για να φρεσκάρουν οι συµµετέχοντες τη µνήµη τους 

σχετικά µε τις βασικές έννοιες της νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων (άµεση/έµµεση διάκριση, 
θυµατοποίηση, παρενόχληση, εύλογες προσαρµογές, αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, 
πεδίο εφαρµογής του Κυπριακού νόµου και εξαιρέσεις στην απαγόρευση των διακρίσεων). 

• Η Ολοµέλεια Ι κάλυψε πρόσφατες νοµοθετικές εξελίξεις και αποφάσεις δικαστηρίου καθώς και 
της Αρχής Ισότητας / Αρχής κατά του Ρατσισµού (εν τοις εφεξής ‘η Αρχή Ισότητας’). Έγινε 
ειδική αναφορά στον ‘ξεχασµένο’ λόγο διάκρισης του σεξουαλικού προσανατολισµού για τον 
οποίο δεν υποβλήθηκε κανένα παράπονο και δεν εκδόθηκε καµία απόφαση. Επίσης 
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα µιας έρευνας γνώµης που έγινε από την Αρχή Ισότητας που 
κατέδειξε ψηλά ποσοστά οµοφυλοφοβίας ανάµεσα στους Κυπρίους.  

• Στο Εργαστήρι II ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να δώσουν παραδείγµατα όπου είναι 
πιθανόν να υπάρχει διάκριση, παραδείγµατα όπου υπάρχει πράγµατι διάκριση απαγορευµένη 
από το νόµο και παραδείγµατα όπου υπάρχει διάκριση η οποία όµως δεν απαγορεύεται από το 
νόµο. Επίσης τους ζητήθηκε να εντοπίσουν νοµικά και µη νοµικά µέτρα αντιµετώπισης του 
προβλήµατος, να συλλέξουν αποδεικτικά στοιχεία και να συντάξουν παράπονο στην Αρχή 
Ισότητας ή ένα έγγραφο λόµπυ που να απευθύνεται στους χαράσσοντες πολιτική.  

• Η Ολοµέλεια II ήταν αφιερωµένη στη διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού και 
αποτελείτο από παρουσιάσεις δύο πρόσφατων ερευνών σε σχέση µε την οµοφυλοφοβία στην 
Κύπρο και µια εισήγηση από τον εκπρόσωπο του κινήµατος για την απελευθέρωση των 
οµοφυλοφίλων στην Κύπρου ΑΚΟΚ για την πρακτική των ΜΚΟ στην Κύπρο και διεθνώς.  

• Στην Ολοµέλεια IΙI οι εκπαιδευτές παρουσίασαν αποφάσεις της Αρχής Ισότητας και 
ακολούθησε συζήτηση για το περιεχόµενο των αποφάσεων, για την αποτελεσµατικότητα τους, 
την εφαρµογή τους και τις εναλλακτικές οδούς.  
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• Στο Εργαστήρι IΙI ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να εντοπίσουν περιπτώσεις διακρίσεων 
στο δηµόσιο βίο (υγεία, παιδεία, εργασία, παροχή αγαθών και υπηρεσιών 
συµπεριλαµβανοµένης της στέγασης και της αστυνόµευσης του εγκλήµατος) και να 
επιχειρηµατολογήσουν υπέρ του κατηγορούµενου και υπέρ του παραπονούµενου.  

• Ακολούθησε συζήτηση στην ολοµέλεια για τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου που λειτουργούν ως 
πηγές διάκρισης, π.χ. δοµικά προβλήµατα, το Κυπριακό πρόβληµα, η ανισότητα ισχύος µεταξύ 
του ισχυρού λόµπυ των εργοδοτών και των συντεχνιών, η έλλειψη επαγγελµατικότητας των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, η έλλειψη συνείδησης του καταναλωτή, οι παραλείψεις στην 
παροχή υπηρεσιών (π.χ. από την αστυνοµία) και οι ελλείψεις στον υφιστάµενο  νόµο και την 
πρακτική.   

• Στην Ολοµέλεια IV η συζήτηση επικεντρώθηκε γύρω από το πώς µπορεί να βελτιωθεί ο 
υφιστάµενος νόµος και κάλυψε τα πιο κάτω ζητήµατα: 

 
 

- ∆ιεύρυνση του πεδίου εφαρµογής των νόµων κατά των διακρίσεων. Συγκεκριµένα, 
διεύρυνση του νόµου που µεταφέρει την Οδηγία για τη Φυλετική Ισότητα, ούτως ώστε να 
καλύψει όλους τους λόγους διάκρισης που προβλέπονται στην Οδηγία για την Ισότητα 
στην Εργασία, και πέρα από αυτούς, δηλ. τους λόγους διάκρισης που αναφέρονται στο 
σύνταγµα.  

- Η παράλειψη στη λήψη µέτρων σε περιπτώσεις διάκρισης θα έπρεπε να αποτελεί 
διάκριση (θεσµικός ρατσισµός, έκθεση McPherson). 

- Πρέπει να απαγορευτούν δια νόµου τα σχόλια που γίνονται στο δηµόσιο λόγο και τα 
οποία περιέχουν διάκριση 

- Η διαδικασία αναθεώρησης νόµων και κανονισµών που περιέχουν διάκριση και η 
καθυστέρηση ή η παράλειψη του Γενικού Εισαγγελέα να δράσει δεν θα έπρεπε να 
επιτρέπει στο νόµο ή τον κανονισµό που περιέχει διάκριση να παραµείνει σε ισχύ.  

- Η δικαιοδοσία της Αρχής Ισότητας πρέπει να διευρυνθεί.  
- Νοµική αρωγή. 

 
• Στο Εργαστήρι IV ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να παρουσιάσουν πραγµατικές ή 

υποθετικές περιπτώσεις που να δείχνουν την επίδραση των ελλείψεων της νοµοθεσίας και να 
καταγράψουν εισηγήσεις για το πώς µπορεί να διευρυνθούν οι εξουσίες της Αρχής Ισότητας για 
να καλύψουν τις ανάγκες των οργανώσεων τους.  

• Η Ολοµέλεια V ήταν αφιερωµένη στην εκπαίδευση και περιλάµβανε µια παρουσίαση σε power 
point για την αναθεώρηση της διδακτικής ύλης και των αναλυτικών προγραµµάτων, την 
επιπλέον διδαχτική ύλη, ζητήµατα λανθάνοντος αναλυτικού προγράµµατος, το διαχωρισµό και 
την περιθωριοποίηση, το µηχανισµό για την αντιµετώπιση περιστατικών ανάµεσα σε µαθητές, 
ανάµεσα σε µαθητές και καθηγητές και ανάµεσα στους καθηγητές. Ακολούθησε παρουσίαση 
των αποτελεσµάτων έρευνας που έγινε σε σχέση µε τις διακρίσεις στην εκπαίδευση στην 
Κύπρο και αποφάσεων της Αρχής Ισότητας για την εκπαίδευση.  

• Η Ολοµέλεια VI ασχολήθηκε µε την οικοδόµηση συµµαχιών και συνεργασιών και περιλάµβανε 
παρουσίαση των βασικών αρχών. Ακολούθησε παρουσίαση µε power-point γύρω από την 
εµπειρία της ΚΥΣΟΑ, της εθνικής συνοµοσπονδίας οργανώσεων των ατόµων µε αναπηρίες.  

• Στο Εργαστήρι V, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να καταγράψουν τις προκλήσεις στην 
οικοδόµηση συµµαχιών, να αξιολογήσουν τις προηγούµενες προσπάθειες που έγιναν προς την 
κατεύθυνση αυτή, να συζητήσουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των 
συνοµοσπονδιών αντί της δικτύωσης, καθώς και τις προκλήσεις στην οικοδόµηση συνεργασιών 
µεταξύ συντεχνιών και ΜΚΟ. Σαν αποτέλεσµα, καταρτίστηκε κατάλογος µε τα ζητήµατα που 
χρήζουν συζήτησης, για να χρησιµοποιηθεί σε µελλοντικές προσπάθειες οικοδόµησης 
συνοµοσπονδίας ή συµµαχίας. 
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Στην Ολοµέλεια VII παρουσιάστηκαν εν συντοµία τα πρόσφατα αποτελέσµατα του Ευρωβαροµέτρου. 
Αντίγραφα της παρουσίασης µε τα άρθρα που βραβεύτηκαν πρόσφατα στα πλαίσια του 
πανευρωπαϊκού διαγωνισµού Journalists Award 2007 κυκλοφόρησαν στο ακροατήριο, καθώς είχαµε 
ήδη καθυστερήσει σύµφωνα µε το πρόγραµµα µας.  
 
Εν τέλει, οι εκπαιδευτές παρουσίασαν 12 προτάσεις για την κατάρτιση µελλοντικής ατζέντας κατά ων 
διακρίσεων και κατέγραψαν επιπλέον προτάσεις από τους συµµετέχοντες.  
 
12 σηµεία για µια ατζέντα κατά των διακρίσεων 
 
1. Ετήσια διαδικασία διαβούλευσης µεταξύ ΜΚΟ, εµπειρογνώµων, συντεχνίες, εργοδότες, 

νοµοθέτες και αυτούς που χαράσσουν πολιτική.  
2. Οι κύριες αλλαγές στο νόµο και στην πρακτική που µπορούν να επιδιωχθούν (επέκταση του 

πεδίου εφαρµογής του νόµου, διεύρυνση των εξουσιών της Αρχής Ισότητας/Αρχής κατά του 
Ρατσισµού, αναθεώρηση προβληµατικών νόµων, διακρίσεις στην εκπαίδευση) 

3. Χρηµατοδότηση για τη δηµιουργία ειδικού σώµατος για να παρέχει υπηρεσίες και 
διευκολύνσεις προς ΜΚΟ στην δράση τους κατά των διακρίσεων (π.χ. σώµα που να παρέχει 
νοµικές συµβουλές)  

4. Εκπαίδευση δικαστών, δικηγόρων, αστυνοµικών, κυβερνητικών στελεχών κλπ, 
5. Συντονισµός µεταξύ ΜΚΟ και δικηγορικού συλλόγου για την εκπαίδευση των δικηγόρων σε 

θέµατα διακρίσεων. Ανάπτυξη εµπειρογνωµοσύνης σε θέµατα διακρίσεων και καθορισµός 
χρεώσεων. 

6. Πρόσβαση σε νοµική αρωγή.  
7. Εκστρατείες στα ΜΜΕ 
8. Η συµπερίληψη του µαθήµατος για τις διακρίσεις στο εκπαιδευτικό αναλυτικό πρόγραµµα.  
9. Στρατηγική προώθησε υποθέσεων στο δικαστήριο στην Κύπρο και στο Ε∆Α∆ 
10. Χρηµατοδότηση των ΜΚΟ 
11. Προκλήσεις για ΜΚΟ: ελλείψεις στην στήριξη θυµάτων, οργανωτικά προβλήµατα, στόχοι και 

σκοπιµότητες των ΜΚΟ, αδύνατες εκστρατείες, έλλειψη συντονισµού και αλληλεγγύη µεταξύ 
των ΜΚΟ, µειωµένες δεξιότητες για προώθηση δικαιωµάτων 

12. Η δηµιουργία συνοµοσπονδιών σε εθνικό, περιφερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Πανευρωπαϊκή ατζέντα για τη βελτίωση της καταπολέµησης των διακρίσεων. 

 
1.3 ∆ιεθνείς εκπαιδευτές 
 
Η συνεισφορά του διεθνούς εκπαιδευτή κ. Declan O’ Dempsey ήταν πολύτιµη πριν, κατά τη διάρκεια 
και µετά τα σεµινάρια, µε εποικοδοµητικά σχόλια και ιδέες στο σχεδιασµό του προγράµµατος 
κατάρτισης και στον τρόπο παρουσίασης του υλικού κατάρτισης. Συµµετείχε µε προσφωνήσεις και 
σχόλια και στα δύο σεµινάρια και µοιράστηκε µε τους συµµετέχοντες πολύτιµες πληροφορίες για 
αποφάσεις Αγγλικών δικαστηρίων που έγιναν τίτλοι ειδήσεων καθώς και για σηµαντικές αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. Κατά την προετοιµασία του δεύτερου σεµιναρίου, ο κ. O’Dempsey 
σχολίασε την πρόταση µας για το πρόγραµµα και πρόσφερε την εµπειρία του από τα άλλα σεµινάρια 
κατά των διακρίσεων τα οποία παρακολούθησε πρόσφατα σε άλλες χώρες. Το δεύτερο σεµινάριο 
επωφελήθηκε επίσης από την παρουσία της κ. Isabelle Chopin η οποία, µαζί µε τον κ. O’Dempsey, 
προσφώνησαν το σεµινάριο και συµµετείχαν ενεργά στις συζητήσεις της ολοµέλειας, εισάγοντας 
έννοιες και ζητήµατα από την Ευρωπαϊκή ατζέντα κατά των διακρίσεων, γεγονός που βοήθησε στη 
διεύρυνση των οριζόντων της συζήτησης.  

 
1.4. Εθνικοί εκπαιδευτές 
 
Γνωρίζαµε από την αρχή ότι δεν θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε και τους έξι εκπαιδευτές του 
σεµιναρίου του 2005, καθώς οι δύο από αυτούς δεν ήταν πλέον διαθέσιµοι. Αυτοί αντικαταστάθηκαν 
µε δύο καινούργιους εκπαιδευτές που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   
 



8 
 

Παρόλα αυτά, µια εβδοµάδα πριν το πρώτο σεµινάριο, η µία εκ των καινούργιων εκπαιδευτών (η 
Αρετή Χατζηγεωργίου) έπρεπε επίσης να αποχωρήσει λόγω της ξαφνικής ασθένειας της µητέρας της. 
Αναγκαστήκαµε να αντικαταστήσουµε την Αρετή το τελευταίο λεπτό µε τον δικηγόρο Σπύρο 
Χατζηνικολάου, που είχε παρακολουθήσει το σεµινάριο το 2005 και που γενικά είναι οικείος µε τις 
αρχές και τα ζητήµατα των διακρίσεων µέσω της δουλειάς του αλλά και µέσο της πείρας του σαν 
ακτιβιστής σε ΜΚΟ. Επειδή η ισορροπία µεταξύ νοµικών και µη-νοµικών θα αλλοιωνόταν, ο Σπύρος 
παρουσίασε το µη-νοµικό µέρος του εγχειριδίου. Για τους σκοπούς του πρώτου σεµιναρίου, ο Σπύρος 
µελέτησε επισταµένα το εγχειρίδιο και είχε µακρά συνάντηση µε µένα και τον εκπαιδευτή Νίκο 
Τριµικλινιώτη πριν το σεµινάριο και τελικά παρουσίασε το κεφάλαιο για το ρόλο των ΜΚΟ. Στο 
δεύτερο σεµινάριο, ο Σπύρος µελέτησε αριθµό εγγράφων και άρθρων σε σχέση µε την οικοδόµηση 
συµµαχιών µεταξύ ΜΚΟ που µας δόθηκαν από διεθνείς οργανισµούς (π.χ. UNDP) και παρουσίασε το 
ζήτηµα στο σεµινάριο. Ακολούθησε παρουσίαση power-point από τον ακτιβιστή σε θέµατα αναπηρίας 
Στέλιο Θεοφίλου (εκπαιδευτής από την αρχή, που συµµετείχε και στο εκπαιδευτικό σεµινάριο “Train 
the trainers” στην Κωνσταντινούπολη το Μάρτιο 2005) για την εµπειρία της δηµιουργίας 
συνοµοσπονδίας των ΜΚΟ που ασχολούνται µε την αναπηρία. Ο Αλέκος Μοδινός, για πολλά χρόνια 
ακτιβιστής για τα δικαιώµατα των οµοφυλοφίλων κατά των διακρίσεων παρουσίασε την προοπτική 
και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το κίνηµα των οµοφυλοφίλων στην Κύπρο και διεθνώς. Ο 
άλλος καινούργιος εκπαιδευτής, ο Τουρκοκύπριος δικηγόρος Ali Fevsi Yesilada µελέτησε τα νοµικά 
ζητήµατα που εγείρονται και πρόσφερε την προοπτική και την εµπειρία των Τουρκοκυπρίων που 
εργάζονται ή ζητούν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες στην Ελληνοκυπριακή πλευρά του νησιού. Η 
συµµετοχή του ως εκπαιδευτής είχε επιπλέον συµβολική αξία αφού κατέστησε την επικοινωνία µε 
τους Τουρκοκύπριους και την ενεργό συµµετοχή τους ευκολότερη και οµαλότερη. Στο πρώτο 
σεµινάριο ο εκπαιδευτής Νίκος Τριµικλινιώτης και εγώ παρουσιάσαµε το νοµικό µέρος ενώ στο 
δεύτερο σεµινάριο παρουσιάσαµε αποφάσεις δικαστηρίου και της Αρχής Ισότητας, συζητήσαµε τις 
ελλείψεις του νόµου και παρουσιάσαµε µια πρόταση για τη µελλοντική ατζέντα κατά των διακρίσεων 
που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τη διαδικασία αλλαγής του νόµου για να καλυφτούν αυτές οι 
ελλείψεις. Εν συντοµία, οι εκπαιδευτές των δύο σεµιναρίων κατά των διακρίσεων (του Σεπτεµβρίου 
2007 και του Απριλίου 2008) ήταν: 
 
• Ο Νίκος Τριµικλινιώτης (εκπαιδευτής σε όλα τα σεµινάρια και εθνικός συντονιστής του 

σεµιναρίου του 2005. Συµµετείχε στο σεµινάριο στην Κωνσταντινούπολη). 
• Ο Στέλιος Θεοφίλου (εκπαιδευτής σε όλα τα σεµινάρια που επίσης συµµετείχε στο σεµινάριο 

στην Κωνσταντινούπολη). 
• Η Κορίνα ∆ηµητρίου (εκπαιδεύτρια σε όλα τα σεµινάρια και εθνική συντονίστρια των 

σεµιναρίων 2007-8 που επίσης συµµετείχε στο σεµινάριο στην Κωνσταντινούπολη). 
• Ο Ali Fevsi Yesilada (εκπαιδευτής στα σεµινάρια 2007 και 2008). 
• Ο Αλέκος Μοδινός (εκπαιδευτής σε όλα τα σεµινάρια που επίσης συµµετείχε στο σεµινάριο 

στην Κωνσταντινούπολη).  
 

2.  Προετοιµασία για το σεµινάριο κατά των διακρίσεων  
 
2.1 Σεµινάριο εκπαίδευσης των εκπαιδευτών (παλιά κράτη µέλη και EFTA-EES) 

 
Για την Κύπρο, το σεµινάριο εκπαίδευσης των εκπαιδευτών έγινε το Μάρτιο 2005 στην 
Κωνσταντινούπολη και το παρακολούθησαν οι 4 από τους 6 εκπαιδευτές που συµµετείχαν στα 
σεµινάρια του 2007 και 2008. Οι άλλοι δύο εκπαιδευτές, και οι δύο δικηγόροι µε πολυετή πείρα στον 
τοµέα της µη-διάκρισης, εκπαιδεύτηκαν από τους υπόλοιπους εκπαιδευτές.  

 
2.2 Προετοιµασία για το δεύτερο σεµινάριο κατά των διακρίσεων (νέα κράτη µέλη) 

 
Για σκοπούς ανεύρεσης των συµµετεχόντων για το δεύτερο σεµινάριο (2008), έγιναν προσπάθειες 
επικοινωνίας µαζί µε τους συµµετέχοντες του σεµιναρίου του 2005 µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
και τηλεφώνου. Παρόλα αυτά λόγω της χρονικής περιόδου που µεσολάβησε, πολλές διευθύνσεις και 
τηλέφωνα δεν ίσχυαν πλέον και µόνο ορισµένοι από αυτούς ειδοποιήθηκαν.  
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Επίσης, προέκυψε ότι ορισµένοι από τους συµµετέχοντες του σεµιναρίου ου 2005 είχαν στο µεταξύ 
αλλάξει τοµέα εργασίας και/ή δεν εκπροσωπούσαν πλέον τη συγκεκριµένη ΜΚΟ και δεν ήταν πλέον 
δραστήριοι ή δεν ενδιαφέρονταν για τη µη-διάκριση. Ορισµένοι από τους συµµετέχοντες προέρχονταν 
από το σεµινάριο του 2007 µε τους οποίους η επικοινωνία ήταν ευκολότερη (ειδοποιήθηκαν 
τηλεφωνικώς και/ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο).  
 
Παρόλο που µετά τη συµπλήρωση του πρώτη σεµιναρίου κυκλοφορήσαµε σε όλους τους 
συµµετέχοντες ερωτηµατολόγια για το τι θα ήθελαν να δουν ως ύλη για το επόµενο σεµινάριο, δεν 
πήραµε καµιά απάντησε. Η µόνη πηγή πληροφόρησης αναφορικά µε τις ανάγκες των συµµετεχόντων 
ήταν τα έντυπα αξιολόγησης τα οποία λάβαµε υπόψη κατά το σχεδιασµό  του προγράµµατος του 
επόµενου σεµιναρίου.  
 
Για σκοπούς σχεδιασµού του δεύτερου σεµιναρίου, η εθνική συντονίστρια ετοίµασε µια πρόταση την 
οποία κυκλοφόρησε στους διεθνής και τους εθνικούς εκπαιδευτές µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 
Έπειτα έγιναν δύο συναντήσεις µε τους εθνικούς εκπαιδευτές όπου συζητήθηκε το έγγραφο και έγιναν 
τροποποιήσεις. Επίσης κατανεµήθηκαν καθήκοντα (δηλ. παρουσιάσεις) στον κάθε ένα από τους 6 
εκπαιδευτές. Πριν το σεµινάριο, οι εκπαιδευτές έστειλαν στη γενική συντονίστρια τις σηµειώσεις τους 
ως προς το τι θα παρουσιάσουν και πως, οι οποίες εγκρίθηκαν από τη γενική συντονίστρια. Επιπλέον, 
σηµειώσεις ανταλλάχτηκαν και µεταξύ της γενικής συντονίστριας και των διεθνών εκπαιδευτών 
αναφορικά µε το περιεχόµενο και οι εισηγήσεις των διεθνών εκπαιδευτών υιοθετήθηκαν στο τελικό 
πρόγραµµα.  

 
2.3 Ανακοίνωση του σεµιναρίου 

 
Για σκοπούς το πρώτου σεµιναρίου του Σεπτεµβρίου 2007 στάληκαν ευρέως µηνύµατα µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε ΜΚΟ και συντεχνίες. Για τους σκοπούς του δεύτερου σεµιναρίου του 
Απριλίου 2008, εφόσον στόχευε σε συγκριµένη οµάδα ατόµων, στάληκαν µόνο προσωπικά µηνύµατα 
που συνοδεύονταν µε τηλεφωνήµατα.  

 
2.4 Προσέλκυση και επιλογή συµµετεχόντων 

 
Η στρατολόγηση για το πρώτο σεµινάριο (Σεπτέµβριος 2007) ήταν απλή, καθώς αρκετά άτοµα, κύρια 
από το χώρο των ΜΚΟ, ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση που είχε κυκλοφορήσει. Η 
στρατολόγηση συντεχνιών ήταν πιο δύσκολη και έγινε χρήση των προσωπικών επαφών που είχαν δύο 
από τους εκπαιδευτές (του Νίκου Τριµικλινιώτη για την Ελληνοκυπριακή κοινότητα και του Ali Fevsi 
Yesilada για την Τουρκοκυπριακή) οι οποίοι επικοινώνησαν µε τους συντεχνιακούς προσωπικά και 
τους κάλεσαν να στείλουν αντιπρόσωπο. Στις πλείστες περιπτώσεις αυτό κατέστη αδύνατο, παρόλο 
που κάποιες µεµονωµένες περιπτώσεις συντεχνιακών έδειξαν ενδιαφέρον και συµµετείχαν.  
 
Η στρατολόγηση συµµετεχόντων για το δεύτερο σεµινάριο του Απριλίου 2008 ήταν πιο δύσκολη για 
διάφορους λόγους. Στην περίπτωση των συµµετεχόντων στο σεµινάριο του 2005 αρκετά µηνύµατα 
που στάληκαν µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στράφηκαν πίσω και οι αριθµοί τηλεφώνων δεν ίσχυαν 
πλέον. Ορισµένοι από τους συµµετέχοντες στο σεµινάριο του 2007 δήλωσαν ότι θεωρούσαν πως το 
προηγούµενο σεµινάριο έγινε πολύ πρόσφατα και δεν µπορούσαν να διαθέσουν ακόµα ένα 
Σαββατοκύριακο για περαιτέρω κατάρτιση σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα. Αναγκαστήκαµε να 
απορρίψουµε κάποιες αιτήσεις για εγγραφή που προέρχονταν από άτοµα τα οποία δεν 
παρακολούθησαν κανένα από τα προηγούµενα σεµινάρια. Τελικά, προέκυψε ότι ο κατάλογος που 
σχηµατίστηκε αποτελούνταν από άτοµα µε ουσιαστικό ενδιαφέρον στον τοµέα της µη-διάκρισης, 
γεγονός που έκανε τις συζητήσεις ενδιαφέρουσες και τα συµπεράσµατα πολύ καλά πληροφορηµένα, 
ενώ οι προοπτικές για την οικοδόµηση µιας εθνικής συµµαχίας κατά των διακρίσεων διαφαίνονται πιο 
ελπιδοφόρες παρά ποτέ.  
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Και στα δύο σεµινάρια, οι συµµετέχοντες έστειλαν τα έντυπα εγγραφής τους τις τελευταίες µέρες. ∆εν 
ήλθαν όλοι όσοι έστειλαν έντυπα εγγραφής ενώ άτοµα που δεν είχαν προηγουµένως στείλει έντυπο 
εγγραφής  εµφανίστηκαν την ηµέρα του σεµιναρίου. Αποφασίσαµε να µην διώξουµε κανένα από τα 
άτοµα που εµφανίστηκαν την ηµέρα του σεµιναρίου για να µη δηµιουργήσουµε δυσαρέσκεια.  

 
2.5 ∆ιευθετήσεις  

 
Η φωτοτύπηση, η εκτύπωση, το δέσιµο των εγγράφων, η ετοιµασία των κονκάρδων µε τα ονόµατα 
των συµµετεχόντων κλπ ανατέθηκαν σε επαγγελµατική εταιρεία.  

 
Η µετάφραση όλων των εγγράφων στην Τουρκική έγινε από επαγγελµατία µεταφράστρια στην 
Τουρκία (ήταν φθηνότερη, καλύτερη και γρηγορότερη από τους µεταφραστές που µπορέσαµε να 
βρούµε στην Κύπρο). Για σκοπούς της ταυτόχρονης διερµηνείας στο σεµινάριο  προσλάβαµε έναν 
από τους καλύτερους διερµηνείς στη χώρα και νοικιάσαµε τα κατάλληλα µηχανήµατα, ούτως ώστε ο 
κάθε συµµετέχων να προµηθευτεί από ένα σετ ακουστικά. Φροντίσαµε να δώσουµε στο διερµηνέα εκ 
των προτέρων το υλικό στα Ελληνικά και στ Τούρκικα (τα εγχειρίδια, το πρόγραµµα, τις ασκήσεις για 
τα εργαστήρια κλπ), πράγµα που του έδωσε την ευκαιρία να προετοιµαστεί σε σχέση µε την ορολογία. 
Πολλοί από τους συµµετέχοντες εξέφρασαν την εκτίµηση τους για την παροχή ψηλού επιπέδου 
µετάφρασης αφού επέτρεψε την εις βάθος ανταλλαγή απόψεων σε περίπλοκα θέµατα µεταξύ 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, γεγονός σπάνιο στην Κύπρο.  
 
Το µεσηµεριανό φαγητό και οι καφέδες στα διαλείµµατα προσφέρθηκαν από το εστιατόριο του 
Intercollege/Πανεπιστηµίου Λευκωσίας, στο οποίο είχε δοθεί το πρόγραµµα εκ των προτέρων και το 
οποίο τήρησε επιµελώς τις ώρες των διαλειµµάτων. Επίσης, σεβάστηκε πλήρως τις απαιτήσεις των 
οργανωτών σε σχέση µε τις διατροφικές ανάγκες των συµµετεχόντων (χορτοφάγοι, µουσουλµάνοι, 
χριστιανοί ορθόδοξοι που νήστευαν πριν το Πάσχα) 

  
Στους χρήστες τροχοκαθισµάτων υποδείχτηκε εκ των προτέρων που βρίσκεται η τουαλέτα για άτοµα 
µε αναπηρία.  

 
Το υλικό που διανέµηκε στους συµµετέχοντες (περιοδικά, φυλλάδια, εγχειρίδια, έντυπα αξιολόγησης, 
γραφική ύλη, προγράµµατα κλπ) µεταφέρθηκε στην αίθουσα του σεµιναρίου από την προηγούµενη 
µέρα και τοποθετήθηκε σε τραπέζι στην είσοδο της αίθουσας, για να µπορούν όσοι εισέρχονται στην 
αίθουσα να παίρνουν τα αντίτυπα τους.  

 
Επειδή υπήρχε εξοπλισµός µόνο για µια παρουσίαση power point, προβλήθηκε µόνο το power-point 
στα Ελληνικά. Στους Τουρκόφωνους συµµετέχοντες δόθηκε εκτύπωση της παρουσίασης του power-
point στα Τουρκικά, για να µπορούν και οι Τουρκόφωνοι να παρακολουθούν την οθόνη ενόσω ο 
οµιλητής µιλούσε στα Ελληνικά (και µεταφραζόταν αυτόµατα στα Τουρκικά).  
 
3.  ∆ιεκπεραίωση των σεµιναρίων κατά των διακρίσεων 
 
3.1 Ποσοστό συµµετεχόντων (ΜΚΟ/συντεχνίες)  

 
Στο πρώτο σεµινάριο, οι εκπρόσωποι των συντεχνιών ήταν το 15% των συµµετεχόντων. Στο δεύτερο 
σεµινάριο οι εκπρόσωποι των συντεχνιών ήταν µόνο το 10% των συµµετεχόντων.  

 
3.2 ∆ιαδικασία κατά τη διάρκεια της µέρας – παρατηρήσεις (εκπαιδευτές, συµµετέχοντες, περιεχόµενο 

κλπ) 
 

Στο πρώτο σεµινάριο (Σεπτέµβριος 2007), οι εντάσεις και η καχυποψία µεταξύ των δύο κοινοτήτων 
στην προεκλογική περίοδο αντανακλώνται όχι µόνο στη διαδικασία επικοινωνίας µε τους 
συµµετέχοντες αλλά και εντός της αίθουσας διεξαγωγής του σεµιναρίου.  
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Μέχρι το δεύτερο σεµινάριο (Απρίλιος 2008) οι εκλογές έφεραν στην εξουσία στην Ελληνοκυπριακή 
πλευρά νέα ηγεσία και δεν παρατηρήθηκαν εντάσεις ούτε στη διαδικασία επικοινωνίας µε τους 
συµµετέχοντες ούτε και εντός της αίθουσας διεξαγωγής του σεµιναρίου, όπου η ατµόσφαιρα ήταν 
θετική και χαλαρή και η ανταλλαγή µεταξύ των µελών των δύο κοινοτήτων φιλική και παραγωγική.  
 
Για να γίνει το σεµινάριο πιο συµµετοχικό και ζωντανό, ενθαρρύναµε τους συµµετέχοντες να 
διακόπτουν την παρουσίαση στην ολοµέλεια µε σχόλια και ερωτήσεις. Αυτό αναπόφευκτα προκάλεσε 
καθυστερήσεις στο πρόγραµµα και των δύο σεµιναρίων, παρόλο που αυτό ίσχυσε περισσότερο στο 
δεύτερο παρά στο πρώτο. Εποµένως, έπρεπε να µειώσουµε τη διάρκεια των διαλειµµάτων, ζητώντας 
από τους συµµετέχοντες να µεταφέρουν τους καφέδες τους εντός της αίθουσας για να προφτάσουµε 
να καλύψουµε την ύλη του προγράµµατος. Ιδιαίτερα στο δεύτερο σεµινάριο, τα εργαστήρια 
διάρκεσαν πολύ περισσότερο από ότι προγραµµατίστηκαν καθώς οι συµµετέχοντες έβρισκαν τις 
συζητήσεις και τις ανταλλαγές απόψεων ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Παρόλο που γίνονταν προσπάθειες 
από τους εκπαιδευτές να τηρηθεί το πρόγραµµα αυτό δεν ήταν πάντοτε εφικτό, εν µέρει διότι το 
πρόγραµµα ήταν βαρυφορτωµένο σε κάποια σηµεία. Στην περίπτωση του δεύτερου σεµιναρίου, όπου 
οι συµµετέχοντες αισθάνονταν περισσότερη αυτοπεποίθηση για τα θέµατα που συζητούσαν και 
περισσότερη οικειότητα µε τους εκπαιδευτές καθώς και µεταξύ τους, ορισµένοι έπαιρναν το λόγο 
κατά τη διάρκεια της ολοµέλειας και µιλούσαν για 20 λεπτά κάθε φορά ανεξάρτητα από τις 
προσπάθειες του συντονιστή να µειώσει την έκταση των παρεµβάσεων. Παρόλο που όλοι αυτοί οι 
παράγοντες προκάλεσαν µεγάλη καθυστέρηση στο πρόγραµµα, φάνηκε από τα έντυπα αξιολόγησης 
ότι η συµµετοχικότητα και η ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των συµµετεχόντων ήταν το µέρος που οι 
περισσότεροι βρήκαν ως το πλέον ενδιαφέρον.  

 
3.3 Αξιολόγηση του σεµιναρίου  
 
Στο πρώτο σεµινάριο (Σεπτέµβριος 2007) οι συµµετέχοντες γενικά βρήκαν το νοµικό µέρος 
ενδιαφέρον αλλά δήλωσαν ότι θα προτιµούσαν ‘λιγότερη θεωρία και περισσότερη πράξη’, µε άλλα 
λόγια περισσότερα πρακτικά παραδείγµατα και λιγότερους ορισµούς. Οι συµµετέχοντες βρήκαν τη 
διάσταση της δικτύωσης ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και θα ήθελαν να δουν περισσότερη διευκόλυνση 
για δικτύωση από τους οργανωτές. Τα εργαστήρια θεωρήθηκαν ως ιδιαίτερα χρήσιµα εν µέρει λόγω 
τις ευκαιρίας που προσφέρουν για δικτύωση και εν µέρει λόγω του στοιχείου ενδυνάµωσης που 
περιείχαν. Σε σχέση µε το περιεχόµενο, η χρήση των ΜΜΕ για τη δράση κατά των διακρίσεων 
εγέρθηκε αρκετές φορές, σαν ζήτηµα που χρήζει περισσότερης προσοχής και κάλυψης. Οι 
Τουρκοκύπριοι ήταν ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι από το γεγονός ότι ήρθαν σε επαφή µε πληροφορίες 
για το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο και θα ήθελαν να δουν επέκταση των σεµιναρίων αυτών στην κοινότητα 
τους. Ορισµένοι συµµετέχοντες φαίνονταν να είναι πολύ επικεντρωµένοι στο λόγο διάκρισης που τους 
αφορά και ανάφεραν ότι θα ήθελαν να δουν περισσότερη κάλυψη του λόγου αυτού σε ένα µελλοντικό 
σεµινάριο. Ορισµένοι από τους συµµετέχοντες που είναι λέκτορες σε πανεπιστήµια δήλωσαν ότι θα 
ήθελαν να δουν το µάθηµα της µη-διάκρισης να διδάσκεται στα πανεπιστήµια τους. Γενικά, οι 
συµµετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίηση τους µε τους εκπαιδευτές, το περιβάλλον, το υλικό που 
διανεµήθηκε και τα αποτελέσµατα.  
 
Στο δεύτερο σεµινάριο τα έντυπα αξιολόγησης εξέφρασαν την ικανοποίηση τους µε την προετοιµασία 
και τη βοηθητικότατα των εκπαιδευτών, µάλλον µέτρια σχόλια για το χώρο διεξαγωγής του 
σεµιναρίου, βρήκαν το ρυθµό και το βαθµό δυσκολίας ικανοποιητικό και, κατά κανόνα, εκτίµησαν το 
στοιχείο της συµµετοχικότητας µε τους άλλους συµµετέχοντες, τη χρησιµότητα των εργαστηρίων και 
την παρουσίαση των υποθέσεων. Ορισµένοι συµµετέχοντες βρήκαν τις µακροσκελής παρεµβάσεις 
από µέλη του ακροατηρίου ως το λιγότερο χρήσιµο από όλα.  
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Οι εισηγήσεις τους για µελλοντική δράση συµπεριλάµβαναν: την επικέντρωση στις Κυπριακές 
πραγµατικότητες και γεγονότα, τη µείωση της διάρκειας του σεµιναρίου σε δύο µισές µέρες 
(Παρασκευή απόγευµα και Σάββατο πρωί), την επέκταση της διάρκειας του σεµιναρίου σε 3-4 µέρες, 
την ενηµέρωση κάθε 6 µήνες υπό τη µορφή εκτελεστικής περίληψης των εξελίξεων µε συγκριτικούς 
πίνακες, τη συµµετοχή των σχετικών µε το θέµα κυβερνητικών τµηµάτων και εργοδοτών για να 
µπορούν να τους εµπλέξουν σε συζήτηση, την αποστολή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου εγγράφων 
όπως αποφάσεις δικαστηρίου, απόφασης της Αρχής Ισότητας, νοµοθετικές και νοµικές εξελίξεις σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο (νέες οδηγίες, αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Κοινοτήτων), τη διανοµή 
σε όλους τους συµµετέχοντες των ηλεκτρονικών διευθύνσεων όλων των λοιπών συµµετεχόντων. 
Πολλοί από τους συµµετέχοντες δήλωσαν ότι θα ήθελαν να δουν παρόµοια σεµινάρια και στο µέλλον 
και οι Τουρκοκύπριοι συµµετέχοντες είπαν ότι θα ήθελαν να επαναλαµβάνονταν τα σεµινάρια αυτά 
στο βορρά.  
 
4.  Συµπεράσµατα από τα σεµινάρια κατά των διακρίσεων 
 
4.1.  Οι παρεµβάσεις από το ακροατήριο πρέπει να περιορίζονται σε περίπου 20 λεπτά µετά από κάθε 

παρουσίαση.  
4.2.  Η διάρκεια του σεµιναρίου (από τις 9.30 µέχρι τις 18.00 και τις δύο µέρες) είναι πολύ 

κουραστική.  
4.3.  Η επιλογή του Σαββατοκύριακου για τα σεµινάρια εξακολουθεί να είναι ιδεώδης για τις ΜΚΟ 

αλλά δύσκολη για τους συντεχνιακούς. Στο µέλλον, ίσως θα έπρεπε να οργανωθούν ειδικά 
σεµινάρια που να στοχεύουν στους συντεχνιακούς κατά τις εργάσιµες µέρες. Επί του παρόντος, 
η ανισότητα της ισχύος µεταξύ των ΜΚΟ και των συντεχνιών, η οποία γέρνει υπέρ των 
συντεχνιών που είναι κατά κανόνα µαζικές και ισχυρές, δεν βοηθά στη συνεργασία, δεδοµένου 
ότι οι συντεχνίες δεν βλέπουν οποιοδήποτε όφελος για τις ίδιες από τη συνεργασία αυτή. Θα 
ήταν ίσως χρήσιµο να εµπλακούν οι συντεχνίες σε µια δηµόσια συζήτηση για να µπορέσουν να 
δουν τα οφέλη από µια τέτοια συνεργασία.  

4.4.  Tα σεµινάρια θα έπρεπε να ήταν ανοιχτά στο κοινό στη βάση του όποιος έρθει πρώτος και οι 
συµµετέχοντες δεν θα έπρεπε να ήταν υποχρεωµένοι να στέλλουν τα έντυπα εγγραφής τους δύο 
εβδοµάδες νωρίτερα, γιατί αυτό αναπόφευκτα περιορίζει τη συµµετοχή. Επίσης, το δεύτερο 
σεµινάριο για τις διακρίσεις δεν έπρεπε να περιοριστεί στους συµµετέχοντες στα σεµινάρια του 
2005 και του 2007, διότι υπάρχουν πολλά άτοµα που συµµετείχαν σε σεµινάρια κατάρτισης 
µέσω άλλων προγραµµάτων και που έχουν αρκετές γνώσεις για τη θεωρία και την πράξη για να 
µπορούν να συµµετέχουν παραγωγικά.  

4.5.  Οι ευάλωτες οµάδες (π.χ. µετανάστες) δεν µπορούσαν να συµµετέχουν επειδή δεν µιλούν 
Ελληνικά ή Τουρκικά. Θα έπρεπε να γίνουν προσπάθειες να ευκολυνθούν να συµµετέχουν µε 
Αγγλική µετάφραση.  

4.6. Τα έντυπα αξιολόγησης ήταν πολύ µεγάλα (3 σελίδες) και κάποιες ερωτήσεις ήταν 
επαναλαµβανόµενες.  

4.5.  Θα έπρεπε να είχε γίνει πρόνοια στον προϋπολογισµό για αύξηση στις τιµές από τότε που 
ετοιµάζεται ο προϋπολογισµός µέχρι την εφαρµογή του που µπορεί να είναι και δύο χρόνια 
αργότερα.  
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b) Άσκηση χαρτογράφησης: ΜΚΟ/ συντεχνίες στον τοµέα της καταπολέµησης των 
διακρίσεων 

 
1. Τι είδους ΜΚΟ/συντεχνίες υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο που δραστηριοποιούνται στον 

τοµέα της καταπολέµησης των διακρίσεων; 
 

Πολύ λίγες ΜΚΟ δραστηριοποιούνται κατά των διακρίσεων και αυτές συνήθως όχι αποκλειστικά µε 
το ζήτηµα αυτό. Ανάµεσα στις ΜΚΟ των οποίων οι δράση περιλαµβάνει τη µη-διάκριση, οι πλέον 
δραστήριες είναι αυτές που ασχολούνται µε την αναπηρία, καθώς βρίσκονται εν ενεργεία εδώ και 
δεκαετίες, λαµβάνουν µια περιορισµένη κρατική χορηγία και οι ακτιβιστές τους είναι σχεδόν 
αποκλειστικά τα επηρεαζόµενα άτοµα, δηλ. τα ίδια τα άτοµα µε αναπηρίες. 
 
Υπάρχουν µόνο 2-3 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 
διάκρισης λόγω εθνοτικής/φυλετικής καταγωγής, κυρίως σε σχέση µε ζητήµατα που αφορούν τη 
µετανάστευση και το άσυλο, οι οποίες έχουν να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της περιορισµένης 
χρηµατοδότησης, του µεγάλου όγκου εργασίας και ενός εχθρικού αντι-µεταναστευτικού κλίµατος 
µέσα στην κοινωνία και σε κάποιους κυβερνητικούς κύκλους. 
 
Υπάρχει µόνο µια γνωστή οργάνωση για τα δικαιώµατα των οµοφυλοφίλων η οποία δεν οργανώνει 
δηµόσιες δραστηριότητες και η οποία διατηρεί την ταυτότητα των µελών της µυστική, αφού η 
οµοφυλοφιλία εξακολουθεί να αποτελεί ταµπού στην Κύπρο Σε σχέση µε την ηλικία, υπάρχουν δύο 
ειδών οργανώσεις που προωθούν τα δικαιώµατα των ηλικιωµένων: οι συντεχνίες (ΕΚΥΣΥ, που 
λειτουργεί κάτω από την οµπρέλα και την πολιτική στήριξη της ΠΕΟ) και οι άλλες διάφορες 
εθελοντικές ΜΚΟ, καθώς και η Βουλή των Γερόντων, οι οποία συνεδριάζει µια φορά το χρόνο. Οι 
δραστηριότητες τους δεν περιορίζονται στην καταπολέµηση των διακρίσεων αλλά καλύπτουν ένα 
ευρύτερο φάσµα, κυρίως σε σχέση µε τα επιδόµατα προς τους ηλικιωµένους. Η κύρια ΜΚΟ που 
ασχολείται σε εθνικό επίπεδο µε τα προβλήµατα των ηλικιωµένων είναι η ΠΟΣΕΥ, η οποία ήταν 
αρκετά αποτελεσµατική γενικά σε θέµατα πληροφόρησης του κοινού (π.χ. µέσο της Βουλής των 
Γερόντων το Νοέµβριο 2004) και στην ετοιµασία του εθνικού σχεδίου δράσης για τους ηλικιωµένους. 
Παρόλα αυτά, η καταπολέµηση των διακρίσεων είναι µόνο ένα µικρό µέρος της δράσης τους. 
 
Σε σχέση µε η θρησκεία, στο παρελθόν η δραστηριότητα των ΜΚΟ που παρατηρείται ήταν ελάχιστη, 
αλλά πρόσφατα υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον και δραστηριότητα από µειονοτικές θρησκευτικές οµάδες 
όπως η Εκκλησία των µαρτύρων του Ιεχωβά και η Ευαγγελική Εκκλησία που και οι δύο τώρα κάνουν 
χρήση της διαδικασίας υποβολής παραπόνων για διάκριση στην Αρχή Ισότητας. ∆εν έχουµε υπόψη 
µας να υπάρχει δραστηριότητα στον τοµέα τη µη-διάκρισης από οργανώσεις µουσουλµάνων. Κάποιες 
παλαιότερες οργανώσεις ή οµάδες θρησκευτικών µειονοτήτων (Μαρωνίτες, Λατίνοι και Αρµένιοι) 
θεωρούν τους εαυτούς τους ως παροχείς ‘εκπροσώπησης’ και διαµεσολάβησης, αλλά δεν βλέπουν 
οποιοδήποτε ρόλο για τους εαυτούς τους στον τοµέα της µη-διάκρισης. 
 
Οι συντεχνίες είναι σε γενικές γραµµές δισταχτικές να αναλάβουν δράση εκτός των αυστηρά 
εργατικών θεµάτων της δικαιοδοσίας τους. Η ΠΕΟ, η οµοσπονδία συντεχνιών που συνδέεται µε το 
µεγάλο κοµµουνιστικό κόµµα της Κύπρου (ΑΚΕΛ) είναι η µόνη οργάνωση εργαζοµένων µε κάποια 
δράση στον τοµέα της µετανάστευσης, η οποία λειτουργεί το δικό της «Γραφείο Μεταναστών 
Εργατών» που χειρίζεται προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες εργάτες.  
Επίσης η ΠΕΟ εργοδοτεί τρεις Τουρκοκύπριους, έχει ορισµένες χιλιάδες Τουρκοκύπριους 
εργαζόµενους ως µέλη και συνεργάζεται στενά µε την Τουρκοκυπριακή συντεχνία DEV-IS, 
αντανακλώντας περισσότερο τους ιστορικούς δεσµούς µεταξύ του ΑΚΕΛ και των οργανώσεων της 
Τουρκοκυπριακής κοινότητας αντί ευαισθησίες για το ζήτηµα της µη-διάκρισης.  
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2. Με ποιους λόγους διάκρισης, πεδίο εφαρµογής και τοµέα ασχολούνται (αν ασχολούνται µε 
συγκεκριµένο λόγο ή τοµέα, π.χ. την εκπαίδευση) 

 
Πέρα από τη διάκριση λόγω φύλου, οι κύριοι λόγοι µε τους οποίους ασχολούνται είναι η φυλετική ή 
εθνοτική καταγωγή, η αναπηρία, η ηλικία και ο σεξουαλικός προσανατολισµός. Υπάρχει πολύ λίγη 
δραστηριότητα στον τοµέα της διάκρισης λόγω θρησκείας ή πίστης παρόλο που άτοµα µέλη 
θρησκευτικών οργανώσεων (Ευαγγελιστές, Μάρτυρες του Ιεχωβά) έχουν υποβάλει παράπονα στην 
Αρχή Ισότητας για διάκριση από τις αρχές λόγω της θρησκείας τους. Οι συντεχνίες ασχολούνται 
αποκλειστικά µε το χώρο εργασίας παρόλο που οι πλείστες από τις ΜΚΟ, ιδιαίτερα αυτές που 
ασχολούνται µε την αναπηρία και τα δικαιώµατα των µεταναστών εργατών επίσης επικεντρώνονται 
στο χώρο της εργασίας, ως ο τοµέας µε τις περισσότερες ανάγκες. Οι οργανώσεις ατόµων µε 
αναπηρίες ενδιαφέρονται περισσότερο για θέµατα πρόσβασης στην εργασία και ποσόστωσης και 
πιέζουν για τη θεσµοθέτηση ποσόστωσης υπέρ των ατόµων µε αναπηρίες. 
  
3. Η µη-διάκριση είναι ο κύριος τοµέας της δουλειάς τους ή µόνο ένα µικρό µέρος των 

δραστηριοτήτων τους;  
 

Ελάχιστες ΜΚΟ ασχολούνται αποκλειστικά µε τη µη-διάκριση αφού οι πλείστες έχουν µια ευρύτερη 
ατζέντα δράσης. Πολλές ΜΚΟ δεν διαθέτουν τη γνώση ή την ειδικότητα να καθορίσουν το ρόλο τους 
στο τοµέα αυτό, ή είναι υπερφορτωµένες µε δουλειά και έχουν ελάχιστη χρηµατοδότηση. Οι 
οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρία δήλωσαν ότι η µη-διάκριση είναι µεγάλο µέρος της δουλειάς 
τους ενώ οι συντεχνίες και η ΠΟΣΕΥ (η ΜΚΟ που προωθεί τα δικαιώµατα των ηλικιωµένων) 
ανάφεραν ότι η µη-διάκριση αποτελεί µόνο µικρό µέρος της δουλειάς τους. Οι ΜΚΟ που προσφέρουν 
στήριξη στους µετανάστες ασχολούνται κυρίως µε ατοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 
µετανάστες τα οποία συχνά πηγάζουν από ρατσιστικές νοοτροπίες και πρακτικές. Ο όγκος των 
παραπόνων που χειρίζονται όµως είναι τόσο µεγάλος που δεν περισσεύει χρόνος ή απόθεµα για 
εκστρατείες ενηµέρωσης.  
 
4. Οι ΜΚΟ και οι συντεχνίες αυτές είναι εγγεγραµµένες σε εθνικό επίπεδο; Είναι εύκολο ή 

προβληµατικό να εγγραφούν ως ΜΚΟ ή ως συντεχνίες; 
 
Οι ΜΚΟ µπορούν να εγγραφούν µόνο σε  εθνικό επίπεδο, στη βάση του Περί Σωµατείων και 
Ιδρυµάτων Νόµου (N. 57/72). Παρόλα αυτά, αυτό δεν εµποδίζει τις ΜΚΟ από του να λειτουργούν 
τοπικά εάν το επιθυµούν. Κάποιες ΜΚΟ δεν είναι εγγεγραµµένες αλλά χωρίς νοµική προσωπικότητα 
δεν µπορούν ούτε να λάβουν χρηµατοδότηση ούτε να εµφανιστούν στο δικαστήριο. Οι περισσότερες 
από τις οργανώσεις που ερωτήθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης εξέφρασαν την άποψη 
ότι η εγγραφή δεν είναι δύσκολη αλλά είναι χρονοβόρα. Η διαδικασία εγγραφής είναι γραφειοκρατική 
και αργή. Μια ΜΚΟ εξέφρασε το παράπονο ότι χρειάστηκε ασυνήθιστα πολύς χρόνος για την 
εξέταση της αίτησης τους για εγγραφή και αντιµετώπισαν προβλήµατα µε αδικαιολόγητους ελέγχους 
από την αστυνοµία ενόσω εκκρεµούσε η αίτηση τους.  
 
Για σκοπούς εγγραφής συντεχνίας, το Υπουργείου Εργασίας τηρεί ειδικό αρχείο. Η διαδικασία 
εγγραφής συντεχνίας είναι µια χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία.  

 
5. Πόσο µεγάλες είναι αυτές οι ΜΚΟ / συντεχνίες; (αναφέρετε τον αριθµό των µελών των 

συντεχνιών) 
 
Σε γενικές γραµµές οι ΜΚΟ είναι µικρές. Ανάµεσα στις µεγαλύτερες από αυτές, η εθνική οργάνωση 
τυφλών ΠΟΤ έχει 1200 µέλη σε όλη την Κύπρο αλλά µόνο λίγοι από αυτούς είναι δραστήριοι. Η 
ΚΙΣΑ, οργάνωση στήριξης των µεταναστών, έχει γύρω στα 150 µέλη παγκύπρια. Η ΠΟΣΕΥ, η 
οργάνωση των ηλικιωµένων, έχει πάνω από 100 µέλη σε επίπεδο επιτροπών.1  

                                                      
1 Η ΠΟΣΕΥ καλύπτει όλες τις επαρχίες, Κάθε επαρχεία έχει τη δική της επιτροπή που ασχολείται µε όλα τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι ηλικιωµένοι. Κάθε επιτροπή έχει 25 µέλη. Οι επιτροπές αυτές λειτουργούν υπό την εποπτεία του 
κεντρικού συντονιστικού σώµατος της ΠΟΣΕΥ που έχει επίσης 25 µέλη. 
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Η οργάνωση για τα δικαιώµατα των οµοφυλοφίλων AKOK έχει ορισµένες εκατοντάδες µέλη, αλά 
µόνο ένα ή δύο άτοµα από αυτούς είναι ακτιβιστές και ανοιχτοί για την οµοφυλοφιλία τους. Άλλες 
ΜΚΟ έχουν ορισµένες δεκάδες µέλη. Στις πλείστες των περιπτώσεων ο πραγµατικός αριθµός των 
δραστήριων µελών είναι πολύ µικρός.  
 
Οι συντεχνίες έχουν µαζική βάση, Η ETYK, η συντεχνία των τραπεζοϋπαλλήλων, έχει 10,000 µέλη. 
Η ΠΕΟ και η ΣΕΚ, οι οµοσπονδίες των συντεχνιών της δεξιάς και της αριστεράς αντίστοιχα έχουν 
περίπου από 80,000 µέλη έκαστη. Η ΠΑΣΥ∆Η, η συντεχνία των δηµοσίων υπαλλήλων, έχει 25,000 
µέλη και η ∆ΕΟΚ έχει 8,000 µέλη.  

 
6. Αποτελούν µέρος ενός ευρύτερου εθνικού διχτύου ή εργάζονται µόνες τους; 
 
Ορισµένες ΜΚΟ εργάζονται κυρίως µόνες τους αλλά ταυτόχρονα αποτελούν µέρος ενός ευρύτερου 
εθνικού διχτύου (π.χ. η συνοµοσπονδία οργανώσεων των ατόµων µα αναπηρία) και διεθνούς ή 
πανευρωπαϊκού διχτύου (όπως το European disability Forum, AGE, ILGA κλπ). Η πιθανότητα 
εξασφάλισης χρηµατοδότησης µέσω Ευρωπαϊκών προγραµµάτων έχει πρόσφατα οδηγήσει σε πιο 
δραστήριες συνεργασίες µεταξύ των ΜΚΟ στην Κύπρο και µεταξύ των Κυπριακών και άλλων 
Ευρωπαϊκών ΜΚΟ.  
 
Κάποιες κλαδικές συντεχνίες όπως η ETYK (η συντεχνία των τραπεζοϋπαλλήλων) και η ΠΑΣΥ∆Η (η 
συντεχνία των δηµοσίων υπαλλήλων) εργάζονται µόνες τους, ενώ άλλες συντεχνίες ανήκουν σε 
οµοσπονδίες (όπως η ΣΕΚ και η ΠΕΟ, οι δύο µεγάλες οµοσπονδίες). Η ΠΕΟ, η οµοσπονδία των 
αριστερών συντεχνιών συνδέεται µε το κοµµουνιστικό κόµµα ΑΚΕΛ και διατηρεί επαφές µε 
οργανισµούς σε άλλες χώρες για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών, συντονισµού όπου 
προγραµµατίζεται κοινή δράση κλπ αλλά το µεγαλύτερο µέρος της δουλειάς τους γίνεται σε εθνικό 
επίπεδο.  
 
7. Έχουν τη βάση τους κύρια στην πρωτεύουσα ή είναι σκορπισµένες σε όλη τη χώρα;  
 
Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες έχουν τη βάση τους στη Λευκωσία. Πολλές όµως ΜΚΟ 
διατηρούν παραρτήµατα και δράσεις τουλάχιστον στη Λεµεσό, τη δεύτερη µεγάλη πόλη, ενώ κάποιες 
ΜΚΟ δραστηριοποιούνται σε µικρότερες πόλεις. Σε γενικές γραµµές οι µικρές αποστάσεις µεταξύ 
των πόλεων στην Κύπρο διευκολύνουν την εξάπλωση των δραστηριοτήτων σε άλλες πόλεις αλλά 
εµπόδια αποτελούν η έλλειψη ανθρώπινου δυναµικού και χρηµατοδότησης .  
Στην περίπτωση των συντεχνιών, όπου η χρηµατοδότηση δεν αποτελεί τόσο µεγάλο πρόβληµα όπως 
για τις ΜΚΟ, διατηρούν µεγάλα γραφεία σε κάθε επαρχία και οι δραστηριότητες τους καλύπτουν όλη 
τη χώρα.  

 
8. Οι ΜΚΟ / συντεχνίες από την πρωτεύουσα ασχολούνται µε το ίδιο είδος δράσης όπως οι 

ΜΚΟ/συντεχνίες στην υπόλοιπη χώρα;  
 
Στην περίπτωση των ΜΚΟ, η δράση είναι περίπου η ίδια, καθώς ελάχιστες ΜΚΟ ενεργούν σε 
συνεργασία µε την κυβέρνηση, που έχει τη βάση της στη Λευκωσία, εποµένως το κατά πόσον 
εδρεύουν στη Λευκωσία ή όχι δεν είναι καθοριστικής σηµασίας. Στην περίπτωση των συντεχνιών, τα 
κεντρικά γραφεία (που είναι κατά κανόνα στη Λευκωσία) και τα επαρχιακά γραφεία κάνουν την ίδια 
περίπου δουλειά αλλά τα κεντρικά γραφεία είναι επιπλέον επιφορτισµένα µε την συνεργασία µε το 
Υπουργείο Εργασίας και την Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων, τους χαράσσοντες πολιτική, 
το συντονισµό των επαρχιακών γραφείων, κλπ.  
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9. Ποιο είναι το πολιτικό ή το κοινωνικό βάρος αυτών των ΜΚΟ / συντεχνιών σε εθνικό 
επίπεδο; (έναντι του κοινού, της κοινωνίας των πολιτών, των εταιριών. Των εργοδοτών, 
της κυβέρνησης) 

 
Σε γενικές γραµµές, οι ΜΚΟ έχουν πολύ λιγότερο εκτόπισµα σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο από 
τις συντεχνίες. Αυτό µπορεί εν µέρει να αποδοθεί στο σχετικά µικρό µέγεθος των ΜΚΟ σε σύγκριση 
µε τις συντεχνίες, οι οποίες έχουν ισχυρή παράδοση τριµερούς συνεργασίας και ψηλή πυκνότητα. 
Επίσης, οι µεγάλες συντεχνίες έχουν δεσµούς µε πολιτικά κόµµατα τα οποία κατά κανόνα κυριαρχούν 
στην πολιτική σκηνή στην Κύπρο. Η συµµετοχή τους στην τριµερή συνεργασία (µαζί µε το σύνδεσµο 
εργοδοτών και το Υπουργείο Εργασίας) έχει δηµιουργήσει µια οµοφωνία µεταξύ όλων των µερών της 
τριµερούς σε σχέση µε όλες τις σηµαντικές αποφάσεις που έχει ενδυναµώσει σηµαντικά το ρόλο και 
την επιρροή των συντεχνιών στην κοινωνία. Πολλές συντεχνίες προσφέρουν στα µέλη τους 
σηµαντικό αριθµό υπηρεσιών µε ελάχιστη χρέωση, όπως τραπεζικές υπηρεσίες, διαµονή για τις 
διακοπές, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και άλλα, σε αντάλλαγµα για ένα πολύ µικρό ποσό ενιαίας 
συνδροµής, γεγονός που καθιστά την ιδιότητα µέλους σε συντεχνία µια ελκυστική επιλογή για τους 
εργαζόµενους.  
 
Οι ΜΚΟ δεν απολαµβάνουν της ίδιας καλής φήµης στην κοινωνία, ειδικά αν δραστηριοποιούνται σε 
αµφιλεγόµενους τοµείς όπως η οµοφυλοφιλία, η µετανάστευση, ο αντι-εθνικισµός κλπ. Αρκετά 
συχνά, οι ΜΚΟ αντιµετωπίζονται µε καχυποψία και έχουν στο παρελθόν κατηγορηθεί ως ‘πράκτορες 
του ιµπεριαλισµού’ και ότι χρηµατίζονται από ξένες δυνάµεις για να προωθήσουν τα συµφέροντα 
τους στην Κύπρο. Η καχυποψία αυτή έφτασε στο ζενίθ  της µετά την απόρριψη του σχεδίου λύσης 
του ΟΗΕ το 2004 σε δηµοψήφισµα, που συχνά έπαιρνε τη µορφή κυνηγιού µαγισσών, το οποίο 
κατέληξε σε διερεύνηση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2006-2007 όπου ΜΚΟ κλήθηκαν να 
καταθέσουν κατά πόσον πήραν χρηµατοδότηση από το εξωτερικό για να προωθήσουν το σχέδιο 
λύσης του ΟΗΕ. Αυτή η εκστρατεία που είχε τη στήριξης της κυβέρνησης Παπαδόπουλου ζήµιωσε 
σηµαντικά την αξιοπιστία της κοινωνίας των πολιτών στα µάτια της κοινής γνώµης και ανάγκασε 
αρκετούς ακτιβιστές να καταφύγουν στο περιθώριο.2  
Παρόλο που µε την αλλαγή κυβέρνησης το 2008 το σκηνικό έχει αλλάξει, αρκετές ΜΚΟ και αρκετοί 
ακτιβιστές δεν έχουν επανέλθει στο προσκήνιο µετά από την καταδίωξη που τους έγινε κατά το 2004-
2007. 

 
10. Οι ΜΚΟ/συντεχνίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα συνεργάζονται µεταξύ τους; 

(δηλ. ΜΚΟ µε άλλες ΜΚΟ, συντεχνίες µε συντεχνίες και ΜΚΟ µε συντεχνίες)  
 
Η συνεργασία µεταξύ των µεγάλων συντεχνιών βρίσκεται σε αρκετά καλά επίπεδα και ισχύει εδώ και 
αρκετές δεκαετίες, επισφραγισµένη από την κοινή συµµετοχή τους στο σύστηµα της τριµερούς 
συνεργασίας, παρόλο που οι µικρότερες συντεχνίες εκφράζουν παράπονα ότι αποκλείονται από τη 
διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Στην περίπτωση των ΜΚΟ, η συνεργασία είναι αρκετά καλή στον 
τοµέα της αναπηρίας, αφού όλες οι ΜΚΟ ανήκουν στην εθνική συνοµοσπονδία. Το ίδιο ισχύει και για 
την περίπτωση των ΜΚΟ που προωθούν τα δικαιώµατα των ηλικιωµένων. Η εικόνα είναι πολύ 
διαφορετική όσον αφορά τις ΜΚΟ που στηρίζουν τα δικαιώµατα των µεταναστών που συχνά 
ανταγωνίζονται για τα ίδια περιορισµένα κονδύλια χρηµατοδότησης και οι σχέσεις µεταξύ τους συχνά 
αγγίζουν την εχθρότητα.  
 
Η συνεργασία µεταξύ συντεχνιών και ΜΚΟ είναι σχετικά πρόσφατη και επιτυχηµένη αλλά 
χαρακτηρίζεται από την ανισότητα ισχύος και επιρροής µεταξύ των µαζικών και ισχυρότατων 
συντεχνιών και των υποστελεχωµένων ΜΚΟ.  

                                                      
2 Η έκθεση του Γραφείου του Ύπατου Αρµοστή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα του ΟΗΕ ηµεροµηνίας 9 Mαρτίου 2007, 
αναφέρει στην σελίδα 6: “There has been a disturbing trend with regard to the implementation of policies that impinge on the 
ability of organizations and individuals to carry out activities and projects designed to contribute to bicommunal contacts and 
cooperation throughout the island. As a result, the United Nations, in particular the United Nations Development Programme 
(UNDP), has been hampered in the implementation of projects.” 
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Η συνεργασία αυτή συχνά βασίζεται ή εκδηλώνεται στην κοινή τους συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά 
προγράµµατα όπως το EQUAL. Οι ΜΚΟ που ρωτήθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης 
δήλωσαν ότι η συνεργασία ΜΚΟ και συντεχνιών δεν είναι τόσο διαδεδοµένη όσο θα ήθελαν.  
 
α.  Για πιο σκοπό (π.χ. ανταλλαγή εµπειρογνωµοσύνης, συνεργασία για συγκεκριµένες υποθέσεις 

ή εκστρατείες, από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων)   
 
Το επίπεδο συνεργασίας δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα προχωρηµένο ή διαδεδοµένο. 
Μοναδική εξαίρεση αποτελούν ίσως οι οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρίες οι οποίες συχνά 
συνεδριάζουν για να συζητήσουν κοινά ζητήµατα και να αποφασίσουν για κοινές δράσεις, συνήθως 
υπό τη µορφή λόµπυ κυβερνητικών οργανισµών για αναθεώρηση της πολιτικής ή του νόµου. Την 
περίοδο που προηγήθηκε της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ και µετά την εναρµόνιση της Κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο είχαν οργανωθεί αρκετές ad hoc δραστηριότητες µε τη 
συµµετοχή ΜΚΟ. Κατά το 2007, δηµιουργήθηκε από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης ένα άτυπο δίχτυο 
ΜΚΟ µε στόχο το συντονισµό των δραστηριοτήτων που θα χρηµατοδοτούνταν από τα χρήµατα της 
ΕΕ που διαχειρίστηκε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων 
Ευκαιριών 2007. Η άτυπη οµάδα διαλύθηκε µε τη συµπλήρωση του Έτους Ίσων Ευκαιριών αφού το 
µόνο θέµα στην ηµερήσια διάταξη ήταν η χρηµατοδότηση.  
 
Κάποιος βαθµός συνεργασίας επιτυγχάνεται µε την εκτέλεση προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται 
από την ΕΕ, όπως το EQUAL και το ERF, όπου οι προδιαγραφές απαιτούν συνεργία µεταξύ ΜΚΟ και 
συντεχνιών, όµως αυτές οι συνεργασίες είναι συχνά µη-βιώσιµες και διαρκούν µόνο όσο διαρκεί η 
εκτέλεση του προγράµµατος. Συχνά, όταν οργανώνεται µια εκδήλωση από µια ΜΚΟ, άλλες ΜΚΟ 
προσυπογράφουν ως συνδιοργανωτές για να δείξουν την υποστήριξη τους στη συγκεκριµένη δράση, 
αυτό όµως δε σηµαίνει απαραίτητα ότι έχουν οποιαδήποτε ανάµιξη στη συνδιοργάνωση και συνήθως 
δεν έχουν.  
 
Κατά τους τελευταίους µήνες του 2005 και τους πρώτους µήνες του 2006, ξεκίνησε µια πρωτοβουλία 
για τη δηµιουργία πλατφόρµας οργανώσεων που ασχολούνται µε τη µη-διάκριση, από τις ΜΚΟ που 
συµµετείχαν στο σεµινάριο κατά των διακρίσεων τον Ιούνιο 20053 και που προέρχονταν και από τις 
δύο κοινότητες της Κύπρου, βόρεια και νότια της γραµµής αντιπαράθεσης, αλλά η πρωτοβουλία 
κατάρρευσε.  

 
β.  Υπάρχει στενότερη συνεργασία σε σχέση µε ορισµένους λόγους διάκρισης; Αν ναι, ποιους; 
 
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, οι ΜΚΟ που ασχολούνται µε την αναπηρία τείνουν να έχουν στενότερη 
συνεργασία από άλλες ΜΚΟ, παρόλο που κάποιες ΜΚΟ εκφράζουν δυσαρέσκεια για το βαθµό της 
συνεργασίας. Επίσης οι διάφορες οργανώσεις και εθελοντικές οµάδες για τα δικαιώµατα των 
ηλικιωµένων ως επίσης και η συντεχνία των συνταξιούχων της ΠΕΟ συνεργάζονται για διάφορα 
ζητήµατα που σχετίζονται κύρια µε θέµατα πρόνοιας. Οι οργανώσεις αυτές µοιράζονται το ίδιο βήµα 
στη Βουλή των Γερόντων και έχουν κοινούς στόχους. Από ελάχιστη µέχρι και ανύπαρκτη είναι η 
συνεργασία µεταξύ των ΜΚΟ που στηρίζουν τους µετανάστες. Οι ΜΚΟ που αντιτίθενται στον 
εθνικισµό και στις δύο πλευρές του οδοφράγµατος συνεδρίασαν το Νοέµβριο 2006 (µετά από µια 
ρατσιστική επίθεση εναντίον Τουρκοκυπρίων µαθητών σε ένα Ελληνοκυπριακό σχολείο) και 
δηµιούργησαν ένα ‘Φόρουµ’ ή αλλιώς µια χαλαρή οµπρέλα οργανώσεων για το συντονισµό των 
δράσεων µε στόχο την καταπολέµηση του εθνικισµού και του ρατσισµού.  

 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Mapping capacity of civil society dealing with anti-discrimination (VT/2004/45), που διαχειρίστηκε το Ηuman European 
consultancy (www.humanconsultancy.com) σε συνεργασία µε το Migration Policy Group (www.migpolgroup.com) 



18 
 

11. Πως χρηµατοδοτούνται αυτές οι ΜΚΟ;  
α.  Λαµβάνουν κρατική χορηγία; 
 
Οι ΜΚΟ που σχετίζονται ή συνδέονται µε το Παγκύπριο Συντονιστικό Συµβούλιο Εθελοντισµού 
(προηγουµένως ονοµαζόταν Παγκύπριο Συµβούλιο Ευηµερίας) λαµβάνουν κρατική χορηγία την 
οποία όµως περιγράφουν ως ‘πολύ περιορισµένη’. Υπάρχει διαφωνία µεταξύ των ΜΚΟ ως προς το 
ποιος θα έπρεπε να δικαιούται τέτοια χορηγία και ποιος είναι ο ορισµός της ΜΚΟ. Για παράδειγµα οι 
ΜΚΟ των ατόµων µε αναπηρία θεωρούν ότι µια φιλανθρωπική οργάνωση που στελεχώνεται από 
δηµόσιους υπάλληλους (όπως περιγράφουν το πιο πάνω Συµβούλιο Εθελοντισµού) χωρίς να υπάρχει 
σηµαντική συµβολή στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων από τις οµάδες που υφίστανται διακρίσεις, 
δεν πληροί τις προϋποθέσεις  για να ονοµάζεται ΜΚΟ. Ορισµένες ΜΚΟ λαµβάνουν µικρή κρατική 
χορηγία στα πλαίσια συγκεκριµένων προγραµµάτων ή υπό τη µορφή µικρών χορηγιών. Άλλοι 
χρηµατοδότες είναι ο Φορέας Νεολαίος, µια ηµικρατική οργάνωση, και ορισµένα άλλα κυβερνητικά 
και ηµικρατικά σώµατα Οι ΜΚΟ που ασχολούνται µε την έρευνα, την πληροφόρηση και τη 
συνηγορία λαµβάνουν χρηµατοδότηση από διάφορα Ευρωπαϊκά προγράµµατα όπως το Leonardo, το 
ERF, το EQUAL κλπ. Tο Κυπριακό τµήµα της UNDP κάποτε χρηµατοδοτεί πρωτοβουλίες κατά των 
διακρίσεων νοουµένου ότι είναι δικοινοτικής φύσης (δηλ. να ωφελούνται εξίσου και η 
Ελληνοκυπριακή και η Τουρκοκυπριακή κοινότητα). Αυτή η χρηµατοδότηση υπέστηκε επίθεση από 
την προηγούµενη κυβέρνηση και από ορισµένα πολιτικά κόµµατα που κατηγόρησαν την UNDP ότι 
“χρησιµοποίησε” τις ΜΚΟ για να προωθήσει το σχέδιο λύσης του Κυπριακού το 2004. Σαν 
αποτέλεσµα, όλο και λιγότερες ΜΚΟ έκαναν χρήση αυτής της ευκαιρίας για χρηµατοδότηση, µέχρι 
και που η ίδια η UNDP έπαψε να την προσφέρει.  
 
Οι ΜΚΟ που ασχολούνται µε την αναπηρία λαµβάνουν µικρή κρατική χορηγία, για παράδειγµα η 
παγκύπρια οργάνωση τυφλών ΠΟΤ λαµβάνει από την κυβέρνηση 15% από τα έξοδα λειτουργίας της. 
Πρόσφατα, οι οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρίες πέτυχαν να εξασφαλίσουν χρηµατοδότηση από 
διάφορα Ευρωπαϊκά προγράµµατα για συνέδρια, εκδόσεις κλπ αλλά όχι για υποδοµή ή λειτουργικά 
έξοδα. Ορισµένες ΜΚΟ δεν λαµβάνουν καµία χρηµατοδότηση και λειτουργούν µε εθελοντική 
εργασία και µε εισφορές από το κοινό.  
 
β.  Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να λάβουν χορηγία; 
 
Οι συνήθεις προϋποθέσεις είναι η οικονοµική λογοδοσία και η ορατότητα του χρηµατοδότη. Επίσης, 
η αιτήτρια ΜΚΟ πρέπει να είναι εγγεγραµµένη µε νοµική προσωπικότητα.  
 
γ.  Λαµβάνουν ή αιτούνται και για χρηµατοδότηση από τον ιδιωτικό τοµέα; 
 
Ορισµένες οργανώσεις λαµβάνουν µικρές χορηγίες από τον ιδιωτικό τοµέα, ιδιωτικά ιδρύµατα και 
φιλανθρωπικούς οργανισµούς, αυτή όµως δεν είναι σηµαντική ούτε και σταθερή. Η ΠΟΣΕΥ, η 
οργάνωση για τους ηλικιωµένους, βασίζεται σε ιδιωτικές συνεισφορές και σε συλλογή χρηµάτων στο 
δρόµο.  

 
δ.  Οι χρηµατοδότες στον ιδιωτικό τοµέα επιβάλλουν οποιουσδήποτε όρους ή περιορισµούς; 

 
Συνήθως απαιτούν αναγνώριση της πηγής της χρηµατοδότησης και ενίοτε µπορεί να απαιτήσουν 
οικονοµική λογοδοσία.  

 
12. Πως χρηµατοδοτούνται οι συντεχνίες;  
α.  Λαµβάνουν κρατική χορηγία; 
 
Σε γενικές γραµµές οι συντεχνίες δεν λαµβάνουν κρατική χορηγία, τουλάχιστον όχι για υποδοµή ή 
λειτουργικά έξοδα. Λαµβάνουν όµως χορηγία από το κράτος για να διεξάγουν κατάρτιση στα µέλη 
τους. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού για εκπαίδευση 
των εργαζοµένων.  
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Επίσης, ορισµένες συντεχνίες έχουν εξασφαλίσει χρηµατοδότηση από προγράµµατα που 
χρηµατοδοτούνται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή κυβέρνηση (π.χ. 
EQUAL). 
 
β.  Χρηµατοδοτούνται από ένα πολιτικό κόµµα; Αν ναι, είναι υποχρεωµένες να ακολουθούν τη 

γραµµή του κόµµατος;  
 
Οι συντεχνίες δεν λαµβάνουν χορηγία από τα πολιτικά κόµµατα αλλά και οι τρεις µεγάλες συντεχνίες 
έχουν δεσµούς µε συγκεκριµένα πολιτικά κόµµατα. Υπάρχουν οµοιότητες και συγκλίσεις µε την 
πολιτική των κοµµάτων µε τα οποία συνδέονται και ορισµένες φαίνονται να ακολουθούν την 
κοµµατική γραµµή. 
 
γ.  Λειτουργούν µόνο ή επίσης µε εισφορές από τα µέλη;  
 
Πέραν από τη χρηµατοδότηση που λαµβάνουν από το κράτος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (α) 
πιο πάνω και από τα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι 
συντεχνίες χρηµατοδοτούνται κυρίως από τις εισφορές των µελών.  
 
δ.  Μπορούν να λάβουν χρηµατοδότηση από τον ιδιωτικό τοµέα και/ή να συµµετέχουν σε 

προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από Ευρωπαϊκά / διεθνή σώµατα;  
 
∆εν υπάρχουν εµπόδια στο να λάβουν χρηµατοδότηση από Ευρωπαϊκά ή διεθνή σώµατα, πέραν του 
γεγονότος ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει η ειδικότητα και οι γνώσεις για να εντοπιστούν οι 
χρηµατοδοτικές ευκαιρίες και να συνταχθούν οι αιτήσεις χρηµατοδότησης.  
 
13. Η έλλειψη χρηµατοδότησης είναι σηµαντικός παράγοντας στο µέγεθος µιας 

ΜΚΟ/συντεχνίας ή είναι περιοριστικός στο πεδίο εφαρµογής και στην κλίµακα των 
δραστηριοτήτων;  

 
Για την πλειοψηφία των ΜΚΟ, η έλλειψη χρηµατοδότησης είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα που 
περιορίζει το πεδίο εφαρµογής και την κλίµακα των δραστηριοτήτων. Η ΠΟΣΕΥ, η οργάνωση για 
τους ηλικιωµένους, αναφέρει ότι η έλλειψη χρηµατοδότησης αποτελεί σοβαρό εµπόδιο που τους 
εµποδίζει από το να λειτουργούν επαγγελµατικά και τους περιορίζει τις δραστηριότητες σηµαντικά. 
Για πολλές ΜΚΟ, περισσότερη χρηµατοδότηση θα σήµαινε λιγότερη εξάρτηση από εθελοντική 
εργασία και περισσότερους επαγγελµατίες ακτιβιστές, παρόλο που δεν υπάρχει καµία εγγύηση ότι η 
συµµετοχή ή η υποστήριξη από το κοινό θα αυξανόταν σε µια τέτοια περίπτωση. Στην περίπτωση των 
συντεχνιών, και παρόλο που τα προβλήµατα χρηµατοδότησης τους είναι πολύ µικρότερα από αυτά 
των ΜΚΟ, εξακολουθούν να δηλώνουν ότι η έλλειψη χρηµατοδότησης είναι σηµαντικός παράγοντας 
που τους εµποδίζει από πολλές δράσεις που θα ήθελαν να αναπτύξουν.  

 
14. Συνεργάζονται ή είναι σε επαφή µε παρόµοιες ΜΚΟ/συντεχνίες σε άλλες χώρες; 
α.  Γειτονικές χώρες;  
 
Οι Ελληνοκυπριακές οργανώσεις συνήθως έχουν επαφές µε Ελληνικές ΜΚΟ και οι Τουρκοκυπριακές 
ΜΚΟ µε Τουρκικές λόγω γλώσσας, αλλά τα επίπεδα καθεαυτό συνεργασίας είναι µάλλον χαµηλά. 
Ελάχιστες είναι και οι επαφές µε τις γειτονικές Αραβικές χώρες, όπου ο τοµέας της µη-διάκρισης είναι 
ακόµα λιγότερο ανεπτυγµένος από ότι στην Κύπρο. 
 
Οι συντεχνίες και ειδικά η ΠΕΟ διατηρούν επαφές µε συντεχνίες σε γειτονικές χώρες αλλά αυτές είναι 
µάλλον συµβολικής φύσης χωρίς να υπάρχει ουσιαστική συνεργασία.  
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β.  Αλλά κράτη µέλη της ΕΕ;  
 
Μέσω των Ευρωπαϊκών προγραµµάτων, πολλές ΜΚΟ ανέπτυξαν επαφές µε τις αντίστοιχες τους σε 
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και πάλι το επίπεδο συνεργασίας δεν είναι πολύ ανεπτυγµένο και η 
επαφή συνήθως τερµατίζεται µόλις συµπληρωθεί το πρόγραµµα στο οποίο συµµετέχουν από κοινού. 
Οι ΜΚΟ που ασχολούνται µε το σεξουαλικό προσανατολισµό, την αναπηρία και την ηλικία 
συνεργάζονται µε τις αντίστοιχες τους ΜΚΟ στην Ευρώπη µέσα από τη συµµετοχή τους σε 
Ευρωπαϊκές πλατφόρµες ((EDF, ILGA και  AGE  αντίστοιχα). Επίσης, η ΜΚΟ ‘KIΣA’ είναι µέλος 
της ENAR και επίσης το τοπικό παράρτηµα της ENAR στην Κύπρο. 
 
Η µεγάλες συντεχνίες έχουν τακτικές επαφές µε τις αντίστοιχες τους στην Ευρώπη µέσω της κοινής 
συµµετοχής τους σε Ευρωπαϊκές συντεχνίες αλλά και µέσω των Ευρωπαϊκών διχτύων του πολιτικού 
κόµµατος µε το οποίο συνδέονται.  

 
γ.  Άλλες; 
 
Ορισµένες ΜΚΟ έχουν επαφές σε διεθνές, Μεσογειακό ή περιφερειακό επίπεδο αλλά η συνεργασία 
είναι ελάχιστη. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η ΠΟΤ, η παγκύπρια οργάνωση τυφλών, που διατηρεί 
επαφές µε τις αντίστοιχες της οργανώσεις διεθνώς για την ανταλλαγή πληροφοριών, νέες τεχνολογίες 
όπως αναγνωστικά βοηθήµατα κλπ 

 
15. Έχουν δράση σε διεθνές επίπεδο; (εκστρατείες, υποθέσεις, κλπ) 
 
Ορισµένες από τις ΜΚΟ που ανήκουν σε διεθνή δίχτυα κάνουν χρήση αυτών των διχτύων για 
σκοπούς εκστρατείας. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις της ΠΟΤ, της παγκύπριας οργάωνσης τυφλών και 
της ΠΟΣΕΥ, της οργάνωσης για τους ηλικιωµένους. Η ΚΙΣΑ, µια ΜΚΟ που στηρίζει µετανάστες, 
συνεργάζεται µε την “UNITED for Intercultural Action”, την “La Metropoli”   στην Ιταλία, την 
ENAR και το “Κοινωνικό ∆ίχτυο για Πρόσφυγες και Μετανάστες” στην Ελλάδα. Η συνεργασία συχνά 
παίρνει τη µορφή της συνυπογραφής κάποιας διακήρυξης και σπανιότερα την από κοινού διοργάνωση 
κάποιου συνεδρίου αλλά όχι το χειρισµό συγκεκριµένων υποθέσεων. Οι διασυνδέσεις των ΜΚΟ που 
ασχολούνται µε την αναπηρία µε τα διεθνή δίχτυα στοχεύουν κυρίως στην ανταλλαγή πληροφοριών, 
στη συµµετοχή σε σεµινάρια και συνέδρια, στη συνεργασία για Ευρωπαϊκά προγράµµατα αλλά όχι 
στην από κοινού εκστρατεία ή το χειρισµό συγκεκριµένων υποθέσεων. Οι συντεχνίες επίσης 
διατηρούν διεθνείς διασυνδέσεις και από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ οι σύνδεσµοι µε τις 
συντεχνίες στην Ευρώπη έχουν ενδυναµωθεί.  
 
16. Μπορούν να εργαστούν στα Αγγλικά; 
 
Στην περίπτωση των ΜΚΟ, σε επίπεδο κεντρικών επιτροπών, σχεδόν όλοι µπορούν να εργαστούν στα 
Αγγλικά. Στο επίπεδο των µελών τα Ελληνικά είναι η γλώσσα που χρησιµοποιείται, µε κάποιες 
εξαιρέσεις. Η ΚΙΣΑ, µια ΜΚΟ που στηρίζει µετανάστες χρησιµοποιεί κυρίως τα Αγγλικά αφού τα 
πλείστα από τα µέλη της είναι µετανάστες που δεν µιλούν Ελληνικά. Το ίδιο ισχύει και στις αντι-
εθνικιστικές και αντι-ρατσιστικές οµάδες που αποτελούνται από Ελληνοκύπριους και 
Τουρκοκύπριους. Στην περίπτωση των συντεχνιών, η γλώσσα εργασίας είναι τα Ελληνικά αλλά 
κάποια από τα στελέχη, ιδιαίτερα οι νεώτεροι, µιλούν Αγγλικά. Ορισµένοι από αυτούς είναι απόφοιτοι 
πανεπιστηµίου και τα Αγγλικά τους είναι ψηλού επιπέδου αλλά αυτοί οι νέοι επαγγελµατίες 
σπανιότατα βρίσκονται στην ηγεσία µιας συντεχνίας.  
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17. Όταν οι συντεχνίες συνδέονται µε πολιτικά κόµµατα, η ανάµιξη ή η µη-ανάµιξη του 
πολιτικού κόµµατος έχει επίδραση στην ικανότητα µιας συντεχνίας να αναπτύξει δράση 
κατά των διακρίσεων; 

 
Όλα τα πολιτικά κόµµατα έχουν, στο χαρτί, πολιτική κατά των διακρίσεων αλλά στην πράξη κανένα 
από αυτά δεν προωθεί ενεργητικά την πολιτική αυτή. Λόγω των δεσµών των συντεχνιών µε τα 
πολιτικά κόµµατα, κάποιοι λόγοι διάκρισης που είναι πιο δηµοφιλείς ανάµεσα στην κοινή γνώµη  
τείνουν να λαµβάνουν µεγαλύτερη σηµασία από άλλους. Για παράδειγµα ο σεξουαλικός 
προσανατολισµός δεν εµφανίζεται στις προτεραιότητες κανενός κόµµατος ή συντεχνίας. Οι 
συντεχνίες τείνουν να δίνουν περισσότερη σηµασία σε ευάλωτες οµάδες από όπου µπορούν δυνητικά 
να αντλήσουν ψηφοφόρους για το κόµµα, όπως οι ηλικιωµένοι και τα άτοµα µε αναπηρία. Με την 
αύξηση του αριθµού των µεταναστών, οι δύο µεγάλες συντεχνίες (ΣΕΚ και ΠΕΟ) εξέφρασαν 
ανησυχία για το ζήτηµα της µετανάστευσης αλλά δεν έχουν στρατηγική για την καταπολέµηση των 
διακρίσεων. Οι δράσεις τους περιορίζονται στο χειρισµό παραπόνων για διάκριση, στην πρόσληψη 
µεταναστών για να εργαστούν ως συντεχνιακοί, και σε µια σειρά από άλλα ad hoc µέτρα.  
 
18. Μπορούν συγκεκριµένα παραρτήµατα µιας συντεχνίας να αναπτύξουν δράση κατά των 

διακρίσεων ακόµα και αν τα κεντρικά γραφεία δεν το κάνουν; 
 
Ναι είναι δυνατόν για τα παραρτήµατα να έχουν τέτοια δράση νοουµένου ότι παραµένουν εντός των 
παραµέτρων που καθόρισαν τα κεντρικά γραφεία. Προφανώς, αν µια στρατηγική απόφαση  ληφθεί σε 
επίπεδο κεντρικών γραφείων να µην ξοδεύονται τα λιγοστά αποθέµατα για το χειρισµό παραπόνων, 
τότε τα παραρτήµατα αναγκαστικά θα συµµορφωθούν αλλά αυτό δεν φαίνεται να ισχύει επί του 
παρόντος. 

 
II. Ειδικότητες ΜΚΟ/συντεχνιών που έχουν δράση κατά των διακρίσεων 
 
19. Τι είδους δράση έχουν; 
 
Οι οργανώσεις των θρησκευτικών οµάδων (Αρµένιοι, Λατίνοι Μαρωνίτες) προσφέρουν πρακτική 
βοήθεια στις κοινότητες τους για να ενισχύσουν την ένταξη τους στην Κυπριακή κοινωνία. Ας 
σηµειωθεί ότι οι οµάδες αυτές απολαµβάνουν µεγάλου βαθµού ένταξης. Οι ΜΚΟ των ατόµων µε 
αναπηρία επικεντρώνονται σε ζητήµατα όπως η κοινωνική ένταξη, η εργασία και η προσβασιµότητα 
και οργανώνουν δηµόσια σεµινάρια, προσφέρουν συµβουλές στα µέλη τους, εκδίδουν υλικό, 
διενεργούν λόµπυ µε τα κυβερνητικά τµήµατα και προσπαθούν να ασκήσουν πιέσεις προς τους 
χαράσσοντες πολιτική και/η προς τους νοµοθέτες για την αλλαγή πολιτικής/νοµοθεσίας. Οι 
οργανώσεις που προωθούν τα δικαιώµατα των ηλικιωµένων δραστηριοποιούνται σε διάφορες 
εκστρατείες για την ευηµερία, τις συντάξεις και την ιατρική περίθαλψη και συναντούνται στη Βουλή 
για να συζητήσουν τα διάφορα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Οι οργανώσεις νεολαίας 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς της εκπαίδευσης, του πολιτισµού, της ανεργίας, των δικαιωµάτων 
στο χώρο εργασίας, του εγκλήµατος, των ναρκωτικών και του τρόπου που αντιµετωπίζονται οι νέοι 
ευρύτερα. Η µοναδική γνωστή οργάνωση για το σεξουαλικό προσανατολισµό λειτουργεί ένα δίχτυο 
στήριξης προς τους οµοφυλόφιλους και χειρίζεται παράπονα για διακρίσεις στο χώρο εργασίας, κύρια 
τις παράνοµες απολύσεις ή την άρνηση για πρόσληψη λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού.  
 
Παρόλο που οι συντεχνίες ισχυρίζονται ότι τοποθετούν τη µη-διάκριση ψηλά στις προτεραιότητες 
τους, στην πράξη ασχολούνται ως επί το πλείστον µε τη συνηθισµένη συντεχνιακή δραστηριότητα. Τα 
τελευταία χρόνια, µε την εµφάνιση της χρηµατοδότησης από την ΕΕ, υπήρξαν κάποιες 
δραστηριότητες συντεχνιών στον τοµέα της µη-διάκρισης σε συνεργασία µε ΜΚΟ και 
εµπειρογνώµονες (π.χ. EQUAL, ERF κλπ).  
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20. Χειρίζονται παράπονα για διάκριση; 
 
Ο χειρισµός παραπόνων για διάκριση αποτελεί την κύρια δραστηριότητα των ΜΚΟ που ασχολούνται 
µε την αναπηρία, την ηλικία, το σεξουαλικό προσανατολισµό και τη µετανάστευση. Στην περίπτωση 
της ΠΟΤ, της παγκύπριας οργάνωσης τυφλών, η βοήθεια που προσφέρεται καλύπτει ένα ευρύ φάσµα 
από το συντονισµό δράσεων κατά τη δικαστική διαδικασία µέχρι την υποβολή παραπόνων σε άλλα 
σώµατα όπως στην Αρχή Ισότητας, τα αρµόδια υπουργία και την Επίτροπο Προσωπικών ∆εδοµένων.  
 
Αρχικά οι συντεχνίες ήταν διστακτικές στο να εισαγάγουν δράση κατά των διακρίσεων στις εργατικές 
σχέσεις φοβούµενοι ότι ίσους χαλάσουν την ισορροπία που δηµιουργείται από την τριµερή 
συνεργασία. Πρόσφατα όµως άρχισαν αν υποβάλλουν παράπονα στην Αρχή Ισότητας εκ µέρους των 
µελών τους για διάκριση.  

 
21. Επικεντρώνονται στη δική τους κοινότητα;  
 
Οι πλείστες ΜΚΟ επικεντρώνονται στη δική τους κοινότητα παρόλο που ισχυρίζονται ότι δεν θα 
είχαν δισταγµούς να βοηθήσουν άτοµα από άλλες κοινότητες αν τους ζητηθεί. Οι ΜΚΟ που 
στηρίζουν µετανάστες λαµβάνουν παράπονα από µετανάστες και είτε προσπαθούν να 
διαµεσολαβήσουν (µε τον εργοδότη ή την αστυνοµία) είτε υποβάλλουν παράπονο στην αρχή 
Ισότητας. Οι συντεχνίες µε ψηλό ποσοστό συµµετοχής µεταναστών εργατών ενίοτε υποβάλλουν 
παράπονα στην Αρχή Ισότητας εκ µέρους τους. Η ΠΕΟ έχει επανειληµµένα θέσει ζητήµατα 
αναφορικά µε τους Τουρκοκύπριους εργάτες.  
 
22. Εργάζονται κατευθείαν µε τα θύµατα; 
 
Ναι, τόσον οι ΜΚΟ όσον και οι συντεχνίες έρχονται κατευθείαν σε επαφή µε τα θύµατα.  

 
23. Εντός µιας εταιρείας, µπορεί µια συντεχνία να αντιπροσωπεύσει µόνο τα µέλη της ή 

οποιοδήποτε εργαζόµενο;  
 
Οι συντεχνίες µπορούν να εκπροσωπούν µόνο τα µέλη τους και µόνο µε την έγκριση τους.  
 
24. Αναλαµβάνουν το χειρισµό παραπόνων;  
 
Ορισµένες οργανώσεις όπως η ΠΟΤ, η παγκύπρια οργάνωση τυφλών και το ΑΚΟΚ, το κίνηµα για 
την απελευθέρωση των οµοφυλοφίλων στην Κύπρο χειρίζονται παράπονα αλλά η ΠΟΣΕΥ (οργάνωση 
για τους ηλικιωµένους) δεν διαθέτει τα µέσα για το σκοπό αυτό. Οι συντεχνίες χειρίζονται παράπονα 
ως µέρος της ευρύτερης διεκπεραίωσης φράσης που αφορά τις εργασιακές σχέσεις.  
 
25. Μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική χορηγία για το χειρισµό υποθέσεων;  
 
Ορισµένες ΜΚΟ όπως η ΠΟΤ έχουν πρόσβαση σε περιορισµένο ποσό για το σκοπό αυτό αλλά άλλες 
ΜΚΟ όπως η ΠΟΣΕΥ δήλωσαν ότι ο χειρισµός παραπόνων είναι αδύνατος για αυτούς. Οι συντεχνίες 
αποφεύγουν τις κρατικές χορηγίες εν πάση περιπτώσει, εκτός από τα κονδύλια για την κατάρτιση.  
 
26. Αυτό περιλαµβάνει νοµική εκπροσώπηση; 
 
Καµία ΜΚΟ ή συντεχνία δεν έχει την ικανότητα να προσφέρει νοµική εκπροσώπηση στο δικαστήριο. 
Ορισµένες ΜΚΟ και συντεχνίες εργοδοτούν νοµικούς συµβούλους είτε για τις ανάγκες του 
οργανισµού τους είτε για τις ανάγκες ευάλωτων οµάδων (π.χ. αιτητών ασύλου) αυτοί όµως δεν 
δικαιούνται να ασκούν τη νοµική µε εµφανίσεις στο ∆ικαστήριο.  
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27. ∆ικαιούνται οι ΜΚΟ/συντεχνίες να εκπροσωπούν θύµατα διακρίσεων σε δικαστικές ή 
διοικητικές διαδικασίες; 

 
Νοµικά δικαιούνται αλλά στις πλείστες των περιπτώσεων δεν διαθέτουν τα χρήµατα ή την ειδικότητα 
που χρειάζεται. Η υποβολή παραπόνου στην Αρχή Ισότητας αποτελεί εξαίρεση αφού η διαδικασία 
είναι απλή και ανέξοδη και χρησιµοποιείται ευρέως από ΜΚΟ και ενίοτε από συντεχνίες.  
  
28. Οι ΜΚΟ/συντεχνίες µπορούν να κινήσουν οµαδικές αγωγές, αν αυτές επιτρέπονται από το 

νόµο;  
 
Ναι αλλά δεν το έχουν πράξει µέχρι τώρα. 
  
29. Αναλαµβάνουν άλλη πρακτική δράση; (π.χ. βοήθεια σε θύµατα ή πιθανά θύµατα, 

κοινωνική βοήθεια κλπ)  
 
Ναι. Οι ΜΚΟ που προσφέρουν στήριξη στους µετανάστες συχνά προσφέρουν µια σειρά από 
υπηρεσίες, όπως συµβουλές, εντοπισµός κατάλληλου χώρου διαµονής, µαθήµατα γώσσας, καταφύγιο 
θυµάτων βίας, ψυχολογική στήριξη κλπ. Οι συντεχνίες επίσης προσφέρουν βοήθεια διαφόρων ειδών.  
 
30. ∆ιεκδικούν αλλαγές στις πολιτικές και στη νοµοθεσία;  
 
Πολλές ΜΚΟ συνηγορούν ενεργά υπέρ της αλλαγής της νοµοθεσίας σε θέµατα που τους αφορούν 
άµεσα, όµως εκφράζουν παράπονα ότι τα κυβερνητικά τµήµατα δεν τους συµβουλεύονται 
ικανοποιητικά στη θέσπιση πολιτικής ή νοµοθεσίας. Οι οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρίες, της 
συνοµοσπονδίας των οποίων προεδρεύει ένας επιφανής δικηγόρος, συχνά παρεµβαίνουν σε ζητήµατα 
αλλαγής της νοµοθεσίας. Αυτή η δραστηριότητα όµως είναι περιορισµένη σε εκείνες τις ΜΚΟ που 
διαθέτουν προσωπικό ή συνεργάτες επαγγελµατίες και µε την ανάλογη πείρα. Οι συντεχνίες 
συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία διαβούλευσης για τη θέσπιση νόµου ή πολιτικής και οι απόψεις 
τους καταγράφονται στο σχετικό έγγραφο (σε αντίθεση µε τις ΜΚΟ των οποίων οι απόψεις σε µεγάλο 
βαθµό αγνοούνται). 
  
31. Ποιες είναι οι σχέσεις τους µε την κεντρική κυβέρνηση;  
 
Ορισµένες ΜΚΟ συνεργάζονται µε την κυβέρνηση και άλλες έχουν πιο τεταµένες σχέσεις. Οι 
οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρίες και των ηλικιωµένων τείνουν να διατηρούν καλύτερες σχέσεις 
παρά οι αντιρατσιστικές οργανώσεις για παράδειγµα, γεγονός που ενδεχοµένως να αντανακλά τη 
µεγάλη πείρα που οι οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρία διαθέτουν στη σχέση τους µε την 
κυβέρνηση, σε αντίθεση µε το νεοεµφανισθέν αντιρατσιστικό κίνηµα.. Ελάχιστη είναι η συνεργασία 
και η διαβούλευση σε σχέση µε αµφιλεγόµενα θέµατα όπως σ σεξουαλικός προσανατολισµός. Οι 
ΜΚΟ που προωθούν τη συµφιλίωση µε την Τουρκοκυπριακή κοινότητα έτυχαν στο παρελθόν 
αρκετής κριτικής από κυβερνητικούς κύκλους, κύρια µετά την απόρριψη του σχεδίου λύσης των ΗΕ 
το 2004.  
 
Κάποιες ΜΚΟ υπογραµµίζουν την ανάγκη να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους και την αυτονοµία 
τους και ότι οφείλουν να διατηρούν κριτική στάση έναντι των πολιτικών της κυβέρνησης µε τις οποίες 
διαφωνούν.  Γενικά, παρόλο που η Κυπριακή πολιτική ζωή βασίζεται στην οµοφωνία, οι ΜΚΟ 
συνήθως αποκλείονται από αυτή τη διαδικασία της διαβούλευσης και έχουν ελάχιστη επίδραση στη 
χάραξη πολιτικής  
 
32. Με τις τοπικές κυβερνήσεις ή την τοπική αυτοδιοίκηση; 
 
Ορισµένες ΜΚΟ συνεργάζονται µε τις δηµοτικές αρχές. Η Κύπρος είναι πολύ µικρή και 
επικεντρωµένη και έτσι ελάχιστος χώρος υπάρχει για να έχει ρόλο η περιφερειακή διοίκηση. Οι 
συντεχνίες δεν χρειάζονται ανάµιξη µε τις τοπικές αρχές αφού το πεδίο δράσης τους είναι 
αποκλειστικά ο χώρος εργασίας.  
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33.  Για τις συντεχνίες, µε την οργάνωση των εργοδοτών; 
 
Οι σχέσεις µεταξύ συντεχνιών και οργάνωσης εργοδοτών είναι γενικά καλές αφού είναι συνοµιλητές 
στην τριµερή συνεργασία. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν ποτέ περιπτώσει διαφωνίας που 
οδηγούν σε απεργίες αλλά οι περιπτώσεις δεν είναι ιδιαίτερα συχνές.  
 
34. Έχουν σχέση µε την Αρχή Ισότητας;  
 
Οι ΜΚΟ έχουν αρκετά καλή συνεργασία µε την Αρχή ισότητας κάποτε µε κάποιες εντάσεις που 
σχετίζονται µε τις καθυστερήσεις του σώµατος να εξετάσει παράπονα που υποβληθήκαν από αυτές.  
 
35.  Ποια είναι η κατάρτιση του προσωπικού; 
 
Η κατάρτιση του προσωπικού διαφέρει από οργάνωση σε οργάνωση. Στην περίπτωση της ΠΟΤ, της 
παγκύπριας οργάνωσης τυφλών, το προσωπικό περιλαµβάνει αρκετούς απόφοιτους πανεπιστηµίου 
που έχουν παρακολουθήσει σεµινάρια κατάρτισης. Στην περίπτωση της ΠΟΣΕΥ, της οργάνωσης των 
ηλικιωµένων, επειδή είναι υποχρεωµένοι να βασίζονται εξ ολοκλήρου σε εθελοντική εργασία, η 
κατάρτιση διαφέρει πολύ, αλλά τα περισσότερα από τα δραστήρια µέλη της είναι συνταξιούχοι 
δηµόσιοι υπάλληλοι. Ορισµένες ΜΚΟ διαθέτουν προσωπικό µε την απαραίτητη πείρα που 
αποκτήθηκε µέσα από την ενεργό συµµετοχή τους για µεγάλα χρονικά διαστήµατα καθώς και άτοµα 
µε πανεπιστηµιακή µόρφωση όπως νοµικοί και ψυχολόγοι. Υπάρχουν αρκετοί απόφοιτοι 
πανεπιστηµίων σε διάφορα θέµατα αλλά κανένας µε ειδίκευση στις διακρίσεις.  
 
Στην περίπτωση των συντεχνιών, ο αριθµός των αποφοίτων πανεπιστηµίου ή άλλων κατάλληλα 
καταρτισµένων ατόµων είναι µικρότερος αλλά στις ηγετικές θέσεις βρίσκονται άτοµα µε µακρόχρονη 
ιστορία στο συνδικαλιστικό κίνηµα. Ιστορικά, οι συντεχνιακοί προέρχονταν από τα χαµηλότερα 
οικονοµικά στρώµατα της κοινωνίας και δεν διαθέτουν ψηλή µόρφωση αλλά τα τελευταία χρόνια η 
σύνθεση των συνδικαλιστών άρχισε να αντανακλά την ψηλή µόρφωση και κατάρτιση του εργατικού 
δυναµικού στην Κύπρο.  

 
36. Τι εκπαίδευση διαθέτει το προσωπικό σε σχέση µε τη µη-διάκριση;  
 
Το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού των ΜΚΟ διαφέρει αρκετά. Οι πλείστοι έχουν 
παρακολουθήσει βασική εκπαίδευση για τη νέα νοµοθεσία κατά των διακρίσεων, µε τις οργανώσεις 
των ατόµων µε αναπηρία να ανοίγουν το δρόµο µέσα από την αυξηµένη συµµετοχή τους σε σεµινάρια 
και συνέδρια. Άλλες ΜΚΟ όπως η ΠΟΣΕΥ, η οργάνωση των ηλικιωµένων, αναφέρουν ότι µε 
εξαίρεση ένα ή δύο ακτιβιστές, η εκπαίδευση σε αυτό τον τοµέα ήταν πολύ περιορισµένη. ∆εν 
υπάρχουν πολλά προγράµµατα εκπαίδευσης, σεµινάρια και συνέδρια διαθέσιµα στην Κύπρο και 
εκείνα που γίνονται στο εξωτερικό δεν είναι εύκολα προσβάσιµα λόγω της έλλειψης χρηµατοδότησης. 
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού χρηµατοδοτεί µερικώς τη συµµετοχή σε σεµινάρια 
κατάρτισης αλλά µόνο για εργαζόµενους σε εταιρείες ή οργανισµούς και όχι για εθελοντές ή άλλα 
άτοµα.  
 
Οι πλείστοι συνδικαλιστές δεν έχουν παρακολουθήσει σεµινάρια κατάρτισης για τη µη-διάκριση, µε 
εξαίρεση λίγους συνδικαλιστές που συµµετείχαν στα σεµινάρια κατάρτισης  του 2005 και του 2007 
που έγιναν στη Λευκωσία και που οργανώθηκαν από το Migration Policy Group και το Human 
European Consultancies. 
 
37. Είναι εκπαιδευµένοι στο να συντάσσουν αιτήσεις για χρηµατοδότηση και εκθέσεις;  
 
Καµιά από τις οργανώσεις που ερωτήθηκε δεν εκπαιδεύτηκε στο να συντάσσει αιτήσεις 
χρηµατοδότησης και στο να ετοιµάζει εκθέσεις. Ορισµένες οργανώσεις ατόµων µε αναπηρία 
απόκτησαν πείρα από την πρακτική τους εξάσκηση αλλά εκφράζουν το παράπονο ότι είναι πολύ 
απασχοληµένοι και δεν µπορούν να διαθέσουν χρόνο για αυτό το σκοπό.  
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Και οι δύο µεγάλες συντεχνίες (ΠΕΟ και ΣΕΚ) διαθέτουν τα δικά τους κέντρα έρευνας που 
εργοδοτούν προσωπικό µε ψηλή εκπαίδευση και κατάρτιση, ορισµένοι από τους οποίους είναι σε 
θέση να συντάξουν αιτήσεις για χρηµατοδότηση και να ετοιµάσουν εκθέσεις.  
 
Πρόσφατα εµφανίστηκαν στην αγορά επαγγελµατικοί οίκοι οι οποίο συντάσσουν προτάσεις για 
χρηµατοδότηση έναντι ποσού ή ποσοστού από τη χρηµατοδότηση αν η αίτηση γίνει αποδεχτή. Ένας 
αυξανόµενος αριθµός από ΜΚΟ και συντεχνιών κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους.  

 
38. Πως αξιολογούν την επιτυχία τους και την ποιότητα της δράσης τους;  
 
Όλες οι ΜΚΟ αξιολογούν την επιτυχία τους στη βάση των σχολίων από τα µέλη τους και από τις 
συζητήσεις εντός των κεντρικών επιτροπών. Η κάθε δραστηριότητα αξιολογείται ξεχωριστά για 
δίφορους λόγους, όπως ο αριθµός και τα λοιπά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων σε εκδηλώσεις 
που οργανώνουν. Παρόλο που ελάχιστη προσοχή δίνεται στην αξιολόγηση στην Κύπρο, όλες οι ΜΚΟ 
που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι θεωρούσαν την δράση τους κατά των διακρίσεων περιορισµένης 
επιτυχίας.  
 
III. Ανάγκες και προβλήµατα των ΜΚΟ/συντεχνιών στη δράση τους κατά των διακρίσεων 

 
39.  Ποιο είναι το κύριο πρόβληµα που αντιµετώπισαν οι ΜΚΟ/συντεχνίες σε σχέση µε τη 

δράση τους κατά των διακρίσεων; 
 
Η δράση κατά των διακρίσεων είναι αναπόφευκτα µια από τις πολλές δράσεις που µια 
ΜΚΟ/συντεχνία έχει να αντιµετωπίσει και δεν υπάρχει πρόγραµµα για στρατηγική δράση µε τη 
µορφή του προγραµµατισµού, της τακτικής και στοχευόµενης εκστρατείας κλπ. ∆εν υπάρχει ούτε 
διαδικασία συστηµατικής αξιολόγησης µε σκοπό τον εντοπισµό αδυναµιών και προβληµάτων. Οι 
πλέον οργανωµένες οµάδες είναι οι ΜΚΟ που ασχολούνται µε την αναπηρία οι οποίες έχουν 
συγκεκριµένους στόχους να πετύχουν. Άλλες ΜΚΟ ανέδειξαν ως προβλήµατα τους οικονοµικούς 
περιορισµούς, την έλλειψη εκπαιδευµένου προσωπικού και τεχνολογικού εξοπλισµού. Η 
χρηµατοδότηση ήταν το κύριο πρόβληµα που υπέδειξαν οι συντεχνίες για το γεγονός ότι δεν 
διεκπεραιώνουν περισσότερη δράση κατά των διακρίσεων.  

 
40.  Η έλλειψη προσωπικού, χρηµατοδότησης, εµπειρογνωµοσύνης αποτελούν προβλήµατα για 

τις ΜΚΟ/συντεχνίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µη-διάκρισης; 
 
Εκείνες οι ΜΚΟ που έχουν πολυετή δράση, όπως οι οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρία και οι 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τις επίσηµες θρησκευτικές οµάδες (Αρµένιους, Μαρωνίτες, Λατίνους) 
δήλωσαν ότι η χρηµατοδότηση δεν είναι ένα από τα µεγαλύτερα τους προβλήµατα. Ορισµένες από 
αυτές τις οργανώσεις εξάλλου λαµβάνουν κρατική χορηγία. Άλλες ΜΚΟ που δηµιουργήθηκαν πιο 
πρόσφατα και ασχολούνται µε ζητήµατα που θεωρούνται αµφιλεγόµενα όπως η µετανάστευση, το 
άσυλο, ο ρατσισµός, ο εθνικισµός και ο σεξουαλικός προσανατολισµός θεωρούν την έλλειψη 
χρηµατοδότησης ως σοβαρό πρόβληµα. Οι ΜΚΟ που αφιερώνουν το µεγαλύτερο µέρος του 
δυναµικού τους για τη στήριξη θυµάτων, κυρίως των µεταναστών, έχουν αυξηµένες ανάγκες σε 
χρηµατοδότηση λόγω της µεγάλης ζήτησης για τις υπηρεσίες τους. Αντίθετα, εκείνες οι ΜΚΟ που 
επικεντρώνονται στην αλλαγή της πολιτικής και στην ενηµέρωση, όπως είναι οι ΜΚΟ των ατόµων µε 
αναπηρία, απάντησαν ότι δεν θεωρούν τη χρηµατοδότηση ως µεγάλο πρόβληµα. Στην περαιτέρω 
συζήτηση µαζί τους διαφάνηκε ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν είναι τέτοιας φύσης που κατά 
την άποψη τους δεν επιλύονται µέσα από χρηµατοδότηση επειδή η ειδίκευση που χρειάζονται δεν 
είναι διαθέσιµη σε καµιά τιµή. Η έλλειψη κατάλληλου προσωπικού φαίνεται να είναι το κύριο 
πρόβληµα εκείνων των ΜΚΟ που δήλωσαν ότι θεωρούν την έλλειψη χρηµατοδότησης ως τα ο κύριο 
πρόβληµα τους. Εκείνες οι ΜΚΟ που δεν θεωρούν ότι το κύριο τους πρόβληµα είναι η 
χρηµατοδότηση, δεν υποφέρουν από έλλειψη προσωπικού.  
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Οι συντεχνίες ανάφεραν ότι η χρηµατοδότηση είναι το κύριο τους πρόβληµα, γεγονός που 
ενδεχοµένως να αποδίδεται στην εµπεδωµένη αντίληψη ότι η δράση κατά των διακρίσεων σηµαίνει 
απαραίτητα το χειρισµό παραπόνων παρά την επένδυση στην υποδοµή για να µπορεί να παραχθεί 
βιώσιµη και µακροχρόνια δράση.  
 
41. Το γεγονός ότι το προσωπικό δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις ή δεξιότητες αποτελεί 

ένα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ΜΚΟ που ασχολούνται µε τη µη-διάκριση;  
 
Οι απαντήσεις στην ερώτηση αυτή διαφέρουν ανάλογα µε το είδος δράσης που αναπτύσσεται από την 
κάθε ΜΚΟ. Οι ΜΚΟ για την αναπηρία και την ηλικία καθώς και άλλες ΜΚΟ που επικεντρώνονται 
στην αλλαγή πολιτικής απάντησαν ότι αυτό είναι το κύριο τους πρόβληµα. Οι ΜΚΟ που 
επικεντρώνονται στο χειρισµό παραπόνων και στον ακτιβισµό, όπως και οι συντεχνίες, οι οποίες 
επίσης επικεντρώνονται στο χειρισµό παραπόνων δεν το θεωρούν ως σηµαντικό πρόβληµα. Το 
συµπέρασµα που βγαίνει αβίαστα είναι ότι οι ΜΚΟ που επικεντρώνονται στο χειρισµό παραπόνων 
κυρίως από µετανάστες και αιτητές ασύλου αντιµετωπιζόσουν τεράστιο όγκο δουλειάς συνήθως 
επείγουσας φύσης, µε αποτέλεσµα να µην δίδεται σηµασία σε άλλους τρόπους δράσης όπως η έρευνα, 
οι εκδόσεις ή και η αξιολόγηση του έργου τους. Είναι φυσιολογικό κάτω από αυτές τις συνθήκες να 
καθορίσουν τις ανάγκες τους ως ανάγκες για επιπρόσθετο προσωπικό για να χειριστεί περισσότερα 
παράπονα παρά προσωπικό από άλλες ειδικότητες που θα µπορούσε να διεκπεραιώσει άλλου είδους 
εργασία. Σε αντίθεση, οι ΜΚΟ που επικεντρώνονται στο να πετύχουν αλλαγή πολιτικής ή νοµοθεσίας 
θεωρούν ότι ελλείπονται του κατάλληλου προσωπικού για την αποδοτική εκτέλεση αυτών των 
δράσεων καθώς και οι δεξιότητες στο να υποβάλλουν αιτήσεις για χρηµατοδότηση. 
 
42.  Τι εκπαίδευση χρειάζεται από τις ΜΚΟ/συντεχνίες για να µπορούν να διεκπεραιώνουν τη 

δράση τους µε τον τρόπο που θα ήθελαν;  
 
Εκπαίδευση στη νέα νοµοθεσία κατά των διακρίσεων και ειδικά στην υποβολή παραπόνων σύµφωνα 
µε τους νέους κανονισµούς, εκπαίδευση στη διεθνή και ευρωπαϊκή νοµοθεσία κατά των διακρίσεων, 
πληροφορίες για τη δηµόσια συζήτηση που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συµµετοχή σε αυτή, 
ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εξασφάλιση χρηµατοδότησης, δικτύωση µε άλλες ΜΚΟ, τα ΜΜΕ, τους 
χαράσσοντες πολιτική και γενικά ενδυνάµωση. Ένας µικρός αριθµός δήλωσε ότι δεν έχει καθαρή 
εικόνα του τι είδους εκπαίδευση χρειάζονται, προφανώς διότι δεν έχουν ξεκαθαρίσει τι είδους δράση 
θα ήθελαν να αναπτύξουν για την επίτευξη των στόχων τους. Οι συντεχνίες δήλωσαν ότι ελλείπονται 
νοµικής κατάρτισης, κοινωνικής ανάλυσης και εργαστηρίων επί του περιεχοµένου.  
 
43.  ∆ιαθέτουν προσωπικό καταρτισµένο σε σχέση µε την εθνική νοµοθεσία κατά των 

διακρίσεων;  
 
Εντός των ΜΚΟ υπάρχουν άτοµα που γνωρίζουν καλά τη νέα νοµοθεσία αλλά αποτελούν την 
εξαίρεση αντί τον κανόνα. Από τις ΜΚΟ που ερωτήθηκαν µόνο δύο απάντησαν αυτή την ερώτηση 
καταφατικά. Άλλες θεωρούν ότι παρόλο ου παρακολούθησαν σεµινάρια κατάρτισης για τη νέα 
νοµοθεσία, δεν διαθέτουν την απαραίτητη κατάρτιση για να χρησιµοποιήσουν τις νέες διαδικασίες 
που έγιναν διαθέσιµες. Ορισµένοι από τους υπαλλήλους των συντεχνιών δήλωσαν ότι κατέχουν 
βασικές γνώσεις για τη νέα νοµοθεσία µέσω τη συµµετοχής τους σε σεµινάρια κατάρτισης.  
 
44.  ∆ιαθέτουν προσωπικό καταρτισµένο σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία κατά των 

διακρίσεων;  
 
Όλες οι ΜΚΟ και οι συντεχνίες απάντησαν αυτή την ερώτηση αρνητικά.  
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45.  Υπάρχει προσωπικό εκπαιδευµένο στο να παρέχει συµβολές στην κυβέρνηση ή στο να 
συγγράφει προτάσεις πολιτικής ή νοµοθεσίας;  

 
Οι περισσότερες ΜΚΟ που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι οι δραστηριότητες τους δεν περιλαµβάνουν τη 
διαβούλευση αναφορικά µε την αναθεώρηση της πολιτικής και της νοµοθεσίας και εποµένως η 
ερώτηση δεν τους αφορούσε. Κάποιες οργανώσεις ατόµων µε αναπηρίες  δήλωσαν ότι θα ήθελαν να 
διαδραµατίσουν ρόλο στην αναθεώρηση της πολιτικής και της νοµοθεσίας αλλά δεν διαθέτουν το 
απαραίτητο ανθρώπινο δυναµικό µε την κατάλληλη κατάρτιση. Μόνο η ΠΟΤ, η παγκύπρια οργάνωση 
τυφλών, δήλωσε ότι διαθέτει τέτοιο καταρτισµένο προσωπικό και ότι προβαίνει σε προτάσεις για 
τέτοιες αναθεωρήσεις. Σε εκείνες τις σπάνιες περιπτώσεις όπου κυβερνητικά τµήµατα ζητούν 
διαβούλευση  µε ΜΚΟ στη διαδικασία θέσπισης ετήσιου σχέδιο δράσης, η διαβούλευση γίνεται µόνο 
µε τις µεγάλες συντεχνίες  αλλά ακόµα και σε εκείνες τις περιπτώσεις οι απόψεις τους σπάνια 
λαµβάνονται υπόψη. Για σκοπούς θέσπισης της εναρµονιστικής µε τις δύο οδηγίες νοµοθεσίας τον 
Απρίλιο 2004, µια σειρά από ΜΚΟ ειδοποιήθηκε µε πολύ µικρή προειδοποίηση να δώσουν τα σχόλια 
τους µελετώντας τις προτάσεις νοµού εντός λίγων ηµερών.  
 
46.  Χρειάζεται να κάνουν περισσότερα για να προωθήσουν το ρόλο τους στη δράση κατά των 

διακρίσεων;   
 
Όλες οι ΜΚΟ και σι συντεχνίες απάντησαν αυτή την ερώτηση καταφατικά, µε εξαίρεση τις ΜΚΟ που 
εκπροσωπούν τις επίσηµες θρησκευτικές οµάδες στη Κύπρο (Αρµένιοι, Μαρωνίτες, Λατίνοι) που 
θεωρούν ότι η µη-διάκριση δεν αποτελεί µέρος ή αποτελεί πολύ µικρό µέρος της δράσης τους. Σε 
γενικές γραµµές, η µη διάκριση είναι καινούργιος κλάδος στην Κύπρο εκεί όπου ο δηµόσιος διάλογος 
κυριαρχείτο από το ‘εθνικό θέµα’.  
 
47.  Χρειάζεται να κάνουν περισσότερα σε σχέση µε τα θύµατα, τους πελάτες ή τους πιθανούς 

πελάτες, τα µέλη ή τα πιθανά µέλη;  
 
Εκείνες οι ΜΚΟ που χρηµατοδοτούν εµπειρογνώµονες, νοµικούς ή µη-νοµικούς, για να ασχοληθούν 
µε τις διακρίσεις ήδη αξιοποιούν όλο το ανθρώπινο δυναµικό τους στο έπακρο, εργάζονται 
εξαντλητικα ωράρια και έχουν βοήθεια από εθελοντές. Παρόλο που υπάρχει ανάγκη για επιπλέον 
προσωπικό να χειριστεί περισσότερες υποθέσεις, αυτές οι ΜΚΟ εργάζονται στο µέγιστο των 
ικανοτήτων του. Υπάρχουν ΜΚΟ, κύρια στο χώρο της αναπηρίας, που διεκπεραιώνουν λίγη δράση 
κατά των διακρίσεων και θα ήθελαν να είχαν το ανθρώπινο δυναµικό να διεκπεραιώνουν 
περισσότερες. Οι θρησκευτικές οµάδες (Αρµένιοι, Μαρωνίτες, Λατίνοι) δεν ασχολούνται µε τη µη-
διάκριση ούτε και θεωρούν ότι υφίστανται διακρίσεις. Οι συντεχνίες πιστεύουν ότι µπορούν να 
διαδραµατίσουν πιο ενεργό ρόλο στην εκπροσώπηση και τη στήριξη µελών τους που είναι θύµατα 
διάκρισης.  
 
48.  Χρειάζονται να κάνουν περισσότερα µε την κυβέρνηση – να βελτιώσουν την αξιοπιστία 

τους και την εικόνα τους;  
 
Οι αναγνωρισµένες θρησκευτικές µειονότητες δήλωσαν ότι δεν υπάρχει περιθώριο δράσεις γι αυτές 
στον τοµέα αυτό. Όλες οι άλλες οργανώσεις  δήλωσαν ότι πρέπει να κάνουν περισσότερα για να 
αποφύγουν την περιθωριοποίηση. Ορισµένες οργανώσεις, όπως οι ΜΚΟ που στηρίζουν µετανάστες 
αντιµετωπίζουν συχνά αντιπαραθέσεις µε τις αρχές και ιδιαίτερα  την αστυνοµία. Οι συντεχνίες 
επίσης απάντησαν θετικά την ερώτηση αυτή.  
 
49.  Οι συντεχνίες χρειάζεται να κάνουν περισσότερα µε τις εταιρείες/τους εργοδότες; 
 
Όλες οι συντεχνίες απάντησαν θετικά σε αυτή την στην ερώτηση αυτή.  
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50.  Χρειάζονται να κάνουν περισσότερα σε σχέση µε την κοινή γνώµη και την ενηµέρωση;  
 
Όλες οι ΜΚΟ και οι συντεχνίες που ερωτήθηκαν απάντησαν θετικά σε αυτή την ερώτηση. Η 
ενηµέρωση είναι µέρος της κύριας δράσης που αναλαµβάνουν οι πλείστες ΜΚΟ και αποτελεί τοµέα ο 
οποίος οµολογουµένως πάντοτε σηκώνει βελτίωση. Παρόλο που η κοινή γνώµη δείχνει συµπάθεια για 
τα θύµατα διάκρισης λόγω αναπηρίας και σε λιγότερο βαθµό λόγω ηλικίας, µπορεί να είναι ιδιαίτερα 
καχύποπτη µε τους οµοφυλόφιλους, τους µη-Κύπριους και τους µη-Χριστιανούς ορθόδοξους. Αυτό 
αντανακλάται κυρίως στα ΜΜΕ, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι ΜΚΟ που προωθούν τη µη-διάκριση 
λόγω φυλετικής/εθνοτικής καταγωγής ή λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού έχουν ακόµα έδαφος να 
καλύψουν µέχρι να πείσουν την κοινή γνώµη. Γενικά, οι ΜΚΟ τείνουν να είναι περιθωριακές τόσο 
στο µέγεθος όσο και στην επιρροή που µπορούν να ασκήσουν και εποµένως λαµβάνουν ελάχιστη 
κάλυψη από τα ΜΜΕ για την δράση τους. Οι συντεχνίες λαµβάνουν αρκετή κάλυψη από τα ΜΜΕ 
αλλά σπάνια τη χρησιµοποιούν για να ενηµερώσουν την κοινή γνώµη για ζητήµατα διακρίσεων. Στην 
πραγµατικότητα, µέχρι πριν λίγα χρόνια, τόσον η ΣΕΚ όσον και η ΠΕΟ έδωσαν συνεντεύξεις στον 
τύπο ισχυριζόµενες ότι η µετανάστευση ευθύνεται για την αύξηση στην ανεργία ανάµεσα στους 
Κύπριους, θέση την οποία ανέτρεψαν µόλις έγιναν περισσότερες έρευνες που έδειχναν ότι δεν υπάρχει 
τέτοια σύνδεση.  
 
51.  Τι χρειάζονται να αναπτύξουν;  
 
Όλες οι ΜΚΟ που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι χρειάζονται να αναπτύξουν προγράµµατα ενηµέρωσης 
του κοινού και εκστρατειών πληροφόρησης ως προς τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του κοινού. 
Οι οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρία δήλωσαν ότι οφείλουν να αναπτύξουν τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν προς τα άτοµα µε αναπηρία. Οι αντιρατσιστικές οργανώσεις δήλωσαν ότι πρέπει να 
βελτιώσουν την ικανότητα τους να βρίσκουν χρηµατοδότηση για να αυξήσουν το ανθρώπινο 
δυναµικό τους. Άλλες ΜΚΟ είπαν ότι χρειάζεται στενότερη επαφή και συνεργασία µε τις ευάλωτες 
οµάδες. Οι ΜΚΟ οφείλουν να προωθούν συστηµατικά µια κουλτούρα κατά των διακρίσεων και να 
προσπαθούν να παρεµβαίνουν στη χάραξη πολιτικής και στο δηµόσιο διάλογο.  
 
Στην περίπτωση των συντεχνιών, χρειάζεται περισσότερη ενηµέρωση και κατάρτιση καθώς και 
θέληση να αναλάβουν το πολιτικό κόστος που συνεπάγεται η στήριξη ‘αµφιλεγόµενων’ οµάδων όπως 
οι οµοφυλόφιλοι και οι θρησκευτικές οµάδες. Σε γενικές γραµµές, είναι απαραίτητο για τις συντεχνίες 
να θέσουν τη δράση κατά των διακρίσεων ψηλότερα στις προτεραιότητες τους και να προχωρήσουν 
πέραν από το χειρισµό παραπόνων χρησιµοποιώντας την επιρροή τους για να εγείρουν ζητήµατα και 
να ενηµερώσουν την κοινή γνώµη.  
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c) Εθνική νοµοθεσία στον τοµέα της µη διάκρισης 
 
1.   Η µεταφορά των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο 
 
Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 1.4.2004, τέθηκαν σε ισχύ οι πιο κάτω νόµοι 
κατά των διακρίσεων, σε µια προσπάθεια µεταφοράς στο Κυπριακό δίκαιο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 
κατά των διακρίσεων 2000/43/EΚ και 2000/78/EΚ:  
 
• O Περί Καταπολέµησης των Φυλετικών και Ορισµένων Άλλων ∆ιακρίσεων (Επίτροπος) Νόµος 

42(1)/ 2004 (στο εξής «ο Νόµος για την Επίτροπο») ο οποίος διορίζει την Επίτροπο ∆ιοίκησης 
ως το αρµόδιο σώµα για το χειρισµό παραπόνων για διακρίσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/43/EΚ. Σαν αποτέλεσµα, δύο καινούργια τµήµατα λειτουργούν στο 
γραφείο της Επιτρόπου, η Αρχή Ισότητας και η Αρχή κατά του Ρατσισµού. 

•  Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης Προσώπων Άσχετα από Φυλετική ή Εθνοτική Καταγωγή Νόµος 
59(I) /2004, που περίπου µεταφέρει στο Κυπριακό δίκαιο την Οδηγία 2000/43/EΚ (στο εξής “ο 
Νόµος για τη Φυλετική Ισότητα”);  

• Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόµος 58 (1)/2004 που περίπου 
µεταφέρει στο Κυπριακό δίκαιο την Οδηγία 2000/78/EΚ καθώς και όλα τις πρόνοιες της 
Οδηγίας 43/2000/ΕΚ που αφορούν την εργασία (στο εξής “ο Νόµος για την Ισότητα στην 
Εργασία”) 

• Ο Νόµος που προνοεί για τα Άτοµα µε Αναπηρίες 57(Ι)/2004. Ο νόµος αυτός, που τροποποιεί 
παλαιότερο νόµο (το νόµο 127(Ι)/2000) µεταφέρει στο Κυπριακό δίκαιο εκείνο το µέρος της 
Οδηγίας 2000/78/EΚ που αφορά τη διάκριση λόγω αναπηρίας (στο εξής «ο Νόµος για την 
Αναπηρία»). 

  
Οι νόµοι µεταφέρουν σχεδόν κατά λέξη το περιεχόµενο των Οδηγιών και σε γενικές γραµµές 
συνάδουν µε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι Οδηγίες, µε κάποιες µικρές εξαιρέσεις, κύρια όσον 
αφορά στην αντιστροφή του βάρους της απόδειξης. Σύµφωνα µε τον Κυπριακό νόµο, το βάρος της 
απόδειξης αντιστρέφεται µόνο στη δικαστική διαδικασία, ενώ άλλες µη-δικαστικές διαδικασίες όπως 
είναι η εξέταση παραπόνου από το γραφείο της Επιτρόπου ∆ιοίκησης, δεν καλύπτονται. Ανκαι οι 
τρεις σχετικοί νόµοι τροποποιηθήκαν αργότερα για σκοπούς συµµόρφωσης µε τις Οδηγίες, το σηµείο 
αυτό δεν διορθώθηκε. Ένα άλλο σηµείο όπου ο Κυπριακός νόµος αρχικά διέφερε από τις Οδηγίες 
ήταν η πρόνοια που υποχρέωνε το θύµα διάκρισης να αποδείξει γεγονότα από τα οποία να τεκµαίρεται 
η παράβαση, αντί απλώς να εισαγάγει γεγονότα, όπως προνοεί η Οδηγία. Επιπλέον ο Κυπριακός νόµος 
απαλλάσσει τον θύτη αν αποδείξει ότι η παράβαση που έγινε δεν είχε δυσµενή συνέπεια εις βάρος του 
θύµατος, κάτι που δεν υπάρχει στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Τα σηµεία αυτά διορθωθήκαν µε 
τροποιητικούς νόµους το 2006, το 2007 και το 2008 στο νόµο για τη Φυλετική Ισότητα, στον Νόµο 
για την Ισότητα στην Εργασία και στο Νόµο για την Αναπηρία αντίστοιχα. 
  
Οι λόγοι διάκρισης που καλύπτονται από την Οδηγία 2000/78/EΚ είναι ευρύτεροι από εκείνους που 
προβλέπονται στην Οδηγία 2000/43/ΕΚ: περιλαµβάνουν τη θρησκεία ή την πεποίθηση, την ηλικία και 
το σεξουαλικό προσανατολισµό. Αντίθετα, το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ περιορίζεται 
στη διάκριση στο χώρο εργασίας, ενώ η Οδηγία 2000/43/ΕC ισχύει στο πεδίο της κοινωνικής 
προστασίας, της υγείας, του κοινωνικού πλεονεκτήµατος, της εκπαίδευσης και την πρόσβαση σε 
αγαθά και προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης της στέγασης.  
 
Ο Νόµος για την Επίτροπο δίνει στην Επίτροπο ∆ιοίκησης ένα ευρύ φάσµα εξουσιών που ξεπερνούν 
το ελάχιστο που προβλέπεται στις Οδηγίες. Ιδιαίτερα, στη δικαιοδοσία της Επιτρόπου περιλαµβάνεται 
και ο χειρισµός παραπόνων για διάκριση λόγω εθνικής καταγωγής, που δεν περιλαµβάνουν οι άλλοι 
νόµοι, ούτε και προβλέπεται στις οδηγίες. Επιπλέον, ο Νόµος για την Επίτροπο επιτρέπει τη 
διερεύνηση παραπόνων για παραβιάσεις δικαιωµάτων που απορρέουν από τις κύριες διεθνής 
συµβάσεις τις οποίες έχει κυρώσει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Η υποβολή παραπόνων και η διερεύνηση 
τους από το γραφείο της Επιτρόπου χρησιµοποιείται ευρέως από θύµατα διακρίσεων. Θα µπορούσαν 
όµως να γίνουν και περισσότερα για να πληροφορηθεί η κοινωνία και ιδιαίτερα οι ευάλωτες οµάδες 
για τα νέα αυτά δικαιώµατα και τις νέες διαδικασίες στην διάθεση τους.  
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Ενώ υπάρχουν πολυάριθµες οργανώσεις στην Κύπρου που ασχολούνται µε  το ζήτηµα της αναπηρίας, 
υπάρχει ελάχιστη δηµόσια δραστηριότητα από οργανώσεις που ασχολούνται µε το σεξουαλικό 
προσανατολισµό, παρόλο που οι διακρίσεις εναντίον τους είναι ευρείας κλίµακας. Είναι 
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι κανένα παράπονο δεν έχει µέχρι τώρα υποβληθεί στην Επίτροπο για 
διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού. 
  
Οι λόγοι διάκρισης που καλύπτονται από τους πιο πάνω νόµους είναι η φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, η θρησκεία ή η πεποίθηση, η ηλικία, η αναπηρία και ο σεξουαλικός προσανατολισµός. 
Παρόλο που υπάρχουν αρκετές αποφάσεις της Επιτρόπου βασισµένες στη νοµοθεσία που εισάχθηκε 
το 2004 για τις διακρίσεις, δεν υπάρχει ούτε µία σχετική απόφαση δικαστηρίου, γεγονός που 
ενδεχοµένως να αντανακλά τον χαµηλό βαθµό πληροφόρησης των δικηγόρων αλλά και των θυµάτων 
διάκρισης σε σχέση µε τις νέες προοπτικές που διανοίγονται µε την θεσµοθέτηση των νόµων αυτών. 
Ο νόµος για τη νοµική αρωγή καλύπτει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων αλλά µόνο σε 
πολιτικές και ποινικές δικαστικές διαδικασίες, -  εξαιρούνται δηλαδή οι διαδικασίες που εµπίπτουν 
στη σφαίρα του διοικητικού δικαίου, όπως η προσβολή διοικητικών πράξεων. 
  
Τον Ιούλιο 2006, προς συµµόρφωση µε την υποχρέωση να ιεραρχηθούν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες και οι 
Κανονισµοί ως ο ανώτατος νόµος της χώρας, το Κυπριακό σύνταγµα τροποποιήθηκε δίνοντας 
προτεραιότητα στους Ευρωπαϊκούς νόµους. Μέχρι τότε, το ίδιο το Σύνταγµα αποτελούσε τον 
ανώτατο νόµο της χώρας  Πριν από την εξέλιξη αυτή, το άρθρο 28 του Συντάγµατος τύχανε τέτοιας 
ερµηνείας από το δικαστήριο που οποιαδήποτε θετικά µέτρα λαµβάνονταν προς όφελος των 
ευάλωτων οµάδων, καταδικάζονταν ότι παραβιάζουν την αρχή της ισότητας  Η νέα τροποποίηση αυτή 
καθιστά την πρόνοια για τις θετικές δράσεις νόµιµη. 
  
Η θεσµοθέτηση το 01.03.2006 του νόµου που κυρώνει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Σύµβαση Κατά 
του Εγκλήµατος Μέσω του ∆ιαδικτύου Αναφορικά µε την Ποινικοποίηση Πράξεων Ρατσιστικής ή 
Ξενοφοβικής Φύσης που διαπράττονται µέσω Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Ν. 26(ΙΙΙ)/2004), έχει 
δηµιουργήσει νέα αδικήµατα στην Κυπριακή έννοµη τάξη και εισήγαγε για πρώτη φορά τα αδικήµατα 
της άρνησης του ολοκαυτώµατος και της διάχυσης ρατσιστικού υλικού µέσω του διαδιχτύου. 
 
Στον τοµέα της αναπηρίας, ο Νόµος για την Αναπηρία προβλέπει για το καθήκον παροχής «εύλογης 
προσαρµογής», το οποίο όµως είναι σηµαντικά περιορισµένο από το κατά πόσον οι τοπικές 
οικονοµικές και άλλες συνθήκες το επιτρέπουν. Οι περιορισµοί στο δικαίωµα των αναπήρων για 
εύλογες προσαρµογές είναι αρκετά εκτεταµένοι.  
 
Η Κύπρος έχει επικυρώσει τις πλείστες διεθνείς συνθήκες για τις διακρίσεις. Σηµειώνεται όµως πως 
το σύνταγµα µας δεν αναγνωρίζει καµία «εθνική µειονότητα» και κατηγοριοποιεί τις εθνοτικές 
οµάδες είτε ως «κοινότητες» (Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι) είτε ως «θρησκευτικές οµάδες» 
(Μαρωνίτες, Λατίνοι, Αρµένιοι). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µην προσφέρεται σε καµιά από τις 
οµάδες αυτές η νοµική προστασία που σύµφωνα µε τη Σύµβαση Πλαισίου για την Προστασία των 
Εθνικών Μειονοτήτων οφείλει να παρέχεται στις «εθνικές µειονότητες».  
 
Η διαδικασία ενώπιον της Βουλής για τη θέσπιση της νοµοθεσίας σε σχέση µε τις διακρίσεις του 2004 
συµπληρώθηκε σχεδόν σε µια µέρα, για να µπορέσει να συµπληρωθεί η διαδικασίας της εναρµόνισης 
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία, που ήταν η 1.5.2004, ηµεροµηνία της ένταξης στην Ε.Ε. 
Ελάχιστος χρόνος δόθηκε στις ΜΚΟ που συµµετείχαν στη συµβουλευτική διαδικασία πριν τη 
θέσπιση των νόµων για να µελετήσουν τις προτάσεις νόµου και να σχολιάσουν. Εν πάσι περιπτώσει, 
τα σχόλια των ΜΚΟ δεν λήφθηκαν υπόψη. Η δηµόσια συζήτηση πριν ή µετά τη θέσπιση αυτών των 
νόµων ήταν ελάχιστη. Μέχρι και σήµερα, το θέµα τυγχάνει ελάχιστης προσοχής, οι εκστρατείες 
ενηµέρωσης είναι ελάχιστες και οι πληροφορίες σπάνια φθάνουν τις ευάλωτες οµάδες. 
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Πριν την εναρµόνιση της Κυπριακής νοµοθεσίας µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ενάντια στις διακρίσεις, 
ο Κυπριακός νόµος περιείχε τις εξής πρόνοιες ενάντια στις διακρίσεις: 
 
• Το άρθρο 28(2) του Συντάγµατος εγγυάται την απόλαυση όλων των συνταγµατικών 

δικαιωµάτων και ελευθεριών από όλους χωρίς άµεση ή έµµεση διάκριση λόγω κοινότητας, 
φυλής, θρησκείας, γλώσσας, φύλου, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής 
προέλευσης, καταγωγής, χρώµατος, πλούτου, κοινωνικής τάξης ή για οποιουσδήποτε άλλους 
λόγους. 

• Το άρθρο 6 του Συντάγµατος απαγορεύει τη διάκριση από πράξεις της εκτελεστικής εξουσίας, 
της διοίκησης και της βουλής των αντιπροσώπων ενάντια σε οποιοδήποτε άτοµο λόγω του ότι 
ανήκει στη µία ή στην άλλη κοινότητα (δηλ. την Ελληνοκυπριακή ή την Τουρκοκυπριακή). 

• Ο Νόµος 13(ΙΙΙ) της 1.12.2002 που ενσωµατώνει το Πρωτόκολλο 12 της Σύµβασης για την 
Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Βασικών Ελευθεριών, περιέχει µια γενική 
απαγόρευση ενάντια στις διακρίσεις, που καλύπτει µεταξύ άλλων την εθνική καταγωγή, η 
οποία δεν καλύπτεται από άλλη νοµική πρόνοια ενάντια στις διακρίσεις. 

• Στο εργατικό δίκαιο, ο Περί Τερµατισµού της Απασχόλησης Νόµος περιέχει πρόνοια που 
απαγορεύει την απόλυση λόγω φυλής, χρώµατος, οικογενειακής κατάστασης,  

• Η διάκριση λόγω αναπηρίας απαγορεύεται σύµφωνα µε το  Νόµο που προνοεί για τα Άτοµα µε 
Αναπηρίες του 2000. Ο νόµος αυτός τροποποιήθηκε το 2004 ούτως ώστε να συνάδει µε την 
οδηγία 2000/78/ΕΚ. 

• Η διάκριση λόγω φύλου καλύπτεται από το Νόµο για την Ίση Μεταχείριση Ανδρών και 
Γυναικών στην Εργασία και την Επαγγελµατική Εκπαίδευση του 2002. 

• Μέχρι το 2004, οι µόνοι διαθέσιµοι µηχανισµοί ενάντια στις διακρίσεις ήταν η προσβολή 
διοικητικών πράξεων στο δηµόσιο τοµέα και οι αγωγές αστικού δικαίου για διάκριση µε σκοπό 
την διεκδίκηση αποζηµιώσεων.  

 
Οι πιο πάνω πρόνοιες αποτελούσαν το αρχικό νοµοθετικό πλαίσιο πριν την ένταξη στην ΕΕ. Οι λόγοι 
διάκρισης που καλύπτονταν ρητά από τη νοµοθεσία ήταν το φύλο η εθνοτική ή φυλετική καταγωγή, η 
θρησκεία ή η πεποίθηση και η αναπηρία, καθώς και άλλοι λόγοι που δεν προβλέπονται στις 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες (π.χ. πλούτος, κοινωνική τάξη, κλπ). Επίσης το άρθρο 28 του συντάγµατος 
απαγορεύει τη διάκριση και για «…οποιοδήποτε άλλο λόγο». Η ηλικία και ο σεξουαλικός 
προσανατολισµός δεν καλύπτονταν ρητά, όπως απαιτούσε το άρθρο 1 της Οδηγίας 2000/78/EΚ.  
 
Η Έκθεση της Επιτρόπου ∆ιοίκησης για το 2005, που δόθηκε στη δηµοσιότητα το ∆εκέµβριο 20064 
αναφέρει ως «περιοχές ανησυχίας» τα εξής:  
 
• την αντιµετώπιση από τις αρχές των υπηκόων τρίτων χωρών και ειδικά τις άθλιες και 

απάνθρωπες συνθήκες κράτησης των µεταναστών που συλλαµβάνονται για παράνοµη είσοδο 
στην Κύπρο,  

• την µακρόχρονη κράτηση τους, την πρακτική του να κρατούνται βάσει διατάγµατος απέλασης 
που εκδίδεται από τις µεταναστευτικές αρχές και όχι από το δικαστήριο,  

• την κακοµεταχείριση των αιτητών ασύλου από τις αρχές και ειδικά την πρακτική του να 
κρατούνται οι αιτητές ασύλου στα τελευταία στάδια της εξέτασης της αίτησης τους κα την 
έκδοση διατάγµατος απέλασης µε αναστολή µέχρι τη συµπλήρωση της εξέτασης της αίτησης 
τους,  

• την προφανώς συντονισµένη προσπάθεια των αρχών να διωχτούν από την Κύπρο µετανάστες οι 
οποίοι θα δικαιούντο να τους παραχωρηθεί το στάτους του µακροχρόνιου µετανάστη όταν θα 
εναρµονιζόταν ο Κυπριακός νόµος µε τη σχετική οδηγία.  

 
Οι δύo Ευρωπαϊκές Οδηγίες κατά των διακρίσεων δεν καλύπτουν τη διαφορετική µεταχείριση που 
υφίστανται οι υπήκοοι τρίτων χωρών αναφορικά µε την είσοδο και την παραµονή τους στη χώρα 
µέλος της ΕΕ.  
                                                      
4 Η έκθεση αυτή καλύπτει τις δραστηριότητες του γραφείου της Επιτρόπου υπό την ιδιότητα του σαν Οµπουντσµαν και όχι 
υπό την ιδιότητα του ως Αρχή Ισότητας ή Αρχή κατά του Ρατσισµού.  
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Η Τρίτη Έκθεση της ECRI5 για την Κύπρο, που δηµοσιεύτηκε στις 16 Μαΐου 2006 αναφέρει ότι παρά 
τις βελτιώσεις στον θεσµικό και νοµικό πλαίσιο, οι εργάτες υπήκοοι τρίτων χωρών εξακολουθούν να 
βρίσκονται σε ευάλωτη θέση, ειδικά σε ότι αφορά στην εργασιακής τους κατάσταση. Η Έκθεση 
αναφέρει ότι οι όροι και οι συνθήκες εργασίας στη γεωργία και τη κτηνοτροφία, όπου εργοδοτούνται 
σχεδόν αποκλειστικά µετανάστες και όπου µπορούν να εργάζονται οι αιτητές ασύλου (αφού 
αποκλείονται από τα άλλα επαγγέλµατα), είναι ιδιαίτερα δυσµενείς και οι µισθοί είναι πολύ πιο κάτω 
από το κατώτατο όριο». Η κυβέρνηση αµφισβητεί την πληροφορία αυτή και δηλώνει ότι οι µισθοί 
στον τοµέα αυτό συµφωνήθηκαν µεταξύ συντεχνιών και εργοδοτών και καταγράφονται σε συλλογικές 
συµβάσεις και δεν θεωρούνται χαµηλότεροι από άλλους τοµείς της οικονοµίας, ενώ οι συνθήκες 
διαµονής, διατροφής κλπ επιθεωρούνται τακτικά και θεωρούνται ικανοποιητικές.6 Η Έκθεση 
αναφέρεται σε ισχυρισµούς ΜΚΟ ότι οι αιτητές ασύλου είναι υποχρεωµένοι να εργάζονται παράνοµα 
(παράγραφος 55) και συστήνει στις αρχές να λάβουν µέτρα ούτως ώστε οι αιτητές ασύλου να µην 
υπόκεινται σε διακρίσεις στην προσπάθεια τους να ασκήσουν το δικαίωµα τους στην εργασία 
(παράγραφος 60). Η Έκθεση αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν ισχυρισµοί για ντε φάκτο διαχωρισµό στα 
σχολεία των Ελληνοποντίων µαθητών (παράγραφος 85) ενώ άλλες µελέτες για το ρατσισµό κα την 
παιδεία καταγράφουν στερεότυπα και διακρίσεις εναντίον των παιδιών των µεταναστών, των 
Τουρκοκυπρίων και των Ρόµα. Η ετήσια έκθεση του EUMC για το 2006 αναφέρει την Κύπρο ως µια 
εκ των δύο Ευρωπαϊκών χωρών των οποίων τα σχολικά βιβλία περιέχουν ρατσιστικό υλικό (σελίδα 
76). 
 
H κυβέρνηση αντέδρασε στην Έκθεση της ECRI αναφέροντας ότι ακόµα και αν υπάρχουν διακρίσεις 
στα σχολεία, αυτές είναι αποτέλεσµα των ενεργειών συγκεκριµένων δασκάλων που εκφράζουν 
προσωπικές απόψεις και ότι αυτό δεν επηρεάζει την οµαλή διδασκαλία της ύλης. Η κυβέρνηση 
αρνήθηκε ότι ακολουθεί πολιτική διαχωρισµού των µεταναστών µαθητών και πρόσθεσε ότι η 
συγκεντροποίηση οφείλεται στο γεγονός ότι οι µαθητές φοιτούν σε σχολεία κοντά στην περιοχή που 
κατοικούν και ότι οι Πόντιοι τείνουν να επιλέγουν κατοικίες ο ένας κοντά στον άλλο..  
 
H παράλειψη της κυβέρνησης να χρησιµοποιεί την Τουρκική, µια εκ των δύο επίσηµων γλωσσών 
σύµφωνα µε το σύνταγµα, σε επίσηµα έγγραφα, δηµόσιες πινακίδες και στην Επίσηµη Εφηµερίδα, 
ήταν το αντικείµενο παραπόνου που υποβλήθηκε στην Επίτροπο ∆ιοίκησης. Η Επίτροπος απάντησε 
ότι θεωρεί τη στάση της κυβέρνησης δικαιολογηµένη, τουλάχιστον όσον αφορά την Επίσηµη 
Εφηµερίδα, στη βάση του «δόγµατος της ανάγκης».  
 
Στις αρχές του 2006 η Επίτροπος ∆ιοίκησης ανάθεσε σε εταιρεία  τη διενέργεια έρευνας κοινής 
γνώµης για την οµοφυλοφιλία, η οποία έγινε και παρουσιάστηκε στη δηµοσιότητα το 2007. 
Ταυτόχρονα, άλλη έρευνα που έγινε το 2006 από πανεπιστηµιακούς κατέδειξε ότι ένα ψηλό 
ποσοστών Ελληνοκυπρίων δεν θέλουν να ζήσουν µε τους Τουρκοκυπρίους, ούτε και να παντρευτούν 
τα παιδιά τους µε Τουρκοκύπριο/α, κλπ. Η έρευνα αυτή προσέλκυσε αρκετή δηµοσιότητα και 
προκάλεσε δηµόσιες συζητήσεις αλλά δεν λήφθηκαν µέτρα από οιονδήποτε για τη βελτίωση της 
κατάστασης  
 
2. ∆ιαδικασίες: διοικητικά και νοµικά µέσα για τη διεκδίκηση δικαιωµάτων στη βάση της 

νοµοθεσίας ενάντια στις διακρίσεις 
 
H πιο διαδεδοµένη διαδικασία υποβολής παραπόνου είναι στην Επίτροπο ∆ιοίκησης (υπό την ιδιότητα 
της ως Αρχή κατά του Ρατσισµού/Αρχή Ισότητας). Η δικαιοδοσία της Επιτρόπου εκτείνεται και πέραν 
των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και περιλαµβάνει το άρθρο 28 του συντάγµατος και το Πρωτόκολλο 12 της 
Ευρωπαϊκής Σύµβασης, καθώς και ελευθερίες που περιέχονται στο σύνταγµα και σε διεθνής 
συµβάσεις που επικύρωσε η Κύπρος. Η διαδικασία υποβολής παραπόνου είναι απλή και εντελώς 
ανέξοδη. 

                                                      
5 ECRI: European Commission Against Racism and Intolerance, δηλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενάντια στο Ρατσισµό και τη 
Μισαλλοδοξία. Πρόκειται για σώµα του Συµβουλίου της Ευρώπης που ειδικεύεται στα ζητήµατα αυτά. 
6 Tα σχόλια της κυβέρνησης καταγράφονται στο παράρτηµα της Έκθεσης. 
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Όµως ο προϋπολογισµός του γραφείου της Επιτρόπου είναι πολύ περιορισµένος σε σχέση µε τον όγκο 
εργασίας του, µε αποτέλεσµα να µην διαθέτει αρκετό προσωπικό που να µπορεί να διεκπεραιώνει τη 
διερεύνηση παραπόνων σε εύλογο χρονικό διάστηµα.  
 
Η Αρχή Ισότητας-Αρχή κατά του Ρατσισµού δεν έχει την εξουσία να επιδικάζει αποζηµιώσεις  σε 
θύµατα διακρίσεων, αλλά το θύµα διάκρισης µπορεί να βασιστεί στις  αποφάσεις της για να 
διεκδικήσει αποζηµιώσεις στο επαρχιακό δικαστήριο ή στο δικαστήριο εργατικών διαφορών. Η Αρχή 
Ισότητας-Αρχή κατά του Ρατσισµού µπορεί να επιβάλει µικρά πρόστιµα τα οποία όµως είναι πολύ 
µικρά για να λειτουργούν ανασταλτικά. Στην πράξη, η Αρχή Ισότητας-Αρχή κατά του Ρατσισµού 
είναι πολύ διστακτική στο να επιβάλλει πρόστιµα ή ποινές, περιορίζοντας τον εαυτό της στο να 
εκδίδει συστάσεις. Παρόλα αυτά, οι αποφάσεις της Αρχής Ισότητας-Αρχής κατά του Ρατσισµού 
αντιµετωπίζονται τόσον από την κοινωνία όσον και από τις αρχές ως έγκυρες και αξιόπιστες και 
συχνά σαν ένδειξη του τι θα ήταν το αποτέλεσµα εάν η υπόθεση δικαζόταν στο δικαστήριο. Η 
Επίτροπος έχει δηλώσει ότι τα κυβερνητικά τµήµατα κατά το 2004 συµµορφωθήκαν µε τις συστάσεις 
της σε βαθµό 60%, αλλά υπέδειξε ότι η αστυνοµία είχε πολύ χαµηλό επίπεδο συµµόρφωσης µε τις 
αποφάσεις της. 
 
Πέρα από την διαδικασία υποβολής παραπόνου στην  Αρχή Ισότητας-Αρχή κατά του Ρατσισµού, οι 
νέοι νόµοι προσφέρουν τη δυνατότητα σε θύµατα διάκρισης να προσφύγουν στο δικαστήριο και να 
απαιτήσουν αποζηµιώσεις για διάκριση. Αυτό είναι δυνατό είτε βασιζόµενοι σε απόφαση της Αρχής 
Ισότητας-Αρχής κατά του Ρατσισµού είτε απευθείας χωρίς να έχουν προηγουµένως εξασφαλίσει 
τέτοια απόφαση. Εξ όσον γνωρίζουµε, µόνο µια υπόθεση καταχωρήθηκε στα δικαστήρια 
επικαλούµενη τη νέα νοµοθεσία κατά των διακρίσεων λόγω ηλικίας. 
 
Οι νέοι νόµοι διευκόλυναν τα κριτήρια για οργανισµούς να προσφύγουν στο δικαστήριο ή να 
χρησιµοποιήσουν άλλες οδούς, καθιστώντας το δυνατό για τους οργανισµούς να αντιπροσωπεύουν τα 
µέλη τους, νοούµενου ότι  έχουν έννοµο συµφέρον και την έγκριση των µελών τους. Παρόλο που η 
πρόνοια αυτή αποτελεί σηµαντική βελτίωση από τους προηγούµενους κανονισµού όπου η πρόνοια για 
το έννοµο συµφέρον ήταν δύσκολη να ικανοποιηθεί, στην πράξη η πρόνοια αυτή δεν είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµη για τους οργανισµούς. 
 
2.A Εργασία και Απασχόληση – Όλοι οι λόγοι διάκρισης 
 
Τα θύµατα διάκρισης στην εργασία και την απασχόληση έχουν στη διάθεση τους τις πιο κάτω 
επιλογές: 
 
• Να υποβάλουν παράπονο στην Επίτροπο ∆ιοίκησης (υπό την ιδιότητα της σαν Οµπουντσµαν) 

όταν αυτό στρέφεται εναντίον της διοίκησης. 
• Να υποβάλουν παράπονο στην Επίτροπο ∆ιοίκησης (υπό την ιδιότητα της σαν Αρχή 

Ισότητας/Αρχή κατά του Ρατσισµού) εναντίον εργοδοτών στην δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. 
• Να αποταθούν στο Ανώτατο ∆ικαστήριο σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Συντάγµατος για 

προσβολή διοικητικής πράξης όταν το πρόκειται για διάκριση από κρατικό όργανο. 
• Να κινήσουν αγωγή εναντίον του εργοδότη στο δικαστήριο αστικών υποθέσεων στη βάση του 

Νόµου για την Ισότητα στην Εργασία ή του Νόµου για την Αναπηρία, αναλόγως του λόγου 
διάκρισης που επικαλείται το θύµα. 

• Να αποταθούν στους επιθεωρητές εργασίας που διορίστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας (ο 
µηχανισµός αυτός  δεν λειτουργεί ακόµη πλήρως) 

• Ορισµένες µεγάλες εταιρείες διαθέτουν εσωτερικό µηχανισµό επίλυσης διαφορών (στην Κύπρο 
αυτό δεν συνηθίζεται) 

• Συλλογική διαπραγµάτευση ‘η µεσολάβηση από συντεχνίες 
• ∆ιάφορες εκφράσεις συλλογικής δράσης, όπως διαδηλώσεις διαµαρτυρίας, χρήση των ΜΜΕ, 

εκστρατείες, νοούµενου ότι διαθέτουν λαϊκή υποστήριξη και προσελκύουν τα ΜΜΕ.  
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Πιο κάτω παρατίθεται κατάλογος καταστάσεων όπου συνήθως παρατηρούνται διακρίσεις: 
 
• Η διαφήµιση για κενές θέσεις εργασίας που περιέχουν ανώτατο ηλικιακό όριο. 
• ∆ιαδικασίες πρόσληψης που απαιτούν από τον αίτηση να δηλώσει τη θρησκεία του, την εθνική 

του καταγωγή, κλπ. 
• Όροι και συνθήκες εργασίας για τους µετανάστες εργάτες λιγότερο ευνοϊκοί από ότι για τους 

ντόπιους εργάτες.  
• Χαµηλότερα µεροκάµατα για µετανάστες εργάτες από ότι για Κύπριους. 
• ∆ιάκριση στην εργασία από συναδέλφους ή εκπροσώπους του εργοδότη 
• Κωδικός ενδυµασίας µε χαρακτηριστικά που παραπέµπουν σε ειδικά χαρακτηριστικά 

θρησκευτικών οµάδων 
• Ώρες εργασίας που το καθιστούν αδύνατο για ένα άτοµο µε αναπηρία να εργαστεί στο χώρο 

εκείνο. 
• Προαγωγή, επιδόµατα, πληρωµές (bonus), κλπ 
• Απόλυση 
• Η έκδοση αδειών που προϋποθέτει καλή γνώση τη Ελληνικής. Υπάρχουν και σχετικές 

αποφάσεις της Επιτρόπου  
• Περιορισµός στην πρόσβαση στην επαγγελµατική εκπαίδευση λόγω αναπηρίας. 

 
2.B ∆ιάκριση πέραν του χώρου εργασίας 
 
Οι εναρµονιστικοί νόµοι των δύο Οδηγιών κατά των διακρίσεων απαγορεύουν τη διάκριση πέραν της 
εργασίας και της απασχόλησης: 
 
• Λόγω εθνοτικής/φυλετικής καταγωγής στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας, της 

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, των κοινωνικών παροχών, της εκπαίδευσης και της 
πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένης και της στέγασης, και 

• Λόγω αναπηρίας, στην παροχή αγαθών, υπηρεσιών και διευκολύνσεων. Αυτό περιλαµβάνει την 
άρνηση παροχής υπηρεσιών, ή την παροχή υπηρεσιών κατώτερου επιπέδου, την προσφορά 
αγαθών και υπηρεσιών µε υποδεέστερους  όρους, την παράλειψη διενέργειας αλλαγών σε 
υπηρεσίες ή διευκολύνσεις οι οποίας καθιστούν αδύνατη ή αδικαιολόγητα δύσκολη για ένα 
άτοµο µε αναπηρία τη χρήση τους.  

• Το Άρθρο 28(2) του Συντάγµατος, εξασφαλίζει τα ίδια συνταγµατικά δικαιώµατα και 
ελευθερίες για όλους, χωρίς καµία δυσµενή µορφή άµεσων ή έµµεσων διακρίσεων σε βάρος 
οποιουδήποτε ατόµου λόγω της κοινότητας, της φυλετικής καταγωγής, της θρησκείας, της 
γλώσσας, του φύλου, των πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, της εθνικής ή κοινωνικής 
καταγωγής, της γέννησης, του πλούτου, της κοινωνικής τάξης ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου 
λόγου.  

• Ο νόµος 13(ΙΙΙ) της 1ης ∆εκεµβρίου 2002 ενσωµατώνοντας το πρωτόκολλο Νο. 12 της 
Συνθήκης για την Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, 
προβλέπει σχετικά µία γενική απαγόρευση ενάντια στις διακρίσεις καλύπτοντας µεταξύ άλλων, 
και την εθνοτική καταγωγή η οποία δεν συναντάται σε καµία άλλη διάταξη.  

• Η Νόµος για την Επίτροπο περιλαµβάνει στη δικαιοδοσία της Αρχής κατά του 
ρατσισµού/Αρχής Ισότητας το καθήκον της προώθησης της ισότητας στην απόλαυση 
δικαιωµάτων και ελευθεριών που προστατεύονται από το σύνταγµα (Μέρος ΙΙ) ή από µια ή 
περισσότερες συνθήκες που επικυρώθηκαν από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και αναφέρεται 
ρητά στο νόµο αυτό, ανεξάρτητα από φυλή, εθνοτική καταγωγή, γλώσσα, χρώµα, θρησκεία, 
πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, εθνική ή εθνοτική καταγωγή. 

 
Πέραν από τις πιο πάνω θεραπείες, στο Κυπριακό δίκαιο υπάρχει και µια σειρά προνοιών που 
απαγορεύουν τη ρατσιστική συµπεριφορά. Ο Νόµος για την Εξάλειψη όλων των Μορφών ∆ιακρίσεων 
(Κυρωτικός) Ν. 12/1967 δηµιουργεί αδικήµατα όπως η προτροπή σε φυλετικό µίσος, η συµµετοχή σε 
οργανισµούς που προωθούν τις ρατσιστικές διακρίσεις, η δηµόσια έκφραση ρατσιστικά 
προσβλητικών ιδεών και η άρνηση παροχής αγαθών και υπηρεσιών λόγω διάκρισης.  
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Επίσης, σύµφωνα µε τον Ποινικό Κώδικα, µια σειρά από πράξεις διάκρισης καθίστανται τιµωρητέα 
αδικήµατα. Αυτά περιλαµβάνουν: εκδόσεις υβριστικού περιεχοµένου (άρθρο 47), την πρόθεση για την 
προώθηση συναισθηµάτων κακοπιστίας και εχθρότητας µεταξύ των κοινοτήτων ή των τάξεων του 
πληθυσµού (άρθρο 48), την καταστροφή, ζηµιά ή βεβήλωση χώρων λατρείας ή άλλου αντικειµένου το 
οποίο θεωρείται ιερό από οποιαδήποτε τάξη ατόµων (άρθρο 138), η έκδοση βιβλίου, φυλλαδίου ή 
άρθρου που θεωρείται από οποιαδήποτε οµάδα του πληθυσµού σαν δηµόσια ύβρη προς τη θρησκεία 
τους (άρθρο 142), κλπ.  
 
2.Γ Όπου υπάρχουν περισσότερες από µια εναλλακτικές οδοί για να εγερθεί ένα παράπονο 
 
Το πρώτο ζήτηµα που πρέπει να ξεκαθαριστεί για να µπορέσει το θύµα να επιλέξει την κατάλληλη 
οδό δράσης είναι ο λόγος για τον οποίο εγείρει το παράπονο. Τα πιο κάτω µπορεί να βοηθήσουν το 
θύµα (ή την ΜΚΟ ή τη συντεχνία που δρα για λογαριασµό του) να πάρει την απόφαση: 
 
• Τι αποτέλεσµα θέλει ο παραποιούµενος; 
• Ποιο είναι το ζητούµενο του παραπόνου – η δικαιοσύνη για το άτοµο ή η ευαισθητοποίηση της 

κοινής γνώµης για τις διακρίσεις; 
• Πόσο επείγεται ο παραπονούµενος και πόσο χρόνο ενδέχεται να πάρει η κάθε διαδικασία; 
• Τι πιθανότητες έχει να ανατρέψει την απόφαση για την οποία εγείρει το παράπονο; 
• Κατά πόσον η επιδιωκόµενη λύση είναι νοµικά δεσµευτική ή όχι. 
• Εκτίµηση των γεγονότων και σύγκριση τους µε τις απαιτήσεις των θεραπειών. 
• Εκτίµηση της διαθέσιµης µαρτυρίας – καταλληλότητα και επάρκεια της διαθέσιµης µαρτυρίας 

για το συγκεκριµένο µέσο που επιλέγηκε. 
• Κατά πόσον απαιτείται ή συστήνεται νοµική εκπροσώπηση. 
• ∆ιαθεσιµότητας νοµικής αρωγής. 
• Η πιθανότητα χρηµατικής αποζηµίωσης για το θύµα (π.χ. η Αρχή κατά του Ρατσισµού/Αρχή 

Ισότητας δεν µπορεί να επιδικάσει αποζηµιώσεις) 
• Η πιθανότητα ή η επιθυµία για επαναφορά ή επαναπρόσληψη, αν πρόκειται για εργατική 

διαφορά. 
• Καταλληλότητα του παραπόνου για σκοπούς ευαισθητοποίησης. 
• Η επίδραση που θα έχει η απόφαση στην κοινή γνώµη. Π.χ. αν η απόφαση δικαστηρίου 

θεωρείται πιο αξιόπιστη από την απόφαση της Αρχής κατά του Ρατσισµού/Αρχής Ισότητας. 
• Η πιθανότητα µαζικών παραπόνων. 
• Πιθανά έξοδα 
• Πιθανές συνέπειες για τον παραπονούµενο (π.χ. σε περιπτώσεις εσωτερικών διαδικασιών σε 

εταιρείες, όπου ο παραπονούµενος είναι «αδήλωτος» οµοφυλόφιλος, κλπ.) 
 
2.∆ Ποιες οι τεχνικές προϋποθέσεις της κάθε διαθέσιµης θεραπείας 
 
Ο νόµος δεν προβλέπει χρονικές προθεσµίες για την υποβολή παραπόνων, Ωστόσο, µια µεγάλη 
καθυστέρηση στην υποβολή παραπόνου µπορεί να δηµιουργήσει άλλα προβλήµατα όπως το να τεθεί 
υπό αµφισβήτηση η αξιοπιστία του παραπονούµενου και να δηµιουργήσει αµφιβολίες για το αν ο 
χρόνος που µεσολάβησε µπορεί να θεωρηθεί εύλογος. 
 
∆εν υπάρχει υποχρεωτικός τύπος για την υποβολή παραπόνου στην Αρχή κατά του Ρατσισµού/Αρχή 
Ισότητας. Μια απλή επιστολή σε οποιαδήποτε γλώσσα που αποστέλεται µε οποιοδήποτε τρόπο (φαξ, 
ηλετρονικό ταχυδροµείο, σύνηθες ταχυδροµείο) αρκεί. Στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου υπάρχει 
επίσης έντυπο το οποίο ο παραπονούµενος µπορεί να συµπληρώσει και να αποστείλει ηλεκτρονικά, 
ωστόσο αυτό είναι µόνο διαθέσιµο µόνο στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. 
 
Για σκοπούς προσφυγής στα δικαστήρια, οι διαδικαστικοί κανόνες είναι πολύ τεχνικοί και 
περίπλοκοι. Μέχρι πρόσφατα, τα παράπονα µπορούσαν να υποβληθούν µόνο στα Ελληνικά, παρόλο 
που το δικαστήριο ήταν υποχρεωµένο να παρέχει δωρεάν διερµηνεία. Ωστόσο, πρόσφατες αποφάσεις 
του δικαστηρίου επιτρέπουν την προσφυγή στο δικαστήριο µε δικόγραφα στην Τουρκική. 
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Η Αρχή κατά του Ρατσισµού/Αρχή Ισότητας τύπωσε φυλλάδια σε απλή γλώσσα που περιγράφουν τα 
δικαιώµατα και τις διαδικασίες για τους παραπονούµενους. 
  
2.E Ποια στήριξη υπάρχει για πρόσβαση στις διάφορες διαδικασίες και ποια µέτρα µπορούν 

να ληφθούν για να υπερπηδηθούν τα όποια εµπόδια;  
 
Υπάρχουν αρκετά εµπόδια και δυσκολίες στην πρόσβαση των διαφόρων διαδικασιών. 
 
Η διερεύνηση παραπόνων από την Αρχή κατά του Ρατσισµού/Αρχή Ισότητας είναι 100% χωρίς 
κόστος – όχι όµως η προσφυγή στο δικαστήριο. Ο νόµος περί Νοµικής Αρωγής7 προνοεί για νοµική 
βοήθεια σε περιπτώσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε υποθέσεις πολιτικών και ποινικών υποθέσεων, 
όχι όµως για διοικητικές υποθέσεις σε περιπτώσεις προσφυγών στο Ανώτατο.  Το ίδιο ισχύει για τις 
συντεχνίες. Με εξαίρεση ένα ή δύο µικρά δικηγορικά γραφεία (που συνήθως αποτελούνται από ένα 
άτοµο) µε ευαισθησίες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που χρεώνουν ελάχιστα, δεν υπάρχουν µεγάλα 
δικηγορικά γραφεία που προσφέρουν δωρεάν νοµική εκπροσώπηση στο δικαστήριο. Η Τρίτη Έκθεση 
της ECRI για την Κύπρο αναφέρει ότι ο βαθµός πληροφόρησης της νοµικής κοινότητας και του 
ευρύτερου κοινού για το νοµικό πλαίσιο ενάντια στις διακρίσεις είναι πολύ περιορισµένος, και καλεί 
τις αρχές να λάβουν µέτρα να βελτιώσουν την πληροφόρηση ανάµεσα στη νοµική κοινότητα και το 
ευρύτερο κοινό. Στην πραγµατικότητα, οι πλέον ευάλωτες οµάδες για διάφορους λόγους δεν έχουν 
πρόσβαση στις νέες διαδικασίες: Οι Ρόµα ζουν σε άθλιες συνθήκες ανεργίας και αναλφαβητισµού, οι 
αδήλωτοι µετανάστες αντιµετωπίζουν τη βεβαιότητα της απέλασης µόλις έρθουν σε επαφή µε τις 
αρχές, οι νόµιµοι µετανάστες εργάτες αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο θυµατοποίησης τους από τους 
εργοδότες τους που συχνά οδηγεί στην απέλαση τους, οι Τουρκοκύπριοι δεν φαίνονται να έχουν 
εµπιστοσύνη στο σύστηµα, οι οµοφυλόφιλοι επιλέγουν να µην γνωστοποιούν τη σεξουαλική τους 
προτίµηση δηµοσίως, και οι µισοί από τους συνταξιούχους ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας.  
 
2.Ζ  Παραποµπές στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Λουξεµβούργο) 
 
Όπου υπάρχει αµφιβολία για την ερµηνεία ενός Ευρωπαϊκού νόµου, ο δικαστής του εθνικού 
δικαστηρίου  µπορεί να παραπέµψει το ζήτηµα για ερµηνεία στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στο Λουξεµβούργο σύµφωνα µε το άρθρο 234 της Συνθήκης. 
 
2.Η   Παράπονο στην Ευρωβουλή 
 
Η Επιτροπή Παραπόνων της Ευρωβουλής δέχεται παράπονα από πολίτες της ΕΕ που ζητούν από το 
σώµα αυτό να διερευνήσει το παράπονο τους ότι τα δικαιώµατα τους σύµφωνα µε τους νόµους της ΕΕ 
δεν γίνονται σεβαστά. 
  
2.Θ   Επιστώντας την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πρακτικές της διοίκησης που 

περιέχουν διακρίσεις   
 
Μπορεί κάποιος να απευθυνθεί κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  διαδικασία που ίσως να είναι 
πιο γρήγορη από αυτή που περιγράφεται στο 2Η. Αυτό γίνεται µε σκοπό να ενθαρρυνθεί η Επιτροπή 
να κινήσει διαδικασίες εναντίον ενός κράτους µέλους που παρανοµεί. Στην περίπτωση που οι χώρες 
µέλη της ΕΕ ενέκριναν το Χάρτη για τα Βασικά ∆ικαιώµατα, η Επιτροπή και η Βουλή θα ήταν 
δεσµευµένες από την πρόνοια του Χάρτη αυτού για το δικαίωµα στη χρηστή διοίκηση (άρθρο 41).  
 
2.I Παράπονα στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Στρασβούργο) 
 
Όταν όλες οι εθνικές θεραπείες έχουν εξαντληθεί, και εάν το θέµα αφορά δικαίωµα που προκύπτουν 
από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, ο παραπονούµενος µπορεί να 
προσφύγει στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στο Στρασβούργο (Βλ. Έννοιες 
Κλειδιά).  

                                                      
7 Νόµος Ν.165(I)/2002. 
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Αυτό µπορεί να γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 14 της Σύµβασης, δεδοµένου ότι καλύπτει κάποιο άλλο 
άρθρο της Σύµβασης και η χώρα το έχει κυρώσει. Στην περίπτωση της Κύπρου, µε βάση το 
Πρωτόκολλο 12, έχει κυρωθεί.  
 
2.Κ   Άλλες διεθνείς θεραπείες  
 
Η Κύπρος είναι µέλος στο 1ο Προαιρετικό Πρωτόκολλο της ∆ιεθνούς Συνθήκης για τα Αστικά και 
Πολιτικά ∆ικαιώµατα και έχει αποδεχτεί το δικαίωµα της ατοµικής προσφυγής σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Φυλετικής ∆ιάκρισης και µε τη Σύµβαση για την 
Εξάλειψη των ∆ιακρίσεων εις βάρος των Γυναικών. Εποµένως, παράπονα µπορούν να υποβληθούν 
και στις επιτροπές αυτές. 
  
Οι ΜΚΟ και οι Συντεχνίες µπορούν επίσης να επιστούν την προσοχή των Επιτροπών που συντάσσουν 
τις διάφορες περιοδικές εκθέσεις για την Κύπρο, σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Συνθήκη για τα Αστικά και 
Πολιτικά ∆ικαιώµατα, τη Σύµβαση για την Εξάλειψη των Φυλετικών ∆ιακρίσεων, τη Σύµβαση για 
την Εξάλειψη των ∆ιακρίσεων εις βάρος των γυναικών και τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού, σε περιπτώσεις διακρίσεων. 
 
2.Λ Επαγγελµατισµός 
 
Όλοι που εργάζονται σε ΜΚΟ/συντεχνίες και που αναλαµβάνουν το χειρισµό υποθέσεων ατόµων ή 
οµάδων οφείλουν να τηρούν ψηλά επίπεδα επαγγελµατισµού, συµπεριλαµβανοµένης της 
εµπιστευτικότητας και της τήρησης αρχείου. Επίσης οι ΜΚΟ/συντεχνίες πρέπει να είναι σε θέση να 
παραπέµψουν αλλού εκείνα τα άτοµα τα οποία δεν µπορούν να βοηθήσουν και να µεσολαβούν, όπου 
είναι δυνατόν, για να βεβαιώνονται ότι η υπηρεσία στην οποία τους παρέπεµψαν θα τους 
εξυπηρετήσει.  
 
3.    Ζητήµατα της κοινωνίας 
 
Στη σύγχρονη και ολοένα αυξανόµενα παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία, οι έννοιες της ανοχής, της 
κατανόησης και του πλουραλισµού καθίστανται όλο και πιο σηµαντικές για την ειρηνική κοινωνική 
συνύπαρξη και συνεργασία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση της Κύπρου, λόγω των εθνοτικών 
συγκρούσεων, του πολέµου και της συνεχιζόµενης ντε φάκτο διαίρεσης, καθώς και µε την αυξηµένη 
πολυπολιτισµική της σύνθεση: περισσότερο από 20% του εργατικού δυναµικού δεν είναι Κυπριακής 
καταγωγής, ενώ περισσότερο από 6% των µαθητών στα δηµοτικά σχολεία δεν είναι Κύπριοι. Για να 
µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε την παραγωγή και την αναπαραγωγή της ανισότητας, της έλλειψης 
ανεκτικότητας και της κοινωνικής αποµόνωσης, είναι απαραίτητη η εκπαίδευση και η πληροφόρηση 
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε ατοµικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Αν θέλουµε να 
βοηθήσουµε την Κύπρο να εξελιχτεί σε ανοιχτή, ανεχτική και δηµοκρατική κοινωνία, οφείλουµε να 
αντιµετωπίσουµε τη διάκριση και τον εθνοκεντρισµό που διαχέει το εκπαιδευτικό µας σύστηµα. Αυτή 
είναι µια διαδικασία που αναπόφευκτα επαφίεται στις συλλογικές ευαισθησίες των Κυπρίων οι οποίοι 
επίσης εκπαιδεύτηκαν από το εθνοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Είναι όµως ο µόνος τρόπος να 
σπάσουµε τον φαύλο κύκλο της παραγωγής και της αναπαραγωγής της ανισότητας και των µη 
ανεχτικών τάσεων και στάσεων ζωής. 
 
Να αναγνωρίσουµε τις δικές µας προκαταλήψεις 
 
Ένα σηµαντικό βήµα στην καταπολέµηση των διακρίσεων είναι το να αναγνωρίσουµε και να 
αντιµετωπίσουµε ο καθένας από εµάς τις δικές µας προκαταλήψεις. Πως αντιδρούµε εµείς ως άτοµα 
στις περιπτώσεις διακρίσεων για λόγους πέρα από αυτούς που σχετίζονται µε µας; Για παράδειγµα, µη 
Χριστιανοί ορθόδοξοι που τυγχάνουν και οι ίδιοι διάκρισης µπορούν κάποτε να έχουν προκαταλήψεις 
εναντίον των οµοφυλοφίλων, ή άτοµα µε αναπηρία µπορεί να τύχει να είναι προκατειληµµένοι 
εναντίον των Τουρκοκυπρίων, ή οι Τουρκοκύπριοι να είναι προκατειληµµένοι εναντίον των Ρόµα, 
κλπ.  
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Ευάλωτες οµάδες στην Κυπριακή κοινωνία 
 
• Οι ηλικιωµένοι και ιδιαίτερα οι εργαζόµενοι «µεγαλύτερης ηλικίας». 
• Άτοµα µε αναπηρία, σωµατική ή νοητική, και ιδιαίτερα τα άτοµα µε πολλαπλές αναπηρίες. 
• Οι οµοφυλόφιλοι και ειδικά οι άντρες οµοφυλόφιλοι. Παρά το γεγονός ότι η οµοφυλοφιλία 

αποποινικοποιήθηκε στην Κύπρο, η οµάδα αυτή συχνά αντιµετωπίζεται µε φανερή 
εχθρικότατα. 

• Οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι αντιµετωπίζουν «εκφράσεις ρατσισµού και διακρίσεις» (Τρίτη 
Έκθεση της ECRI  για την Κύπρο, παράγραφοι 82, 104) 

• Οι Ρόµα (αθίγγανοι) (Τρίτη Έκθεση της ECRI  για την Κύπρο, παράγραφος 83) 
• Οι µετανάστες εργάτες και ειδικά οι αδήλωτοι («παράνοµοι») µετανάστες. Ένα από τα πιο 

δύσκολα ζητήµατα για το οποίο δεν έχει γίνει σχεδόν καθόλου έρευνα.  
• Οι αιτητές ασύλου. Αντιµετωπίζονται ως «καταχραστές του συστήµατος». 
• Οι γυναίκες µετανάστριες οικιακές βοηθοί. ∆εν ανήκουν σε συντεχνία και υπάρχει πληθώρα 

αποδείξεων για παραβιάσεις των όρων εργασίας τους από τους εργοδότες τους. Οι µισθοί τους 
είναι πολύ κάτω από το ελάχιστο όριο που ισχύει σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας και δεν 
έχουν πάρει αύξηση µισθού τα τελευταία 11 χρόνια. 

• Οι µετανάστριες εργαζόµενες στα καµπαρέ/µπαρ. Συνήθως κατάγονται από της φτωχότερες 
χώρες της ανατολικής Ευρώπης και στις πλείστες των περιπτώσεων είναι θύµατα 
σωµατεµπορίας (trafficking) 

• Οι Ελληνικής καταγωγής µετανάστες εργάτες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, κυρίως 
Πόντιοι. Τυγχάνουν εκµετάλλευσης συχνά στο βαθµό που υφίστανται και οι αδήλωτοι 
µετανάστες, γεγονός που αποδεικνύει ότι το χρώµα δεν είναι το µόνο στοιχείο του ρατσισµού, 
ούτε και το πιο σηµαντικό. 

• Οι µη-Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ιδιαίτερα οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά και οι Ευαγγελιστές, οι 
Καθολικοί, κλπ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

Επίτροπος ∆ιοίκησης/ Αρχή Ισότητας -  Αρχη κατά του Ρατσισµού 
∆ιαγόρου 2, 1097, Λευκωσία 
Τηλ. (+357) 22405500, Φαξ (+357) 22672881 
ombudsman@cytanet.com.cy  www.ombudsman.gov.cy 
 
Παγκύπρια Εργατική Οµοσπονδία ΠΕΟ  
Αρχερµου 31-35, 1045 Λευκωσία 
Τηλ. (+357)22866400, Φαξ (+357) 22866514   
generalsecretary@peo.org.cy www.peo.org.cy  
Γενικός Γραµµατέας: Πάµπης Κυρίτσης 
 
Γραφείο Μεταναστών Εργατών της ΠΕΟ 
Αρχερµου 31-35, 1045 Λευκωσία 
Tηλ. (+357)22866480 Φαξ (+357)22346828  
www.peo.org.cy  
 
∆ηµοκρατική Εργατική Οµοσπονδία ∆ΕΟΚ  
Λεωφ. Βύρωνος, 2162 Nicosia   
Tηλ. (+357)22872177, Φαξ (+357)22670494 
deok@cytanet.com.cy  www.deok.org.cy  
Γενικός Γραµµατέας: ∆ιοµήδης ∆ιοµήδους  
 
Παρατηρητήριο Ισότητας -ΠΙΚ  
Κανάρη 7, Στρόβολος 2059 Λευκωσία   
Tηλ. (+357)22441899, Φαξ (+357)22441896  
pik@cytanet.com.cy     www.pik.org.cy 
Αννα Πηλαβάκη (deok.Im@cytanet.com.cy) 
 
Συνοµοσπονδία Εργατών Κύπρου ΣEK  
Λεωφ. Στροβόλου 11, 1687 Λευκωσία   
Tηλ.. (+357)22849849, Φαξ (+357)22849850 
sek@sek.org.cy  www.sek.org.cy  
∆ηµήτρης Κιττένης 
 
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ιερεύνησης Ισχυρισµών και Παραπόνων κατά της Αστυνοµίας  
Oδός Σαχτούρη 14-16, Γρ.302, 1080 Λευκωσία  
Tηλ. (+357) 22872412, Φαξ (+357) 22872413 
Πρόεδρος: Γιαννάκης Αγαπίου 
 
Εθνικός Οργανισµός για την Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ΕΘΝΟΠΑ∆  
Πελλη και Νιρβάνα (γωνία), 1492 Λευκωσία  
olcommissioner@olc.gov.cy 
Πρόεδρος: Λήδα Κουρουµπά 
 
Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη και Αντιρατσισµό KIΣA (µόνο ζητήµατα µετανάστευσης) 
Αρσινόης  48, Λευκωσία 
Tηλ. (+357) 22878181, Φαξ (+357) 22773039 
kisa@cytanet.com.cy     www.kisa.org.cy  
Πρόεδρος: ∆ώρος Πολυκάρπου 
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Απελευθερωτικό Κίνηµα Οµοφυλοφύλων Κύπρου (AKOK) (µόνο ζητήµατα σεξουαλικού 
προσανατολισµού) 
Λευκωσία, τηλ.. (+357)22753797, Φαξ (+357)22516660 
alecosmodinos@hotmail.com  
Πρόεδρος: Αλέκος Μοδινός 
 
Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες – γραφεία Κύπρου (µόνο ζητήµατα 
ασύλου) 
Τ.Κ. 21642, 1590 Nicosia 
Tηλ. (+357)22359043, Φαξ (+357)22359037, cypni@unhcr.ch    
Kριστίνα Πλανάς 
 
Κέντρο Πληροφόρησης και Στήριξης Γυναικών AΠANEMI  
Τ.Κ. 27452, 1645 Nicosia  
Tηλ. (+357) 96518017 apanemi@cytanet.com.cy  
Πρόεδρος: Τζούλια Καληµέρη 
 
Future Worlds Center  (µόνο ζητήµατα ασύλου) 
Προµηθέος 5, γραφείο 9, Λευκωσία 1065 
Tηλ. (+357)22873820, Φαξ (+357) 22873821 
kerstin@tech4peace.org  www.tech4peace.org  
Kerstin Wittig 
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d) Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης στον τοµέα της µη-διάκρισης 
 
Ι.  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΡΟΣ 

ΜΚΟ/ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΑ ΜΕ ∆ΡΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο Ε.Ε. 
 
1. Κοινοτική χρηµατοδότηση σε ΜΚΟ/Συνδικάτα µε δράση σε επίπεδο Ε.Ε.  
 
α)  Ευρωπαϊκές ΜΚΟ  
 
Οι Ευρωπαϊκές ΜΚΟ βρίσκονται σε καίρια θέση να επηρεάσουν και να συνεισφέρουν στις 
Ευρωπαϊκές πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ίσων ευκαιριών σε διαφορετικά 
επίπεδα – τόσο στη διαµόρφωση όσο και στην εφαρµογή τους – µέσω της πληροφόρησης και της 
εµπειρογνωµοσύνης που παρέχονται από τα εθνικά τους µέλη. Κάτι τέτοιο είναι ζωτικής σηµασίας, 
προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές της Ε.Ε. καλύπτουν τις πραγµατικές ανάγκες των 
Ευρωπαίων πολιτών, και ότι οι πολίτες είναι ενήµεροι για αυτές. 
 
Κατά το διάστηµα 2001-2006, το Κοινοτικό Πρόγραµµα ∆ράσης για την καταπολέµηση των 
διακρίσεων παρείχε χρηµατοδότηση σε Ευρωπαϊκά δίκτυα ΜΚΟ που εκπροσωπούν και προασπίζουν 
τα δικαιώµατα όσων είναι εκτεθειµένοι σε διακρίσεις: 
 
Στις ακόλουθες ΜΚΟ χορηγήθηκε το συνολικό ποσό των 3.000.000 € ετησίως για τις λειτουργικές 
τους δαπάνες µέχρι το τέλος Απριλίου 2007. Πρόκειται για τις: AGE (Πλατφόρµα για την Τρίτη 
Ηλικία), ILGA Europe (∆ιεθνής Ένωση Οµοφυλοφίλων – Ευρώπη), ENAR (Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο κατά 
του Ρατσισµού), και EDF (Ευρωπαϊκό Φόρουµ Αναπηρίας). Το Πρόγραµµα ∆ράσης υποστήριξε 
επίσης έναν αριθµό µικρότερων οργανώσεων – Ευρωπαϊκό Οργανισµό Τυφλών, Ευρωπαϊκό 
Οργανισµό Κωφών, Συµµετοχή Ευρώπη, Αυτισµό στην Ευρώπη. 
 
Μέχρι το τέλος 2006, το Ευρωπαϊκό Λόµπυ Γυναικών έλαβε ετήσιο ποσό περίπου 800.000 € για τις 
λειτουργικές του δαπάνες, µέσω του Προγράµµατος για την Ισότητα των Φύλων. 
 
Κατά το διάστηµα 2005-2007, ένας αριθµός ΜΚΟ για την καταπολέµηση του κοινωνικού 
αποκλεισµού (Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο κατά της Φτώχειας, Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία των Εθνικών 
Οργανώσεων που Εργάζονται µε τους Αστέγους, Ευρωπαϊκό ∆ιαπεριφερειακό ∆ίκτυο για την 
Κοινωνική Ένταξη, Eurochild, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ∆ίκτυο, Caritas – Ευρώπη) έλαβε 
χρηµατοδότηση συνολικού ύψους 3.600.000 €, στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράµµατος για την 
Καταπολέµηση του Κοινωνικού Αποκλεισµού. 
 
Για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τη δηµιουργία 
ενός νέου ολοκληρωµένου προγράµµατος, γνωστού ως PROGRESS (Πρόγραµµα για την 
Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη). Το πρόγραµµα εγκρίθηκε το Νοέµβριο του 2006 από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο:  
http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html 
 
Το PROGRESS συνδυάζει τα τέσσερα προηγούµενα Κοινοτικά Προγράµµατα ∆ράσης, 
συµπεριλαµβανοµένου προγράµµατος για την απαγόρευση των διακρίσεων: το τµήµα 4 του 
PROGRESS, µε τίτλο «Καταπολέµηση των διακρίσεων και ποικιλοµορφία», στοχεύει συνεπώς στη 
στήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής της αρχής της µη διάκρισης και την προώθηση της 
ενσωµάτωσής της σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης. 
 
Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών και εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά µε το PROGRESS 
δηµοσιεύονται στη σχετική ιστοσελίδα – Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / Προσκλήσεις 
Υποβολής Προσφορών – της Γ.∆. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών: 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm 
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Μια πρώτη PROGRESS πρόσκληση για χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης στις λειτουργικές δαπάνες 
του 2007 υπέρ Ευρωπαϊκών δικτύων που δραστηριοποιούνται στην καταπολέµηση των διακρίσεων, 
την προώθηση της ισότητας των φύλων και την προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης ανθρώπων 
µε ειδικές ανάγκες ανακοινώθηκε το Νοέµβριο 2006. Οι συµβάσεις χορήγησης χρηµατοδότησης στα 
επιτυχόντα δίκτυα σε επίπεδο Ε.Ε. θα ισχύσουν µέχρι το ∆εκέµβριο 2007. 
 
β)  Ευρωπαϊκά Συνδικάτα 
 
Η Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων (ETUC) εκπροσωπεί εργαζοµένους από κάθε κλάδο σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Συστάθηκε το 1973 και περιλαµβάνει 81 εθνικές οργανώσεις από 36 Ευρωπαϊκά 
κράτη (συµπεριλαµβανοµένων όλων των κρατών της Ε.Ε.), καθώς επίσης 11 Ευρωπαϊκές 
βιοµηχανικές οµοσπονδίες, µε περίπου 60 εκατοµµύρια µέλη. 
 
Η ETUC είναι µία από τις τέσσερις κύριες Ευρωπαϊκές οργανώσεις κοινωνικών εταίρων. Πολυάριθµα 
προγράµµατα Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων υποστηρίζονται κάθε χρόνο από τις γραµµές του 
προϋπολογισµού (04.03.03.01, 04.03.03.02 και 04.03.03.03) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο 
του κοινωνικού διαλόγου. Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/grants_en.htm 
 
2. Κοινοτική χρηµατοδότηση σε εθνικές ΜΚΟ/Συνδικάτα 
 
Ενώ η Ε.Ε. δεν παρέχει βασική χρηµατοδότηση σε εθνικές ΜΚΟ ή εθνικά συνδικάτα στο πλαίσιο του 
PROGRESS, οι διάφορες οργανώσεις δύνανται να λάβουν χρηµατοδότηση για προγράµµατα µέσω 
της συµµετοχής τους σε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες, όπως δραστηριότητες που εγείρουν την εθνική 
ευαισθητοποίηση ή διακρατικά προγράµµατα. Συνεπώς, συνιστάται στις εθνικές οργανώσεις να 
ελέγχουν τακτικά την ιστοσελίδα των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / Προσκλήσεων 
Υποβολής Προσφορών της Γ.∆. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, και να 
συµβουλεύονται τις οδηγίες που δηµοσιεύονται σε αυτήν, προκειµένου να εξετάζουν εάν τα 
προγράµµατα εθνικών ΜΚΟ/συνδικάτων είναι επιλέξιµα για χρηµατοδότηση: 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm 
 
Ευρωπαϊκές ΜΚΟ, όπως η AGE, η ILGA Europe, η EDF ή η ENAR, αποτελούν µία ακόµα καλή 
πηγή πληροφόρησης. Ως εκ τούτου, συνιστάται να ελέγχονται επίσης οι πληροφορίες που 
εµφανίζονται στην ιστοσελίδα τους. 
 
Εκτός από το PROGRESS, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) µπορεί επίσης να αποτελέσει 
πηγή χρηµατοδότησης για προγράµµατα εθνικών οργανώσεων. Κατά την περίοδο 2007-2013, το ΕΚΤ 
θα εστιάσει τη δράση του σε τέσσερις κεντρικούς τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης της 
κοινωνικής ένταξης µε την καταπολέµηση των διακρίσεων και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας για τους µειονεκτούντες. Για περαιτέρω πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_en.html 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χρηµατοδοτεί απευθείας τα προγράµµατα EKT. Τα κράτη µέλη είναι 
υπεύθυνα για τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων τους για χρηµατοδότηση και την επιλογή 
ξεχωριστών προγραµµάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, πρέπει να επικοινωνήσετε µε τη σχετική 
εθνική/περιφερειακή αρχή, της οποίας τα στοιχεία διατίθενται στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/esf/esf_matrix_en.cfm 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

ΙΙ.  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΜΚΟ/ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

 
1. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής στη χώρα σας παρέχει συγκεκριµένη 

χρηµατοδότηση σε ΜΚΟ/συνδικάτα µε αντικείµενο την καταπολέµηση των διακρίσεων 
σε εθνικό επίπεδο; Τι είδους χρηµατοδότηση είναι αυτή; (πρόγραµµα επιδότησης, 
πρόβλεψη για αίθουσα συσκέψεων, κτλ) Είναι εύκολη η πρόσβαση σε τέτοια 
χρηµατοδότηση; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για χορήγηση τέτοιας χρηµατοδότησης; 

 
Η αντιπροωπεία της ΕΕ στην Κύπρο δεν παρέχει χρηµατοδότηση σε ΜΚΟ ή συντεχνίες, αλλά µόνο 
πληροφορίες για χρηµατοδότηση από την ΕΕ.  
 
2. Η κεντρική κυβέρνηση παρέχει συγκεκριµένη χρηµατοδότηση σε ΜΚΟ/συνδικάτα µε 

αντικείµενο την καταπολέµηση των διακρίσεων; 
 
Υπάρχουν µικρά ποσά διαθέσιµα από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Παιδείας και ∆ικαιοσύνης για ad 
hoc εκδηλώσεις για θέµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του κάθε Υπουργείου, υπάρχουν 
µεγαλύτερα ποσά που διατίθενται σε κάποιες ΜΚΟ για τα έξοδα λειτουργίας τους και υπάρχουν ποσά 
διαθέσιµα για συγκεκρινµένα προγράµµατα. Τα ποσά αυτά δεν περιορίζονται σε θέµατα µη-διάκρισης 
αλλά µπορούν να διατεθούν για οποιοδήποτε σκοπο. 

 
Γενικά οµιλούντες, οι συντεχνίες δεν λαµβάνουν χρηµατοδότηση από την κυβέρνηση εκτός από 
κάποια ποσά για τη διεξαγωγή προγραµµάτων κατάρτισης προς τα µέλη τους και/ή προς 
εργαζοµένους τα οποία διατίθενται µέσον της Αρχής Ανάπτυξης ανθρώπινου ∆υναµικού. Η 
κατάρτιση µπορεί δυνιτκά να περιλαµβάνει και τη µη-διάκριση παρόλο που οι συντεχνίες ακόµα να 
αναλάβουν δράση στον τοµέα αυτό.  
 
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικό Ασφαλίσεων (µονάδα Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταµείου) 
µαζί µε το Γραφείο Προγραµµατισµού είναι υπεύθυνα για τη διαψείρηση των χρηµάτων που 
διατίθενται στα πλαίσα του προγράµµατος EQUAL (www.equal.mlsi.gov.cy). Το Γραφείο 
Προγραµµατισµού είχει διοριστεί επίσης ως η διαχειριστική αρχή του Ευρωπαικού Κοινωνικού 
Ταµείου και ακολούθως µετάφερε τη δικαιοδοσία του στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων το οποίο διορίστηκε ως ο ενδιάµεσος φορέας για το Ευρπαικό Κοινωνικό Ταµείο 
(http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/All/97AD7E9079B991A6C2257179002C64FB?OpenDocumen
t).  Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης διαχειρίστηκε τη χρηµατοδότηση και τις 
δραστηριότητες στα πλαίσια του Ευρωπαικού Ετους για Ισες Ευρκαιρείες 2007. ∆εν δηµιουργήθηκε 
ειδική ιστοσελίδα για το σκοπό αυτό, ούτε και υπάρχει σχετική αναφορά στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου.  
 
3. Υπάρχει άλλου είδους χρηµατοδότηση; 
 
Το Βρετανικό Συµβούλιο κάποτε χρηµατοδοτεί εκδηλώσεις µε χαρακτήρα κατά των διακρίσεων, 
κυρίως αν περιλαµβάνουν το στοιχείο της συνεργασίας µεταξύ των δύο κοινοτήτων. Η πρόσβαση σε 
πληροφορίες σε σχέση µε τη χρηµατοδότηση αυτή δεν είναι εύκολη και δεν υπάρχουν συγκεκριµένα 
κριτήρια ή προϋποθέσεις.  
 
Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και η Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου προσφέρουν χρηµατοδότηση σε 
ΜΚΟ για συγκεκριµένες εκδηλώσεις σε αντάλλαγµα µε διαφήµιση. Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου ενίοτε προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες (π.χ. δωρεάν συνδροµή στο διαδίκτυο) σε ΜΚΟ σε 
αντάλλαγµα µε διαφηµιστικό στην ιστοσελίδα της ΜΚΟ.  
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IV.  Σεµινάριο για τη ∆ιαχείριση της ∆ιαφορετικότητας 
 
1.  Σχεδιασµός του σεµιναρίου 
 
1.1. Εγχειρίδιο 

 
Το εγχειρίδιο σχεδιάστηκε από το IDM και στάλθηκε για να χρησιµοποιηθεί στο σεµινάριο. Ο διεθνής 
εκπαιδευτής (Dr Amershi) έστειλε επίσης µια παρουσίαση σε power point η οποία µεταφράστηκε στις 
δύο επίσηµες γλώσσες και χρησιµοποιήθηκε στο σεµινάριο. Ο Dr Amershi έστειλε επίσης επιπλέον 
εκτεταµένο υλικό για το σεµινάριο το οποίο όµως δεν µπορούσε να χρησιµοποιηθεί λόγω των 
χρονικών περιθωρίων (το σεµινάριο ήταν µόνο µία µέρα) και των οικονοµικών περιορισµών (θα 
χρειαζόταν µετάφραση του υλικού και στις δύο επίσηµες γλώσσες).  

 
1.2. Οµάδα στόχου 

 
Η οµάδα στόχου ήταν οι επιχειρήσεις, οι ηµικρατικοί οργανισµοί που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό, 
κυβερνητικά τµήµατα και παροχείς υπηρεσιών γενικότερα.  

 
1.3. Ο ρόλος του διεθνούς εκπαιδευτή 

 
Στην περίοδο πριν το σεµινάριο, ανταλλάξαµε αλληλογραφία µε τον Dr Amershi ο οποίος µας 
προµήθευσε µε αρκετό υλικό για χρήση στο σεµινάριο, το οποίο όµως δεν µπορούσε να αξιοποιηθεί 
στην ολότητα του. Ο Dr Amershi δεν µπόρεσε να παραστεί στο σεµινάριο λόγω πρακτικών 
δυσκολιών της τελευταίας στιγµής. Στη θέση του παρέστη η κ Isabelle Chopin του Migration Policy 
Group που έκανε µια σύντοµη παρουσίαση power point στην αρχή του σεµιναρίου για το Ευρωπαϊκό 
κεκτηµένο κατά των διακρίσεων και συµµετείχε σε όλη τη διάρκεια του σεµιναρίου µε σχόλια, 
παρατηρήσεις και πληροφορίες για τις εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ.  
 
1.4. Ο ρόλος του εθνικού εκπαιδευτή 

 
Ο Νίκος Τριµικλινιώτης µελέτησε και παράδωσε το εγχειρίδιο που ετοιµάστηκε από το IDM, 
ακλουθώντας την παρουσίαση power-point που έστειλε ο Dr Amershi. Σχεδίασε τα προβλήµατα που 
συζητήθηκαν στα εργαστήρια, επιτήρησε τα εργαστήρια µε τη σειρά και προήδρευσε των συζητήσεων 
στην ολοµέλεια.  

 
1.5. ΜΚΟ που οργάνωσε το σεµινάριο 

 
Το σεµινάριο οργανώθηκε από την ΜΚΟ Συµφιλίωση (www.reconciliationcy.org), οργάνωση µε 
επαφές και δραστηριότητες και στις δύο πλευρές του οδοφράγµατος, µε ερευνητική πείρα στον τοµέα 
της µη-διάκρισης και πείρα στην οργάνωση εκδηλώσεων για την προώθηση της συνεργασίας 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ο Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων ΟΕΒ ήταν 
συνδιοργανωτής του σεµιναρίου.  
 
2.  Προετοιµασία του σεµιναρίου  
 
2.2. Σεµινάριο κατάρτισης στην Κολονία  

 
Ο εθνικός εκπαιδευτής συµµετείχε στο σεµινάριο κατάρτισης για όλους τους εκπαιδευτές στην 
Κολονία.  

 
2.3. Ανακοίνωση του σεµιναρίου 

 
Η ανακοίνωση για το σεµινάριο κυκλοφόρησε ευρέως µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και µε φαξ. Η 
ΟΕΒ επίσης έβαλε ανακοίνωση στην εφηµερίδα και ένας µικρός αριθµός έδειξε ενδιαφέρον και 
γράφτηκε για να παρακολουθήσει το σεµινάριο σαν αποτέλεσµα αυτής της δηµοσίευες.  
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Η πρόσκληση στάλθηκε σε µεγάλο αριθµό κυβερνητικών τµηµάτων και ορισµένα ανταποκρίθηκαν 
στέλλοντας το έντυπο εγγραφής. Σε αρκετές περιπτώσεις, επικοινωνήσαµε προσωπικά µε τη 
διεύθυνση προσωπικού µεγάλων οργανισµών και τους εξηγήσαµε τη φύση και τους στόχους του 
σεµιναρίου και τους αποστείλαµε µετά ειδική πρόσκληση ζητώντας τους να την κυκλοφορήσουν στο 
προσωπικό τους.  

 
2.4. Προσέλκυση και επιλογή συµµετεχόντων  

 
Οι ενδιαφερόµενοι καθυστέρησαν αρκετά να ανταποκριθούν στις προσκλήσεις που έλαβαν, κάποιοι 
πριν και κάποιοι µετά την τελευταία ηµεροµηνία υποβολής που είχαµε καθορίσει στην πρόσκληση. 
Σταµατήσαµε να δεχόµαστε έντυπα εγγραφής όταν συµπληρώσαµε όλες τις θέσεις που προβλέπονταν 
στον προϋπολογισµό, παρόλο που αρκετά άτοµα έδειξαν ενδιαφέρον την τελευταία ηµέρα πριν το 
σεµινάριο και ζητούσαν να συµπεριληφθούν.  
 
2.5. Οργανωτικές διευθετήσεις  

 
Η φωτοτύπηση, η εκτύπωση, το δέσιµο των εγγράφων, η ετοιµασία των κονκάρδων µε τα ονόµατα 
των συµµετεχόντων κλπ ανατέθηκαν σε επαγγελµατική εταιρεία.  
 
Η µετάφραση όλων των εγγράφων στην Τουρκική έγινε από επαγγελµατία µεταφράστρια στην 
Τουρκία (ήταν φθηνότερη, καλύτερη και γρηγορότερη από τους µεταφραστές που µπορέσαµε να 
βρούµε στην Κύπρο). Για σκοπούς της ταυτόχρονης διερµηνείας στο σεµινάριο  προσλάβαµε έναν 
από τους καλύτερους διερµηνείς στη χώρα και νοικιάσαµε τα κατάλληλα µηχανήµατα, ούτως ώστε ο 
κάθε συµµετέχων να προµηθευτεί από ένα σετ ακουστικά. Φροντίσαµε να δώσουµε στο διερµηνέα εκ 
των προτέρων το υλικό στα Ελληνικά και στ Τούρκικα (τα εγχειρίδια, το πρόγραµµα, τις ασκήσεις για 
τα εργαστήρια κλπ), πράγµα που του έδωσε τν ευκαιρία να προετοιµαστεί σε σχέση µε την ορολογία 
 
Το µεσηµεριανό φαγητό και οι καφέδες στα διαλείµµατα προσφέρθηκαν από το εστιατόριο του 
Intercollege/Πανεπιστηµίου Λευκωσίας, στο οποίο είχε δοθεί το πρόγραµµα εκ των προτέρων και το 
οποίο τήρησε επιµελώς τις ώρες των διαλειµµάτων. Επίσης, σεβάστηκε πλήρως τις απαιτήσεις των 
οργανωτών σε σχέση µε τις διατροφικές ανάγκες των συµµετεχόντων. 
  
∆εν υπήρχαν χρήστες τροχοκαθίσµατος ανάµεσα στους συµµετέχοντες.  
 
Το υλικό που διανέµηκε στους συµµετέχοντες (περιοδικά, φυλλάδια, εγχειρίδια, έντυπα αξιολόγησης, 
γραφική ύλη, προγράµµατα κλπ) µεταφέρθηκε στην αίθουσα του σεµιναρίου την ίδια µέρα και 
τοποθετήθηκε σε τραπέζι στην είσοδο της αίθουσας, για να µπορούν όσοι εισέρχονται στην αίθουσα 
να παίρνουν τα αντίτυπα τους.  
 
Επειδή υπήρχε εξοπλισµός µόνο για µια παρουσίαση power point, προβλήθηκε µόνο το power-point 
στα Ελληνικά. Στους Τουρκόφωνους συµµετέχοντες δόθηκε εκτύπωση της παρουσίασης του power-
point στα Τουρκικά.  

 
2.6. Αξιολόγηση αναγκών  
 
Η εθνοτική διαίρεση της Κύπρου και η εχθρότητα µεταξύ των δύο κοινοτήτων της (της 
Ελληνοκυπριακής και της Τουρκοκυπριακής) έχουν καθορίσει σε µεγάλο βαθµό το τοπίο και την 
προσέγγιση του κράτους έναντι των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ισότητας, αµφότερα των 
οποίων µπορεί να πολιτικοποιηθούν έντονα στο δηµόσιο διάλογο στην Κύπρο. Το γενικό σκηνικό της 
Κύπρου χαρακτηρίζεται από παραδοσιακές αξίες που συναντώνται συχνά στις µικρές και ξεκοµµένες 
κοινωνίες, όπως οι ισχυροί οικογενειακοί δεσµοί και οι καταπιεστικές σχέσεις, ο νεποτισµός, η 
θρησκοληψία και η ισχυρότατη θέση της εκκλησίας η οποία είναι φανερά εχθρική έναντι των 
οµοφυλοφίλων, των γυναικών και των άλλων θρησκευτικών και εθνοτικών οµάδων.  
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Επίσης, τα χαρακτηριστικά της µετα-αποικιακής κοινωνίας, οι διοικητικές ελλείψεις και οι ανεπαρκείς 
µηχανισµοί λογοδοσίας, η απουσία παράδοσης στα ανθρώπινα δικαιώµατα ανέκαθεν 
αντιµετωπίζονταν ως ενταγµένα στο ‘εθνικό πρόβληµα’.  

 
Ως έννοια, η διαχείριση της διαφορετικότητας είναι γενικά άγνωστη και δεν αποτελούσε  µέρος των 
δηµόσιων συζητήσεων, µέχρι τη διεξαγωγή του σεµιναρίου που οργανώσαµε. Η µοναδική φορά που 
το ζήτηµα τέθηκε δηµόσια ήταν το ίδιο το σεµινάριο και ένα ρεπορτάζ που ακολούθησε στον τύπο 
γραµµένο από µια δηµοσιογράφο που είχε παρακολουθήσει το σεµινάριο. Στο σεµινάριο τα ζητήµατα 
που τέθηκαν ήταν κύρια η µεταχείριση ατόµων µε αναπηρίες στο χώρο εργασίας, η κατάσταση των 
µαθητών Ρόµα στην εκπαίδευση, το ζήτηµα της θρησκείας στην εκπαίδευση και οι πρακτικές 
πρόσληψης αναφορικά µε το φύλο, την ηλικία και την οµοφυλοφιλία.  
 
Η κύρια ανησυχία των οργανισµών είναι η διαχείριση προβληµάτων που πηγάζουν από την 
εργοδότηση ατόµων µε αναπηρίες, που συχνά σχετίζονται µε την ανάληψη καθηκόντων από άτοµα 
που απόκτησαν αναπηρία ενώ ήταν εργοδοτούµενοι, και την µεγαλύτερη δυνατόν αξιοποίηση των 
ικανοτήτων τους µε τρόπο που να µην δηµιουργούνται δυσαρέσκειες µεταξύ των υπόλοιπων 
εργοδοτουµένων  
 
Παρόλο που δεν υπάρχουν παραδείγµατα διαχείρισης της διαφορετικότητας αυτό καθεαυτό οι 
οργανισµοί, κύρια του δηµόσιου και του ηµικρατικού τοµέα, που εργοδοτούν άτοµα µε αναπηρίες 
συχνά προσπαθούν να διευκολύνουν την οµαλή ένταξη τους στον οργανισµό, προµηθεύοντας τους µε 
ειδικό εξοπλισµό, βοηθούς, καθιστώντας το κτίριο πιο προσβάσιµο, δηµιουργώντας ειδικούς χώρους 
στάθµευσης κλπ. Είναι λίγες οι περιπτώσεις των εταιρειών στον ιδιωτικό τοµέα που προσλαµβάνουν 
άτοµα µε αναπηρίες. Οι οµοφυλόφιλοι στην Κύπρο εξακολουθούν να κρύβουν την σεξουαλική τους 
ταυτότητα και εποµένως το ζήτηµα της διαχείρισης της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας σπάνια 
εγείρεται. Η εργοδότηση µεταναστών/ εθνοτικών µειονοτήτων είναι ακόµα σε επίπεδο 
προσωρινότητας για τους πλείστους εργοδότες, δεδοµένης της προσωρινής φύσης της παραµονής των 
µεταναστών εργατών στην Κύπρο. Η ανισότητα στη διαπραγµατευτική δύναµη µεταξύ των 
εθνοτικών/µεταναστών εργαζοµένων και των εργοδοτών γέρνει υπέρ των τελευταίων µε αποτέλεσµα 
να µην υπάρχει κίνητρο για τους εργοδότες να διερευνήσουν έννοιες και θεωρίες που υπόσχονται να 
µεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα.  
 
3. ∆ιεκπεραίωση του σεµιναρίου για τη διαχείριση της διαφορετικότητας 
 
3.1. Παραδείγµατα επιχειρήσεων που εφαρµόζουν τη διαχείριση της διαφορετικότητας 

 
∆εδοµένης της έλλειψης παραδειγµάτων από επιχειρήσεις στην Κύπρο, ο εκπαιδευτής παρουσίασε 
παραδείγµατα από άλλες χώρες. Στους συµµετέχοντες δόθηκε βιβλιάριο µε καταγραφή 
παραδειγµάτων επιχειρήσεων σε άλλες χώρες της ΕΕ που εφαρµόζουν την αρχή της διαχείριση της 
διαφορετικότητας. Αναφέρθηκαν κάποιες καλές πρακτικές που εφαρµόζονται στην Κύπρο.  

 
3.2. Ποσοστό συµµετεχόντων (επιχειρήσεις/κυβέρνηση/ οργάνωση εργοδοτών/ σύµβουλοι/ άλλοι) 

 
52% των συµµετεχόντων προέρχονταν από εταιρείες, 41% προέρχονταν από παροχείς  υπηρεσιών και 
9% από συµβουλευτικές εταιρείες. 

 
3.3. ∆ιαδικασία κατά τη διάρκεια της µέρας – παρατηρήσεις 
 
Η ατµόσφαιρα µεταξύ των συµµετεχόντων ήταν καλή και η ολοµέλεια είχε αρκετές παρεµβάσεις από 
το ακροατήριο, µε χρήσιµη συµβολή από τους συµµετέχοντες που κατέθεταν τις δικές τους εµπειρίες. 
Σηµαντικό µειονέκτηµα αποτέλεσαν τα ρατσιστικά σχόλια που έγιναν από συµµετέχοντες 
αστυνοµικούς, οι οποίοι επίσης αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τις οδηγίες του εκπαιδευτή για το 
διαχωρισµό τους σε διαφορετικές οµάδες κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων. Εκτός από αυτό, το 
πρόγραµµα κύλησε οµαλά και το χρονοδιάγραµµα τηρήθηκε.  
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3.4. Αξιολόγηση του σεµιναρίου  
 
Οι πλείστοι από τους συµµετέχοντες βρήκαν το ρυθµό και το βαθµό δυσκολίας ικανοποιητικό και 
όλοι βρήκαν τον εκπαιδευτή καλά προετοιµασµένο και βοηθητικό. Ορισµένοι δήλωσαν ότι οι στόχοι 
του σεµιναρίου δεν ήταν ξεκάθαροι και ότι δεν κατείχαν τις απαραίτητες γνώσεις για να συµµετέχουν. 
Τα σχόλια σε σχέση µε το χώρο διεξαγωγής ήταν µάλλον µέτρια αλλά το υλικό που διανεµήθηκε 
θεωρήθηκε ιδιαίτερα βοηθητικό. Οι συµµετέχοντες που είχαν προηγούµενη κατάρτιση στον τοµέα της 
µη-διάκρισης βρήκαν το ρυθµό κάπως αργό. Ορισµένοι σηµείωσαν ότι το σεµινάριο δεν τους παρείχε 
αρκετή πρακτική εξάσκηση. Όπως και στα σεµινάρια για τη µη-διάκριση, οι συµµετέχοντες βρήκαν 
τα εργαστήρια ως τα πιο χρήσιµα και τις µακροσκελής οµιλίες ως τις λιγότερο χρήσιµες. Όλοι 
δήλωσαν ότι θα κάνουν χρήση των πληροφοριών και των ικανοτήτων που απόκτησαν στο χώρο 
εργασίας τους και πρότειναν επανάληψη του σεµιναρίου µε τους ίδιους εκπαιδευτές στις επιχειρήσεις, 
στο δηµόσιο και στα σχολεία.  
 
Κάτω από τον τίτλο «µελλοντικές δράσεις» καταγράφτηκαν οι ακόλουθες απόψεις: θα έπρεπε να 
είχαν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το νοµικό πλαίσιο και κυρίως για τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις των εταιρειών, η δοµή του µονοήµερου σεµιναρίου ήταν ιδεώδης (µόνο ένας 
συµµετέχοντας είπε ότι 2 µέρες θα ήταν προτιµότερες), η διαφορετικότητα στο δηµόσια τοµέα θα 
έπρεπε να ακολουθήσει ως συνέχεια του σεµιναρίου αυτού, ο σύνδεσµος των εργοδοτών οφείλει να 
διεξάγει εκστρατείες ενηµέρωσης, θα έπρεπε να είχαν παρουσιαστεί περισσότερα παραδείγµατα 
επιχειρηµατικής πρακτικής σε άλλες χώρες της ΕΕ µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα , θα έπρεπε να 
παρουσιαστούν περισσότερες υποθέσεις όπου η διαχείριση της διαφορετικότητας εφαρµόζεται στο 
δηµόσιο τοµέα, χρειάζεται περισσότερη νοµική ανάλυση, πρέπει να βρεθούν τρόποι ενθάρρυνσης και 
επηρεασµού της εφαρµογής της πολιτικής της διαχείρισης της διαφορετικότητας, η διανοµή της 
πρόσκλησης για το σεµινάριο ήταν µη ικανοποιητική για ένα συµµετέχοντα που έµαθε για το 
σεµινάριο την τελευταία στιγµή, άλλος συµµετέχοντας δήλωσε ικανοποιηµένος µε τη διάχυση της 
πρόσκλησης και ανάφερε ότι άκουσε για το σεµινάριο από πολλές διαφορετικές πηγές, θα έπρεπε να 
καταρτιστεί κατάλογος διευθύνσεων για να ενηµερώνονται οι εταιρείες που ενδιαφέρονται για το 
θέµα για µελλοντικά σεµινάρια ή εξελίξεις, ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας µε τις εταιρείες είναι 
µέσον του τύπου (εφηµερίδες, ράδιο, τηλεόραση), συχνή ενηµέρωση για εξελίξεις, θα έπρεπε να γίνει 
άµεση επαφή µε συντεχνίες και επαγγελµατικούς οργανισµούς για να υπάρχει πρόσβαση στις 
εταιρείες, τα έντυπα αξιολόγησης θα έπρεπε να µπορούν να συµπληρώνονται σε µεταγενέστερο 
στάδιο ή να επιστραφούν µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο όταν οι συµµετέχοντες θα είναι λιγότερο 
κουρασµένοι και θα έχουν καθαρό µυαλό.  
 
4. Κύρια συµπεράσµατα από τη διοργάνωση του σεµιναρίου 

 
4.1.  Οι ταξιδιωτικές διευθετήσεις των διεθνών εκπαιδευτών έπρεπε να γίνουν έγκαιρα για να 

αποφευχθεί η σύγχυση της τελευταίας στιγµής, οι κρατήσεις και οι ακυρώσεις ξενοδοχείων.  
4.2.  Η απειλή ακύρωσης του σεµιναρίου αν δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθµός συµµετεχόντων 

δηµιούργησε µεγάλη ένταση στους διοργανωτές, που ήταν υποχρεωµένοι να δεσµευτούν έναντι 
διαφόρων παροχέων υπηρεσιών (µεταφραστές, διερµηνείς, ενοικίαση µηχανηµάτων αυτόµατης 
διερµηνείας, φαγητό και καφέδες για τους συµµετέχοντες, φωτοτύπηση υλικού κλπ) αρκετά 
πριν το σεµινάριο και πριν την κατάρτιση του καταλόγου των συµµετεχόντων. Η ενδεχόµενη 
ακύρωση του σεµιναρίου την ενδεκάτην ώρα, την οποία τελικά κατορθώσαµε να αποφύγουµε, 
πέρα από το οικονοµικό βάρος στους οργανωτές, θα αντανακλούσε αρνητικά σε όλους, 
οργανωτές  και εταίρους του προγράµµατος.  

4.3.  Έπρεπε να είχαµε παραγγείλει περισσότερο υλικό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διανοµή 
στους συµµετέχοντες.  

4.4.  Τα έντυπα αξιολόγησης ήταν µακροσκελή (3 σελίδες) και κάποιες ερωτήσεις 
επαναλαµβάνονταν. Πιστεύω ότι αυτό αποθάρρυνε τους συµµετέχοντες από το να τα 
συµπληρώσουν ενώ ώθησε άλλους να τα συµπληρώσουν επιφανειακά για να κερδίσουν χρόνο.  
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4.5.  Θα έπρεπε να είχε γίνει πρόνοια στον προϋπολογισµό για αυξήσεις στις τιµές από τότε που 
ετοιµάστηκε ο προϋπολογισµός µέχρι την εκτέλεση του έργου, που µπορεί να είναι και δύο 
χρόνια αργότερα.  

4.6.  Η συµµετοχή του εθνικού οργανισµού των εργοδοτών ως συνδιοργανωτή δεν σηµαίνει 
απαραίτητα ότι τα µέλη του θα συµµετέχουν στο σεµινάριο.  
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Παραρτήµατα 
 
Ο ρόλος των συντεχνιών στην καταπολέµηση των διακρίσεων 
 
Ζητούµενο αποτέλεσµα: 

 
- Να διερευνήσουν οι συµµετέχοντες τους ρόλους που οι συντεχνίες µπορούν και πρέπει να 
διαδραµατίσουν στην καταπολέµηση των διακρίσεων 

 
1.  Τι είναι η συντεχνία; 

   
Η συντεχνία είναι µια οργανωµένη ένωση εργαζοµένων σε κάποιον εµπορικό τοµέα ή   επάγγελµα 
που έχει σαν στόχο την προστασία και την προώθηση των δικαιωµάτων και των συµφερόντων των 
εργαζοµένων. Οι συντεχνίες µπορεί να είναι οργανωµένες ανά τοµέα (παιδεία, µεταφορές κλπ). Σε 
κάποιες χώρες, οι συντεχνίες έχουν ξεκάθαρη σύνδεση µε κάποιο πολιτικό κόµµα ή έχουν 
συγκεκριµένη πολιτική ιδεολογία. Οι συντεχνίες µπορούν επίσης να οργανωθούν ως οµοσπονδίες και 
να καταστούν µέλη Ευρωπαϊκών ή διεθνών διχτύων. Ως επί το πλείστον, οι συντεχνίες 
χρηµατοδοτούνται από τις συνδροµές των µελών τους.  
 
2. Ποιος είναι ο ρόλος των συντεχνιών στην καταπολέµηση των διακρίσεων;  
 
Οι συντεχνίες οφείλουν να εκµεταλλευτούν πλήρως τον ειδικό ρόλο που τους δόθηκε από τα άρθρα 7 
και 11 της Οδηγίας 2000/43/EC και τα άρθρα 9 και 13 της Οδηγίας.  
 
Η συµβολή των συντεχνιών είναι πολύ σηµαντική στην ανάπτυξη ειρηνικών, δηµοκρατικών, καλά 
οργανωµένων, υγειών και οικονοµικά βιώσιµων χώρων εργασίας που ασχολούνται και προωθούν τις 
ίσες ευκαιρίες και µέσα από το χώρο εργασίας συµβάλλουν στην προώθηση των ίδιων στόχων στην 
κοινωνία ευρύτερα.  
 
Σαν πρωταγωνιστές στον κοινωνικό διάλογο, οι συντεχνίες µπορούν να καταπολεµήσουν τις 
διακρίσεις στο χώρο εργασίας µε τους ακόλουθους τρόπους: 
 
• Τη διαπραγµάτευση µε τους εργοδότες µε στόχο τη διασφάλιση της εξάλειψης των 

διακρίσεων από το χώρο εργασίας και της προώθησης των ίσων ευκαιριών.  
• Την παροχή µέσου έκφρασης και την αντιµετώπιση των αναγκών των εργαζοµένων που 

υφίστανται διακρίσεις στο χώρο εργασίας.  
• Τη στήριξη των θυµάτων διακρίσεων στη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς µε την 

εργοδότη. 
• Τη στήριξη των θυµάτων διακρίσεων στην αναζήτηση τους για πρόσβαση στη δικαιοσύνη.  
• Την προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας. 
• Τη δηµιουργία µηχανισµών για τον επηρεασµό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από 

τους εργοδότες και την κυβέρνηση.  
• Την  ενσωµάτωσης της αρχής της µη-διάκρισης και των ίσων ευκαιριών στις πολιτικές και 

τις πρακτικές.  
• Την ενθάρρυνση προς εργοδότες, οργανισµούς και προς την κυβέρνηση να 

καταπολεµήσουν τις διακρίσεις.  
• Την παρακολούθηση, καταγραφή και η αποκήρυξη των διακρίσεων.  
• Τη διασφάλιση του ότι η ισότητα βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα και την 

ενθάρρυνση εκστρατειών και δράσεων για την εξάλειψη των διακρίσεων και την προώθηση 
της ισότητας.  

 
Οι συντεχνίες µπορούν να προωθήσουν τη συνεργασία για να ενδυναµώσουν τον αγώνα ενάντια 
στις διακρίσεις µε τις ακόλουθες δράσεις: 
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• Τη συνεργασία µε άλλες συντεχνίες για την επίτευξη κοινών στόχων.  
• Τη συνεργασία µε ΜΚΟ για την επίτευξη κοινών στόχων.  
• Την ενδυνάµωση οµάδων για να µπορούν να διεξάγουν εκστρατείες και να διεκδικούν τα 

δικαιώµατα τους. 
• Όπου είναι απαραίτητο, τη συνεργασία µε την κυβέρνηση/τους εργοδότες για την επίτευξη 

κοινών στόχων.  
• Την αµφισβήτηση των πράξεων της κυβέρνησης/των εργοδοτών, όταν αυτές είναι αντίθετες µε 

τους στόχους της συντεχνίας.  
• Την παροχή υπηρεσιών προς τα µέλη µε αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα για την 

προώθηση των ίσων ευκαιριών εντός του πλαισίου των κυβερνητικών πολιτικών και την 
υιοθέτηση και προώθηση των στρατηγικών των συντεχνιών καθώς και των στρατηγικών που 
συµφωνήθηκαν µεταξύ των συντεχνιών και της κυβέρνησης.  

• Την παροχή υπηρεσιών προς τα µέλη µε αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα για την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών εκτός του πλαισίου των κυβερνητικών πολιτικών και την 
υιοθέτηση και προώθηση των στρατηγικών των συντεχνιών ακόµα και όταν αυτές 
συγκρούονται µε τις κυβερνητικές πολιτικές.  

• Το συντονισµός των δικών τους υπηρεσιών και την προσπάθεια ανάµιξης της κυβέρνησης/των 
εργοδοτών σε συζήτηση για το συντονισµό υπηρεσιών µεταξύ κυβέρνησης και συντεχνιών, 
όπου οι υπηρεσίες σχετίζονται µε τις ίσες ευκαιρίες.  

• Την προσφορά καθοδήγησης και τη συµµετοχή στις διαδικασίες θεσµοθέτησης νοµοθεσίας και 
πολιτικής, µε την παροχή συµβουλών που βασίζονται σε εµπεριστατωµένη έρευνα και µε την 
ενηµέρωση πολιτικών της κυβέρνησης, εργοδοτών και άλλων προσώπων επιρροής.  

• Την ενεργό παρακολούθηση και επισήµανση περιπτώσεων όπου η κυβέρνηση/οι εργοδότες 
ασκούν διακρίσεις ή όπου δεν πληρούν την υποχρέωση τους να καταπολεµούν τις διακρίσεις ή 
χρειάζονται να βελτιώσουν τις πρακτικές τους, και την εφαρµογή συστήµατος ελέγχου που 
χαρακτηρίζει τις δηµοκρατικές κοινωνίες. Σε αυτή τη διαδικασία, οι συντεχνίες πρέπει να 
στοχεύουν στην κυβέρνηση και την επιχειρηµατική κοινότητα χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της 
συνηγορίας, του λόµπυ και της διαπραγµάτευσης όπου χρειάζεται.  

• Την αµφισβήτηση µέσω κατάλληλα επιλεγµένων µηχανισµών των πράξεων, των πράξεων, των 
παραλείψεων, των διοικητικών πρακτικών και των πολιτικών που αντίκεινται στους στόχους 
των συντεχνιών και των εργαζοµένων.  

• Να παρακολουθούν και να εκµεταλλεύονται όλες τις εξελίξεις στην καταπολέµηση των 
διακρίσεων, π.χ. τις νέες νοµοθεσίες (εθνικές, Ευρωπαϊκές και διεθνείς), τις νέες πολιτικές 
(εθνικές, Ευρωπαϊκές και διεθνείς), τις νέες πηγές χρηµατοδότησης και τις σηµαντικές 
δικαστικές αποφάσεις (σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο). 

• Να είναι ανοιχτοί, διαφανείς και υπόλογοι στα µέλη και στην κοινωνία. 
• Την αύξηση της ισχύος της συµµετοχής των συντεχνιών στον κοινωνικό διάλογο µε τη 

δηµιουργία διχτύων και συµµαχιών και την προώθηση πρωτότυπων πρωτοβουλιών και λύσεων. 
Αυτό µπορεί να βοηθήσει στη µείωση της προκατάληψης εντός της κοινωνίας και στην 
προώθηση της ισότητας.  

• Την ανοιχτή ανάληψη δράσης σε πνεύµα συνεργασίας µε άλλες συντεχνίες και ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται σε σχετικούς τοµείς και η πρόληψη συγκρούσεων και διαφορών µεταξύ 
συντεχνιών και ΜΚΟ.  

• Την άσκηση πίεσης προς το κράτος για να επικυρώσει διεθνής συµβάσεις µε τρόπο που να 
στραφούν τα µάτια της διεθνούς κοινότητας προς τις κυβερνητικές πρακτικές σε σχέση µε τις 
ίσες ευκαιρίες.  

• Την παροχή ουσιαστικής και έγκαιρης ενηµέρωσης προς εθνικά και διεθνή σώµατα, από την 
οποία τα σώµατα αυτά θα µπορούν να αντλήσουν πληροφορίες όταν εξετάζουν την κατάσταση 
στη χώρα όσον αφορά τις διακρίσεις.  

 
Εν κατακλείδι, ο ρόλος των συντεχνιών πρέπει να είναι ο έλεγχος, η παρακολούθηση και η 
αµφισβήτηση των πράξεων των εργοδοτών, της κυβέρνησης και άλλων οργανισµών µε στόχο την 
καταπολέµηση των διακρίσεων και την παροχή βοήθειας προς τους εργαζόµενους και προς τις 
οµάδες εργαζοµένων να διεκδικήσουν τα δικαιώµατα τους.  
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3. Τι δραστηριότητες µπορεί να αναλάβει µια συντεχνία για να καταπολεµήσει τις 
διακρίσεις;  

 
Παρακάτω παρατίθεται ένας προτεινόµενος κατάλογος δράσεων και υπηρεσιών που µια συντεχνία 
µπορεί να αναλάβει για να βοηθήσει στην καταπολέµηση των διακρίσεων για όλους τους λόγους 
διάκρισης: 
 
• ∆ιαπραγµάτευση 
• Ενηµέρωση 
• Παρακολούθηση/επηρεασµός της πολιτικής και της νοµοθεσίας. 
• Στήριξη σε θύµατα διακρίσεων σε προσωπικό επίπεδο καθώς και σε άτοµα ως µέρος 

συλλογικού παραπόνου. 
• ∆ικαστική διαδικασία. 
• Εναλλακτική επίλυση διαφορών συµπεριλαµβανοµένης της διαµεσολάβησης.  
• Εκστρατείες 
• Προώθησε αλλαγών στις πρακτικές που ακολουθούνται (σε αντίθεση µε τις πολιτικές ή τη 

νοµοθεσία)  
 
4. Τι χρειάζεται µια συντεχνία για να µπορεί να διατελέσει το ρόλο της;  

 
• Ανθρώπινο δυναµικό 
• Ικανότητες 
• Γνώση 
• Ειδικότητα 
• ∆ιαφάνεια 
• Να είναι υπόλογη στα µέλη της 
• Να διασφαλίσει ότι στάσεις εντός του ίδιου του οργανισµού να µην προκαλούν διακρίσεις 
• Κατάλληλη εθνική νοµοθεσία για τη δηµιουργία και τη λειτουργία τους 
 
5.  Γιατί οι συντεχνίες είναι σε καλύτερη θέση από ότι άλλοι οργανισµοί για να αναπτύξουν 

δράση κατά των διακρίσεων στην εργασία;  
 
• Οι συντεχνίες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη διαλόγου µεταξύ εργαζοµένων 

και εργοδοτών στο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.  
• Οι συντεχνίες µπορούν να αντιπροσωπεύουν συλλογικά τους εργαζόµενους, γεγονός που συχνά 

αποτελεί τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο για να πραγµατωθεί η αλλαγή και η εξαφάνιση των 
διακρίσεων από το χώρο εργασίας.  

• Επειδή οι συντεχνίες έχουν ενσωµατωθεί στο χώρο εργασίας, είναι συνήθως στην καλύτερη 
θέση να εντοπίσουν πρακτικές διακρίσεων στο χώρο εργασίας και να αναλάβουν δράση για να 
καταπολεµήσουν το πρόβληµα.  

 
6.  Ποια είναι τα εµπόδια για τις συντεχνίες και πως µπορούν να ξεπεραστούν;  
 
• Απουσία έννοµου συµφέροντος για να µπορούν να συµµετέχουν στο σχετικό δηµόσιο λόγο. Οι 

συντεχνίες οφείλουν να βεβαιώνονται ότι ενηµερώνουν το άτοµο ή τον οργανισµό που έχει 
έννοµο συµφέρον.  

• Απουσία έννοµου συµφέροντος για να µπορούν να υποβάλλουν παράπονα είτε ατοµικά είτε 
συλλογικά. Οι συντεχνίες µπορούν να υποστηρίζουν και να βοηθούν αυτούς που έχουν έννοµο 
συµφέρον ή να προσπαθήσουν να τροποποιήσουν τους κανόνες.  
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• Αντίληψη πολιτικών δεσµών µε την κυβέρνηση ή µε πολιτικό κόµµα, υπονοµεύοντας µε αυτό 
τον τρόπο την φήµη τους ως ανεξάρτητοι υποστηρικτές των ζητηµάτων ισότητας. Μια 
συντεχνία χρειάζεται να δρα µε τρόπο ούτως ώστε να µη συγκρούεται µε τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα των µελών της για ισότητα και να βεβαιώνεται ότι οι οποιεσδήποτε συνδέσεις της 
µε πολιτικά κόµµατα ή άλλους οργανισµούς ή αγώνες δεν συγκρούονται µε τα δικαιώµατα των 
µελών τους.   

• Παθητικότητα από κάποια µέλη/εργαζόµενους ακόµα και από την ηγεσία σε σχέση µε δράση 
που πρέπει να αναληφθεί για την καταπολέµηση των διακρίσεων  

• Συγκρούσεις των συµφερόντων της πλειοψηφίας των µελών και των συµφερόντων της 
µειοψηφίας.  

• Προσωπικές προκαταλήψεις. 
• Απουσία αποτελεσµατικού ‘συνεταιρισµού’ µεταξύ Κυβέρνησης/ εργοδοτών και συντεχνιών. 

Απουσία αποτελεσµατικής συνεργασίας µε ΜΚΟ.  
• Έλλειψη πρόσβασης σε κάποιες οµάδες του εργατικού δυναµικού ή της ανώτατης διεύθυνσης 

λόγω µη αποτελεσµατικών δοµών, φτωχής οργάνωσης, προτεραιότητες που επιβάλλονται από 
τα έξω, πολιτισµικά εµπόδια ή εµπόδια γλώσσας. Οι συντεχνίες οφείλουν να βεβαιώνονται ότι 
οι ίδιοι οι οργανισµοί τους διαθέτουν πολυµορφία στο εργατικό δυναµικό µε προσωπικό που 
εκπαιδεύτηκε στις ίσες ευκαιρίες και που είναι ενήµερο για την πολιτική και κοινωνική ιστορία 
συµπεριλαµβανοµένου του ιστορικού αποκλεισµού και διακρίσεων ενάντια σε συγκεκριµένες 
οµάδες εντός της κοινότητας και που να διαθέτουν, όπου είναι απαραίτητο, γνώσεις ξένων 
γλωσσών. 

 
 
 
 


