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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. Οι ΜΜΕ στην Ε.Ε. και στην Κύπρο

Ο σηµαντικός ρόλος που παίζουν οι ΜΜΕ στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη
των σύγχρονων κοινωνιών είναι ευρύτερα αποδεκτός σε διεθνές, ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο.

Η συνεισφορά των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην οικονοµική ανάπτυξη, στην
απασχόληση και την κοινωνική συνοχή είναι ιδιαίτερα εµφανής στην Ε.Ε. και στη
χώρα µας.

Σύµφωνα µε την πρόσφατη αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ορισµό
των ΜΜΕ., αυτές ταξινοµούνται ως εξής:

Κατηγορία επιχειρήσεων

Αριθµός εργαζοµένων

Κύκλος εργασιών

Μεσαίες

<250

€50 εκατοµµύρια

Μικρές

<50

€10 εκατοµµύρια

Πολύ µικρές

<10

€2 εκατοµµύρια

Με βάση τον παραπάνω ορισµό, περίπου το 92% των επιχειρήσεων στην Ε.Ε. είναι
µικρές και πολύ µικρές (οικογενειακού τύπου επιχειρήσεις), οι οποίες απασχολούν
µέχρι και 10 άτοµα, ενώ το 6% είναι οι µεσαίες.
Η Κύπρος είναι κυριολεκτικά η χώρα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, αφού
σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι επιχειρήσεις που απασχολούν
κάτω από 250 άτοµα, αποτελούν το 99,9% των επιχειρηµατικών µονάδων, ενώ οι
Συντονιστής Εταίρος: Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου

2

Το Έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και κατά 50%
από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία

επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 10 άτοµα, αντιπροσωπεύουν το 94,8% του
συνόλου των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Στη χώρα µας, το κυρίαρχο επιχειρηµατικό µοντέλο αναφέρεται σε ακόµη µικρότερες
επιχειρήσεις, στις επιχειρήσεις δηλαδή που προσδιορίζονται ως «πολύ µικρές» (micro
bussinness) και οι οποίες απασχολούν κάτω των 10 ατόµων.

Β. Η απασχόληση αποτελεί τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο
µείζον θέµα για το οποίο τόσο οι εργοδοτικοί φορείς και ιδιαίτερα η ΟΕΒ όσο και οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλοι φορείς (π.χ ισότητας) επιδεικνύουν ιδιαίτερη
ευαισθησία. Στόχο τους αποτελεί η παρέµβαση και επιρροή στις πολιτικές για την
αγορά εργασίας µε σκοπό την ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης, τη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας και τη µείωση της ανεργίας.

Η πρόσκληση στη οποία ανταποκρίνονται οι φορείς συνίσταται στην εξεύρεση των
βασικών παραγόντων που συµβάλλουν στη δηµιουργία περιβάλλοντος όπου µπορούν
να ευδοκιµήσουν η υγιής επιχειρηµατική πρωτοβουλία και οι αναπτυξιακές
επιχειρηµατικές δραστηριότητες.

Στην Κύπρο ιστορικά και παραδοσιακά η αυτοαπασχόληση αποτέλεσε και συνεχίζει
να αποτελεί δραστηριότητα που ελκύει µεγάλο αριθµό ατόµων.

Προκειµένου να διατηρηθεί, αλλά και να αυξηθεί περαιτέρω σε σωστές βάσεις,
απαιτείται η βαθµιαία µετατροπή της σε βιώσιµη επιχειρηµατική δραστηριότητα.
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Για να συµβεί αυτό απαιτείται ενίσχυση του επιχειρηµατικού πνεύµατος, καλλιέργεια
της καινοτοµίας, αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας, διευκόλυνση της επενδυτικής
ικανότητας και γενικώς καλλιέργεια ευνοϊκού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος,
θέµατα που απασχολούν και την αναθεωρηµένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την
Απασχόληση, σε συνδυασµό µε τη συνειδητή εκ µέρους τους ανάληψη της
κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.

Ως εκ τούτου, για να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά το ζήτηµα της απασχόλησης
δεν αρκούν αποσπασµατικά µέτρα. Είναι ένα σύνθετο πρόβληµα που απαιτεί
σύνθετες λύσεις, συνδυασµό αποτελεσµατικών µεθόδων και τεχνικών, οι οποίες
εξασφαλίζουν:

•

Το συντονισµό οικονοµικών και εκπαιδευτικών πολιτικών

•

Τη βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος και την ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας.

•

Τη διαρκή προσαρµογή των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε
το γνωστικό επίπεδο των εργαζοµένων και οι δεξιότητές που αποκτώνται, να
ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες, που δηµιουργεί η πρόοδος της
τεχνολογίας.

•

Την άρση των υφιστάµενων ανισοτήτων και δυσκολιών πρόσβασης στην
αγορά εργασίας των γυναικών µε τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και
τη διευκόλυνση της χρήσης µορφών απασχόλησης που θα συνδυάζουν
ευελιξία για τις επιχειρήσεις και ασφάλεια για τους εργαζόµενους και τις
εργαζόµενες.

•

Την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας, η οποία εκτός των άλλων
δηµιουργεί και αθέµιτο ανταγωνισµό.

•

Τη µείωση του µη µισθολογικού κόστους της εργασίας µε παράλληλη
διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων.

•

Την εξασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών και την άρση των εµποδίων που
συνδέονται µε τα φύλα στο εσωτερικό των επιχειρήσεων.
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Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, οι νέες µορφές οργάνωσης
της εργασίας, η διαχείριση των αλλαγών στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, η ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ευρύτερα της οικονοµίας,
δηµιουργούν την ανάγκη για σχεδιασµό και εφαρµογή πολιτικών που θα παίρνουν
υπόψη τόσο τα δικαιώµατα και τις ανάγκες των εργαζοµένων όσο και τους στόχους
των επιχειρήσεων.

Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται για όποιον/α ήθελε να υλοποιήσει ένα
πρόγραµµα Επιµόρφωσης στη Συµβουλευτική των Επιχειρήσεων µε τη
διάσταση του φύλου, για την εφαρµογή στο εσωτερικό µιας επιχείρησης που
επιδιώκει να δηµιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για το σχεδιασµό
πολιτικών ισότητας στο εσωτερικό της.
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2. Αναπτύσσοντας τη Συµβουλευτική των Επιχειρήσεων
Γιατί πρέπει να αναλάβουµε ∆ράση;

Ο εντοπισµός των διακρίσεων λόγω φύλου οδήγησε – σε επίπεδο πολιτικών της ΕΕ –
στην άµεση αναγκαιότητα του σχεδιασµού εξειδικευµένων δράσεων και
ολοκληρωµένων πολιτικών για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών στον τοµέα
της απασχόλησης και ιδιαίτερα στην εσωτερική αγορά εργασίας, µε στόχο την ένταξη
των γυναικών στις διαδικασίες της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης.

Τι είναι η Συµβουλευτική των Επιχειρήσεων για την Ισότητα Ευκαιριών µεταξύ
εργαζοµένων ανδρών και γυναικών

Πρόκειται για παροχή πακέτου εξειδικευµένων Συµβουλευτικών Υπηρεσιών προς
Επιχειρήσεις µε σκοπό της ανάπτυξη ενός Σχεδίου Ισότητας (Equality Plan), δηλαδή
ολοκληρωµένων παρεµβάσεων µε σειρά αλληλένδετων ∆ράσεων (Θετικών ∆ράσεων)
στην κατεύθυνση ένταξης της διάστασης της ισότητας στους στόχους, τη λειτουργία
και την οργανωτική δοµή µιας επιχείρησης.

Ποιες οι απαραίτητες προϋποθέσεις;

•

∆έσµευση της ∆ιοίκησης όλων των εργαζόµενων και των εκπροσώπων τους.

•

∆ιαµόρφωση κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών

•

Ενεργή συµµετοχή του ανθρώπινου παράγοντα
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Ποια είναι τα οφέλη της επιχείρησης;

Οι Ίσες Ευκαιρίες……..

βοηθούν στην κερδοφορία της επιχείρησης αφού
•

αξιοποιούν πλήρως το διαθέσιµο ανθρώπινο δυναµικό τους,

•

υποστηρίζουν την προσέλκυση και διατήρηση των καλύτερων
υπαλλήλων/εργαζοµένων,

•

ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη καινοτόµων µεθόδων
οργάνωσης της εργασίας,

•

προσελκύουν περισσότερες γυναίκες πελάτισσες, όταν γνωρίζουν ότι µια
επιχείρηση είναι «Εργοδότης ίσων ευκαιριών».

•

Επιπλέον, βοηθούν στην ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, ενισχύουν το
εταιρικό προφίλ και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στην οικονοµία,
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τι πρέπει να εξασφαλίζει;
Καµία πρωτοβουλία σχετική µε την εφαρµογή ίσων ευκαιριών για τους /τις
εργαζόµενους/ες δεν έχει πιθανότητα να δηµιουργήσει την επιδιωκόµενη εταιρική
κουλτούρα, αν δεν δεσµευθεί ολόκληρος ο πληθυσµός της επιχείρησης. ∆ιότι η
υπόθεση της ισότητας δεν σχετίζεται µε µια συγκεκριµένη διαδικασία ή ένα τµήµα
της επιχείρησης ή µε τα καθήκοντα κάποιας µερίδας εργαζοµένων. Αφορά όλους/ες
µέσα σε µια επιχείρηση και απαιτεί µια νέα επαγγελµατική και κοινωνική
συµπεριφορά και ένα νέο δίκτυο σχέσεων. Η ενεργή συµµετοχή όλων σε µια κοινή
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αναζήτηση και εφαρµογή της ισότητας θα διασφαλίσει ότι όλες οι αλληλεξαρτώµενες
διεργασίες µπορούν να λειτουργήσουν µε τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα,
αποβλέποντας στη συνολική ανάπτυξη. Συγκεκριµένα απαιτείται:
•

Ενηµέρωση των εργαζοµένων για το ζήτηµα της ισότητας συνολικά, εµπλοκή
τους στην εφαρµογή στην πράξη των πολιτικών ισότητας καθώς και συνεχής
ενηµέρωση και αξιολόγηση της εξέλιξης των ενεργειών που υλοποιούνται στο
πλαίσιο του Σχεδίου Ισότητας.

•

Ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση και δέσµευση του επιχειρησιακού σωµατείου,
όπου υπάρχει, στους επιδιωκόµενους στόχους.

•

Η συνεργασία των τµηµάτων, η διοργάνωση τακτικών οµαδικών
συναντήσεων, η διανοµή ενηµερωτικών φυλλαδίων και η διαρκής διάχυση
των αποτελεσµάτων, θα συµβάλει στην ενεργό συµµετοχή όλων!

Ορισµός Υπεύθυνη/ου για την υλοποίηση των δράσεων

Οι υπεύθυνες/οι ισότητας είναι τα άτοµα από την επιχείρηση που θα σχεδιάσουν,
συντονίσουν, παρακολουθήσουν την προώθηση του Σχεδίου Ισότητας στο εσωτερικό
της. Η εργασία αυτή απαιτεί όχι µόνο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση αλλά και
ευαισθητοποίηση γύρω από τα θέµατα της ισότητας µεταξύ εργαζοµένων ανδρών και
γυναικών. Τα άτοµα αυτά µπορεί να προσλαµβάνονται ειδικά για το σκοπό αυτό ή να
εργάζονται ήδη στην επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, είναι προτιµότερο να
κατέχουν υψηλές θέσεις στην ιεραρχία της επιχείρησης, για να µπορούν να
δεσµεύσουν συνολικά την επιχείρηση στις απαραίτητες αποφάσεις.
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Αναζήτηση συνεργασίας

Η συνεργασία της επιχείρησης µε εξωτερικούς συµβούλους που θα επιλέξει για την
εφαρµογή ενός κατάλληλου για αυτήν και ειδικά προσαρµοσµένου στις ανάγκες της,
Σχεδίου Ισότητας, είναι αναγκαία καταρχήν για την επιµόρφωση των στελεχών της.
Στελεχών που θα αναλάβουν το σχεδιασµό σειράς ∆ράσεων και Ενεργειών
λειτουργικά συνδεδεµένων µε τους στρατηγικούς στόχους διοίκησης της επιχείρησης,
την ανάπτυξη συστηµάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης όλων των δεδοµένων
της επιχείρησης κατά φύλο, τη δηµιουργία µονάδας τεκµηρίωσης σε θέµατα ισότητας
καθώς και την εφαρµογή εξειδικευµένων τεχνικών και εργαλείων διαχείρισης
ανθρώπινων πόρων.

Πως διαµορφώνεται το «πακέτο» των παρεµβάσεων;

Οι Σύµβουλοι θα πρέπει να προτείνουν στην επιχείρηση ένα πακέτο παρεµβάσεων
ανάλογα µε τις ανάγκες της και τα διαπιστωµένα προβλήµατα των γυναικών
εργαζοµένων της, µεταξύ ενός συνόλου ενεργειών – παρεµβάσεων.

Η επιχείρηση µπορεί να επιλέξει είτε ολόκληρο το πακέτο, δηλαδή το σχεδιασµό
µέτρων σε όλα τα πεδία παρέµβασης είτε σε ορισµένα από αυτά, όπως:

•

Το σχεδιασµό πολιτικών προσλήψεων και αξιολόγησης προσωπικού χωρίς
διακρίσεις φύλου

•

Το σχεδιασµό πολιτικών που προωθούν την ανέλιξη των γυναικών στην
επαγγελµατική ιεραρχία και ανάληψη θέσεων ευθύνης

•

Την εξασφάλιση στη πράξη της ίσης αµοιβής για εργασία ίσης αξίας.

•

Το σχεδιασµό νέων µορφών διοίκησης προσωπικού και ειδικότερα ανάπτυξης
ανθρωπίνων πόρων λαµβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου.
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•

Νέες µορφές οργάνωσης της εργασίας – ανάπτυξη κουλτούρας ισότητας
ευκαιριών στην επιχείρηση.

•

Το σχεδιασµό οργανωτικών αλλαγών που στοχεύουν στη διευκόλυνση
ανδρών και γυναικών στο συνδυασµό της επαγγελµατικής και οικογενειακής
ζωής, συµπεριλαµβανοµένης και της δυνατότητας ίδρυσης παιδικών σταθµών
ή και υπηρεσιών στήριξης της οικογένειας.

•

Την ενίσχυση της ισότητας µέσω προγραµµάτων δια βίου κατάρτισης για τις
γυναίκες.

•

Την ανάπτυξη υποστηρικτικών υπηρεσιών για την προώθηση της ισότητας
(ενδυνάµωση των γυναικών, παροχή εξειδικευµένων προγραµµάτων
κατάρτισης κ.α)

•

Την ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζοµένων σε ζητήµατα ισότητας
µεταξύ ανδρών και γυναικών.

…Ευαισθητοποιείται το στελεχικό δυναµικό της επιχείρησης. Αντιλαµβάνονται
πως:
Αν και πρόκειται για ∆ράσεις πάνω σε θέµατα ισότητας µεταξύ των δύο φύλων µε
αντικειµενικό στόχο την ευαισθητοποίησή τους σχετικά µε τις διακρίσεις που
υφίστανται οι γυναίκες στο χώρο εργασίας τους, ωστόσο οι έµφυλες ανισότητες δεν
είναι οι µόνες που οι γυναίκες βιώνουν. Άλλες διακρίσεις όπως φυλής, ηλικίας,
θρησκείας, κοινωνικού στάτους, σεξουαλικής προτίµησης ή φυσικής κατάστασης
µπορεί και πρέπει να ξεπεραστούν.

Στόχος του προγράµµατος πρέπει να είναι η ενθάρρυνση όλων όσων
συµµετέχουν να εργασθούν από κοινού για την επαγγελµατική ανάπτυξη
όλων των εργαζοµένων σε µια επιχείρηση, ανδρών και γυναικών. Οι
πολιτικές ισότητας είναι υπέρ των γυναικών και όχι κατά των ανδρών!
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…και θέτει έµφυλους επιχειρηµατικούς στόχους:
•

επιτεύξιµους

•

µετρήσιµους

•

θετικούς και αναπτυξιακούς

•

προσανατολισµένους στη δράση

- Συνδεδεµένους:
α) µε την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού
β) µε το επιχειρηµατικό κέρδος

…Μετά από αυτό τα στελέχη διαθέτουν:
► ενηµέρωση/πληροφόρηση σχετικά µε τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για
την ισότητα στο χώρο εργασίας
► εξοικείωση µε τις πηγές πληροφόρησης προκειµένου να παρακολουθούνται οι
εξελίξεις αναφορικά µε τις πολιτικές ισότητας, την εφαρµογή και τα
αποτελέσµατα τους
► Ευαισθητοποίηση σε θέµατα διακρίσεων φύλου στο χώρο εργασίας
► Τα βασικά πεδία παρέµβασης για την προώθηση της ισότητας σε ένα
εργασιακό χώρο, όπως: προσλήψεις και προαγωγές, επαγγελµατική
κατάρτιση/επιµόρφωση, άρση του οριζόντιου και κάθετου επαγγελµατικού
διαχωρισµού (γυάλινη οροφή), εναρµόνιση επαγγελµατικής και οικογενειακής
ζωής, καταπολέµηση του φαινοµένου της σεξουαλικής παρενόχλησης κ.α.
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Σχ.1. Συµβουλευτικές/ηγετικές ικανότητες στελεχών κατά τον Marjo Van
Boeschoten

Βλέπουµε το όλον

Εστιάζουµε σε

(σύνολο)

πραγµατικές
ανάγκες

Ενθαρρύνουµε

Προκαλούµε

και
υποστηρίζουµε

Συνδέουµε το νέο

Κάνουµε µικρά

µε το παλιό

βήµατα
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…Εφόσον το επιθυµούν τα στελέχη εµβαθύνουν περισσότερο στα παρακάτω
θεµατικά πεδία:

1η φάση
•

•

2η φάση

Θεσµικό πλαίσιο (κυπριακό –

mainstreaming: διττή στρατηγική

Η αναγκαιότητα των Σχεδίων

προσέγγιση
•

Πολιτικές – προγράµµατα και

για την εφαρµογή πολιτικών

πρωτοβουλίες για την προώθηση

ισότητας στις επιχειρήσεις

της Ισότητας στις επιχειρήσεις

Σχέδια Ισότητας (equality plans)

•

κυπριακών και ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων
•

Θετικές ∆ράσεις – gender

ευρωπαϊκό)

Ισότητας: Βασικές προϋποθέσεις

•

•

Πολιτικές ισότητας στην εταιρική
διακυβέρνηση

•

Καλές πρακτικές – case studies –

Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων

σε επιχειρήσεις:

στην προώθηση πολιτικών

παρουσίαση/συζήτηση

ισότητας

Όλη η συµβουλευτική διαδικασία τείνει να καταδείξει γεγονότα που µέχρι
πρόσφατα περνούσαν απαρατήρητα όπως:

•

Οι ηγετικές (ανδρικές) κουλτούρες στο πλαίσιο των επιχειρήσεων

•

Οι δευτερεύουσες (γυναικείες) κουλτούρες στο πλαίσιο των επιχειρήσεων

•

Οι άνισοι όροι εισόδου των γυναικών στις επιχειρήσεις ειδικότερα και στην
αγορά εργασίας γενικότερα
Συντονιστής Εταίρος: Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου
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•

Τα εµπόδια εξέλιξης ή καριέρας που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες στο
εσωτερικό των επιχειρήσεων γνωστά και ως «γυάλινος τοίχος», «γυάλινη
οροφή», «κολλώδες πάτωµα»

•

Τον «αρσενικό» χαρακτήρα των εργασιακών σχέσεων (ωράρια, έλλειψη
ευελιξίας κλπ.)

…και να βοηθάει τα στελέχη να κατανοήσουν, πως οι προκαταλήψεις και τα
στερεότυπα που συνδέονται µε το φύλο έχουν σας συνέπεια:

Την απώλεια ταλέντων, δεξιοτήτων, εµπειριών, φιλοδοξιών και δυνατοτήτων
προσφοράς που κρίνονται ως εντελώς απαραίτητα για την επιχείρηση, τους
µακροπρόθεσµους στόχους της και το επιχειρηµατικό της κέρδος.

Και µη ξεχνάµε πως η ανθρώπινη συµπεριφορά επηρεάζεται από:

•

Πολιτισµικούς παράγοντες: κουλτούρα, υποκουλτούρα, κοινωνικό φύλο,
κοινωνική τάξη

•

Κοινωνικούς: οµάδες αναφοράς, οικογένεια, κοινωνικοί ρόλοι, status

•

Προσωπικούς: ηλικία, φάση κύκλου ζωής, προσωπικότητα, βαθµός
αυτοεκτίµησης

•

Ψυχολογικούς: παρώθηση, αντίληψη, µάθηση, στάσεις, «πιστεύω»

Συντονιστής Εταίρος: Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου
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Η αδιαφορία και ο δισταγµός απέναντι στα φορτία αξιών, τα ανθρώπινα φορτία της
Ευρώπης του Ανθρώπου, είναι τα µόνα που δεν έχουν θέση στο ιστορικό µωσαϊκό
των ευρωπαϊκών λαών
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