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Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της σύνθεσης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), το 
Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) διαμαρτύρεται έντονα για  τον αποκλεισμό των 
γυναικών από ένα από τους πλέον σημαντικούς θεσμούς της Κυπριακής Πολιτείας. 
 
Για μια ακόμη φορά, παρά τις διακηρύξεις και τις δεσμεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
η γυναικεία συμμετοχή συνεθλίβη από προτεραιότητες, που θεωρούν ήσσονος σημασίας τη 
διάσταση του φύλου ως κριτηρίου για τη δημοκρατική και αποτελεσματική λειτουργία 
ανώτατων συλλογικών οργάνων. 
 
Το χειρότερο είναι που η γυναίκα δεν θα έχει ούτε  λόγο, ούτε ρόλο στην προώθηση και 
εφαρμογή του νέου και σύγχρονου συστήματος δημόσιας διοίκησης που προγραμματίζεται να 
εφαρμοστεί σύντομα μέσα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας, σύμφωνα 
με τις δηλώσεις του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας.  Ο Πρόεδρος τόνισε ότι τα νέα μέλη 
της ΕΔΥ διορίστηκαν «με βάση το ήθος και τα προσόντα τους». Να υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε 
ούτε μια γυναίκα ανάμεσα στο 51% του πληθυσμού της Κυπριακής Πολιτείας με ισάξια 
προσόντα και ήθος;    
 
Το ΕΚΙΦ θεωρεί ότι οι γυναίκες, το 51% των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν υστερούν 
σε ακαδημαϊκά και ηγετικά προσόντα σε σύγκριση με τους άνδρες συμπολίτες τους. Δυστυχώς, 
η πατριαρχικά δομημένη κοινωνία μας συνεχίζει να υποτιμά  τις ικανότητες και δεξιότητες του 
μισού της πληθυσμού, διαφορετικά δεν εξηγείται γιατί δεν διορίστηκε ούτε μια γυναίκα σε δύο 
από τα σημαντικότερα σώματα αποφάσεων όπως η ΕΕΥ (2013) και τώρα η ΕΔΥ (2015). Δεν 
παραβλέπουμε και το γεγονός ότι διορίστηκε μόνο μια γυναίκα στο Υπουργικό Συμβούλιο 
έναντι 10 ανδρών. Αυτό συνιστά απαράδεκτο δημοκρατικό έλλειμμα.  
 
Το ΕΚΙΦ ζητά άμεσα την κατοχύρωση του δικαιώματος της ισότιμης εκπροσώπησης, 
συμμετοχής και ανέλιξης της γυναίκας σε ηγετικές και πολιτικές θέσεις, καθώς και την 
εδραίωση της πολιτικής των ίσων ευκαιριών, χωρίς διακρίσεις ανάμεσα σε άνδρες και 
γυναίκες.   
 
Ευελπιστούμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα συνεργαζόμενα κόμματα θα 
επανεκτιμήσουν τη θέση τους και θα προβούν σε διορθωτικές κινήσεις με την πρώτη ευκαιρία.  
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