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1. Εισαγωγή: Μετανάστριες στην Κύπρο 
 

Στην Κύπρο, υπάρχουν 24,8 μετανάστες ανά 1000 κατοίκους στη χώρα1. Ο αριθμός των μεταναστών στην 
Κύπρο ήταν 17.391 το 2016, από 15.183 το 2015. 
 
Τους πρώτους τρεις μήνες του 20192, συνολικά 31.016 ΥΤΧ δούλευαν στην Κύπρο σε τομείς όπως η γεωργία, 
οι οικοδομές, η επισκευή αυτοκινήτων, η ξενοδοχειακή βιομηχανία και οι οικιακές δραστηριότητες. Οι 
περισσότεροι από τους ΥΤΧ απασχολούνται σε οικιακές δραστηριότητες (13.150 ΥΤΧ), εκ των οποίων η 
συντριπτική πλειονότητα είναι γυναίκες. 
 
Σύμφωνα με τον Πρόδρομο Παναγιωτόπουλο (2005)3, μια πιθανή ερμηνεία του πλαισίου για τον 

αυξανόμενο ρόλο των αλλοδαπών οικιακών εργαζομένων στην Κύπρο μπορεί να βρίσκεται στις άμεσες και 

έμμεσες επιπτώσεις της ταχείας οικονομικής ανάπτυξης και της αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Η 

Κύπρος γνώρισε ένα «οικονομικό θαύμα» κατά την περίοδο 1976-1984, όπου σημειώθηκε η επέκταση του 

τουρισμού και των βιομηχανιών ένδυσης.  

Η αυξανόμενη ζήτηση για οικιακές βοηθούς, σε συνδυασμό με την έλλειψη εργατικού δυναμικού στη 

βιομηχανία και τον τουρισμό, δημιούργησαν τις συνθήκες που μετέτρεψαν την κυπριακή οικονομία από 

έναν εξαγωγέα εργασίας σε μια οικονομία που εξαρτάται όλο και περισσότερο από την εργασία των 

μεταναστών. Οι μετανάστες εργαζόμενοι αποτελούν το 5,3% του εργατικού δυναμικού το 1995 και το 7,2% 

το 1998. 

Οι περισσότεροι μετανάστες εργάζονται σε ένα στενό φάσμα τομέων και όπου το φύλο διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο, με περισσότερους από τους μισούς να εργάζονται στη μεταποίηση, τον τουρισμό ή σε 

ιδιωτικά νοικοκυριά. Οι περισσότερες γυναίκες απασχολούνται από ιδιωτικά νοικοκυριά ως οικιακές βοηθοί 

και φροντίστριες, ή στον τουριστικό τομέα ως καθαρίστριες και προσωπικό κουζίνας.  

Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Χαραλαμπίδου -Σολωμή et. al (2019)4, 

σχετικά με τη δημογραφική κατάσταση των μεταναστριών στην Κύπρο, εξήχθησαν τα ακόλουθα 

δεδομένα: 

- Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (93%) κυμαινόταν από 18-55 ετών και το 37% ήταν στην κατηγορία 
των 26-35 ετών 

- Όσον αφορά την εκπαίδευση, το 32% των μεταναστριών ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ενώ το 26% ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίου και το 4% είχαν μεταπτυχιακό.  

- Μόνο το 8% δεν είχε ολοκληρώσει τη δημοτική εκπαίδευση  
- Η πλειονότητα των γυναικών μεταναστριών στην έρευνα (63%) ήταν είτε παντρεμένες, 

διαζευγμένες ή χήρες, και μόνο το 36% ήταν άγαμες. 
- Περισσότερες από τις μισές γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι είχαν παιδιά 

(58%). 

 
1 Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για τη μετανάστευση και τον πληθυσμό των μεταναστών από την Eurostat (δεδομένα που 

εξήχθησαν τον Φεβρουάριο του 2020) 
2 Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, Απασχόληση κατά εθνικότητα, οικονομική δραστηριότητα και φύλο  
3 The globalisation of care: Filipina domestic workers and care for the elderly in Cyprus 
4 Female Immigrants in Cyprus–profile, obstacles, needs, aspirations 



  

- Η πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν Υπήκοοι Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) που 
προέρχονταν από την Ασία (49%), ακολουθούμενοι από γυναίκες από τις πρώην χώρες της 
Σοβιετικής Ένωσης (23%). 

- Η γνώση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας κυμάνθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα με μέσο όρο 2,63.   
- Η πλειονότητα των γυναικών δήλωσε καθόλου ή πολύ περιορισμένη γνώση της Ελληνικής γλώσσας. 
- Ο κύριος λόγος μετανάστευση ήταν η αναζήτηση εργασίας (77%).   
- Οι μετανάστριες εργάζονταν κυρίως ως οικιακοί εργαζόμενοι (54%), ακολουθούμενες από γυναίκες 

που εργάζονταν σε πωλήσεις (14%) και στην περίθαλψη (6%). 
- Τα περισσότερα από τα επαγγέλματα που οι μετανάστριες μπορούσαν να εξασφαλίσουν στην 

Κύπρο ήταν θέσεις χαμηλού επιπέδου.  
 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, οι περισσότεροι μετανάστες στην Κύπρο είναι γυναίκες που εργάζονται ως 

επί το πλείστον ως οικιακές βοηθοί ή / και φροντίστριες. Τα συμπεράσματα της έκθεσης ENAR δείχνουν ότι 

οι διακινούμενοι εργαζόμενοι κερδίζουν συστηματικά λιγότερα την ώρα από τους ντόπιους πολίτες και η 

έκθεση έχει επίσης εκθέσει τη σοβαρή εκμετάλλευσή τους λόγω της ευρείας αποδοχής της προβολής και 

της χρήσης των μεταναστών ως φθηνού εργατικού δυναμικού. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έκθεσης για 

την Κύπρο αποκάλυψαν θεσμικές αδυναμίες που υπογραμμίζουν το γεγονός ότι τα περιστατικά για 

διακρίσεις και ρατσισμό στην απασχόληση στην πραγματικότητα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που 

καταλήγουν σε επίσημες καταγγελίες. Επιπλέον, τα πρόσφατα εγκλήματα με θύματα μετανάστριες στην 

Κύπρο υπογραμμίζουν την ανεπάρκεια του νομικού και κοινωνικού συστήματος για τη μεταχείριση αυτών 

των ατόμων με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, τονίζοντας περαιτέρω τις δύσκολες συνθήκες 

διαβίωσης και απασχόλησης των γυναικών μεταναστριών στην Κύπρο.  

Στην Κύπρο, δεν υπάρχουν πρόσφατα επίσημα στοιχεία5 που να αποκαλύπτουν τις συγκεκριμένες 

εθνικότητες των μεταναστριών στην Κύπρο. Ωστόσο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασύλου 6, το 2018, οι 10 

πρώτες χώρες προέλευσης των αιτούντων άσυλο στην Κύπρος ήταν:  

• Συρία, 

• Ινδία, 

• Μπαγκλαντές, 

• Πακιστάν, 

• Καμερούν, 

• Αίγυπτος, 

• Βιετνάμ, 

• Γεωργία, 

• Ιράκ, 

• Σρι Λάνκα, 

• Άλλο (Δεν διευκρινίζεται). 

Όσον αφορά την αντιμετώπιση της κατάστασης των γυναικών μεταναστριών στην Κύπρο, αυτό είναι ένα 

ζήτημα που δεν αντιμετωπίζεται στην Κύπρο. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές για τις γυναίκες 

μετανάστριες εργαζόμενες στην Κύπρο, αν και αυτή η ομάδα-στόχος έχει διαφορετικές ανάγκες και 

προτεραιότητες από τους μετανάστες εργάτες γενικά.  

 
5 Μια πρόσφατη έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου αποκαλύπτει τις στατιστικές του εργατικού δυναμικού της Κύπρου το 

2018, χωρίζοντας το εργατικό δυναμικό σε τρεις κατηγορίες: Κύπριους, υπηκόους της ΕΕ και υπηκόους τρίτων χωρών. 
6 http://www.moi.gov.cy/moi/asylum/asylumservice.nsf/asylumservice18_en/asylumservice 18_en?OpenDocument  

http://www.moi.gov.cy/moi/asylum/asylumservice.nsf/asylumservice18_en/asylumservice18_en?OpenDocument


  

Ο Trimikliniotis and Fulias-Souroulla (2006)7 διαπίστωσαν ότι «Στην πραγματικότητα, μπορούμε να 

αναφερθούμε σε ένα "αίνιγμα ένταξης-μετανάστευσης" ως βασικό χαρακτηριστικό της γενικής πολιτικής 

της Κύπρου, δεδομένου ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κατοχυρωμένη "πολιτική ένταξης". 

Επιπλέον, υπάρχει τέτοιος βαθμός κατακερματισμού και προβληματικός συντονισμός μεταξύ της ρύθμισης 

των ζητημάτων της μετανάστευσης, της εργασίας / της απασχόλησης και της κοινωνικής ασφάλισης / 

κοινωνικής πρόνοιας, των θεμάτων υγείας και των εκπαιδευτικών θεμάτων […] (7). 

Επιπλέον, η γλωσσική κατάρτιση είναι ένα βασικό ζήτημα σε σχέση με την κοινωνική ένταξη της ομάδας 

στόχου. Πολύ λίγοι, αν υπάρχουν, μετανάστες/ριες που φτάνουν στην Κύπρο μιλούν τη γλώσσα. Τα 

μαθήματα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες/ριες διατίθενται μέσω προγραμμάτων στα Κέντρα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης. Και τα δύο ιδρύματα ανήκουν  στο 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Τα προγράμματα που προσφέρονται μέσω των δύο 

ιδρυμάτων προωθούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων και τη δια βίου μάθηση μόνο στα ελληνικά, με 

εξαίρεση τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς. Ως εκ τούτου, οι μετανάστες/ριες που δεν 

μιλούν ελληνικά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν άλλες τάξεις για εκπαίδευση και διά βίου μάθηση. Τα 

μαθήματα του προγράμματος «Ελληνικά για αλλοδαπούς» στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

προσφέρονται στα Αγγλικά και τα Ρωσικά. Επομένως, οι μετανάστες/ριες που ενδιαφέρονται να 

παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα πρέπει να έχουν την κατάλληλη γνώση είτε αγγλικής είτε ρωσικής 

γλώσσας. Υπάρχουν επίσης σχετικές πρωτοβουλίες από ιδιωτικούς οργανισμούς ή ΜΚΟ, κυρίως μέσω 

προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τέτοια προγράμματα δεν 

προσφέρονται σε τακτική βάση. 
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2. Το καθεστώς απασχόλησης των μεταναστριών στην 

Κύπρο 
 

Κατά τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 21ου αιώνα, η Κύπρος έγινε χώρα υποδοχής για χιλιάδες 

οικονομικούς μετανάστες και πρόσφυγες. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της συρρίκνωσης του γεωργικού τομέα, 

της οικονομίας της χώρας που εξαρτάται περισσότερο από τον τουρισμό, τις υπηρεσίες και τις τραπεζικές 

συναλλαγές, καθώς η Κύπρος έγινε επίσημο κράτος-μέλος της ΕΕ το 2004 και προσχώρησε στην ευρωζώνη 

το 2008. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα αυξανόμενο αριθμό γυναικών μεταναστριών που εισήλθαν και 

εισέρχονται στην κυπριακή αγορά εργασίας.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat8 από το 2017, η Κύπρος κατατάσσεται τρίτη στο ποσοστό υποδοχής 

μεταναστών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ (24,8 ανά 1000 κατοίκους). Αυτός είναι ένας αρκετά μεγάλος 

αριθμός για μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος. Επιπλέον, ο πληθυσμός της μετανάστευσης στην Κύπρο (όπως 

και σε άλλες χώρες) γίνεται όλο και περισσότερο 'θηλυκός'. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου9, το 2018, περίπου 23.450 άνδρες και 21.200 

γυναίκες από χώρες της ΕΕ εργάζονταν στην Κύπρο. Ομοίως, περίπου 12.400 άνδρες και 17.500 γυναίκες 

που ήταν υπήκοοι εκτός ΕΕ είχαν δουλειά στην Κύπρο το 2018. 

Όσον αφορά τα ποσοστά ανεργίας το 2018, περίπου 2.300 άνδρες και 2.260 γυναίκες από χώρες της ΕΕ ήταν 

άνεργοι. Για υπηκόους τρίτων χωρών, 1335 άνδρες και 926 γυναίκες που προέρχονταν από χώρες εκτός ΕΕ 

ήταν άνεργοι το 2018. Η έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου δεν διευκρινίζει τις εθνικότητες των δύο 

ομάδων (υπήκοοι ΕΕ / υπήκοοι τρίτων χωρών), οι οποίοι καθιστά ακόμη πιο δύσκολο τον εντοπισμό των 

κατηγοριών που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα δυσκολίες όσον αφορά την ένταξή τους στην αγορά 

εργασίας.  

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την κατάσταση κάθε μετανάστη (για ΥΤΧ), τους επιτρέπεται 

να εργάζονται σε συγκεκριμένους τομείς, που ορίζονται από το νομικό πλαίσιο της Κύπρου. Προκειμένου 

να εργαστεί υπήκοος τρίτης χώρας στην Κύπρο, πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει εργασία και στη συνέχεια να 

φτάσει στη χώρα. Έχοντας αυτό υπόψη, δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία σχετικά με την ανεργία των 

μεταναστών ΥΤΧ (γυναικών) που προέρχονται από συγκεκριμένες χώρες. Ωστόσο, έχοντας το καθεστώς του 

αιτούντος άσυλο, το καθεστώς του πρόσφυγα ή του φοιτητή παίζει ρόλο στον τύπο εργασίας που μπορούν 

να βρουν αυτά τα άτομα. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να δείχνουν ακριβώς τα ποσοστά 

ανεργίας των παραπάνω.  

Σύμφωνα με το άρθρο "Γυναίκες Μετανάστριες στην Κύπρο - προφίλ, εμπόδια, ανάγκες, φιλοδοξίες”10, το 

οποίο βασίζεται στα ευρήματα ενός ερευνητικού προγράμματος του Κυπριακού Ερευνητικού Κέντρου (EKIF) 

το οποίο στοχεύει, μέσω των απόψεων των μεταναστριών που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο, να 

σκιαγραφήσει το προφίλ της οικονομικής γυναίκας μετανάστριας, εντοπίζοντας τα μειονεκτήματα στο 

κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον και επισημαίνοντας τις ανάγκες της για προσωπική και επαγγελματική 

ανάπτυξη προκειμένου να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες της. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω της χρήσης 

ενός ανώνυμου ερωτηματολογίου με 1702 απαντήσεις.  

 
8 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics 
9 Labour Force Survey, 2018 
10 Solomi et. al, Female Immigrants in Cyprus – profile, obstacles, needs, aspirations (2010).  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics


  

 

Στοιχεία εργοδότησης 

Σύμφωνα με την έρευνα, ο κύριος λόγος για τη μετανάστευση είναι η αναζήτηση εργασίας (77%). Η 

πλειονότητα των γυναικών μεταναστριών δήλωσε ότι εργάζεται ως επί το πλείστον σε πλήρη απασχόληση 

(87%). 

Οι μετανάστριες εργάζονται κυρίως ως οικιακοί βοηθοί (54%), ακολουθούμενες από γυναίκες που 

απασχολούνται σε πωλήσεις (14%) και στη φροντίδα (6%). Τα περισσότερα από τα επαγγέλματα που 

μπορούν να εξασφαλίσουν οι μετανάστριες στην Κύπρο είναι θέσεις χαμηλού επιπέδου όπως σερβιτόρα, 

κομμώτρια και μάγειρες. Μικρές εξαιρέσεις ισχύουν για όσους έχουν προσόντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.    

Χώρα προέλευσης των μεταναστριών στην Κύπρο

 

Οι μισθοί που λαμβάνουν οι μετανάστριες είναι πολύ χαμηλοί, με μέσο όρο 599 ευρώ το μήνα. Η 

πλειονότητα των συμμετεχόντων στη μελέτη (51%) έλαβε 200-500 ευρώ. Μηνιαίους μισθούς που 

ξεπερνούσαν τα 1100 ευρώ εξασφάλισαν μόνο το 9% των γυναικών. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι το 

3% του δείγματος ανέφερε μισθό κάτω των 200 ευρώ, ενώ μόνο το 2% ανέφερε μισθούς άνω των 2000 

ευρώ.  

Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους ένα τμήμα γυναικών μεταναστριών δεν απασχολούνται στην 

Κύπρο, οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν διάφορους λόγους, όπως φαίνεται παρακάτω στο 



  

διάγραμμα.

 

 

Εργασιακά δικαιώματα και ανθρώπινα δικαιώματα 

Αφού η Κύπρος έγινε επίσημο κράτος μέλος της ΕΕ, το 2004, ενέκρινε αρκετές οδηγίες της ΕΕ που 

αφορούσαν πολιτικές μετανάστευσης για την εργασία και τη διαμονή στη χώρα. Παρά τις πολλαπλές 

οδηγίες της ΕΕ και την εθνική νομοθεσία, οι μετανάστριες εργαζόμενες στην Κύπρο αντιμετωπίζουν de facto 

δυσκολίες. Συγκεκριμένα, όλες οι γυναίκες που συμμετείχαν στην προαναφερθείσα έρευνα ισχυρίστηκαν 

ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα και διακρίσεις στην απασχόληση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 

αξιοπρέπεια και την αποδοχή τους από την τοπική κοινότητα. Σύμφωνα με την έρευνα, οι κύριες προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες είναι οι χαμηλοί μισθοί, οι διακρίσεις, ο υπερβολικός φόρτος 

εργασίας, τα γλωσσικά εμπόδια, η δυσαρέσκεια με το είδος της εργασίας, η ακατάλληλη στάση του 

εργοδότη, η σεξουαλική παρενόχληση και το υψηλό κόστος ζωής.  

 

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι το σύστημα ενθαρρύνει τη συνέχιση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μετανάστριες που εργάζονται στην Κύπρο, θεωρώντας ότι είναι αόρατα. Το 

2019, μια υπόθεση κατά συρροή δολοφονίας11 εις βάρος γυναικών μεταναστριών στην Κύπρο αποκάλυψε 

 
11 https://www.bbc.com/news/world-europe-48110874 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48110874


  

την κακοποίηση και τις προκλήσεις των μεταναστριών που εργάζονται και ζουν στην Κύπρο. Σύμφωνα με το 

άρθρο του BBC, «Η υπόθεση έχει αποκαλύψει ένα εκμεταλλευτικό σύστημα που επιτρέπει σε δεκάδες 

χιλιάδες μετανάστριες να εργάζονται ως υπηρέτριες σε συνθήκες που οι κριτικοί έχουν περιγράψει ως 

παρόμοια με τη σύγχρονη δουλεία».  

      



  

3. Πόροι και εμπόδια στην απασχόληση βασικών 

ομάδων μεταναστριών 
 

Αφού συμβουλευθήκαμε διάφορα ακαδημαϊκά άρθρα και έρευνες, καθώς και από την προσωπική επαφή 

που είχαμε την ευκαιρία να έχουμε με μετανάστριες εργαζόμενες στην Κύπρο και με συζήτηση / 

συνεντεύξεις με σχετικούς φορείς, καταφέραμε να εντοπίσουμε τα ακόλουθα εμπόδια που περιορίζουν 

αυτή την ομάδα-στόχο από την εύρεση (αξιοπρεπής) απασχόλησης στη χώρα: 

- Αναντιστοιχία μεταξύ των προσόντων τους / της προηγούμενης εκπαίδευσης και του είδους της 

εργασίας που μπορούν να βρουν στην Κύπρο. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά δύσκολο να επικυρωθούν 

οι δεξιότητές τους που αποκτήθηκαν από προηγούμενη εκπαιδευτική εμπειρία ώστε να είναι 

σύμφωνες με το κυπριακό πλαίσιο.  

- Έλλειψη γνώσης της ελληνικής γλώσσας: παρόλο που υπάρχουν κάποια μαθήματα ελληνικής 

γλώσσας που προσφέρονται στην Κύπρο, υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ της τυπικής σύγχρονης 

ελληνικής γλώσσας που διδάσκεται στην τάξη και της κυπριακής διαλέκτου που ομιλείται 

προφορικά σε ολόκληρο το νησί. Ορισμένες μετανάστριες εργαζόμενες, με πολύ καλή γνώση της 

αγγλικής, έχουν εκφράσει τις μεγάλες τους δυσκολίες στην εκμάθηση ελ ληνικών για τον 

προαναφερθέντα λόγο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες 

βρίσκονται στην Κύπρο για πάνω από πέντε χρόνια και ήταν πρόθυμες να μάθουν τη γλώσσα, αλλά 

εξέφρασαν επίσης την απογοήτευσή τους για τα μαθήματα που τρέχουν πολύ γρήγορα αντί να 

συμβαδίζουν με την πρόοδο όλων των μαθητών . Σύμφωνα με τους Solomi et al., Ο τρίτος πιο 

δημοφιλής λόγος για τον οποίο οι μετανάστριες που διαμένουν στην Κύπρο δεν εργάζονται είναι η 

ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.  

- Το γεγονός ότι έχουν παιδιά θέτει επίσης ένα επιπλέον εμπόδιο στις ευκαιρίες απασχόλησης των 

μεταναστριών στην Κύπρο. Η κυβέρνηση δεν προσφέρει ευκαιρίες για φροντίδα παιδιών στους 

εργαζόμενους γονείς, και αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τις μετανάστριες που  περιλαμβάνουν 

και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Αυτό σημαίνει ότι για να εργαστούν, πρέπει να βρουν έναν τρόπο 

να παρέχουν φροντίδα στα παιδιά τους, τουλάχιστον πριν ξεκινήσουν το σχολείο. Από την 

επαγγελματική μας εμπειρία, όταν διοργανώνουμε 1-2 ώρες εκπαιδεύσεων στο πλαίσιο των έργων 

μας, απευθυνόμενοι στις γυναίκες μετανάστριες ως συμμετέχοντες, συχνά ακούμε από γυναίκες 

που ενδιαφέρονται ότι παρόλο που θα ήθελαν, δεν μπορούν να παρευρεθούν λόγω υποχρεώσεων 

που σχετίζονται με τα παιδιά τους. Η έλλειψη μιας αξιοπρεπούς εναλλακτικής φροντίδας παιδιών 

περιορίζει λοιπόν την ανάπτυξή τους.  

- Έλλειψη γνώσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν ως διακινούμενοι εργαζόμενοι 

στην Κύπρο και επιπλέον, έλλειψη γνώσης σχετικά με την υπεύθυνη αρχή που μπορούν να 

στραφούν σε περίπτωση που πέσουν θύματα κακοποίησης ή / και οποιασδήποτε άλλης 

παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους (επαγγελματική εκμετάλλευση, σεξουαλική 

κακοποίηση, βία κ.λπ.) 

- Τάση να βιώνουν ρατσισμό, διακρίσεις και προκαταλήψεις από τους εργοδότες και την κοινωνία 

στο σύνολό της. Σύμφωνα με τους Solomi et al., στη διαδικτυακή έρευνα που απάντησαν οι 

μετανάστριες, η συντριπτική πλειοψηφία αναγνώρισε ότι έπεσαν θύματα τουλάχιστον μιας από τις 

παραπάνω περιπτώσεις. Επιπλέον, ο Τριμικλιώτης, στο άρθρο12 του, επισημαίνει επίσης τον βαθύ 

 
12 Trimicliniotis, Nicos. “Racism and New Migration to Cyprus: The Racialisation of Migrant Workers.” Into the Margins: Exclusion 

and Migration in Southern Europe, 1999, Avebury.  



  

ρατσισμό που υπήρχε στην Κύπρο έναντι των μεταναστριών εργαζομένων. Ο Τριμικλινιώτης γράφει 

για μια υπόθεση που δημοσιεύτηκε «Σε μία έκθεση (Ο Φιλελεύθερος 14.2.97) παρουσιάζεται η 

υπόθεση μιας γυναίκας από Σρι Λάνκα, η οποία εργαζόταν από τις 7:00 π.μ. έως τις 10:00 μ.μ. κάθε 

μέρα εκτός Κυριακής, εξυπηρετώντας τέσσερις συγγενεικές οικογένειες με πολύ χαμηλή αμοιβή. Το 

παράδειγμα δείχνει πώς συνεργάζονται ο ρατσισμός, η τάξη και η καταπίεση και πώς πρέπει να δει 

κανείς τη θέση αυτών των ατόμων από συγκεκριμένες οπτικές γωνίες: φυλή, τάξη και φύλο» (14). 

Είναι ενδιαφέρον ότι παρόλο που αυτή η υπόθεση προέρχεται από το 1997, πριν από περισσότερα 

από είκοσι χρόνια, αυτό το είδος ρατσισμού και σεξισμού εξακολουθεί να είναι  πολύ εμφανές και 

ριζωμένο στην κυπριακή κοινωνία. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα προαναφερθέντα εμπόδια παρατηρούνται σε όλες τις γυναίκες 

μετανάστριες, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ συγκεκριμένων εθνικοτήτων.  

Σύμφωνα με τους Solomi et al., η κατανομή του δείγματος της έρευνας, όσον αφορά την ηλικία, κυμαινόταν 

από τους κάτω των 18 ετών έως τους άνω των εξήντα ετών. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (93%) 

κυμαινόταν μεταξύ 18-55 ετών με το 37% να ανήκει στην κατηγορία 26-35 ετών. Όσον αφορά την 

εκπαίδευση, το 32% των μεταναστριών ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 26% ήταν 

απόφοιτοι πανεπιστημίου και το 4% δήλωσαν απόφοιτοι μεταπτυχιακών σπουδών. Μόνο το 8% δεν έχει 

αποφοιτήσει από τη δημοτική εκπαίδευση. 

Η πλειοψηφία των γυναικών μεταναστριών στην έρευνα (63%) ήταν είτε παντρεμένες (50%), διαζευγμένες 

(7%), είτε χήρες (6%) και 36% ήταν άγαμες. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι περισσότερες από τις μισές 

γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι έχουν παιδιά (58%). 

Οι περισσότερες από τους ερωτηθείσες της έρευνας δήλωσαν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που 

αντιμετωπίζουν είναι ο χαμηλός μισθός. Περαιτέρω στατιστική ανάλυση δείχνει ότι το 70% των 

ερωτηθείσων, οι οποίοι έχουν μηνιαίο μισθό κάτω των 500 ευρώ, προέρχονταν κυρίως από χώρες της Ασίας 

και της Αφρικής (52% και 27% αντίστοιχα). Άλλα συναφή προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι ο 

υπερβολικός φόρτος εργασίας, η δυσαρέσκεια για το είδος της εργασίας και η ακατάλληλη στάση των 

εργοδοτών. Οι δυσμενείς διακρίσεις και η σεξουαλική παρενόχληση αναφέρονται επίσης στις προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει αυτή η ομάδα-στόχος, οι οποίες καθίστανται επιπρόσθετο εμπόδιο στην προσπάθειά 

τους να βρουν εργασία στην Κύπρο. 

Είναι ενδιαφέρον να τονίσουμε ότι οι γνώσεις των μεταναστριών σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά τους 

είναι αρκετά περιορισμένες. Μία στις δύο ερωτηθείσες απάντησε ότι δεν γνωρίζει τα δικαιώματά της. Η 

έρευνα έδειξε από περαιτέρω ανάλυση, ότι το ποσοστό της άγνοιας είναι ιδιαίτερα υψηλό (75%) μεταξύ 

των ηλικιών κάτω των 18 και άνω των 56 ετών. Επιπλέον, η έλλειψη γνώσης σχετικά με την υπεύθυνη αρχή 

μπορούν να στραφούν σε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους είναι επίσης ένας 

άλλος τομέας που οι γυναίκες μετανάστριες έρχονται να αντιμετωπίσουν. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι 

υπήρχαν περιπτώσεις όπου αυτές οι γυναίκες ανέφεραν κακοποίηση και άλλες μορφές παραβίασης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο τοπικό αστυνομικό τους τμήμα, αλλά αντιμετώπισαν αδιαφορία και άγνοια, 

κάτι που τονίζει την αδυναμία του συστήματος να χειριστεί τέτοιες περιπτώσεις. 

 

 



  

4. Παραδείγματα καλών πρακτικών από την Κύπρο 
 

a) Help Refugees Work 
 

Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρμα είναι μια πρωτοβουλία του Εθνικού Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας στην 

Κύπρο (UNHCR), σε συνεργασία με το Cyprus Refugee Council, για την υποστήριξη της ένταξης των 

προσφύγων μέσω της εργασίας. Απευθύνεται σε πρόσφυγες, εργοδότες, ιδρύματα που εκτελούν 

προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), καθώς και άτομα και οργανισμούς που 

έχουν δεσμευτεί να προωθήσουν την κοινωνική συμμετοχή, την ένταξη και την πολυμορφία.  

Ενώ η πρωταρχική ευθύνη για τη διευκόλυνση της ένταξης των προσφύγων ανήκει στην κυβέρνηση, οι 

εργοδότες πρέπει να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες να αποκτήσουν 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ώστε να μην χαθούν οι δεξιότητες, τα ταλέντα και οι ικανότητές τους. Όταν 

οι πρόσφυγες εντάσσονται αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας, μπορούν να βοηθήσουν στην κάλυψη 

των αυξανόμενων αναγκών της χώρας για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και να συμβάλουν στην άνθηση 

της εθνικής οικονομίας. 

Η εργασία είναι απαραίτητη για να βοηθήσει τους πρόσφυγες να ξαναχτίσουν τη ζωή τους και να ενταχθούν 

στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της κοινωνίας της χώρας υποδοχής. Ωστόσο, η ανεργία και η 

υποαπασχόληση των προσφύγων είναι απαράδεκτα υψηλά στην Κύπρο. Παρά τα υψηλά επίπεδα 

προσόντων και την εκτεταμένη εργασιακή εμπειρία στις χώρες καταγωγής τους, πολλοί πρόσφυγες στην 

Κύπρο αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στην εύρεση θέσεων εργασίας που να ταιριάζουν με τις 

δεξιότητές τους. Συχνά μπορούν να βρουν μόνο άτυπες, βραχυπρόθεσμες και χαμηλόμισθες θέσεις 

εργασίας. Αυτό επιδείνωσε περαιτέρω την αίσθηση της αποξένωσης, της περιθωριοποίησης και της 

απελπισίας και άφησε τους πρόσφυγες λιγότερο σε θέση να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην Κύπρο. Για να 

είναι σε θέση οι πρόσφυγες να ασκούν αποτελεσματικά το νόμιμο δικαίωμά τους στην εργασία, όπως 

κατοχυρώνεται στον Κυπριακό Προσφυγικό Νόμο, πρέπει να τους δοθεί επαρκής υποστήριξη για πρόσβαση 

σε θέσεις εργασίας. Πρέπει να τους παρέχεται ειδική, τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση δεξιοτήτων που 

τους επιτρέπει να αποκτήσουν ξανά αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση.  

b) EmployMe - Empowerment Skills for Employment of 

Migrant Women Through E-Literacy! 
 

Το EmployMe είναι ένα καινοτόμο έργο που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Eramus + KA2, 

του οποίου ο κύριος στόχος είναι να προωθήσει την κοινωνικοαπασχόληση των ανέργων γυναικών 

μεταναστριών μέσω της ενδυνάμωσης των ψηφιακών τους δεξιοτήτων. Το έργο παρατηρεί την απουσία 

συγκεκριμένων διεθνικών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη που προωθούν την ένταξη ανέργων γυναικών 

μεταναστριών μέσω τέτοιων καινοτόμων μεθοδολογιών. Η θεμελιώδης ομάδα-στόχος του έργου είναι οι 

κοινωνικο-εργατικοί σύμβουλοι και οι μετανάστριες. Το EmployeMe τους παρέχει τους απαραίτητους 

πόρους ειδικά σχεδιασμένους για να προωθήσουν την πρόσβαση στην απασχόληση για την ομάδα -στόχο. 

Ως αποτέλεσμα, ο αναμενόμενος αντίκτυπος του έργου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης ανέργων γυναικών 

μεταναστριών στην απασχόληση. Το έργο στοχεύει να συμβάλει, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 



  

2020», στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς στην οποία η πρόσβαση στην απασχόληση 

αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και κάθε συλλογική ομάδα έχει τις ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης 

σε αυτήν. 

Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 2018 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2020.  

Οι κύριες ομάδες-στόχος είναι: 

• Άνεργες μετανάστριες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό.  

• Επαγγελματίες κοινωνικής ένταξης και εργασίας που εργάζονται με άνεργες μετανάστριες / 

εκπαιδευτές και σύμβουλοι επαγγελματικής κατάρτισης.  

Συγκεκριμένοι στόχοι: 

• Προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των μεταναστριών μέσω της πρόσβασης 

σε νέες τεχνολογίες. 

• Αύξηση της απασχολησιμότητας των μεταναστριών και των δυνατοτήτων επαγγελματικής 

διαφοροποίησης, προσφέροντάς τους νέα εργαλεία και προωθώντας τις δεξιότητές τους.  

• Εξοικείωση των μεταναστριών με τους πόρους που μπορούν να τους προσφέρουν οι νέες 

τεχνολογίες. 

• Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστριών στις χώρες των εταίρων.  

Ιστοσελίδα του έργου: http://e-mploy-me.eu/ 

 

c) MiHub - Migrant Information Center - MIC 
 

Σχετικά με τον Οργανισμό: Το MIC έχει αναπτύξει υπηρεσίες βασισμένες στις βασικές αξίες της ακρόασης, 

της ενσυναίσθησης, της κατανόησης και της υποστήριξης μεμονωμένων ευάλωτων μεταναστών. Βοηθούν 

τους ευάλωτους μετανάστες σε ολόκληρη την Κύπρο να αισθάνονται προστατευμένοι, ασφαλείς, 

ενημερωμένοι και υποστηριζόμενοι, ώστε να μπορούν να προχωρήσουν με τη ζωή τους. Οι έμπειρες ομάδες 

τους προσφέρουν συμβουλές για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, σεβόμενοι παράλληλα το απόρρητο και το 

απόρρητο των πληροφοριών που παρέχονται. Στόχος του είναι να βοηθήσει: Αιτούντες άσυλο, Πρόσφυγες, 

Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας, Υπηκόους Τρίτων Χωρών, Οικιακές Εργαζόμενες, Φοιτητές, 

Μετανάστες. 

Οι αξίες του οργανισμού: 

✓ Προστασία: Όλοι αξίζουν να αισθάνονται ασφαλείς και να προστατεύονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματά τους. 

✓ Συνεργασίες: Δέσμευση για εργασία σε σχετικούς ενδιαφερόμενους  
✓ Ποικιλομορφία: Σεβασμός της ατομικής εμπειρίας όλων.  
✓ Καινοτομία: Δέσμευση να αγκαλιάσει νέους τρόπους εργασίας.  
✓ Ισότητα: Πίστη στη δικαιοσύνη και την ισότητα ευκαιριών.  
✓ Αριστεία: Δέσμευση στην παροχή των καλύτερων ποιοτικών υπηρεσιών.  

 

http://e-mploy-me.eu/


  

Το MIC προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών που απευθύνονται σε πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, ΥΤΧ. Αυτές 

οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν: 

✓ Κοινωνική υποστήριξη: Το κέντρο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, υποστήριξη στη 
συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων και βασικές πληροφορίες για την αύξηση της πρόσβασης 
και την επιτάχυνση των διαδικασιών.   

✓ Βοήθεια για την εύρεση εργασίας: Το κέντρο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες των υπηρεσιών του 
να μπορούν να εγγραφούν στις αρμόδιες αρχές για να αναζητήσουν εργασία, να τους 
προετοιμάσουν για μια συνέντευξη για την απασχόληση, να τους ενημερώσουν σχετικά με τις 
διαδικασίες πιστοποίησης των ακαδημαϊκών επαγγελματικών προσόντων, να τους συμβουλεύσουν 
για την προετοιμασία δεξιοτήτων παρουσίασης, να τους βοηθήσουν να προετοιμάσουν το 
Βιογραφικό Σημείωμά τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας για την απασχόληση.  

✓ Υπεράσπιση: Το MIC προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλα τα άτομα έχουν ίση πρόσβαση σε πόρους 
και ευκαιρίες που προσφέρονται. 

✓ Κινητή ψυχοκοινωνική υποστήριξη: Η κινητή μονάδα είναι εξοπλισμένη για να παρέχει 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ενημερωτικές υπηρεσίες, σε ατομικό ή / και οικογενειακό επίπεδο, 
για τη μείωση καθώς και για την εξάλειψη των κοινωνικών προβλημάτων που προκύπτουν από τη 
μετάβαση σε μια νέα χώρα και από την ανάγκη για ενεργή ένταξη στην τοπική κοινότητα.  

✓ Ψυχολογική υποστήριξη: Το MIC παρέχει βοήθεια σε ευάλωτους χρήστες υπηρεσιών μέσω 
ψυχολογικής αξιολόγησης και σχεδιάζει ένα σχέδιο παρέμβασης που θα προσαρμοστεί 
αποκλειστικά για κάθε άτομο που βοηθά τη μετάβασή τους στην τοπική κοινότητα.  

 

Ιστοσελίδα οργανισμού: https://www.mihub.eu/ 

 

d) Ένταξη των γυναικών μεταναστριών οικιακών 

εργαζομένων: Στρατηγικές για την απασχόληση και τη 

συμμετοχή των πολιτών (τελικά αποτελέσματα ενός 

προγράμματος που πραγματοποιήθηκε σε πέντε 

ευρωπαϊκές χώρες) 
 

Αυτό το βιβλίο πόρων είναι το αποτέλεσμα ενός 18μηνου έργου με τίτλο «Γυναίκες μετανάστριες οικιακές 

εργαζόμενες: Στρατηγικές για την απασχόληση και συμμετοχή των πολιτών» που χρηματοδοτήθηκε στο 

πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δράσεων INTI 2005. Οι συντονιστές του έργου είναι το Μεσογειακό 

Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας [Intercollege], Κύπρος. Οι εταίροι 

του έργου είναι ANTIGONE [Ελλάδα], CREA [Ισπανία], ISIS [Γερμανία], LAI MOMO [Ιταλία] και το  Filipino 

National Workers Association [Κύπρος]. 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να ενθαρρύνει τη διακρατική συνεργασία που περιλαμβάνει ένα ευρύ 

φάσμα παραγόντων σε τοπικό, περιφερειακό και κοινοτικό επίπεδο, και συνίσταται στη μεταφορά 

πληροφοριών, διδαγμάτων και βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη συστάσεων για ένα μοντέλο 

ολοκλήρωσης που ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες των γυναικών μεταναστριών οικιακών 

βοηθών και των χωρών υποδοχής τους, και προσαρμόζονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Οι 

δραστηριότητες του έργου περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, μια έρευνα χαρτογράφησης από τους πέντε 

https://www.mihub.eu/


  

εταίρους χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις υπάρχουσες 

υπηρεσίες και πολιτικές ένταξης, τις βέλτιστες πρακτικές και τις στρατηγικές που υιοθετήθηκαν από όλες 

τις χώρες εταίρους σε σχέση με την ομάδα-στόχο, ιδίως στους τομείς απασχόλησης και συμμετοχή των 

πολιτών. 

Καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν μια σειρά κυβερνητικών, 

διακυβερνητικών, ΜΚΟ και, το σημαντικότερο, μεταναστευτικών οργανώσεων σε κάθε μία από τις χώρες 

μέλη. Οι επισκέψεις μελέτης αποδείχθηκαν μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες του έργου, καθώς 

βοήθησε τα μέλη της ομάδας να αποκτήσουν μια εικόνα για το μοντέλο μετανάστευσης που ακολουθήθηκε 

σε κάθε χώρα εταίρο. Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός ότι δόθηκε ευκαιρία στις γυναίκες μετανάστριες 

οικιακές βοηθούς να συμμετάσχουν στις συναντήσεις, είτε ως συμμετέχοντες είτε ως οικοδεσπότες, ήταν, 

σύμφωνα με την ομάδα, πολύ καινοτόμος για το έργο. Κυρίως, μέσω της συμμετοχής τους, η ομάδα ήταν 

καλύτερα εξοπλισμένη για να κατανοήσει σε βάθος την κατάσταση των γυναικών μεταναστριών οικιακών 

βοηθών. Τέτοιες συναντήσεις έδωσαν επίσης στις γυναίκες μετανάστριες οικιακές βοηθούς την ευκαιρία να 

εκφράσουν τις εμπειρίες τους, να μοιραστούν τις ανησυχίες τους και να συμβάλουν στη συζήτηση για την 

ένταξή τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Επιπλέον, οι επισκέψεις μελέτης επέτρεψαν στην ομάδα να 

συναντηθεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη και να μοιραστεί εμπειρίες και γνώσεις, να συζητήσει και να 

αναλύσει την κατάσταση των γυναικών μεταναστριών οικιακών βοηθών σε κάθε χώρα και να εντοπίσει τις 

ομοιότητες και τις διαφορές. Οι αναφορές για κάθε δραστηριότητα είναι διαθέσιμες στο 

[www.medinstgenderstudies.org]. τον ιστότοπο του ινστιτούτου. 

Μεταξύ άλλων, αυτό το βιβλίο πόρων περιέχει συστάσεις πολιτικής για την Κύπρο, στρατηγικές για την 

απασχόληση και συμμετοχή των πολιτών.  

e) SIMRA - Supporting the Integration of Migrant 

Women, Refugees and Asylum Seekers 
 

Το Ευρωπαϊκό έργο «Στήριξη της ένταξης των μεταναστριών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο» / 

SIMRA II, AMIF-2016-AG-INTE-01, Αριθμός αναφοράς 776132. στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργού 

συμμετοχής των γυναικών που αναζητούν άσυλο / πρόσφυγες στην κοινωνία «υποδοχής», αναπτύσσοντας, 

εφαρμόζοντας και αξιολογώντας πιλοτικά προγράμματα παρέμβασης. Το έργο δημιουργεί τον κοινωνικό 

χώρο για την κοινωνική αλληλεπίδραση, μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων τέχνης, πολιτισμού και 

κοινωνικής υποστήριξης που αναπτύχθηκαν από τη μεθοδολογία του έργου. 

Το έργο καλύπτει διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής σε συνδυασμό με πολιτιστικές πρωτοβου λίες, 

διευκολύνοντας την πρόσβαση στα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες. Με την προϋπόθεση ότι η ενεργός 

συμμετοχή στην κοινωνική αλληλεπίδραση οδηγεί στην ενσωμάτωση, το Έργο αξιοποιεί εργαλεία και 

πρακτικές που δημιουργήθηκαν από τους Εταίρους κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης εμπειρίας τους στον 

τομέα (συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης και των μετασχηματιστικών υπηρεσιών υποστήριξης και των 

μεθόδων κατάρτισης). Στοχεύει στην αναβάθμισή τους έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου η 

ενεργός συμμετοχή των γυναικών θα έχει πρακτικά αποτελέσματα όσον αφορά την ένταξη μέσω κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. Η κοινοπραξία έχει υιοθετήσει χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας δράσης -έρευνας για να 

επιτύχει στην παροχή ενός μοντέλου παρέμβασης που περιλαμβάνει την προαναφερθείσα έννοια, έχοντας 

επίσης τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει σκοπούς χάραξης πολιτικής και να εφαρμοστεί ευρύτερα.  



  

Ως τέτοιοι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν: 

• Ανάπτυξη ενός καινοτόμου πιλοτικού προγράμματος διαλειτουργικότητας, ενθαρρύνοντας την 

ενεργό συμμετοχή των υπηκόων τρίτων χωρών σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές δραστηριότητες, 

δημιουργώντας επίσης το χώρο για θετική κοινωνική αλληλεπίδραση που οδηγεί στην ένταξη  

Να αναπτύξει τη δυνατότητα         

      ·    μεταναστριών να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική ζωή μέσω της ενδυνάμωσης, της κατάρτισης 

και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων 

     ·    επαγγελματιών στον τομέα της ένταξης, να ενισχύσουν την ικανότητά τους να αξιοποιούν τη 

συμμετοχή υπηκόων τρίτων χωρών στην κοινωνική αλληλεπίδραση . 

Το μοντέλο ολοκληρωμένης παρέμβασης περιλαμβάνεται στα τελικά αποτελέσματα του Έργου 

(κατευθυντήριες γραμμές, εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ.), επιτρέποντας έτσι την επίτευξη μεγαλύτερου 

αντίκτυπου: συμβολή στην ανταλλαγή εμπειριών πρωτοβουλιών και στην ανάπτυξη ικανοτήτων σε 

ολόκληρη την ΕΕ, ελπίζουμε ότι η πρωτοβουλία του Έργου θα είναι υιοθετηθεί και θα πολλαπλασιαστεί 

περαιτέρω. 

Υλοποίηση 

Το HYPATIA οργάνωσε την εκπαίδευση γυναικών μεταναστριών / προσφύγων για να γίνουν διαπολιτισμικοί 

διαμεσολαβητές. 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο οργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη της Ένταξης των 

Μεταναστριών, των Προσφύγων και των Αιτούντων Άσυλο - SIMRA». Πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 

15 Δεκεμβρίου 2018 έως 19 Ιανουαρίου 2019. Δεκαπέντε γυναίκες συμμετείχαν στο 35ωρο εκπαιδευτικό 

σεμινάριο. 

Ο στόχος του προγράμματος κατάρτισης ήταν να εκπαιδεύσει γυναίκες με μεταναστευτικό υπόβαθρο, 

συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που ζητούν άσυλο και προσφύγων, σε δεξιότητες διαμεσολαβητή, 

επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία στη στήριξη μελών των 

κοινοτήτων τους. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι απόφοιτοι του μαθήματος κατάρτισης θα τοποθετηθούν για προσωρινή 

απασχόληση στο Κέντρο Μεταναστών και Προσφύγων του KISA ως διαμεσολαβητές / σύμβουλοι. 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι του μαθήματος θα οργανώσουν ενεργά μια σειρά πολιτιστικών / καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων σε συνεργασία με τα HYPATIA και το ΚΙΣΑ. Οι εκδηλώσεις στοχεύουν στην παροχή ενός 

κοινωνικού χώρου όπου οι γυναίκες μετανάστριες / πρόσφυγες μπορούν να προωθήσουν ενεργά την 

πολιτική ένταξης μέσω των τεχνών και του πολιτισμού ως μέσο για τη διευκόλυνση της ένταξης των 

μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινότητα. 

Το SIMRA είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, το οποίο συγκεντρώνει 9 εταίρους από 5 χώρες 

της ΕΕ (Κύπρος, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία και Σουηδία) με γενικό στόχο την προώθησης της 

ενεργού συμμετοχής των γυναικών μεταναστριών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων στην κοινωνία 

υποδοχής. Στην Κύπρο, το έργο εκτελείται από τις ΜΚΟ KISA και το Ίδρυμα Hypatia που προωθεί την ισότητα. 

Ιστοσελίδα έργου: https://www.hypatia.org.cy/page6.html   

https://www.hypatia.org.cy/page6.html


  

1. Παράρτημα 
Σχετικοί φορείς 

Σε εθνικό επίπεδο, στην Κύπρο έχουμε εντοπίσει τους ακόλουθους ενδιαφερόμενους φορείς που μπορούν να 
διευκολύνουν την επαφή με τις ομάδες-στόχους: 

- Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας - Center for Social Innovation13, 

- Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης – ΔΟΜ Κύπρος, 

- CARITAS Κύπρος, 

- Cyprus Refugee Council, 

- Filipino Community Cyprus, 

- Πρεσβεία της Σρι Λάνκα στην Κύπρο, 

- ΠΕΟ – Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία, 

- MiHub – Migrant Information Center, 

- CODECA Κύπρος. 

 

 

Μεθοδολογία 

Η ανάπτυξη αυτής της εθνικής έκθεσης αξιολόγησης αναγκών υποστηρίχθηκε πρωτίστως από διάφορες ακαδημαϊκές 

πηγές όπως ακαδημαϊκά άρθρα, περιοδικά και δημοσιεύσεις που αφορούν το εθνικό πλαίσιο της Κύπρου. Είναι 

ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι μέρος της έκδοσης των προαναφερθέντων πόρων μπορεί να χρονολογηθεί στη δεκαετία 

του '90. Ωστόσο, πολλά από τα δεδομένα που εξήχθησαν αντανακλούν την πραγματικότητα της σύγχρονης κυπριακής 

κοινωνίας, όπου δεν έχουν αλλάξει de facto πάρα πολλά στην κατάσταση των μεταναστριών γυναικών εργαζομένων, 
οι οποίες φαίνεται να είναι πολύ πιο ευάλωτες από τους άνδρες μετανάστες. 

Εκτός από τους ακαδημαϊκούς πόρους, έχουμε συγκεντρώσει σημαντικά στατιστικά στοιχεία από τη Στατιστική 

Υπηρεσία Κύπρου, όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας των μεταναστριών. Ωστόσο, τα διαθέσιμα 

δεδομένα χωρίζονται σε Ευρωπαίες και μη Ευρωπαίες γυναίκες μετανάστριες στην Κύπρο. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα πρόσφατα δεδομένα σχετικά με την προέλευση και / ή το πολιτιστικό υπόβαθρο της ομάδας στόχου. 

Καταφέραμε να συμπληρώσουμε αυτά τα δεδομένα επισημαίνοντας συγκεκριμένες εθνικές κατηγορίες από το άρθρο 

«Γυναίκες μετανάστες στην Κύπρο - προφίλ, εμπόδια, ανάγκες, φιλοδοξίες» των Solomi et. al. - παρόλο που το άρθρο 

δημοσιεύθηκε το 2010. 

 

 

 
13 Ο οργανισμός μας έχει τα στοιχεία επικοινωνίας ενός αριθμού γυναικών μεταναστριών στην Κύπρο από προηγούμενη συμμετοχή 

σε έργα ή / και από λίστες εθελοντών και σκοπεύουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν υπογράψει 
συμφωνία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 
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