
Μήνυμα του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 

κ. Ιωνά Νικολάου 

με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας - 8 Μαρτίου 2018 

Η 8η Μαρτίου είναι μέρα αφιερωμένη σε όλες τις γυναίκες του κόσμου για 

τους αγώνες τους να πετύχουν τα αυτονόητα: την ισότητα, την εξάλειψη κάθε 

μορφής διακρίσεων και την διαμόρφωση ενός μέλλοντος, όπου να μπορεί η 

κάθε γυναίκα να ζει και να εργάζεται χωρίς εμπόδια και προκαταλήψεις. Είναι 

μια μέρα αφιερωμένη στη Δημοκρατία, την πρόοδο και την ανάπτυξη.  

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, θα ήθελα να εκφράσω, εκ μέρους της 

Πολιτείας, τη βαθιά εκτίμηση και το σεβασμό μου προς όλες τις γυναίκες της 

Κύπρου. 

Αυτή η Κυβέρνηση επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση και έθεσε από 

την πρώτη στιγμή ως ύψιστη προτεραιότητα την κύρωση της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης και από τον Ιούνιο του 2015 όταν υπέγραψε τη Σύμβαση, 

εργάστηκε μεθοδικά και συντονισμένα με τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να 

πληροί η χώρα μας τις προϋποθέσεις για την επικύρωσή της. Στη συνέχεια, 

λήφθηκαν σειρά μέτρων και ενεργειών για σταδιακή υλοποίηση των προνοιών 

της Σύμβασης, στις 10 Νοεμβρίου, 2017 η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε 

στην κύρωσή της και από την 1η Μαρτίου η χώρα μας Κύπρος έγινε το 28ο 

κράτος στο οποίο τέθηκε σε ισχύ.  

 

Τον τελευταίο χρόνο έχουν σημειωθεί πολλές θετικές εξελίξεις στον τομέα της 

ισότητας των δύο φύλων, με τη ψήφιση σημαντικών νομοθεσιών, αλλά και το 

σχεδιασμό και την υιοθέτηση πολιτικών και μέτρων. Μεταξύ άλλων, το 

Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την υιοθέτηση Οδηγού Ένταξης της 

Διάστασης του Φύλου στις Δημόσιες Πολιτικές, με στόχο την 

ευαισθητοποίηση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης, που λαμβάνουν 

μέρος στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, στην κατάρτιση των 

προϋπολογισμών και στον προγραμματισμό δράσεων που αφορούν στην 

διάσταση του φύλου. Επιπρόσθετα, αποφάσισε την υιοθέτηση Οδηγού 
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Υπέρβασης του Γλωσσικού Σεξισμού στη Γλώσσα των Εγγράφων της 

Δημόσιας Διοίκησης, με στόχο να αναδείξει το φαινόμενο και να προτείνει 

τρόπους αποδόμησής του.  

 

Παράλληλα, το 2017, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως  

κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο για ποινικοποίηση της 

παρενόχλησης και της παρενοχλητικής παρακολούθησης, με σκοπό την 

ποινικοποίηση των αδικημάτων αυτών και τη διαφοροποίηση στις ποινές που 

επιβάλλονται, αναλόγως της έντασης της προκληθείσας παρενόχλησης και 

των συνεπειών της στο θύμα. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται, επίσης, η 

δυνατότητα του εκδικάζοντος Δικαστηρίου να εκδίδει διατάγματα, με στόχο την 

προστασία του θύματος ή άλλων ατόμων του περιβάλλοντός του.  

 

Περαιτέρω, κατά το 2017, το Υπουργείο ετοίμασε ειδικό νομοσχέδιο για 

ποινικοποίηση της βίας κατά των γυναικών, κάτι που απουσίαζε μέχρι σήμερα 

από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, με στόχο να ενσωματωθούν πλήρως 

οι πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στο κυπριακό δίκαιο. Το 

νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί πολύ σύντομα σε ευρεία δημόσια 

διαβούλευση, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προτού υποβληθεί στη 

Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. 

 

Η προτεινόμενη νομοθεσία επιφέρει ουσιαστική αναβάθμιση του επιπέδου 

προστασίας των γυναικών, εγκαθιδρύοντας ένα νέο και ολοκληρωμένο 

πλαίσιο για καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Περιέχει ρυθμίσεις για 

στοιχειοθέτηση νέων ποινικών αδικημάτων, ενώ προβλέπει επιβαρυντικές 

περιστάσεις που δικαιολογούν την επαύξηση των ποινών σε σοβαρές 

περιπτώσεις. Επίσης, περιλαμβάνει πρόνοιες για λήψη άμεσων, 

αποτελεσματικών μέτρων προληπτικού χαρακτήρα και προστασία των 

θυμάτων έμφυλης βίας, αλλά και κατασταλτικού χαρακτήρα για δίωξη των 

δραστών.  

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι επιπρόσθετα, συμπληρώθηκε το Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2014-2017, το οποίο 

περιελάμβανε 130 διαφορετικές δράσεις, εκ των οποίων έχει υλοποιηθεί το 
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80% με τις υπόλοιπες να βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, ενώ άρχισε η 

ετοιμασία του νέου Σχεδίου 2018-2021.  

 

Η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας ότι η οικογένεια αποτελεί θεμελιώδη αξία στην 

κοινωνία, η οποία συμβάλλει τα μέγιστα στην υγιή ανάπτυξη και ευημερία των 

μελών της, και ιδιαίτερα των παιδιών, προχώρησε στην αναθεώρηση των 

νομοθεσιών του Οικογενειακού Δικαίου, με στόχο την ενίσχυση και προστασία 

του θεσμού της οικογένειας, κατά τρόπο που να μπορεί να ανταποκριθεί 

αποτελεσματικά στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις. Κατά την 

ετοιμασία των επτά σχετικών νομοσχεδίων που προωθήθηκαν προς ψήφιση 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εξετάστηκαν και τα δικαιώματα της γυναίκας 

ως συζύγου και ως μάνας, εξασφαλίζοντας το τεκμήριο συνεισφοράς της στην 

αύξηση της οικογενειακής περιουσίας από το 1/3 στο 1/2.  

Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, έχουμε και άλλα πολλά ακόμα 

να προσφέρουμε ως Πολιτεία και ως κοινωνία μέχρι την πλήρη επίτευξη της 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την καταπολέμηση των έμφυλων 

στερεοτύπων που δυσχεραίνουν την πρόοδο στον τομέα αυτό. 

Αναγνωρίζοντας το μεγαλείο της προσφοράς των γυναικών στον τόπο μας σε 

όλους τους τομείς της ζωής, επιθυμώ να τις διαβεβαιώσω πως η Πολιτεία 

είναι αποφασισμένη να καταρρίψει τα στερεότυπα και να διασφαλίσει την 

κοινωνική δικαιοσύνη θωρακίζοντας τα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες. 

Με την ευκαιρία των εορτασμών της 8ης Μαρτίου, ας μην σταθούμε μόνο 

στους διαχρονικούς συμβολισμούς της συγκεκριμένης ημέρας. Ας 

προχωρήσουμε όλοι και όλες ένα βήμα παραπέρα, συνοδοιπόροι στον αγώνα 

για κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα.   

 

 


