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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Απομάκρυνση υλικού που μπορεί να θεωρηθεί σεξιστικό
από τα γραφεία της δημόσιας υπηρεσίας
Η ∆ιευθύντρια του Τμήματος ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού επιθυμεί να αναφερθεί
σε σύσταση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων για την
απομάκρυνση από τα γραφεία της δημόσιας υπηρεσίας υλικού που μπορεί να χαρακτηριστεί
ως σεξιστικό. Η Επίτροπος προέβη στη σύσταση αυτή όταν έγινε δέκτης παραπόνων /
καταγγελιών ότι σε γραφεία δημοσίων υπαλλήλων υπάρχουν αναρτημένες αφίσες, εικόνες,
γελοιογραφίες ή ημερολόγια με γυμνές γυναίκες ή λεζάντες με υποτιμητικά σχόλια για τις
γυναίκες. Σύμφωνα με την Επίτροπο, η ανάρτηση τέτοιου είδους σεξιστικού υλικού σε
χώρους της δημόσιας υπηρεσίας είναι καταδικαστέα, καθώς αναπαράγει σεξιστικά
στερεότυπα, συντηρεί τους ρόλους κλισέ των δύο φύλων και παρουσιάζει το γυναικείο σώμα
κατά τρόπο υποτιμητικό και αναξιοπρεπή, διαιωνίζοντας ιδέες που κατατείνουν στην
προσβολή και κατωτεροποίηση των γυναικών με τρόπο απόλυτα γενικευμένο, ανοίγοντας
έτσι το δρόμο στην ανισότητα και τη βία.
2. Ως εκ των πιο πάνω, καλείστε όπως δώσετε οδηγίες στο προσωπικό σας για
απομάκρυνση και απαγόρευση ανάρτησης στους χώρους της δημόσιας υπηρεσίας υλικού
που προωθεί το σεξισμό και τις διακρίσεις λόγω φύλου. Με την ευκαιρία, εφίσταται η
προσοχή στις πρόνοιες του Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της
Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη ∆ημόσια Υπηρεσία που εγκρίθηκε
από το Υπουργικό Συμβούλιο και κυκλοφόρησε στη δημόσια υπηρεσία με την επιστολή της
Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων ημερομηνίας 05.02.2019.
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Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας,
Πρόεδρο Επιτροπής ∆ημόσιας Υπηρεσίας,
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,
Γενικό Ελεγκτή,
Επίτροπο ∆ιοικήσεως,
Επίτροπο Εποπτείας Υγείας,
Επίτροπο Νομοθεσίας,
Επίτροπο Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού,
Επίτροπο Προστασίας των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού,
∆ιοικητή Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών,
Γενικούς ∆ιευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων,
Υπουργείων, Υφυπουργείων και Γενικής ∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
Συντονισμού και Ανάπτυξης,
Αρχιπρωτοκολλητή,
Γενικό Λογιστή,
Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου,
Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών,
Πρόεδρο Εφοριακού Συμβουλίου,
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών,
Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων,
Προϊστάμενο ∆ιοίκησης Προεδρίας,
Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου.

