Λευκωσία, 6 Μαρτίου 2017
ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΑΠΟ:

Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

ΘΕΜΑ:

Πιστοποίηση για εφαρμογή Καλών Πρακτικών προώθησης της
Ισότητας στο Εργασιακό περιβάλλον

Κυρίες / Κύριοι,
Το ΚΕΒΕ συμμετέχει ενεργά στον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για
την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό
Περιβάλλον, ο οποίος συστάθηκε κάτω από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Στον φορέα συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και εμπειρογνώμονες σε θέματα
ισότητας των φύλων και πιστοποιεί επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές που
διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες ισότητας των φύλων ισότητας
ευκαιριών ανέλιξης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και
ειδικότερα την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή
εργασία ίσης αξίας.
Σύμφωνα με το Κυπριακό Μοντέλο Πιστοποίησης που έχει αναπτυχθεί, οι
επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για δύο είδη πιστοποίησης: (α)
συγκεκριμένης καλής πρακτικής και να λάβουν την πιστοποίηση «Καλή Πρακτική»
(β) ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας των φύλων στον
εργασιακό χώρο/Σχεδίου Δράσης και να λάβουν την πιστοποίηση «Εργοδότης
Ισότητας».
Δικαίωμα αίτησης έχουν επιχειρήσεις/οργανισμοί οι οποίες δεν έχουν καταδικαστεί τα
τελευταία 3 χρόνια (2014-2016) για παραβίαση των νομοθεσιών περί Προστασίας
των Μισθών, περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών και περί Ενημέρωσης του
Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη
Σχέση Εργασίας.
Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί συνολικά 40 επιχειρήσεις/οργανισμοί, οι
οποίες βραβεύτηκαν από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων σε ειδικές τελετές που διοργανώθηκαν από το Τμήμα Εργασιακών
Σχέσεων.
Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προσκαλεί όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να λάβουν
κάποια από τις πιο πάνω πιστοποιήσεις να υποβάλουν αίτηση είτε για την
πιστοποίηση υφιστάμενης καλής πρακτικής που εφαρμόζεται στην επιχείρηση ή
υφιστάμενου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ισότητας των φύλων.
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Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διατηρεί το δικαίωμα
χρήσης του ονόματος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων/οργανισμών είτε
ηλεκτρονικώς είτε με άλλο μέσο για σκοπούς προβολής και ενημέρωσης του κοινού.
Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων λήγει στις 28 Απριλίου 2017, ώρα 2.30 μ.μ.
Για πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων πατήστε εδώ:
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/0C3B7907BD18E52AC22580D500306EA0?OpenDocument

Με εκτίμηση,

Αιμίλιος Μιχαήλ,
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

/ΕΞ
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