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H θέση της γυναίκας στο σημερινό
Κυπριακό οικονομικό περιβάλλον
είναι μάλλον ικανοποιητική
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Εισαγωγή
Πώς βλέπουν οι γυναίκες την επαγγελματική τους καριέρα μέσα στο εύρος των
σημερινών προκλήσεων στο χώρο εργασίας; Πώς αντιμετωπίζουν το δίλημμα
«καριέρα ή οικογένεια»; Ποιά είναι η αντίληψη των Διευθύνοντων Συμβούλων
μεγάλων οργανισμών της Κυπριακής επιχειρηματικής σκηνής, που είναι εισηγμένοι
στο ΧΑΚ, για την εξέλιξη της πορείας των γυναικών – στελεχών τους, σε σχέση με
τη δημιουργία οικογένειας και τη διοικητική τους ικανότητα;
Από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, η PwC έχει ξεκινήσει μία συστηματική
ερευνητική καταγραφή της θέσης της γυναίκας στην Κυπριακή Οικονομία. Η
επιτροπή ‘‘Γυναίκες στην PwC Kύπρου’’ σε συνεργασία με την έδρα της PwC στην
Επιχειρηματική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, πραγματοποίησαν το νέο
κύκλο έρευνας της πρωτοβουλίας αυτής.
Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή και κατανόηση των αντιλήψεων των
Κυπρίων Διευθυνόντων Συμβούλων, μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, οργανισμών
που είναι εισηγμένοι στο ΧΑΚ, καθώς και οργανισμών του κυβερνητικού τομέα, για
εργασιακά ζητήματα που αφορούν γυναίκες και την εξέλιξη της καριέρας τους.
Παράλληλα, για να έχουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα, πραγματοποιήθηκε
στοχευμένη ποιοτική έρευνα με την οποία αναλύθηκαν οι απόψεις γυναικών που
ακολουθούν επαγγελματική καριέρα σε αντίστοιχους οργανισμούς. Ανάλυση που
οδήγησε σε χρήσιμα στρατηγικά συμπεράσματα.
Η PwC παγκοσμίως υποστηρίζει τις γυναίκες στελέχη του οργανισμού, με
πρακτικές πρωτοβουλίες που κυμαίνονται από τα ευέλικτα ωράρια εργασίας, ως
τα προγράμματα ανέλιξης σε ηγετικές θέσεις. Στην PwC Κύπρου έχει δημιουργηθεί
ένα φόρουμ με εκπροσώπους από όλα τα τμήματα υπηρεσιών με στόχο την συνεχή
εκτίμηση και αξιολόγηση των επαγγελματικών τους πρακτικών και την παροχή
εισηγήσεων που μπορούν να βοηθήσουν περαιτέρω τις γυναίκες συναδέλφους να
συνδυάσουν την εργασία, την οικογένεια και τις προσωπικές τους υποχρεώσεις και
να έχουν μια πετυχημένη σταδιοδρομία.
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Συμπεράσματα
ποιοτικής
έρευνας
Γιάννης Δημάκης
Strategist, Αναλυτής Στρατηγικής
Επικοινωνίας, Εκτελεστικός Διευθυντής
STR

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων
προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα
στρατηγικού χαρακτήρα:
•• Υπάρχει βελτίωση της θέσης της
γυναίκας στην Κυπριακή οικονομία
σε σχέση με την αντίστοιχη
έρευνα που είχε διεξαχθεί προ
πενταετίας. Επίσης έχει ενισχυθεί
η αυτοπεποίθηση της γυναίκας για
τον επαγγελματικό της ρόλο και έχει
αυξηθεί ο βαθμός αισιοδοξίας της
για τη συμμετοχή της στο μέλλον
σε υψηλότερες θέσεις διοικητικής
ευθύνης.
•• Η Κύπρια γυναίκα – στέλεχος
οργανισμού δεν ελπίζει πλέον στην
επαγγελματική της εξέλιξη, αλλά
μαχητικά τη διεκδικεί μέσα στο
επαγγελματικό της περιβάλλον.
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•• Παρ’ όλα αυτά εντοπίζεται τη
δεδομένη χρονική στιγμή μία οροφή
ανέλιξης, πέραν της οποίας δύσκολα
ανεβαίνει μία γυναίκα – στέλεχος
στον ιδιωτικό τομέα. Στο σχήμα
ανέλιξης, η αλλαγή συμμετοχής
της γυναίκας βρίσκεται στη μεσαία
βαθμίδα. Βρισκόμαστε σε μία εποχή
που έχει αυξηθεί το γυναικείο
στελεχιακό δυναμικό στο middle
management. Αυτό σε συνδυασμό με
τα δεδομένα που έχουν συντελέσει
στην αλλαγή και βελτίωση της
θέσης της γυναίκας, δημιουργεί
μία βάση προσδοκιών για το
μέλλον και προϋποθέσεις αύξησης
της συμμετοχής των γυναικών σε
ανώτερες και ανώτατες θέσεις
αλλά και σε Διοικητικά Συμβούλια
εταιριών.
•• Η έννοια της καριέρας
προσδιορίζεται για τη σύγχρονη
γυναίκα – στέλεχος οργανισμού,
σαν «επιτυχημένη αντιμετώπιση
προκλήσεων». Οι προκλήσεις αυτές
μπορεί να περιλαμβάνουν διάφορα
–κυρίως ποιοτικά- στοιχεία:
προσωπική και επαγγελματική
ανάπτυξη, ολοκλήρωση, νέα
καθήκοντα και ευθύνες, κοινωνική
και επαγγελματική αναγνώριση.

•• Οι λόγοι για τους οποίους δυναμώνει
η θέση της γυναίκας στην οικονομία
είναι:
-- Οι ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση
-- Η μεγαλύτερη πρόσβαση στη
γνώση
-- Η αλλαγή του νομοθετικού
πλαισίου
-- Η σταδιακή αλλαγή της νοοτροπίας
των ανδρών που κυριαρχούσαν
στους χώρους εργασίας
-- Η αλλαγή αντιλήψεων στο χώρο
εργασίας με τη βοήθεια της
τεχνολογίας και το γεγονός ότι οι
εργαζόμενοι θα κρίνονται από το
αποτέλεσμα και όχι από τις ώρες
ή την παρουσία τους στη δουλειά
τους
-- Η αλλαγή κοινωνικών αντιλήψεων
και του πλαισίου περί «καλής
οικογένειας» που απαιτούσε στο
παρελθόν τη μητέρα στο σπίτι

•• Είναι στην αρχή της αλλά
καταγράφεται με σαφήνεια μία
«κοινωνική απενοχοποίηση» που
δημιουργεί το δίλημμα καριέρα
vs οικογένεια. Στη νέα υπό
διαμόρφωση στάση των γυναικών
που επιλέγουν να παίξουν ενεργό
επαγγελματικό ρόλο, η έννοια
της οικογένειας μπαίνει σε ένα
διαφορετικό πλαίσιο. Ζητείται
συνεργασία και κατανόηση από τους
συζύγους τους. Και ο χρόνος με τα
παιδιά μετακινείται από ποσοτικός
γίνεται ολοένα και περισσότερο
ποιοτικός. Αυτή η στάση δεν
δημιουργεί περιθώρια αμφιβολιών
ούτε και συναισθηματικών
μεταπτώσεων για το ορθό ή
λάθος της απόφασης να κάνουν
οι γυναίκες αυτές καριέρα. Έχει
ξεκινήσει και αυτό είναι ένα από
τα σημαντικότερα συμπεράσματα
της ανάλυσης της έρευνας μία
φάση κοινωνικού μετασχηματισμού
στο πως η σύγχρονη, μορφωμένη
και εργαζόμενη Κύπρια γυναίκα,
αντιλαμβάνεται τους ταυτόχρονους
ρόλους της σαν επαγγελματίας
και σαν μητέρα. Κάθε ρόλος
έχει πλέον το δικό του διακριτό
χώρο ανάπτυξης και λειτουργίας.
Με τα δικά του ανεξάρτητα
χαρακτηριστικά. Αυτή η θεώρηση
δίνει στη γυναίκα σιγουριά
και αυτοπεποίθηση, παρά τις
αντικειμενικές δυσκολίες που φέρνει
η δημιουργία οικογένειας, να είναι
και επαγγελματίας καριέρας και
αποτελεσματική μητέρα.

•• Η γυναικεία ευαισθησία, μέσα στο
σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον,
αποτελεί μύθο υπό κατάρρευση.
Η συναισθηματική προσέγγιση
των πραγμάτων μειώνεται και
αντικαθίσταται από περισσότερο
λογική αντιμετώπιση. Δημιουργείται
ένας μηχανισμός άμυνας και
επιβίωσης, σε ένα ευρύτερα
ανδροκρατούμενο περιβάλλον,
που κάνει τις γυναίκες να ενεργούν
ορισμένες φορές σκληρότερα από
έναν άνδρα προκειμένου να πείσουν
για την διοικητική τους ικανότητα και
αποτελεσματικότητα. Σα συστατικό
της προσωπικότητας, η γυναικεία
ευαισθησία παραμένει ισχυρή στις
μη επαγγελματικές στιγμές και
δράσεις. Μπαίνει όμως στο περιθώριο
μέσα στον επαγγελματικό χώρο. Η
εκτίμηση είναι ότι αυτό θα ενταθεί
στο μέλλον όσο θα καλείται η
γυναίκα να αναλαμβάνει υψηλότερες
θέσεις ευθύνης αλλά και γενικά θα
διευρύνεται η συμμετοχή της σε
διευθυντικές θέσεις.
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Συμπεράσματα
ποσοτικής
έρευνας
Πέτρος Λοής
(ΜSc, PhD, MIMarEST)
Επικεφαλής του Τμήματος
Λογιστικής και Κάτοχος Έδρας της
PwC στην Επιχειρηματική Έρευνα
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Να αναφέρουμε ότι τα αποτελέσματα
της ποσοτικής αυτής έρευνας ήταν
αναμενόμενα. Συγκεκριμένα, πέραν
του 50% των οργανισμών που έλαβαν
μέρος στην έρευνα δεν υπήρχε γυναίκα
στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ στους
οργανισμούς όπου υπήρχαν γυναίκες,
η παρουσία τους βρισκόταν σε πολύ
χαμηλά ποσοστά.
Αναφορικά με τα ακαδημαϊκά
προσόντα, φαίνεται να διατηρείται
μια ισορροπία στους άνδρες, οι
οποίοι επεκτείνουν τις σπουδές
τους (από πτυχίο σε μεταπτυχιακό
και επαγγελματικό προσόν), ενώ οι
περισσότερες γυναίκες αρκούνται με
ένα πτυχίο και σε κάποιες περιπτώσεις
προχωρούν σε επαγγελματικά
προσόντα (π.χ. λογιστές/ελεγκτές).
Συνεχίζοντας, να αναφέρομαι ότι
ο κυριότερος παράγοντας που οι
Κυπριακές επιχειρήσεις δεν προτιμούν
τις γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις
είναι οι οικογενειακές υποχρεώσεις
των γυναικών. Όμως θετικό είναι το
γεγονός ότι οι γυναίκες διαθέτουν
χαρακτηριστικά καλύτερα από
τους άνδρες όπως η αφοσίωση που
επιδεικνύουν στην εργασία τους και η
συνέπεια που τις χαρακτηρίζει. Αυτά
τα δύο χαρακτηριστικά σε συνδυασμό
με τα προσόντα και την πείρα μπορούν
να αποτελέσουν ένα δυνατό χαρτί
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στην αντίληψη των οργανισμών όταν
θα πρέπει να συμπεριλάβουν γυναίκες
στα Διοικητικά Συμβούλια και να τις
τοποθετήσουν σε διευθυντικές θέσεις.
Αρνητικό είναι το γεγονός ότι μόνο οι
μισοί οργανισμοί διαθέτουν οργανωμένο
σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού.
Αυτό δείχνει ότι το άλλο 50% των
οργανισμών που δεν διαθέτουν σύστημα
αξιολόγησης, χρησιμοποιούν κριτήρια
τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν
προβλήματα μεταξύ του προσωπικού,
και πιθανό να είναι μία ένδειξη
αναξιοκρατίας, αδιαφάνειας ή
ετσιθελισμού στις αποφάσεις για
προαγωγή γυναικών σε διευθυντικές
θέσεις. Η μη ύπαρξη οργανωμένου
συστήματος αξιολόγησης δίνει το
δικαίωμα σε πολλούς να ερμηνεύσουν
τις αποφάσεις όπως θέλουν και
όπως τους συμφέρει, γεγονός που θα
μπορεί να δημιουργήσει αντικίνητρα
στην εργασία, με αποτέλεσμα τη
μείωση της αποδοτικότητας. Αυτό
συμπεραίνεται και από τις απαντήσεις
των ερωτηθέντων ότι δεν δίνονται
ίσες ευκαιρίες ανέλιξης σε άνδρες και
γυναίκες.

Ευρήματα ποιοτικής έρευνας
Η ποιοτική έρευνα
πραγματοποιήθηκε τον
Ιανουάριο του 2011 στη
Λευκωσία και συμμετείχαν
γυναίκες που κατείχαν
διευθυντική ή managerial
θέση, από μεγάλες ιδιωτικές
επιχειρήσεις, οργανισμούς
που είναι εισηγμένοι στο
ΧΑΚ, καθώς και οργανισμούς
του κυβερνητικού τομέα. Στο
δείγμα υπήρχε αντιπροσώπευση
των κυριότερων τομέων
δραστηριοτήτων της Κυπριακής
Οικονομίας.

Γενικές αντιλήψεις
Στην πλειοψηφία των γυναικών –
στελεχών που συμμετείχαν στην
έρευνα, υπάρχει η άποψη ότι η θέση
της γυναίκας στο σημερινό Κυπριακό
οικονομικό περιβάλλον είναι μάλλον
ικανοποιητική. Διαπιστώνεται αύξηση
των γυναικών σε πόστα ευθύνης έστω και με αργούς ρυθμούς- και
επισημαίνεται η θέληση της γυναίκας
να εξελιχθεί επαγγελματικά, κάτι που
έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν.
Παρ’ όλα αυτά αρκετά πρέπει ακόμη
να αλλάξουν καθώς, όπως αναφέρεται,
«έχουν γίνει πολλά βήματα αλλά
έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας».
Κριτική ασκείται στο ότι οι γυναίκες
απουσιάζουν από διοικητικά συμβούλια
εταιριών.

Στους λόγους για τους οποίους
εξελίχθηκε η επαγγελματική θέση της
γυναίκας αναφέρονται: το βελτιωμένο
νομοθετικό πλαίσιο, η παροχή ίσων
ευκαιριών σε άνδρες – γυναίκες, η
μεγαλύτερη πρόσβαση στη μόρφωση
και στη γνώση, η κατάργηση παλαιών
κοινωνικών στερεοτύπων, η παροχή
διευκολύνσεων από οργανισμούς
(αρχικά κρατικούς – ημικρατικούς, αλλά
και από ορισμένους ιδιωτικούς) στο θέμα
της οικογένειας και των υποχρεώσεων
που αυτή φέρνει. Ακόμη τονίστηκε
ότι πλέον τα κοινωνικοοικονομικά
δεδομένα έχουν αλλάξει, οι οικονομικές
υποχρεώσεις των οικογενειών είναι
μεγαλύτερες σε σχέση με το παρελθόν
και αυτό επιβάλλει την πιο ενεργή
επαγγελματική συμμετοχή της γυναίκας.

Υπάρχει πάντως μία γενικότερη
αίσθηση ότι στην ιεραρχική εξέλιξη μίας
γυναίκας υπάρχει μία ‘οροφή’ που λίγες
είναι αυτές που την περνούν –σε σχέση
με τους άνδρες- και καταλαμβάνουν
υψηλά διοικητικά καθήκοντα σε έναν
οργανισμό.
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Καριέρα και ανέλιξη
Στο θέμα της καριέρας η συνολική
αντίληψη είναι ότι παρά τα βήματα
βελτίωσης που έχουν γίνει τα τελευταία
χρόνια, μία γυναίκα χρειάζεται μεγάλο
κόπο και προσπάθεια για την ανέλιξή
της. Το μέγεθος της προσπάθειας είναι
μεγαλύτερο, κατά την άποψη των
γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα,
από αυτό ενός άνδρα γιατί η γυναίκα
καλείται διαρκώς, ειδικά στον ιδιωτικό
τομέα, να επιβεβαιώνει διαρκώς την
ικανότητα και την επαγγελματική της
πορεία.
Οι πιο μεγάλες σε ηλικία γυναίκες
που σήμερα κατέχουν διευθυντική
θέση, σημείωσαν πως η ανέλιξη ήταν
άγνωστη λέξη για μία γυναίκα στον
ιδιωτικό τομέα, πριν κάποια χρόνια. Οι
δυσκολίες ήταν μεγάλες και δεν υπήρχε
καμία σύγκριση δημόσιου – ιδιωτικού
σε επίπεδο ωφελημάτων. Αρκετές
ήταν οι γυναίκες που συνέδεσαν τις
δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην
ανέλιξή τους με χρόνιες προκαταλήψεις
που βρήκαν απέναντι και που έπρεπε να
τις παλέψουν.
Ειδικά από όσες γυναίκες έχουν
οικογένεια, έγινε λόγος για τις
δυσκολίες που προκύπτουν από το διπλό
ρόλο: στέλεχος καριέρας – μητέρα.

Οικογένεια και καριέρα
Για ένα μέρος των γυναικών που
συμμετείχαν στην έρευνα, δεν
υπάρχει δίλημμα μεταξύ οικογένειας
ή καριέρας. Αυτές οι γυναίκες μιλούν
για «οικογένεια και καριέρα»,
διατυπώνοντας την άποψη πως «το
ένα δεν μπορεί να αποκλείει το άλλο».
Μάλιστα κάποιες σημείωσαν πως
η οικογένεια βοηθά την καριέρα,
«νοιώθεις ολοκληρωμένη, αντλείς
δύναμη, ενισχύεται η καριέρα σου»,
«αποκτά νόημα και σκοπό αυτό που
κάνεις στη δουλειά».
Για ορισμένες γυναίκες το δίλημμα
είναι υπαρκτό και ανέφεραν πως
καθυστέρησαν τη δημιουργία
οικογένειας (απόκτηση παιδιών),
κυρίως στον ιδιωτικό τομέα,
προκειμένου να εξελιχθούν
επαγγελματικά και να προχωρήσουν
στην καριέρα τους. Η επιλογή του
κρατικού τομέα γίνεται σε πολλές
περιπτώσεις γιατί οι γυναίκες
διευκολύνονται στην απόκτηση
οικογένειας.
Η επικρατούσα άποψη είναι πως
δύσκολα μπορεί να προχωρήσει

επαγγελματικά μία γυναίκα και να
ανελιχθεί σε μία διευθυντική θέση
υψηλής ευθύνης. Οι λόγοι γι’ αυτό είναι
κυρίως τα ανδροκρατούμενα ανώτερα
διευθυντικά κλιμάκια και η οικογένεια.
Υπάρχουν όμως και γυναίκες – στελέχη
που έχουν μία συνολικά θετική και
αισιόδοξη προσέγγιση στο θέμα και
δεν αναφέρονται σε ειδικές δυσκολίες.
(Σημειώνεται πάντως ότι η άποψη για
την καριέρα και τη ζωή τους, εξαρτάται
σημαντικά από τη θέση στην οποία
βρίσκονται και από την εταιρία /
οργανισμό όπου εργάζονται).
Είναι πολύ ενδιαφέρον το ακόλουθο
εύρημα που προέκυψε μέσα από
πιο αναλυτική συζήτηση. Ορισμένες
γυναίκες ομολογούν πως δεν έχουν
ανταποκριθεί με την ίδια επιτυχία στους
ρόλους συζύγου υπεύθυνης σπιτιού –
μητέρας και στελέχους καριέρας. Και
νοιώθουν όχι ευχάριστα για τα «μωρά
και το λίγο χρόνο που αφιέρωσαν».
Όμως στο κρίσιμο ερώτημα «εάν
γυρίζατε το χρόνο πίσω θα κάνατε, με
βάση το τι έχετε αντιμετωπίσει μέχρι
σήμερα, κάποιες άλλες επιλογές υπέρ
της οικογένειας», οι απαντήσεις ήταν
συνολικά πως δεν θα άλλαζαν τίποτα
σε βάρος της καριέρας τους και
θα έπαιρναν τις ίδιες αποφάσεις
σχετικά με τις οικογένειές τους.

Η γενική αντίληψη είναι ότι οι
Κυπριακές επιχειρήσεις δεν παρέχουν
τις ίδιες ευκαιρίες ανέλιξης σε άνδρες
και γυναίκες στις υψηλές διευθυντικές
θέσεις.
8
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Διευκολύνσεις για την
εργαζόμενη μητέρα

Ίδιες ευκαιρίες ανέλιξης για
άνδρες και γυναίκες;

Αναφέρεται ότι στις εργαζόμενες
μητέρες παρέχονται περισσότερες
διευκολύνσεις από τους κρατικούς
– ημικρατικούς οργανισμούς,
σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα
και ειδικά τις Μικρομεσαίες
Οικογενειακές Επιχειρήσεις.
Στις περισσότερες από τις
τελευταίες, οι διευκολύνσεις είναι
ελάχιστες. Κυρίως γίνεται λόγος
για το ευέλικτο ωράριο και τη
γονική άδεια, ενώ σχολιάζονται
η γενικότερη ευκολία αδειών
και τα «προνόμια» στον κρατικό
τομέα. Επίσης σημαντικό ρόλο
στις διευκολύνσεις ανέφεραν πως
παίζει η προσωπική σχέση με το
διευθυντή του τμήματός τους.

Η γενική αντίληψη είναι ότι οι
Κυπριακές επιχειρήσεις δεν παρέχουν
τις ίδιες ευκαιρίες ανέλιξης σε άνδρες
και γυναίκες στις υψηλές διευθυντικές
θέσεις.

Μεγάλες εταιρείες του
ιδιωτικού τομέα τα τελευταία
χρόνια υλοποιούν βοηθητικά
προγράμματα για εργαζόμενες
μητέρες. Σε αντίθεση όμως με το
δημόσιο και τους ημικρατικούς,
σχολιάστηκε πως οι διευκολύνσεις
αυτές δεν είναι τελικά χωρίς
αντάλλαγμα, αφού πολλές φορές
υπάρχουν πρακτικές επιπτώσεις
στην καριέρα της γυναίκας που τις
χρησιμοποιεί.

Για το middle management πάντως
διαπιστώνεται αύξηση του αριθμού των
γυναικών σε αυτό το επίπεδο διοίκησης.
Επίσης η συνολική άποψη είναι πως
σε κάποιο έστω βαθμό επηρεάζεται
η ανέλιξη σε έναν οργανισμό του
ιδιωτικού τομέα λόγω της οικογένειας.
Αυτό επισημαίνεται πως δεν ισχύει στον
κρατικό τομέα.
Έντονα αρνητικά σχολιάστηκε ότι σε
ορισμένες επιχειρήσεις – ειδικά στις πιο
μικρές-, κατά τη διαδικασία πρόσληψης,
γυναίκες δέχονται ερωτήσεις για το αν
σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά. Και
πως η ειλικρίνεια σε αυτή την ερώτηση
μπορεί να κοστίσει.
Στο θέμα της αμοιβής ανδρών –
γυναικών στην ίδια θέση, αναφέρθηκαν
αποκλίσεις για μέρος εταιριών του
ιδιωτικού τομέα που φθάνουν έως και
20% μειωμένου μισθού σε βάρος των
γυναικών, σε σχέση με έναν άνδρα
συνάδελφό τους.

Όπως τονίστηκε αν και «έχει αρχίσει
να μικραίνει το gap» αυτό εξαρτάται
από την εταιρία – οργανισμό, ενώ δεν
ισχύει στον κρατικό τομέα. Ελέχθη
επίσης πως τα πράγματα γενικά
είναι χειρότερα στις Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και καλύτερα στις πιο
μεγάλες εταιρείες, που αμείβουν με
διαφορετικά –πιο αντικειμενικάκριτήρια αξιολόγησης.

Business politics
Τα Business Politics θεωρούνται
δεδομένα στις μεγάλες επιχειρήσεις,
κυρίως αφορούν υψηλές θέσεις, και
είναι «ένα παιχνίδι» στο οποίο οι
άνδρες εμπλέκονται περισσότερο
και μιλούν πάνω σ’ αυτό την «ίδια
γλώσσα». Άλλωστε η ανέλιξη των
γυναικών στη διοικητική δομή των
επιχειρήσεων είναι χρονικά σχετικά
πρόσφατη.
Οι γυναίκες βλέπουν τους άνδρες στον
επαγγελματικό χώρο σαν πιο ψυχρούς,
πιο λογικούς, πιο ‘harsh’. Θεωρούν
πως οι ίδιες είναι πιο ευέλικτες και
προσιτές και ελίσσονται καλύτερα στο
επαγγελματικό περιβάλλον.

Η γυναικεία ευαισθησία
Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην
έρευνα ήταν πολύ ξεκάθαρες στο
ότι η γυναικεία τους ευαισθησία δεν
αποτελεί εμπόδιο στη λήψη σκληρών
αποφάσεων που έχουν να κάνουν με
τη δουλειά τους. Μάλιστα τόνισαν
πως η γυναικεία τους ευαισθησία
μένει έξω από την επαγγελματική τους
προσπάθεια.

Η θέση της γυναίκας στην Κυπριακή οικονομία. Προκλήσεις και προοπτικές - Μάρτιος 2011

9

Προσδοκίες για το μέλλον
Αναφορικά με τη θέση της γυναίκας
στο μέλλον, οι προσδοκίες είναι
θετικές. Η συνολική αντίληψη είναι
ότι τα πράγματα αλλάζουν και
δυναμώνεται η θέση της γυναίκας στην
επαγγελματική ζωή της Κύπρου.
Σχετικά με τη δική τους θέση σε πέντε
χρόνια, οι γυναίκες που συμμετείχαν
στην έρευνα μιλούν για «φυσιολογική
ανέλιξη» (κρατικός τομέας), για
«ανέλιξη» (ιδιωτικός τομέας και
που εδώ βλέπουμε ότι δεν θεωρείται
‘φυσιολογική’, αλλά αντίθετα θα
πρέπει έντονα να διεκδικηθεί), για
«επαγγελματική ανάπτυξη», για «job
satisfaction», «να κάνω κάτι που
αγαπώ», «να μου δίνει ικανοποίηση το
αντικείμενό μου».
Ορισμένες τοποθετούν καθαρά ποιοτικά
το προσωπικό τους στοίχημα για το
μέλλον λέγοντας «στόχος μου είναι
η επαγγελματική ολοκλήρωση και η
προσωπική αυτοβελτίωση μέσα από την
εργασία μου». Συνδέουν δηλαδή την
επαγγελματική πορεία με απόκτηση
προσωπικών δεξιοτήτων και ανάπτυξη
της προσωπικότητάς τους. Ενώ
υπάρχουν και απόψεις για ανάπτυξη
μίας δικής τους επιχειρηματικής
προσπάθειας.
Για κάποιες γυναίκες στον ιδιωτικό
τομέα η φιλοδοξία ανέλιξης
αντιμετωπίζεται σκωπτικά,
σημειώνοντας πως «θέλω να ανελιχθώ
αλλά στην κορυφή θα φτάσω σε μια
άλλη ζωή!».
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Τέλος ορισμένες γυναίκες (μεγαλύτερης
ηλικίας και θέσης) υποστηρίζουν ότι
μετά από κάποια χρόνια θα ήθελαν
να ρίξουν τους ρυθμούς τους. Και
προσθέτουν ότι ένας λόγος που
γυναίκες δεν συμμετέχουν σε ΔΣ
εταιριών είναι ότι από μία ηλικία
και μετά δεν έχουν οι ίδιες τέτοιο
ενδιαφέρον, προτιμούν να κάνουν
άλλα πράγματα στη ζωή τους, γι’ αυτό,
συνυπολογιζόμενων και των άλλων
παραγόντων, μονοπωλούνται οι θέσεις
από τους άνδρες.
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Ευρήματα της
ποσοτικής έρευνας

Μεθοδολογία ποσοτικής έρευνας
Αναφορικά με την ποσοτική έρευνα, καταρτίστηκε συγκεκριμένο
ερωτηματολόγιο το οποίο είχε αποσταλεί σε 180. Διευθύνοντες
Συμβούλους μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, οργανισμών
που είναι εισηγμένοι στο ΧΑΚ, καθώς και οργανισμών
του κυβερνητικού τομέα. Συνολικά, 55 ερωτηματολόγια
επιστράφηκαν και αναλύθηκαν, που αυτό αντιστοιχεί με το 30.5%
περίπου του συνολικού αριθμού ερωτηματολογίων.
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Δημογραφικά στοιχεία
Το δείγμα των 55 εταιριών αποτελείται από 31 δημόσιες εταιρείες
(56%), 9 δημόσιους τομείς (16%), 5 ημικρατικούς οργανισμούς
(9%) και 10 ιδιωτικές εταιρείες (18%).

Ιδιωτική
Εταιρεία
18%

Ημικρατικός
Οργανισμός
9%

Δημόσιες
Εταιρείες
56%

Δημόσιος Τομέας
16%

Το μεγαλύτερο ποσοστό 30.9% αποτελείται από εταιρείες με αριθμό υπαλλήλων από 0-50 άτομα
πλήρης απασχόλησης. Το 43.6% των γυναικών εργάζονται σε εταιρείες μεγέθους 0-50 άτομα
ακολουθεί το 30.9% των γυναικών σε εταιρείες μεγαλύτερες δηλαδή άνω των 100 ατόμων, και τέλος
το 25.5% των γυναικών εργάζεται σε εταιρείες του μεγέθους των 51-100 ατόμων.
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Διάγραμμα 1: Αριθμός γυναικών που
εργάζονται στον οργανισμό σας

(%)

30.9%
>100

25.5%
51-100

43.6%
0-50
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Θέματα που εξετάστηκαν

Διάγραμμα 2: Αριθμός ατόμων στο διοικητικό
συμβούλιο του οργανισμού σας 2005 & 2010
Ένα θέμα που εξετάστηκε και θεωρήθηκε σημαντικό είναι η παρουσία γυναικών
στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών. Ο αριθμός των ατόμων στα
διοικητικά συμβούλια των οργανισμών είναι και στις 2 χρονολογίες (2005 και
2010) μέχρι 17 άτομα με το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ 4-10 ατόμων και στις
2 χρονολογίες. Από αυτά τα 17 άτομα υπάρχουν σε ορισμένες εταιρείες από
1-7 γυναίκες. Φυσικά, υπάρχει ένα 50.9% των εταιριών να αναφέρουν ότι δεν
έχουν καθόλου γυναίκα στο διοικητικό συμβούλιο για το 2005, όπου στο 2010
υπάρχει μια πολύ μικρή μείωση του ποσοστού στο 49% το οποίο εξακολουθεί
να θεωρείται πολύ μεγάλο ποσοστό. Το ποσοστό των γυναικών που είναι στα
διοικητικά συμβούλια είναι κυρίως αντιπρόσωποι κύριων μετόχων (34.5%).

Δεν απάντησαν

0.0%
18.2%
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10+

12.7%
54.5%
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40.0%
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Διάγραμμα 3: Αριθμός γυναικών στο διοικητικό
συμβούλιο του οργανισμού σας 2005 & 2010
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Διάγραμμα 4: Οι γυναίκες διοικητικοί σύμβουλοι είναι

50%
45%
40%
34.5%

35%
30%
25%

(%)

20%

16.4%

15%
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7.3%
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μετοχών

Επιχειρηματίες

Άλλο

Η θέση της γυναίκας στην Κυπριακή οικονομία. Προκλήσεις και προοπτικές - Μάρτιος 2011

17

Διάγραμμα 5: Προβλέπετε ότι τα επόμενα 3 έτη θα
αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών στο Δ.Σ. σας

Αύξηση αριθμού γυναικών στα Δ.Σ. των οργανισμών
Περισσότερο από τις μισές εταιρείες 52.7% πιστεύουν ότι δεν θα αυξηθεί ο αριθμός των
γυναικών στο Δ.Σ. ενώ ένα 23.6% το πιστεύει. Το ίδιο ποσοστό αισιοδοξίας 23.6% πιστεύει
ότι ο αριθμός των γυναικών στο οργανόγραμμα της εταιρείας τους θα αυξηθεί. Αν και τα
ποσοστά των γυναικών που βρίσκονται στα Δ.Σ. των οργανισμών είναι χαμηλά, εντούτοις
αρκετοί οργανισμοί φαίνονται διατεθειμένοι να αυξήσουν αυτά τα ποσοστά. Αυτό δείχνει
την ικανοποίηση τους προς τις γυναίκες, όπως επίσης και τα ακαδημαϊκά τους προσόντα
αφού τα τελευταία χρόνια περισσότερες γυναίκες σκέφτονται και συνδυάζουν τις σπουδές
τους με την επαγγελματική τους καριέρα.

60%
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40%

30%
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20%

10%
1.8%
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Ναι
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Όχι

Δεν Γνωρίζω

Δεν απάντησαν

(%)

Διάγραμμα 6: Προβλέπετε ότι τα επόμενα 3 έτη θα αυξηθεί ο
αριθμός των γυναικών στο οργανόγραμμα σας
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Διάγραμμα 7: Από το οργανόγραμμα του οργανισμού
σας πόσα είναι τα διευθυντικά στελέχη

Διευθυντικά στελέχη στο οργανόγραμμα του οργανισμού
Από τα διευθυντικά στελέχη του οργανογράμματος φαίνεται ότι οργανισμοί με 1-10 άτομα
διευθυντικά στελέχη τείνουν να έχουν 0-2 γυναίκες ως διευθυντικά στελέχη, και όπως είναι
αναμενόμενο όσο αυξάνεται το μέγεθος των διευθυντικών στελεχών τόσο αυξάνεται και η
παρουσία των γυναικών αλλά πάντα με πολύ πιο μικρό ποσοστό.
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Διάγραμμα 8: Από τα διευθυντικά στελέχη
πόσα είναι γυναίκες
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Χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι γυναίκες στελέχη
Στην υποθετική ερώτηση αν θα έπαιρναν έναν άνδρα ή μία γυναίκα σε μια διευθυντική θέση
κανείς δεν έδωσε την απάντηση Γυναίκα και ένα 16.4% είπε ότι μάλλον θα έπαιρναν άνδρα.
Και ο λόγος που θα έπαιρναν άνδρα είναι ότι ο άνδρας μπορεί να διαθέσει περισσότερο
χρόνο στη δουλειά αφού η γυναίκα έχει οικογενειακές υποχρεώσεις και όπως επίσης και
λόγο συνήθειας. Ενώ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 72.7% είπε ότι δεν γνωρίζει. Συνεχίζοντας
με την ίδια ερώτηση αλλά όχι τι θα έκανε η εταιρεία αλλά τι γίνεται γενικά στις Κυπριακές
επιχειρήσεις όπως ήταν αναμενόμενο το 92.7% είπαν ότι για διευθυντική θέση θα επέλεγαν
μάλλον άνδρα και μόνο ένα 3.8% έδωσαν την επιλογή μάλλον γυναίκα.
Όσον αφορά θέματα κρίσεων μέσα στην εταιρία τους σχεδόν όλοι 92.7% είπαν ότι η
διαχείριση μιας κρίσης είναι ανεξάρτητη από το αν τη χειρίζεται άνδρας ή γυναίκα. Μόνο 10
εταιρείες έχουν κέντρο διαχείρισης κρίσης και από ότι φαίνεται συμπεριλαμβάνουν και τις
γυναίκες μέσα αλλά σε μικρότερο ποσοστό.
Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που οι γυναίκες στελέχη διαθέτουν σε μεγαλύτερο
βαθμό από τους άνδρες συναδέλφους είναι η συνέπεια, αφοσίωση και ομαδικότητα,
φυσικά υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό 56.4% λίγο περισσότερο από τις μισές εταιρείες
που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που οι γυναίκες στελέχη
διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άνδρες συναδέλφους τους.
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Διάγραμμα 9: Ποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά οι
γυναίκες στελέχη διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους
άνδρες συναδέλφους τους
Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που οι
γυναίκες στελέχη διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους
άνδρες συναδέλφους

56.4%
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Διάγραμμα 10: Για μια διευθυντική θέση ποιο
φύλο είστε πιο κοντά στο να επιλέξετε για αυτή τη
θέση
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ΔΓ/ΔΑ

Δεν ισχύει

Δεν απάντησαν

Διάγραμμα 11: Ανεξάρτητα του τι συμβαίνει στην εταιρία σας,
γενικά οι κυπριακές επιχειρήσεις αν είχαν δυο υποψηφίους για
μια διευθυντική θέση, έναν άνδρα και μια γυναίκα, με τα ίδια
προσόντα και με ανάλογες οικογενειακές υποχρεώσεις, ποιον
από τους δυο πιστεύετε ότι κυρίως επιλέγουν για τη θέση αυτή
100%
92.7%

90%
80%
70%
60%
50%

(%)

40%
30%
20%
10%
3.6%

3.6%
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Προαγωγή γυναικών σε διευθυντικές θέσεις και γυναικεία
ευαισθησία
Λίγο πάνω από τις μισές εταιρείες (50.9%) έχουν οργανωμένο σύστημα αξιολόγησης του
προσωπικού που καλύπτει θέματα προαγωγών και αυξήσεων.
Το 50.9% των εταιριών έχουν προάγει γυναίκες σε διευθυντικά στελέχη. Ενώ το
υπόλοιπο 41.8% έδωσαν αρνητική απάντηση και είπαν ότι ούτε είχαν γυναίκες
υποψήφιες για αυτές τις θέσεις με ποσοστό 73%.
Όσον αφορά τις εταιρείες που είχαν υποψήφιες γυναίκες είπαν ότι οι γυναίκες
υστερούσαν περισσότερο σε εμπειρία/έτη υπηρεσίας όπως επίσης λόγο οικογενειακών
υποχρεώσεων και προσωπικότητα.
Για τις εταιρείες που είπαν ότι δεν υπήρχαν γυναίκες υποψήφιες είναι ότι λόγο του
κλάδου, της κουλτούρας της εταιρίας, δεν πληρούσαν τα προσόντα και τέλος υπήρχε
έλλειψη εμπειρίας.
Γενικά φαίνεται ότι οι εταιρείες δεν πιστεύουν (32.7%+50.9%) ότι η γυναικεία
ευαισθησία αποτελεί εμπόδιο στη λήψη σκληρών αποφάσεων σε επίπεδο διοίκησης.

Τα τελευταία 3 έτη έχετε προάξει γυναίκες σε

διευθυντικά
στελέχη
Πίνακας 12: Τα τελευταία 3 έτη έχετε προάξει
γυναίκες
σε διευθυντικά στελέχη;
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Όχι

Δεν απάντησαν

Διάγραμμα 13: Γενικά, πιστεύετε ότι η γυναικεία ευαισθησία
αποτελεί εμπόδιο στη λήψη σκληρών αποφάσεων σε επίπεδο
διοίκησης;
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Δεν απάντησαν
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Το 70.9% πιστεύουν ότι στις Κυπριακές επιχειρήσεις δεν δίνονται ίσες ευκαιρίες εξέλιξης
σε άνδρες και γυναίκες. 65.5% των εταιριών πιστεύουν ότι επηρεάζεται η απόφαση τους
από το εάν οι γυναίκες έχουν οικογένεια.

Διάγραμμα 14: Ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει
στην επιχείρηση σας, πιστεύετε ότι οι κυπριακές
επιχειρήσεις δίνουν τις ίδιες ευκαιρίες εξέλιξης σε
άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους σε αυτές;
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Μάλλον Ναι

Μάλλον Όχι

Όχι

Δεν απάντησαν

Διάγραμμα 15: Ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει
στην επιχείρηση σας, πιστεύετε ότι στις κυπριακές
επιχειρήσεις επηρεάζεται η εξέλιξη αυτή από το εάν οι
γυναίκες έχουν οικογένεια;
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Η PwC στην Κύπρο
Αυτό που επιδιώκουμε είναι να προσφέρουμε
στους πελάτες μας την αξία που αναζητούν.
Αξία, που στηρίζεται στη γνώση που
αξιοποιούν οι ομάδες μας από 161.000
ειδικούς σε 154 χώρες. Αλλά και στην
εμπειρία που προσαρμόζεται στις τοπικές
ανάγκες. Επικεντρωνόμαστε σε τρεις κυρίως
τομείς, τις ελεγκτικές, τις συμβουλευτικές και
τις φορολογικές υπηρεσίες. Συνεργαζόμαστε
στενά μαζί τους. Τους ρωτούμε. Τους
ακούμε. Μαθαίνουμε τι θέλουν να κάνουν.
Πού θέλουν να πάνε. Απ’ όλη τη διεθνή μας
γνώση, μοιραζόμαστε εκείνο το κομμάτι που
είναι περισσότερο κατάλληλο γι’ αυτούς. Kαι
έτσι, τους στηρίζουμε στο πώς να πετύχουν
τους δικούς τους στόχους.
Με σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των
παγκόσμιων κεφαλαιαγορών, βοηθούμε τους
πελάτες μας στην επίλυση των σύνθετων
επιχειρηματικών τους προβλημάτων. Στόχος
μας είναι να βελτιώσουν την ικανότητά
τους να διαχειρίζονται τους κινδύνους αλλά
και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Την
ίδια στιγμή αφοσιωμένοι για την ποιότητα
των υπηρεσιών μας, συμβάλλουμε στη
μεγαλύτερη διαφάνεια, εμπιστοσύνη και
συνέπεια των επιχειρηματικών διαδικασιών.
Η θέση μας αυτή ενισχύεται με τους σχεδόν
1.000 επαγγελματίες αλλά και τα γραφεία
μας σε όλη την Κύπρο. Όλοι εμείς στην PwC,
μοιραζόμαστε γνώσεις και εμπειρία για να
εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας
και να τους βοηθήσουμε να δημιουργήσουν
την αξία που αναζητούν.
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Ελεγκτικές υπηρεσίες
Θεσμικές και ρυθμιστικές Ελεγκτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των
συστημάτων πληροφορικής και συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογιστικά και ρυθμιστικά
θέματα για όλων των ειδών επιχειρήσεις μέσω εξειδικευμένων επιχειρηματικών
τμημάτων: Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FS), Καταναλωτικών και Βιομηχανικών
Προϊόντων και Υπηρεσιών (CIPS) και Tεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας,
Ψυχαγωγίας και Μέσων Ενημέρωσης (TICE). Εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα εταιρικής
αναφοράς, μέτρα απόδοσης και συμμόρφωση και ανασκόπηση θεμάτων ασφάλειας στα
συστήματα πληροφορικής από την ομάδα Διασφάλισης Συστημάτων και Διαδικασιών
(SPA) που είναι πλήρως ενσωματωμένη στο γενικότερο λογιστικό έλεγχο.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες χρηματοοικονομικής υποστήριξης, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες
εταιρικής διακυβέρνησης, υπηρεσίες οικονομικής ανάκαμψης, υπηρεσίες εσωτερικού
ελέγχου, υπηρεσίες διεύθυνσης και απόδοσης διοικητικών λειτουργιών, διαχείριση
έργων, λύσεις στην τεχνολογία πληροφορικής, υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού και
αλλαγής, και συμβουλευτικές υπηρεσίες γενικής φύσεως.
Φορολογικές Υπηρεσίες
Νομικά πρόσωπα: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για διάρθρωση εταιριών, συγχωνεύσεις
και εξαγορές και άλλα θέματα, διαχείριση φορολογικών δηλώσεων, συμφωνία με τις
φορολογικές αρχές και εξασφάλιση γνωματεύσεων. ΦΠΑ: Συμβουλευτικές υπηρεσίες
για φορολογικό χειρισμό, επιστροφή ΦΠΑ και ελαχιστοποίηση του κόστους, διαχείριση
δηλώσεων, διαπραγμάτευση με το γραφείο ΦΠΑ και συμφωνία αμφισβητούμενων
φορολογιών. Φυσικά πρόσωπα: Συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμπλήρωση υποβολή
και συμφωνία φορολογικών δηλώσεων, φορολογικές υπηρεσίες σε αλλοδαπούς
υπαλλήλους, συνταξιούχους και άλλους μη Κύπριους.
Διεθνείς Υπηρεσίες Συμμόρφωσης
Λογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης καθώς και υπηρεσίες εταιρικής νομικής
συμμόρφωσης που συμπεριλαμβάνουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως συμβουλές
για ίδρυση και λειτουργία τοπικών και διεθνών επιχειρήσεων, διεθνών επενδυτικών
σχεδίων, ΕΠΕΥ, UCITS και εμπιστευμάτων (trusts) κάθε τύπου.
Υπηρεσίες Στήριξης Επιχειρήσεων
Το Τμήμα Υπηρεσιών Στήριξης Επιχειρήσεων, το οποίο είναι στελεχωμένο μεταξύ άλλων
από λογιστές, νομικούς και άλλο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και απασχολεί
νομικούς με εκτενή και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα εταιρικού δικαίου και σε συναφή
επιχειρηματικά θέματα, σκοπό έχει την εξεύρεση λύσεων ενσωματωμένης νομικής και
επιχειρησιακής υποστήριξης που συνδυάζουν την απαιτούμενη νομική εξειδίκευση με
εμπορική διορατικότητα με αποτέλεσμα να προστίθεται αξία στις εργασίες των πελατών
μας.
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Τα γραφεία της PwC στην Κύπρο

Λευκωσία
Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 21612, CY-1591 Λευκωσία, Κύπρος

Διεύθυνση:

Julia House, Οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 3, CY-1066 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ +357 - 22555000, Φαξ +357 - 22555001

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου & Επιχειρησιακοί
Διευθυντές:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: Φειδίας Κ Πηλείδης (Ανώτερος Εκτελεστικός Σύμβουλος),
Ντίνος Ν Παπαδόπουλος (Αναπληρωτής Διευθύνων Συνέταιρος), Πανίκος Ν Τσιαïλής, Χριστάκης
Κ Σάντης, Στέφος Στεφανίδης, Γιώργος Φοραδάρης, Άγγελος Μ Λοΐζου, Ανδρούλλα Σ Πήττα,
Κώστας Λ Μαυροκορδάτος, Πανίκος Καουρής, Γιώργος Μ Λοΐζου, Τάσος Προκοπίου, Ανδρέας
Θ Κωνσταντινίδης, Θεόδωρος Παρπέρης, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Φίλιππος Κ Σώσειλος,
Ευγένιος Χρ Ευγενίου, Χρίστος Τσολάκης, Νίκος Α Θεοδούλου, Μάριος Σ Ανδρέου, Νίκος
Φ Χειμαρίδης, Αράμ Ταβιτιάν, Κωνσταντίνος Ταλιώτης, Σταύρος Α Καττάμης, Χρυσήλιος Κ
Πελεκάνος, Ευτύχιος Ευτυχίου, Γιώργος Κ Λάμπρου, Χρίστος Οδυσσέως, Στέλιος Α Βιολάρης,
Πέτρος Ν Μαρουδιάς, Γιώργος Κ Καζαμίας, Λοΐζος Α Μαρκίδης
Επιχειρησιακοί Διευθυντές: Ανδρούλλα Αριστείδου, Αχιλλέας Χρυσάνθου, Δημήτρης Β
Ψάλτης, Γιώργος Α Ιωάννου, Μάριος Γ Μελανίδης, Σόφη Α Σολωμονίδου, Γιάννης Τελεβαντίδης,
Αντώνης X Χριστοδουλίδης, Χρίστος Σ Χαραλαμπίδης, Ιωάννα Ι Στυλιανίδου, Φλωρεντία
Κυριακίδου Τελώνη

Λεμεσός
Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 53034, CY-3300 Λεμεσός, Κύπρος

Διεύθυνση:

City House, Οδός Καραϊσκάκη 6, CY-3032 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ +357 - 25555000, Φαξ +357 - 25555001

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου & Επιχειρησιακός
Διευθυντής:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: Βασίλης Χατζηβασιλείου (υπεύθυνος του γραφείου),
Nίκος Α Νεοφύτου, Λιάκος Μ Θεοδώρου, Στέλιος Κωνσταντίνου, Πέτρος Χ Πετράκης, Κλειώ
Α Παπαδοπούλου, Γιάγκος Α Καπονίδης, Τάσος Ν Νόλας, Κωνσταντίνος Λ Καψάλης, Αντώνης
Χατζηλουκάς
Επιχειρησιακός Διευθυντής: Άννα Γ Λοΐζου

Λάρνακα
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Τ.Θ. 40450, CY-6304 Λάρνακα, Κύπρος

Διεύθυνση:

Artemidos Tower, 7ος + 8ος Όροφος, Λεωφόρος Αρτέμιδος 3,
CY-6020 Λάρνακα, Κύπρος
Τηλ +357 - 24555000, Φαξ +357- 24555001

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου & Επιχειρησιακοί
Διευθυντές:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: Κώστας Μ Νικολαΐδης (υπεύθυνος του γραφείου), Χρίστος Μ
Θεμιστοκλέους, Κωνσταντίνος Λ Καψάλης
Επιχειρησιακοί Διευθυντές: Γιώργος Σκαπούλλαρος, Στέλιος Σ Αναστασίου

Πάφος
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

P O Box 60479, CY-8103 Paphos, Cyprus

Διεύθυνση:

City House, 58 Grivas Dighenis Avenue , CY-8047 Paphos, Cyprus
Tel.+357 - 26555000, Fax +357 - 26555001

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου & Επιχειρησιακός
Διευθυντής:
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Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: Παντελής Ευαγγέλου (υπεύθυνος του γραφείου),
Επιχειρησιακός Διευθυντής: Μιχάλης Κληριώτης
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