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ΙΔΡΎΤΙΥJΙ ΠΡΑΞΗ

Εμεί,; οι κάτωθι υΠΟ~fεΊρa.μμένοι!ες, εκφρά.ζουμε την θέλησί1 μας να ιδρύσουμε το ΊδΡ'Jμα

Πρcc))θησης Ισότητας «ΥΠ'"ΤΙΑ », με έδρα τη Λεμεσό, στην οδό Αρχιεπισκόπου i\Ifrucapi(Jl) Γ

240,π. Λόρδος center, Block Α, γραφ:οίο 50 Ι, Τ.Θ 53131, 3731 Λεμεσός, με σκοπό:

Στην προώθηση της αρχής της ισότητας ανεξάρτητα φυλής, εθνικόcητας, αναπηρίας,

θρησκείας, ηλικίας 11 κατα-Υωγ11ς κω φύλου, στην κοινωνία, στην πoλΙΤΙΚl1, στην οικονομία

και την απασχόληση ..

. Στην παρακολούθηση και ανάπτυξη πολιτικών για την προώθηση της έμφυλης ισότητας

και την εξάλειψη των διακρίσεων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, της πολιτικής, της

οικονομίας, της απασχόλησης, της παιδείας και των θεσμών.

Στη διεξαγωγή ερευνών και μελετών που αφορούν τις έμφυλες διακρίσεις.

Στην παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετικών νομοθεσιών και πολιτικών που

προνοούν την κατοχύρωση της αρχής της έμφυλης ισότητας και της απαγόρευσης των

διακρίσεων σε όλους τους τομείς της κοινωviας, τυχόν παραβιάσεων τους και των

συνεπαγόμενων αρνητικών συνεπειών σε βάρος, ιδίως, των γυναικών.

Στην παρακολούθηση, ειδικότερα, της παρεχόμενης από το Νόμο προστασίας ενάντια στη

βία κατά των γυναικών και ιδιαίτερα, του εmπέδου της παρεχόμενης από τους κρατικούς

θεσμούς προστασίας των θυμάτων βίας.

Στην επιμόρφωση ανδρών και γυναικών σε Θέματα κοινωνικού φύλου και ευρύτερα των

αρχών ισότητας και ίσης ~ιεταxείρισης και της απάλειψης των διακρίσεων, σε συνεργασία

με άλλους φορείς από την Κύιτρο και το εξωτερικό.

Στην προώΘηση και υποβολή καταγγελιών στους αρμόδιους θεσμlκοί1ς φορείς για

παραβιάσεις της αρχής της ισότητας και οποιασδήποτε απαγορευμένης διαΚΡΙΤΙ1Cl1ς

έμφυλης μεταχείρισης στην κυπριαΚΊ1 κοινωνία ευρύτερα.

Στην έμφυλη κριτική ανάλυση των πολιτικών και πρακτικών που εφαρμόζονται για την

υλοποίηση κω ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας στον κοινωνικοοικονομικό και

πολιτικό τομέα και στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης του επιπέδου και

των μηχανισμών προστασίας.

Στη διεκδί.κηση και υλοποίηση διαφόρων Ρ)ρωπαϊκών και άλλων. προγραμμάτων και

πρωτοβουλιci)v σε συνεργασία ~;ε κυβερ.νητικ06ςκαι μη φορείς τής Κύπρου και του

εξωτερικού, που συναρτούνται ή σχετίζονται 11 συμβάλλουν στους σκοπούς του Ιδρύματος.
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Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμμωέας, Ταμίας και Μέλη του Συμβουλίου του Ιδρύματος είναι

οι ακόλουθοι:

1. Άννα Πηλαβάκη - Πρόεδρος

2. Νίκος Σταθόπουλος - Αντιπρόεδρος

3. ΑργεvτυίJλα Ιωάννου- Γραμματέας

4. Μίμης Θεοδότου- Ταμίας

Μέλη:

1. ΑνθΙ1 Ερμογένους

2. Σάββας ΒασιλείΟί).

3. Χριστίνα Αχιλλέως

Σας εmσυνάπτονται πλήρη στοιχεία τους μαζί με τις υπογραφές τους.

Το ίδρυμα έχει αφιερωμένη περιουσία στο όνομα του 1000 ευρώ.

Μετά τιμής,

Πρόεδρος

Awα Π αβάκη

Αντιπρόεδρος

Ν~Οlταfόπουλος.._~/.v~ .
Γραμματέας Ταμίας

Α~iμηςΘε δότου
.. . - .

-==----- ----

Μέλη:

~
;;;;;::::::~ ; HH.

Χριστίνα Αχιλλέως /Ό :. /Ι..-~ .
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Τηλέφωνi]Θέση Oν~)μαTεπώνυμo Διtύθυνση Fax Ηλεκτρονική ΔΙνση..

Πρόεδρος Άννα Πηλαβάκη 24Α Μασσαλιώτιδας, 3096, 25581550 pilavaki@Illail.coIll
Λεμεσός

99615600

Αντιπρόεδρος Νίκος Σταθόπουλος
99115648 n.stathopoulos.cy@gmail.conl

.-

Γραμματέας Aργεvτoύλα lωάννου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
25358090 25347727 argenlaw@spidernet.com.cy

Γ 240, Π. Λόρδος center,
Block Αι γραφείο 5011 Τ.Θ

58131,3731
------------

Ταμίας Μίμης Θεοδότου Κωστή Παλαμά 2, 1035 99778332 mimisexy'Q..@gmail.com
Λευκωσία

_. ..

Μέλος Σάββας Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
25358090

Γ 240, Π. Λόρδος center,
Block Αι γραφείο 501, Τ.Θ
58131,37:1-1

---

Μέλος Ανθή Ερμογένους ΑρχιεπισκόπουΜακαρίου
25358090

Γ 240, Π. Λόρδος center,
Block Α, γραφείο 501, Τ.Θ
58131,37::\1

._-

Μέλος Χριστίνα Αχιλλέως 24 Μασσαλιώτιδας, 3096, 99115648 ach illeosclll'istina@hotIllail.COlll
Λεμεσός

---

. ---:.... --
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γuνuικ6J\' φυλΊΊς. τcι.ζης. φί)λου. Ορψικείας 11 Kατcι.γωγΊΊς ι.;uι ειOΙKOΤCΡΙI. τ11\,

προ6JΘηση Οι::τιι,6Ν μέτρων προστασιας της υνθρ6)πι\'ης υ.ξωπρ::πειας lωτιΊ. του

φUΙ\'ιψέ\'OH της βίας.

=ΤI1\' ()ιεςυγωγΊΊ ερευ,,6)ν κπι μElcΠ(I)\' που uφιψ()\)ν τι( f:μφιιJ.ε,.,: Οιοl<"ίσειc. τφ'

βία lω.Ι ευρύτερα την προστασία τι,)ν ανΟρωπίν(ι)ν bικuιωμιj.τιl)\' .

=Τ11\' παρακολοί)θηση της ΕφαρμογιΊς Τ(Ι)\' σχπικων \'CJμoeEG(6)\' J((f.l ΠOλΙϊlK(~)\' που

προ\'(ιοί)" την ΚCι.τοχύρωση τω\' υ\'θριl)πί\'ω\' δΙKυιωμcΊτων . τηc UflX1li,= τηc Ι:μφιιλης

ισοτητυς I,UΙ της απαγόρευσης Πι)\' OΙUΙ,ρίσεων σε ι)λους τους τομείς της ΚΟΙ\'ιl)\'ίας.

τυχ6\' τωραβιc'ισεων τους KUΙ ΤΙ!)\' συ\TΠίJ.γι'ψε\'(I)\! υρ\'ητιl,ι;)\' συνεπ:::ιci)\' σε βCΊ.ΡOς.

ιhίως. Πι)\' γυ\'u.ιK6N.

2.:τφ' παρυκολοί)Θηση. ειδικόn:ρυ. της πυρεχομε\'ης απ<1 το ΝΙ1μο προστυσιας

[\'ι';\'τιυ' στη βία και ειδικότερυ. της βίας !,ατrΊ των γωΙUΙK(I)\' υιι IΟιυίτερα. τι)])

Eπιπ~:δoι) της παΡΕχόμενης ωω ωυς l'ιΙ(}.Τίκους Ηt:σμοίις τφι)στυσlυς [(1)\' θιιμυτ(l)\'

Ι)ίuς.

ΟIl,:UΙ(IJμeΊ.ΤΙI)\' και ειδικότερα τω\' U.PXci)\' ισότητας. Ιμφυληc ισι)τητu.c ισηc:

μπυχείρισης κυι της υπrΊλειψης l(r)\' όω.κρίσαl)\'. στους roμείς τη( υπυσχω.ησης.

2.: τ11\' επιμ6ρφωση υνδρ6)\' i\UΙ Y1J\'UiU!J\' σε θέματα βίας ι.;uι ClOlK(~HCPU βίυ( ,,-υτιΊ τω\'

Υυ\'ίΙ.ΙI(;)\' στους τομείς της πω(;:--:ίuς. τol) Ε ι....-πuι6ευτι1,0 ι'ι σl)σΤίΊμιπος I\Ul ειψ,')nφu

της ιωΙi'e1 J\'ίuς. σε συνεργυσίu με eΊίλουc: φυρείς υπι) Τ11" Κίιπιχ, Krιι τΙ) f:~ωπρll«~

2: τ1]\ , ,::μφυλη lφΙΤll\\Ί υνιΊλυση [(ιι\' πυλιιιι,6ι\' και ίφΙ}.h.ΊIf\(;)\' πω} εφcφμt.\ι)\'ΤUI γίU

ι;υι πολιτιl-\ό τομέα KUΙ στη 6ιu.τl')πωση συΥκει..:ριμέ\'(I)\' ΠΡΟΗΊσεωi' βελτίωσης ΤC)))

επιπf.()ο\) KUΙ των μηχuνισμ6)\' π(χ)σωσίuc.
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Άρθρο 13

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣίΑ

Το Ίδρυμα (~xει αφιερωμένη περιουσία 1000 UJρcl) [π' Ο\'(jματι της [I"oc6I,01l του στφ'

~:/.λΨ'Ιh.·iΊ τρrιπιζυ.

Άρθρο 13

ΔΙΑΛ "{ΣΗ ίΔΡΥΜΑ ΤΟΣ

υ) Το Ί6ρυμα διαλύπαι με ωτόφαση 6 υπί.> τα 7 μ~:λη του :υμβοι)λίου του.

/)) ::::ε ιπ:ρίπτωση οισλυσης. αφ01') εξοφληΑοιΊ\' όλε,,:: οι υΠΟχ()f.cI}σεις του Iδρι'ψuτoς. ι-.:(ίΗι:

ιΙΠ(I/"οΙΠ() της πεΡlO1ίσίαc ωu πυριι.χ,'φcίτυι οτ ω'τίσωιχο ίδpυμα!φoρ:~ιι Πι'Ι'

(,)ρυστηΡlOποιείτυι στην ΚίηΙρΟ

Άρθρο 14

ΟτιΌΨΤ\ΗΕ δΕν προβλΙπετυι υπ(ι το πυρι')\· κ:υτuσωτιι;6 αποφuσίζcΤαΙ απί) το :";υμβοι·ιλ.l()

Τι.)\, ΓδριΊμU1Ί)C,

Άρθρο 15

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ I~~AΤΑΣΤΑTn·~OY

ΤΙ.! ίT(jjJL~\' KυΤUστυΤΙKιJ ΤΡ07ωιωΙΕίωι πι.εισψηφn;:ι:( υπό ΠΙ ~υμI)oιΊλ[() 1Οιl lδΡ1ψιιω~.

μΓ:τlΊ υπό CΙU1'nη()η του/της Ι IP()U)jJ01J του ",υι ι-.:υn)πι\! ι~yl,ιιιση,~ 1Οιl Δικαστηρίου. ()Π('I'~

ΙΤ(Ηι\'ι)είτυ.ι στψ' ισχί)ουσα νιψι,Οcσίυ

Αρθρο 16

'1'<: iVI ΒΛ Η ΙΥΙ Α

Τμf)λημυ Τ(1) Ι6ρίφυτος εί\'(/ι 11 μιψφlΊ της Υπυτίυς
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