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Το Ίδρυμα Προώθησης Ισότητας «ΥΠΑΤΙΑ»
ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο 2015 ως μη κερδο-
σκοπικός οργανισμός με σκοπό την έρευνα και
την ανάπτυξη κοινωνικής δράσης για την προ-
ώθηση των αρχών της ισότητας ανεξάρτητα
φυλής, εθνικότητας, αναπηρίας, θρησκείας,
ηλικίας, καταγωγής και φύλου.

Στόχοι
H ΥΠΑΤΙΑ είναι προσηλωμένη στην παρακο-
λούθηση και ανάπτυξη πολιτικών για την προ-
ώθηση της έμφυλης ισότητας και δεσμεύεται
στην καταπολέμηση και εξάλειψη των διακρί-
σεων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, της πο-
λιτικής και της οικονομίας, εστιάζοντας στα
πεδία της απασχόλησης, της παιδείας και της
λειτουργίας των θεσμών.

Το πεδίο δράσης του Ιδρύματος πε-
ριλαμβάνει:

• Διεξαγωγή ερευνών και μελετών που αφο-
ρούν τις έμφυλες διακρίσεις. 

• Παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετι-
κών νομοθεσιών και πολιτικών που προνο-
ούν την κατοχύρωση της αρχής της έμφυλης
ισότητας και της καταπολέμησης κάθε μορ-
φής διακρίσεων, ειδικότερα, τις γυναίκες και
τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (μονο-
γονείς, μετανάστες).

• Παρακολούθηση της παρεχόμενης από τον
Νόμο προστασίας ενάντια στη βία κατά των
γυναικών και ιδιαίτερα, του επιπέδου της πα-
ρεχόμενης από τους κρατικούς θεσμούς
προστασίας των θυμάτων βίας ή θυμάτων
εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση.

• Επιμόρφωση ανδρών και γυναικών σε θέ-
ματα κοινωνικού φύλου και ευρύτερα των
αρχών ισότητας και ίσης μεταχείρισης και
της απάλειψης των διακρίσεων, σε συνεργα-
σία με άλλους φορείς από την Κύπρο και το
εξωτερικό. 

• Προώθηση και υποβολή καταγγελιών στους
αρμόδιους θεσμικούς φορείς για παραβιά-
σεις της αρχής της ισότητας και οποιασδή-
ποτε απαγορευμένης διακριτικής έμφυλης
μεταχείρισης στην κυπριακή κοινωνία ευρύ-
τερα.

• Έμφυλη κριτική ανάλυση των πολιτικών και
πρακτικών που εφαρμόζονται στην Κύπρο
για την υλοποίηση και ενσωμάτωση της
αρχής της ισότητας στον κοινωνικοοικονο-
μικό και πολιτικό τομέα και στη διατύπωση
συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης του
επιπέδου και των μηχανισμών κοινωνικής
προστασίας.

• Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων,
συνεδρίων, εργαστηρίων με σκοπό την ευαι-
σθητοποίηση του κοινού σχετικά με θέματα
της έμφυλης ισότητας και την δημιουργία δι-
κτύων με άλλους φορείς στην Κύπρο και στο
εξωτερικό.

• Διεκδίκηση και υλοποίηση διαφόρων ευρω-
παϊκών, εθνικών και άλλων προγραμμάτων
και πρωτοβουλιών σε συνεργασία με κυβερ-
νητικούς και μη φορείς της Κύπρου και του
εξωτερικού, που συναρτούνται ή σχετίζονται
ή συμβάλλουν στους σκοπούς του Ιδρύμα-
τος.

H ΥΠΑΤΙΑ είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής
του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα
της Γυναίκας, παρέχοντας εμπειρογνωμο-
σύνη στη διαμόρφωση πολιτικών, προγραμ-
μάτων, και νομοθεσίας που προωθούν τα
δικαιώματα των γυναικών προς το Υπουργικό
Συμβούλιο, ευαισθητοποιώντας παράλληλα
τη δημόσια διοίκηση σε θέματα πολιτικών
ισότητας.

Διοικητικό Συμβούλιο
Τα μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου της
ΥΠΑΤΙΑΣ προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα
ακαδημαϊκού και επαγγελματικού υποβά-
θρου, τα οποία είναι προσηλωμένα στις αρχές
της έμφυλης ισότητας, ανεξάρτητα φυλής,
εθνικότητας, αναπηρίας, θρησκείας, ηλικίας,
καταγωγής και φύλου.

Εμπειρογνώμονες
Η ΥΠΑΤΙΑ συνεργάζεται με επιστήμονες και
εξειδικευμένα στελέχη με εμπειρία στα πεδία
της ισότητας των φύλων, της κοινωνικής
προστασίας και της ανάπτυξης του ανθρώπι-
νου δυναμικού. Η επαγγελματική δεοντολο-
γία υπαγορεύει την ανάθεση στα πλέον
κατάλληλα στελέχη την υλοποίηση έργου του
Ιδρύματος.
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Mission

Hypatia Foundation Promoting Equality was
established in February 2015 as a research
and action non-profit organization to promote
the principles of equality regardless of race,
nationality, disability, religion, age or gender
in all aspects of social, political and economic
life. 

Aims and Objectives

Hypatia is dedicated to monitor and develop
policy promoting gender equality. It also
committed to eliminate discrimination at all
levels of social, political and economic life,
placing particular focus on employment, the
education system and the functioning of public
institutions.

As such, Hypatia is focusing its oper-
ation to the following activities:

• Conducting research on gender discrimination.

• Monitoring the implementation of relative
legislation and policy that safeguard the
principles of gender equality and combat
discrimination of all forms, especially
discriminations against women and
socially vulnerable groups (single parents,
immigrants).

• Monitoring the execution of legislation
relating to the protection of women who are
victims of violence, and the functioning of
related support and protection mechanisms
for battered women or women who are
victims to trafficking for sexual exploitation.

• Educating men and women on gender equality
issues and the principles of equal treatment
of men and women at the work place and
the elimination of discrimination practices
joining action with other organizations and
institutions in Cyprus and abroad.

• Advocating the filling of complaints and
/or reporting of violations on gender
equality legislation to relevant bodies.

• Conducting analysis and evaluation of gender
equality policy and practices that are
applied in Cyprus and drafts relevant
recommendations to improve application of
legislation and the function of related
mechanisms for social protection.

• Hosting awareness building events, conferences
and workshops to raise awareness on
gender equality issues and build networks
with other actors active in the field in
Cyprus and abroad.

• Applies for European, national and
international funding to implement
programmes and initiatives in collaboration
with other related actors in Cyprus and
abroad who share or can contribute to the
mission of Hypatia.

Hypatia is a member of the National
Committee of the National Mechanism for
Women’s Rights. In that capacity, Hypatia
advises the Council of Ministers on policies,
programmes and legislation promoting
women’s rights but also contributes to the
sensitization of the public sector on equality
issues.

Board of Directors 
Hypatia’s board of directors come from a
wide range multidiscipline academic and
professional background,  who are sharing
the principles of gender equality, and are
actively engaging in the protection of the
principles of equality regardless of race,
nationality, disability, religion, age or gender.

Experts
YPATIA collaborates with a range of professionals
and specialists with first-hand experience in
the area of gender equality, social protection
policy and human resource development.
Our work ethic dictates to bring in the
best available individuals and resources for
each assignment.
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