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40

περισσότερο εργάζονται
οι οικιακές βοηθοί στην Κύπρο
Οι οικιακές βοηθοί στην Κύπρο δουλεύουν

κατά

μέσο όρο 58 ώρες την εβδομάδα 40 περισσότερο
από τις 42 ώρες που προνοεί η σύμβαση
εργασίας ενώ στις 5 δηλώνει ότι δουλεύει πέραν
των 70 ωρών την εβδομάδα Εξάλλου το 32 δεν
πληρώνονται πάντα ή δεν πληρώνονται πάντα τον
1

μισθό που τους έχει υποσχεθεί
Αυτά αναφέρονται στα συμπεράσματα

έκθεσης

για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των
οικιακών εργαζομένων στην Κύπρο που ετοιμάστηκε
και υποβλήθηκε από την Επίτροπο Διοικήσεως
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη σε συνεργασία με τη
δρα Νάσια Χατζηγεωργίου επίκουρη καθηγήτρια
ΜεταβατικήςΔικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Επιτρόπου
Διοικήσεως με βάση τα συμπεράσματα της
έρευνας 75 των οικιακών εργαζομένων δεν θα
έκαναν καταγγελία στην Αστυνομία σε περίπτωση
που ήταν θύματα σωματικής βίας

Όταν ερωτήθηκαν εάν πληρώνονται

υπερωρίες

των οικιακών εργαζομένων
απάντησαν καταφατικά 35 δήλωσαν ότι δεν
πληρώνονται υπερωρίες και 58 ότι δεν γνωρίζουν
τις ώρες εργασίας που προνοεί η σύμβαση

μόνο το 7

εργασίας
Εξάλλου μόνο το ένα τρίτο των οικιακών
καθαρίζει μόνο ένα σπίτι όπως προνοεί
η σύμβαση εργασίας Οι μισές εργαζόμενες
καθαρίζουν δύο σπίτια και οι υπόλοιπες τρία με
εργαζομένων

το 79 εκείνων που καθαρίζουν πέραν του ενός
σπιτιού δουλεύουν σε σπίτια που τους υπέδειξε
ο εργοδότης τους
Το 40
των οικιακών εργαζομένων δεν θα

έκαναν παράπονο στον εργοδότη τους εάν δεν
ήταν ικανοποιημένες με κάποιες από τις απαιτήσεις
του π.χ σε περίπτωση που τους ζητηθεί να
δουλέψουν μια επιπρόσθετη μέρα την εβδομάδα
χωρίς πληρωμή
Το 37 δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ το γιατρό
κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Κύπρο
και για το 48 όταν πρέπει να πάνε στο γιατρό
αυτό γίνεται μέσω του εργοδότη τους Επίσης το
56 των οικιακών εργαζομένων δεν σταματούν
να δουλεύουν σε περίπτωση ασθένειας
Στην έκθεση γίνονται εισηγήσεις που αφορούν
την επικύρωση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα
των Οικιακών Εργαζομένων τη μεταβίβαση
ευθύνης για τις οικιακές εργαζόμενες από το
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
στο υπουργείο Εργασίας περαιτέρω βελτιώσεις
στη σύμβαση εργασίας καλύτερη ενημέρωση
των οικιακών εργαζομένων σχετικά με τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους και αποφασιστική
αντιμετώπιση της κακοποίησης και της βίας κατά
των οικιακών εργαζομένων Οι εισηγήσεις αφορούν

επίσης την αναγνώριση του επαγγέλματος
των οικιακών εργαζομένων και του προσωπικού
φροντίδας καθώς και των υπηρεσιών που
ως πραγματικούς και διακριτούς τομείς
προσφέρουν

απασχόλησης

