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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  

 
Η Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου Καλλιόπη Αγαπίου Ιωσηφίδου  

στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας Φύλων  

Η Δρ Καλλιόπη Αγαπίου Ιωσηφίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια και κάτοχος 
Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet (2001) στο Τμήμα Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου διορίστηκε πρόσφατα 
από το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες, 
ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Ισότητας Φύλων - European Institute for Gender Equality- για την 
περίοδο 2016 -2019. Επίσης, κατά την πρώτη συνεδρία του Δ.Σ. του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου, στο Βίλνιους, η Επικ. Καθηγήτρια Καλλιόπη 
Αγαπίου Ιωσηφίδου εξελέγη στην εξαμελή Εκτελεστική Επιτροπή 
(Standing Committee) του Δ.Σ. του Ινστιτούτου. 
 
Tα «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται κατά τρόπο ο οποίος 
διασφαλίζει τα αυστηρότερα κριτήρια επάρκειας και ευρύ συναφές και 
διεπιστημονικό φάσμα εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της ισότητας των 
φύλων» (Κανονισμός 1922/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου, Άρθρο 10.2). Η Επίκουρη Καθηγήτρια Καλλιόπη Αγαπίου-
Ιωσηφίδου διαθέτει ευρεία και διεθνώς αναγνωρισμένη πείρα σε 

θέματα ισότητας φύλων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με τα νέα της καθήκοντα η Δρ Καλλιόπη Αγαπίου 
Ιωσηφίδου θα συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως στο οποίο 
υπάγεται ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, καθώς και με άλλους φορείς σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο.   
 
 
 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας Φύλων 
Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της EE. Όπως διαλαμβάνει ο 
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Κανονισμός, αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με πολιτική για την άρση των διακρίσεων, αλλά απαιτεί 
μέτρα για την αρμονική συνύπαρξη και την προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής των ανδρών και 
γυναικών στην κοινωνία. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας Φύλων συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου 
αυτού και παράλληλα, έχει αναπτύξει μια πολύπλευρη δράση για εκπλήρωση των στόχων του που είναι 
«η συμβολή και η ενίσχυση της προώθησης της ισότητας των φύλων, ενσωματώνοντας, μεταξύ άλλων, τη 
διάσταση της ισότητας των φύλων σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές και τις συνακόλουθες εθνικές 
πολιτικές, καθώς και η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, και η προώθηση της 
συνειδητοποίηση του θέματος της ισότητας των φύλων».  
 
 

Χαμηλή επίδοση της Κύπρου στα θέματα ισότητας 
Μια από τις πλέον εμβληματικές 
δραστηριότητες του Ινστιτούτου είναι ο 
Δείκτης Ισότητας Φύλων της ΕΕ. Ο Δείκτης 
αποκαλύπτει ότι η ίδια η ΕΕ, με επίδοση 
52.9/100, βρίσκεται ακόμη στο μέσο της 
πορείας της για επίτευξη του στόχου της 
πλήρους ισότητας, ενώ τα Κράτη Μέλη της 
παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις 
μεταξύ τους: 74.2/100 η υψηλότερη και 
33.7/100 η χαμηλότερη επίδοση. Η επίδοση 
της Κύπρου είναι 44.9/100, κατέχει όμως τη 
χαμηλότερη επίδοση ανάμεσα στα 28 Κράτη 
Μέλη όσον αφορά την ισότιμη πρόσβαση 
ανδρών/γυναικών στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων (16,9 στα 100!) Βλ. http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index/2012/CY.  
 
Η Δρ Καλλιόπη Αγαπίου Ιωσηφίδου δήλωσε ότι «πολιτεία και κοινωνία καλούνται να αναλάβουν ενεργό 
δράση στον καθοριστικό αυτό τομέα, καθώς η διεθνής εμπειρία καταγράφει άρρηκτους δεσμούς μεταξύ 
υψηλής επίδοσης σε θέματα ισότητας φύλων και απόδοσης και αειφορίας της οικονομίας και των 
οργανισμών».  
 
Σύντομο βιογραφικό Επικ. Καθ. Καλλιόπης Αγαπίου- Ιωσηφίδου:  
H Επίκουρη Καθηγήτρια Καλλιόπη Αγαπίου-Ιωσηφίδου είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Σορβόννης 
Ι, Παρίσι, Γαλλία και το 2001 έτυχε της υψηλής διάκρισης της ΕΕ με την απονομή Έδρας Ζαν Μονέ (Jean 
Monnet), της πρώτης που απονεμήθηκε στην Κύπρο. Έχει διατελέσει εκλεγμένη Αντιπρόεδρος του 
Συμβουλίου Κυβερνητών του Ευρωπαϊκού Διαπανεπιστημιακού Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και τον Εκδημοκρατισμό (European Inter University Centre for Human Rights and Democratisation) της 
Βενετίας, όπου είναι τώρα επιστημονική υπεύθυνη για θέματα ισότητας φύλων στο Venice School of 
Human Rights : https://www.eiuc.org/education/venice-school-of-human-rights.html . Έχει διατελέσει 
Μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Ισότητας Φύλων και για την περίοδο 2013 - 2016. Έχει συντονίσει και 
συμμετάσχει σε διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες και δημοσιεύσει σε διεθνώς αναγνωρισμένους 
εκδοτικούς οίκους. Μετά από πρόσκληση, έχει διδάξει θέματα ισότητας φύλων σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες, καθώς και σε Ινδία, Κίνα και Αργεντινή. Είναι επίσης μέλος του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου 
Κύπρου.  

Τέλος ανακοίνωσης 
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