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Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής αρχίζει την 

υλοποίηση του έργου ProGender:A Digital Hub on Gender, the COVID-19 crisis and its 

Aftermath με το οποίο δημιουργείται Διαδικτυακός Κόμβος για τις επιπτώσεις της 

πανδημίας στην ισότητα των φύλων. Ο Κόμβος περιλαμβάνει διαδικτυακές διαλέξεις, 

συζητήσεις, σεμινάρια, εργαστήρια, μελέτες και την δημιουργία βίντεο, podcast και 

εκπαιδευτικού υλικού σε 5 θεματικές ενότητες: (α) Το φύλο της φροντίδας και της εργασίας 

(β) Έμφυλη βία, (γ) Γυναίκες και φύλο στην επιστήμη, (δ) Φύλο και κοινότητες και (ε) 

Γυναίκες στη διακυβέρνηση. 

Στόχοι του έργου είναι (α) να διερευνήσει τις πολλαπλές έμφυλες προκλήσεις που έφερε 

στο προσκήνιο η πανδημία, (β) να προωθήσει διαπολιτισμικές συζητήσεις μεταξύ 

ακαδημαϊκών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής και άλλων αρμόδιων φορέων για το μέλλον της 

ισότητας των φύλων στην πολιτική, την αγορά εργασίας και την κοινωνική αλλαγή και (γ) να 

προτείνει τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις έμφυλες επιπτώσεις 

της πανδημίας.  

Στο έργο συνεργάζονται το Κέντρο Έρευνας για το Φύλο (Center for Gender Research) 

Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (NTNU) και το Ινστιτούτο για το 

Φύλο, την Ισότητα και την Διαφορά (Institute for Gender, Equality and Difference) του 

Πανεπιστημίου της Ισλανδίας (RIKK).  

Στην Ελλάδα, το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου συνεργάζεται με την ΑΜΚΕ Κολεκτίβα 

Έρευνας και Εκπαίδευσης (REC) και την ΚοινΣΕπ «Στην Πρίζα».  

Το έργο ProGender έχει διάρκεια 18 μήνες και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Διμερών 

Σχέσεων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της 

περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 – 2021). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) αποτελεί την οικονομική συμβολή των 3 

δοτριών χωρών -Νορβηγίας (95,8%), Ισλανδίας (3%) και Λιχτενστάιν (1,2%)- στο πλαίσιο 

της Συμφωνίας EFTA, για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ 

των περιφερειών του ΕΟΧ και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δοτριών και 

των δικαιούχων χωρών.  

Για λεπτομερείες μπορείτε να απευθυνθείτε στην επιστημονικά υπέυθυνη του 

προγράμματος Αν. Καθηγήτρια Μαρία Στρατηγάκη. mstrati@panteion.gr. 
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