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Δελτίο Τφπου 

Διακζςιμοσ ςτο κοινό ο νζοσ ιςτότοποσ του ProGender  

https://progender.panteion.gr/ 

Ακινα 1 Ιουνίου 2021,  

Από ςιμερα είναι διακζςιμοσ ο διαδικτυακόσ ιςτότοποσ του ζργου «ProGender: A Digital 

Hub on Gender, the Covid-19 Crisis and its Αftermath», του οποίου Φορζασ Υλοποίθςθσ 

είναι το Εργαςτθρίου Σπουδών Φφλου του Παντείου Πανεπιςτθμίου.  

Στθ ενότθτα ACTIVITIES είναι διακζςιμα όλα τα βίντεο των διαδικτυακών εκδθλώςεων:  

 Η διάλεξθ «Chaos ruined the children’s sleep, diet and behavior: Gendered 
discourses on family life in pandemic», 15-2-2021 

 Η ςυηιτθςθ «How essential is health and care work during COVID-19? A discussion 
on Gender, Care and Labour», 1-3-2021  

 Η διάλεξθ «Exacerbating an already dangerous problem: Gender-based violence in 
COVID times», 16-3-2021 

 Η ςυηιτθςθ «Gender-based violence during COVID-19: Challenges and Responses», 
29-3-2021  

 Η ςυηιτθςθ «Η διαςφάλιςθ τθσ υγείασ των εργαηομζνων: Υγεία, γυναίκεσ, 
εργαςία ςτθν πανδθμία», 5-4-2021 

 Η διάλεξθ «Women scientists during the pandemic», 12-4-2021  

 Η ςυηιτθςθ «The impact of Covid-19 on women scientists», 26-4-2021  

 Η διάλεξθ «Immigration to Norway: History, gender and the present», 10-5-2021 

Στθν ενότθτα LIBRARY υπάρχουν τα Δελτία Τφπου με τα κυριότερα ςθμεία των 

διαδικτυακών εκδθλώςεων ανά κεματικι ενότθτα:  

 Gender, care and labour, 9-3-2021 

 Gender- based violence, 7-4-2021 

 Women and gender in science, 18-5-2021 

Επίςθσ ςτθν ίδια ενότθτα ζχει αναρτθκεί βιβλιογραφία για το κζμα Gender-based violence 

από διεκνείσ οργανιςμοφσ (ILO, EIGE, UN women, UNFRA, UNODC, WHO) που μελζτθςαν τθ 

ςυςχζτιςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ με τον κορωνοϊό.  
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Στθν ενότθτα ABOUT και PARTNERS κα βρείτε πλθροφορίεσ για το πρόγραμμα, το Φορζα 

Υλοποίθςθσ, τισ Συνεργάτιδεσ χώρεσ, τουσ Εταίρουσ του προγράμματοσ και το 

Χρθματοδότθ.  

Στθν ενότθτα THEMES αναλφεται θ κάκε κεματικι ενότθτα  

1. Gender, Care and labour,  
2. Gender-based violence,  
3. Women and Gender in Science,  
4. Gender and Communities,  
5. Women in Governance  

Στθν ενότθτα EVENTS και ςυγκεκριμζνα ςτισ υποενότθτεσ «Online Guest Lectures» και 

«Online Policy Discussion Panels» παρουςιάηονται οι αφίςεσ και τα προγράμματα των μζχρι 

τώρα εκδθλώςεων και κα αναρτώνται οι επόμενεσ εκδθλώςεισ. 

Για τθν υλοποίθςθ του ProGender το Εργαςτιριο Σπουδών Φφλου του Παντείου 

Πανεπιςτθμίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιςτθμών, ωσ φορζασ υλοποίθςθ του ζργου, 

ςυνεργάηεται με το RIKK- Ινςτιτοφτο για το Φφλο, τθν Ιςότθτα και τθ Διαφορά του 

Πανεπιςτθμίου τθσ Ιςλανδίασ, το Κζντρο Ζρευνασ για το Φφλο του Νορβθγικοφ 

Πανεπιςτθμίου Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ (NTNU), τθν ΑΜΚΕ Κολεκτίβα Ζρευνασ και 

Εκπαίδευςθσ (REC) και τθν ΚοινΣΕπ «Στθν Πρίηα», θ οποία δθμιοφργθςε τον ιςτότοπο.   

 
Το ζργο ProGender: A Digital Hub on Gender, the Covid-19 Crisis and its Aftermath, 
χρθματοδοτείται από το Ταμείο Διμερών Σχζςεων του Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χώρου τθσ περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014– 2021) που υπάγεται ςτο 
Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων. Οι επιχορθγιςεισ ΕΟΧ αντιπροςωπεφουν τθ ςυμβολι τθσ 
Ιςλανδίασ, του Λιχτενςτάιν και τθσ Νορβθγίασ ςε μια πράςινθ, ανταγωνιςτικι και χωρίσ 
αποκλειςμοφσ Ευρώπθ. Υπάρχουν δφο γενικοί ςτόχοι: θ μείωςθ των οικονομικών και κοινωνικών 
ανιςοτιτων ςτθν Ευρώπθ και θ ενίςχυςθ των διμερών ςχζςεων μεταξφ των δοτριών χωρών και 15 
χωρών τθσ ΕΕ ςτθν Κεντρικι και Νότια Ευρώπθ και ςτθ Βαλτικι. Οι τρεισ δότριεσ χώρεσ 
ςυνεργάηονται ςτενά με τθν ΕΕ μζςω τθσ ςυμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Για 
τθν περίοδο 2014-2021, οι επιχορθγιςεισ του ΕΟΧ ανζρχονται ςε 1,55 δις. Ευρώ. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ  
email progender@panteion.gr και μπορείτε να μασ ακολουκιςετε ςτο:  
Facebook https://www.facebook.com/ProGenderproject ,  
Ιnstagram https://www.instagram.com/progenderproject/  
Twitter https://twitter.com/ProGender_hub 

http://www.genderstudies-panteion.gr/
http://www.facebook.com/genderpanteion
mailto:progender@panteion.gr
https://www.facebook.com/ProGenderproject
https://www.instagram.com/progenderproject/
https://twitter.com/ProGender_hub

