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Διαδικτυακό Σεμινάριο  

«Φύλο και Κοινωνική Πολιτική» 
(εαρινό εξάμηνο 2021-22) 

 
Η εξέταση της έμφυλης συγκρότησης του κράτους ευημερίας και της κοινωνικής πολιτικής 
απέκτησε νέα δυναμική τις τελευταίες δεκαετίες συνέπεια τόσο της ανάπτυξης των σπουδών 
φύλου όσο και της αναγνώρισης ότι η κοινωνική πολιτική δεν είναι «ουδέτερη» προς το 
φύλο, αλλά αντιθέτως συνδέεται με τις αντιλήψεις σχετικά με τα κυρίαρχα ή «επιθυμητά» 
πρότυπα φύλου. Η ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στην ανάλυση της κοινωνικής 
πολιτικής οδήγησε στην ανάδειξη πτυχών και εννοιών όπως (μεταξύ άλλων) οι έμφυλοι 
ρόλοι στην οικιακή εργασία και φροντίδα, η συμφιλίωση οικογενειακού και επαγγελματικού 
βίου, ενώ φώτισε τις αντιφάσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις, των ίδιων των πολιτικών. Πιο 
πρόσφατα, το κίνημα #MeToo ανέδειξε την έκταση φαινομένων παρενόχλησης, αλλά 
ενδυνάμωσε επίσης τις γυναίκες προκειμένου να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους και να 
προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ενώ η πανδημία επηρέασε με διαφορετικό τρόπο άνδρες και 
γυναίκες.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της εξέτασης της διάστασης του φύλου στην ανάλυση των 
κοινωνικών πολιτικών και την κατανόηση των διαφορετικών επιπτώσεων των πολιτικών στα 
δυο φύλα, το σεμινάριο επιδιώκει την εμβάθυνση σε θέματα κοινωνικής πολιτικής μέσω της 
εξέτασης της οπτικής του φύλου. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω σειράς διαλέξεων 
οι οποίες θα επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς/θεματικές και μέσω σχετικής 
εισήγησης θα δώσουν το έναυσμα για ευρύτερη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τους 
συμμετέχοντες/ουσες. Ειδικότερα, το εισαγωγικό σεμινάριο θα εξοικειώσει τους 
συμμετέχοντες/ουσες σε βασικές έννοιες. Στο δεύτερο σεμινάριο θα γίνει παρουσίαση των 
ευρημάτων της μελέτης για τη συμμετοχή των Ελληνίδων στον τομέα της έρευνας και 
ανάδειξη των πρόσφατων πρωτοβουλιών που υλοποιούνται στα πανεπιστήμια για την 
ενίσχυση της ισότητας των φύλων. Το τρίτο σεμινάριο θα εξετάσει ζητήματα που σχετίζονται 
με τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, ανισοτήτων στις αμοιβές και τις 
συντάξεις, καθώς και τις αντιφάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων στους υπό εξέταση τομείς. Το 
τέταρτο σεμινάριο θα εισάγει σε θέματα έμφυλης βίας, θα παρουσιάσει (από 
ανθρωπολογική οπτική) τα ευρήματα έρευνας για τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο των 
τραπεζών και θα συζητήσει τις εξελίξεις των τελευταίων ετών. Το Σεμινάριο ολοκληρώνεται 
με παρουσίαση και συζήτηση των επιπτώσεων της πανδημίας στις γυναίκες και τις 
προκλήσεις για την κοινωνική πολιτική. 
  



Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές/τριες (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς 
και ΥΔ) των Τμημάτων ‘Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής’ καθώς και ‘Πολιτικής 
Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων’ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Σχολή Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών). 
 
Οργάνωση-Συντονισμός: Μαρίνα Αγγελάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΚΕΠ  
Δηλώσεις συμμετοχής (προθεσμία 05-04-2022) στον σύνδεσμο: 
https://forms.gle/Crej7994Zd51ZadL8 
Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν 
τουλάχιστον τέσσερις (4) εισηγήσεις.  
Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά. Ο σύνδεσμος του εικονικού δωματίου θα 
κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες στη συνέχεια. 
  
 
  



Πρόγραμμα Εισηγήσεων 
(Πέμπτη, 17.00-18.30) 

 
 
 

7/04/2022 «Φύλο, Διαθεματικότητα και Κοινωνική Πολιτική», Εισήγηση: Μαρίνα 
Αγγελάκη (Παν/μιο Πελοποννήσου) 

 

14/04/2022 «Ενισχύοντας τη θέση των γυναικών στην εκπαίδευση και την έρευνα:  Η 
περίπτωση της Ελλάδας», Εισήγηση: Νένα Μάλλιου (Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου), Δέσποινα Καρακατσάνη 
(Παν/μιο Πελοποννήσου) 
 

5/05/2022 «Φύλο, Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Ασφάλιση» Εισήγηση: Ανδρέας 
Φερώνας, Μαρίνα Αγγελάκη (Παν/μιο Πελοποννήσου) 

 

12/05/2022 «Βία κατά των γυναικών: Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας», 
Εισήγηση: Μάνος Σπυριδάκης (Παν/μιο Πελοποννήσου) 
 

19/05/2022 «Οι συνέπειες της πανδημίας στην ισότητα των φύλων», Εισήγηση: 
Μαρίνα Αγγελάκη (Παν/μιο Πελοποννήσου) 
 

 
 

 


