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GenCo: Τα πρώτα
Μία μελέτη-επισκόπηση (State-of-the-art Review) της κατάστασης που επικρατεί σε έξι
ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα της ισότητας ευκαιριών ανδρών-γυναικών , καθώς και μία έρευνα
μεταξύ των ευρωπαίων στελεχών διοίκησης προσωπικού για τις συγκεκριμένες ανάγκες τους
στην εφαρμογή πρωτοβουλιών προώθησης της θέσης των γυναικών στις επιχειρήσεις και τα
πανεπιστήμια, έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.gender-competence.eu!

GenCo — Έρευνα στελεχών διοίκησης προσωπικού για την ισότητα των φύλων.
Το κεντρικό «προϊόν» του έργου GenCo είναι η «ηλεκτρονική εργαλειοθήκη» (e-toolbox). Φιλοδοξεί να είναι μία
πλήρη ηλεκτρονική βάση με πρακτικά, καθημερινά και άμεσα εφαρμόσιμα παραδείγματα πολιτικών και πρακτικών
προώθησης της αρχής των ίσων ευκαιριών, όπως αυτά εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς
οργανισμούς. Στόχος είναι να προσφέρει ιδέες για το πώς θα μπορούσαν αυτά τα μέτρα να εφαρμοστούν στην
πράξη, αλλά και συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής.
Προκειμένου να συγκεκριμενοποιήσει τους «τομείς δράσεις» που είναι περισσότερο ενδιαφέροντες για τα στελέχη
διοίκησης προσωπικού, αλλά και τη ζήτηση που υπάρχει για σχετικές πληροφορίες, η ομάδα έργου διεξήγαγε μία
ηλεκτρονική έρευνα σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες χώρες από τον Μάρτιο ως τον Μάιο του 2011.
Συνέχεια στη σελίδα 2->

GenCo — Μελέτη/Επισκόπηση (State of the Art Report)
Η Μελέτη/ Επισκόπηση — η οποία ολοκληρώθηκε και δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2011 — αντικατοπτρίζει τη θέση
και τις συνθήκες εργασίας που χαρακτηρίζουν τις γυναίκες στο εργασιακό περιβάλλον έξι ευρωπαϊκών χωρών.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι γυναίκες στην Ευρώπη συμμετέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό και με
διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς στην παραγωγική διαδικασία και, ιδιαίτερα, ότι έχουν ήδη ξεπεράσει του άνδρες
όσον αφορά την εκπαίδευση! Παρόλα αυτά, υπάρχει πολλά ακόμη να γίνουν: κατά μέσο όρο στην Ευρώπη, οι
γυναίκες παίρνουν κατά 17% χαμηλότερους μισθούς από τους άνδρες συναδέλφους τους ("gender-pay gap"), ενώ οι
ευκαιρίες εξισορρόπησης επαγγελματικής — προσωπικής ζωής γενικά απουσιάζουν. Ακόμη χειρότερα, η
στερεοτυπική αντιμετώπιση των γυναικών στους χώρους εργασίας παραμένει ακόμη πολύ ισχυρή. Είναι ακόμη
συχνό το φαινόμενο οι γυναίκες εργαζόμενες να πρέπει να διακόψουν την καριέρα τους για να αναλάβουν τον πιο
παραδοσιακό ρόλο της μητέρας όταν δημιουργούν οικογένεια. Και αυτό συμβαίνει ακριβώς γιατί λείπουν δομές
στήριξης όπως παιδικοί σταθμοί με βολικό ωράριο, ευκαιρίες ευέλικτης εργασίας, ευκαιρίες καριέρας σε θέσεις
μερικής απασχόλησης, κ.λπ.
Συνέχεια στη σελίδα 3->
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GenCo — Έρευνα στελεχών διοίκησης προσωπικού για την ισότητα των φύλων.
-> συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Οι συμμετέχοντες ήταν στελέχη
διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού
οργανισμών που συμμετείχαν ή και
βραβεύτηκαν στο παρελθόν για την
εφαρμογή προγραμμάτων ισότητας
των φύλων.

Αποτελέσματα
Τα πεδία που εξετάστηκαν ως
τομείς εφαρμογής μέτρων
προώθησης της ισότητας
κατηγοριοποιήθηκαν καταρχήν σε
έξι κατηγορίες για τις επιχειρήσεις
και επτά για τα πανεπιστήμια:

 Καριέρα και επαγγελματική
ανάπτυξη  Προσλήψεις και
κάλυψη κενών θέσεων εργασίας 
Συμφιλίωση επαγγελματικής ζωής/
καριέρας και οικ ογενειακών
υποχρεώσεων (worklife balance)
 Δέσμευση ανώτατων στελεχών
και θεσμοθετημένες πολιτικές
προώθησης της ισότητας των δύο
φύλων  Εργαλεία διοίκησης και
αξιολόγησης για την οργανωσιακή
α ν ά π τ υ ξ η  Ο ργ α νω σ ι α κ ή
κουλτούρα  Έρευνα, διδασκαλία
κ α ι εκ π α ί δ ε υ σ η ( μ όν ο γ ι α
πανεπιστήμια).
Τα στελέχη των επιχειρήσεων
απάντησαν ότι τους ενδιαφέρει

περισσότερο να εξετάσουν
πολ ιτικές στα πεδία της
«συμφιλίωσης επαγγελματικής
ζωής και οικογενειακών
υποχρεώσεων», «καριέρα και
επαγγελματική ανάπτυξη» και
«οργανωσιακή κουλτούρα».

Αντιστοίχως οι συμμετέχοντες
από τον ακαδημαϊκό χώρο
έδειξαν
να
προτιμούν
περισσότερο μέτρα που
εντάσσονται στους τομείς της
«συμφιλίωσης επαγγελματικής
ζωής και οικογενειακών
υποχρεώσεων»
και
«οργανωσιακή κουλτούρα», ενώ
ιδιαίτερα εκτιμούν και τον τομέα
της «έρευνας, διδασκαλίας και
εκπαίδευσης».
Στην έρευνα αυτή ζητήθηκε από
τους συμμετέχοντες όχι μόνο να
αξιολογήσουν τις εναλλακτικές
επιλογές περιοχών εφαρμογής
μέτρων προώθησης της ισότητας
των φύλων όσον αφορά τη
σχετική σημασία που τους
αποδίδεται, αλλά, περαιτέρω,
επίσης ζητήθηκε από τους
συμμετέχοντες να δηλώσουν αν
(και σε ποιο βαθμό) είχαν
προγενέστερη εμπειρία από την
εφαρμογή τέτοιων μέτρων και αν
κατά την εφαρμογή αυτών των

πρωτοβουλιών χρειάστηκαν
βοήθεια (και σε ποιους τομείς).
Η μεγαλύτερη ζήτηση για
πληροφόρηση σχετικά με την
εφαρμογή πολιτικών ισότητας
των φύλων εμφανίστηκε στην
κατηγορία «καριέρα και
επαγγελματική ανάπτυξη», τόσο
στις επιχειρήσεις όσο και στον
ακαδημαϊκό χώρο. Στην κορυφή
της σχετικής λίστας εμφανίζονται
δύο από τις δράσεις αυτού του
πεδίου: «υποστήριξη καριέρας
γυναικών» και «κίνητρα για
στελέχη για να προωθήσουν την
καριέρα των γυναικών». Οι
συμμετέχοντες από τον χώρο
των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι
χρειάζονται βοήθεια στην
εφαρμογή «προγραμμάτων
μέντορινγκ» και «εκπαίδευσης
γυναικών
σε
θέματα
μάνατζμεντ». Τα στελέχη του
ακαδημαϊκού χώρου από την
άλλη πλευρά, εξέφρασαν το
ενδιαφέρον
τους
για
πλ η ρο φ ο ρ ίε ς σ χ ε τ ικ ά με
«στρατηγικές για αύξηση του
αριθμού των φοιτητριών σε
αντικείμενα σπουδών που
κυριαρχούνται από άνδρες» και
«ευκαιρίες καριέρας για
εργαζόμενους
μερικής
απασχόλησης».
Όπως μπορείτε να δείτε στο
γράφημα αυτής της σελίδας, το
73%
των
στελεχών
επιχειρήσεων και το 57% των
στελεχών πανεπιστημίων
πιστεύουν ότι η χρήση «μελετών
περιπτώσεων» (case studies)
είναι ο προτιμότερος τρόπος
μάθησης σχετικά με τα μέτρα
προώθησης της ισότητας, ενώ
το 70% των στελεχών
επιχειρήσεων και το 64% των
στελεχών πανεπιστημίων
θεωρούν ότι η ανταλλαγή
πληροφοριών και εμπειριών σε
συναντήσεις δικτύωσης είναι
πολύ χρήσιμη επιλογή.

GenCo NEWS
πρακτικών
και
των
εθνικών συναντήσεων
δικτύωσης.
Το κείμενο με τα συνολικά
αποτελέσματα
της
έρευνας βρίσκεται στην
ιστοσελίδα www.gendercompetence.eu/en/
onlinesurvey.
Οι συνεργαζόμενοι στο
έργο GenCo οργανισμοί
θα
ήθελαν
να
ευχαριστήσουν όλα τα
στελέχη που συμμετείχαν

Σελίδα 3

στην
έρευνα.
Τα
αποτελέσματα παρέχουν
χρήσιμες ιδέες για τα
θέματα που θα πρέπει να
έχουμε κατά νου όταν
επιλέγουμε εργαλεία και
δράσεις προώθησης της
ισότητας
στους
οργανισμούς,
και
«συμβουλές» τις οποίες οι
ερευνητές του έργου θα
πρέπει να έχουν κατά νου
στη
διαδικασία
συγκρότησης
της
η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς
εργαλειοθήκης
(etoolbox), του βασικού
προϊόντος του έργου το

GenCo Μελέτη/Επισκόπηση (SotA Report)
-> συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Το γενικό συμπέρασμα
της μελέτης είναι ότι οι
Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
τείνουν να εφαρμόζουν τις
βασικές
ε υ ρ ω πα ϊ κ έ ς
νομοθετικές
οδηγίες
σχετικά με τις ίσες
ευκαιρίες
ανδρώνγυναικών στην εργασία.
Βέβαια, αξίζει ίσως εδώ να
αναφερθεί ότι, παρά την
«υποχρεωτικότητα» της
εφαρμογής αυτών των
οδηγιών, οι «παραβάσεις»
δεν διώκονται. Στην
παρούσα περίοδο, οι
διατάξεις σχετικά με το
«μοίρασμα» της άδειας
φροντίδας παιδιών μεταξύ
των δύο γονέων πρέπει
να εφαρμοσθούν σε όλα
τα κράτη μέλη μέχρι τον
Μάρτιο του 2012. Σε
εθνικό επίπεδο, πολιτικοί
και στελέχη επιχειρήσεων
έχουν
αναλάβει
σημαντικές πρωτοβουλίες
προώθησης
(σε
κυβερνητικό
και
επιχειρηματικό επίπεδο)
των ίσων ευκαιριών στα
δύο φύλα στο εργασιακό

περιβάλλον στη Γερμανία,
τη Μεγ. Βρετανία και την
Αυστρία. Δράσεις όπως η
δέσμευση για «ισότητα
πληρωμών»
έχουν
καθιερωθεί πλέον σε
πολλές
Ευρωπαϊκές
χώρες. Στην Τσεχία, την
Ελλάδα και τη Λιθουανία
«ιδιωτικές» πρωτοβουλίες
ξεκ ι νο ύ ν
πλ έο ν
να
εφαρμόζονται στον τομέα
της ισότητας ευκαιριών. Σε
αυτές τις χώρες οι
συνεργάτες του έργου
GenCo παίζουν κεντρικό
ρόλο στην προώθηση
π α ρ ό μ ο ι ω ν
πρωτοβουλιών.
Η μελέτη αυτή προσφέρει
σημαντική γνώση και
ανάλυση της κατάστασης
που επικρατεί στον τομέα
των ίσων δικαιωμάτων
ανδρών-γυναικών στο
εργασιακό περιβάλλον σε
έξι ευρωπαϊκές χώρες,
μπορεί δε να αποτελέσει
μία καλή βάση γνώσης για
την
ανάπτυξη
της
« η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς
εργαλειοθήκης»
(e-

w w w . g e n d e r competence.eu/en/
stateofart. Αν και από τη
μελέτη θα μπορούσε να
εξαχθεί
το
γενικό
συμπέρασμα ότι η αρχή
της
ισότητας
των
ευκαιριών στα δύο φύλα

χώς
έδαφος
σε
ευ ρωπ αϊκ ό
ε π ίπ εδ ο,
ωστόσο είναι εμφανές ότι
πολλά ακόμα θα πρέπει
να γίνουν ώστε να μιλάμε
για πραγματική ισότητα
των δύο φύλων στους
εργασιακούς χώρους!

… … … ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ !!! … … …
«Ηλεκτρονική εργαλειοθήκη» (e-Toolbox): ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑ
Οι οργανισμοί που συνεργάζονται στα πλαίσια του έργου GenCo αναπτύσουν αυτή την περίοδο το βασικό
«προϊόν» του έργου, μία πλήρη ηλεκτρονική βάση με πρακτικά, καθημερινά και άμεσα εφαρμόσιμα
παραδείγματα πολιτικών και πρακτικών προώθησης της αρχής των ίσων ευκαιριών όπως αυτά εφαρμόζονται σε
συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Τα «καλά παραδείγματα» από παρόμοιες πρακτικές έχουν ήδη
αναγνωρισθεί και βρίσκονται στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας ώστε να παρουσιασθούν ως μικρές «μελέτες
περιπτώσεων» (case studies) που θα δίνουν όλες τις απαραίτητες πρακτικές λεπτομέρειες για να μπορέσουν τα
στελέχη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού να εφαρμόσουν άμεσα δράσεις προώθησης ίσων ευκαιριών στους
οργανισμούς τους. Η «Ηλεκτρονική Εργαλειοθήκη» θα είναι έτοιμη στις αρχές του 2012.
Συναντήσεις Δικτύωσης:
Η φιλοσοφία και ο σχεδιασμός του έργου δεν παραβλέπουν τη σημασία της προσωπικής επαφής και ανταλλαγής
απόψεων για τη δημιουργία της κρίσιμης εκείνης μάζας που θα κάνει δυνατή την επικράτηση της κουλτούρας της
προώθησης των ίσων ευκαιριών στο εργασιακό περιβάλλον. Μία συνάντηση στελεχών διοίκησης ανθρώπινου
δυναμικού θα διοργανωθεί σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες στο έργο χώρες. Η κάθε μία από αυτές τις
συναντήσεις θα επικεντρωθεί σε διαφορετικό τομέα δράσης για την προώθηση των ίσων ευκαιριών (ισότητα
αμοιβών, ισορροπία επαγγελματικής — προσωπικής ζωής, κ.λ.π. ) Οι

συναντήσεις δικτύωσης θα

πραγματοποιηθούν στις αρχές του 2012. Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στη συνάντηση που θα
διοργανωθεί στην Ελλάδα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας (Α. Αλεξόπουλος, 210 8964531, aalexopo@alba.edu.gr).
Το έργο GenCo Project αναπτύχθηκε στη βάση της γνώσης και εμπειρίας επτά ευρωπαϊκών οργανισμών
από τη διοργάνωση επιχειρηματικών διαγωνισμών και βραβείων για την ενδο-εταιρική προώθηση της
αρχής της ισότητας ευκαιριών ανδρών-γυναικών. Κεντρικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της
θέσης των γυναικών στις σύγχρονες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Για την επίτευξη αυτού του στόχου το
έργο θα προσφέρει στα στελέχη διοίκησης ανθρωπίνων πόρων συγκεκριμένα παραδείγματα και
εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να εφαρμόσουν στην πράξη μέτρα υποστήριξης των γυναικών
εργαζομένων.
Ομάδα Έργου:
Technical University Dortmund, Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs), Γερμανία (Επικεφαλής Εταίρος)
Technical University Berlin, Institute for Tool Manufacture and Industrial Manufacturing, Department of
Gender and Diversity in Organisations, Γερμανία
ALBA Graduate Business School, Ελλάδα
Gender Studies, Τσεχία
ÖGUT — The Austrian Society for Environment and Technology, Αυστρία
The UKRC – The UK Resource Centre for Women in SET, Μεγ. Βρετανία
SIF — Social Innovation Fund, Λιθουανία

