
Έξι Εθνικές Συναντήσεις Δικτύωσης 

(National  Networking  Meetings)  θα 

διοργανωθούν από τους συνεργάτες του 

έργου GenCo την περίοδο Μαΐου — 

Ιουλίου 2012. Οι εκδηλώσεις θα 

εστιαστούν σε θέματα προώθησης ίσων 

ευκαιριών στον εργασιακό χώρο με 

βασικό στόχο να φέρουν σε επαφή HR 

managers και να τους προσφέρουν 

ευκαιρίες ανταλλαγής απόψεων και 

εμπειριών! 

Η κάθε Εθνική Συνάντηση Δικτύωσης 

δομείται γύρω από μία κεντρική 

παρουσίαση από τον εθνικό συνεργάτη 

του έργου GenCo σε θέματα ίσων 

ευκαιριών στον χώρο εργασίας. 

Ακολουθεί δομημένη συζήτηση μεταξύ 

των συμμετεχόντων στην οποία θα τους 

δοθεί η ευκαιρία να καταθέσουν ιδέες 

και εμπειρίες στο πεδίο της προώθησης 

των ίσων  ευκαιριών στο εργασιακό 

περιβάλλον.  

Η Ελληνική Εθνική Συνάντηση 

Δικτύωσης θα διοργανωθεί την Τρίτη, 3 

Ιουλίου 2012 (14.00-17.00), στις 

εγκαταστάσεις του ALBA Graduate 

Business School (Ξενίας 6-8, Πλ. 

Μαβίλη, Αθήνα). Θα περιλαμβάνει μία 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων των 

σημαντικότερων διεθνών ερευνών στον 

τομέα της προώθησης των ίσων 

ευκαιριών, καθώς και μία ανάλυση της 

πανευρωπαϊκής ηλεκτρονικής βάσης 

καλών πρακτικών προώθησης ίσων 

ευκαιριών σε Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

η οποία έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια 

του έργου GenCo. Για δηλώσεις 

σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε 

Διεθνές Συνέδριο GenCo στην 

Εθνικές Συναντήσεις Δικτύωσης  

Το έργο GenCo σας προσφέρει την ευκαιρία να 

«μάθετε από τους καλύτερους!» στο Διεθνές 

Συνέδριο “Gender Equality in the Workplace” το 

οποίο θα διοργανωθεί στην Αθήνα στις 13 

Σεπτεμβρίου 2012!  Διεθνώς αναγνωρισμένοι 

ομιλητές από Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, 

πανεπιστήμια και επιχειρήσεις θα παρουσιάσουν 

τις γνώσεις και εμπειρίες τους και θα προσφέρουν 

συμβουλές και ιδέες για την εφαρμογή δράσεων 

προώθησης  ίσων  ευκαιριών στον εργασιακό 
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Το η–εργαλείο Ίσων Ευκαιριών  
Το κύριο «προϊόν» του έργου GenCo είναι το 

ηλεκτρονικό εργαλείο (e-Toolkit) με καλές 

πρακτικές/ παραδείγματα προώθησης των ίσων 

ευκαιριών σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και 

οργανισμούς. Στόχος είναι αυτό το «εργαλείο» να 

αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους 

επαγγελματίες του χώρου της Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού ώστε να εφαρμόσουν και 

αυτοί ανάλογα μέτρα στους οργανισμούς τους! 

γυρίστε σελίδα -> 



Το Πανευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Εργαλείο Ίσων Ευκαιριών (e-Toolkit) 

-> συνέχεια από την προηγούμενη  

Ήδη τα «καλά παραδείγματα» έχουν αναγνωρισθεί και συλλεχθεί. Τα μικρά cases θα περιλαμβάνουν 

πληροφορίες για την εταιρεία και τη συγκεκριμένη πρακτική, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της 

αλλά και χρήσιμες πρακτικές συμβουλές! Τα καλά παραδείγματα θα προέρχονται από επιχειρήσεις και 

οργανισμούς εννέα Ευρωπαϊκών χωρών! Η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη μέσω του ίντερνετ, τα 

παραδείγματα θα είναι οργανωμένα σε οκτώ θεματικές ενότητες, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα 

χρήσης λέξεων-κλειδιών για καλύτερη αναζήτηση! Το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Εργαλείο Ίσων 

Ευκαιριών (European Gender Equality e-Toolkit) θα είναι έτοιμο τον Ιούλιο του 2012! 

Οι συνεργάτες του έργου GenCo: 

TU Dortmund, Sozialforschungsstelle Dortmund 

(sfs), Γερμανία (Επικεφαλής) 

TU Berlin, Institute for Tool Manufacture and In-

dustrial Manufacturing, Department of Gender 

and Diversity in Organisation, Γερμανία  

ALBA Graduate Business School at The American 

College of Greece, 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   

Το έργο GenCo: 

Το έργο GenCo συνδυάζει τη γνώση και εμπειρία επτά 

Ευρωπαϊκών οργανισμών στο πεδίο της προώθησης 

των ίσων ευκαιριών στον εργασιακό χώρο. Σκοπός είναι 

να βοηθηθούν οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες του 

χώρου  της   Διοίκησης  Ανθρώπινου  Δυναμικού  στην  

εφαρμογή μέτρων προώθησης της αρχής των Ίσων  

Ευκαιριών στους οργανισμούς τους.  

 

Σε αυτή την κατεύθυνση θα αναπτυχθεί το Ευρωπαϊκό 

εργαλείο (e-toolkit) καλών πρακτικών προώθησης των 

ίσων ευκαιριών, ενώ θα οργανωθούν εθνικές 

συναντήσεις δικτύωσης και Πανευρωπαϊκό συνέδριο 

προώθησης των ίσων ευκαιριών!  


