
Το Διεθνές Συνέδριο «Ισότητα των Δύο 

Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον» θα 

διοργανωθεί από το ALBA Graduate Busi-

ness School at The American College of 

Greece, στο ξενοδοχείο Royal Olympic, 

στην Αθήνα, στις 13 Σεπτεμβρίου 2012. 

Διακεκριμένοι ομιλητές από επιχειρήσεις, 

τον ακαδημαϊκό χώρο και Ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς, θα προσφέρουν τις γνώσεις 

και τις ιδέες τους για την προώθηση της 

ισότητας των φύλων στο εργασιακό 

περιβάλλον! 

Η ισότητα των φύλων δεν είναι απλώς ένα 

ηθικό ζήτημα ισότητας ευκαιριών!  Αποτελεί 

κυρίως έναν αποτελεσματικό τρόπο 

αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, των 

δημογραφικών αλλαγών και της έλλειψης 

δεξιοτήτων, προβλήματα που συναντούν 

στην καθημερινή τους λειτουργία οι 

σύγχρονες επιχειρήσεις. Σε αυτό το 

συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται στα 

πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου GenCo, θα 

παρουσιαστούν καλές πρακτικές 

προώθησης ίσων ευκαιριών οι οποίες 

έχουν επιτυχώς εφαρμοσθεί σε σημαντικές 

Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

Δύο θα είναι οι βασικοί άξονες του 

συνεδρίου: αφενός, οι θεωρητικές εξελίξεις 

κα ι ,  αφετέρου,  η  παρουσ ίαση 

συγκεκριμένων πολιτικών προώθησης 

ίσων ευκαιριών και η συζήτηση επί αυτών.  

Η γλώσσα του συνεδρίου θα είναι τα 

αγγλικά και η συμμετοχή σε αυτό είναι 

δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες και 

για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να 

επισκεφθείτε το website του έργου 

“Ισότητα των Δύο Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον” 
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Οι Εθνικές Συναντήσεις Δικτύωσης του έργου GenCo 

“Μάθετε από τους καλύτερους” 

Το Ευρωπαϊκό έργο GenCo διοργάνωσε 

σειρά Εθνικών Συναντήσεων Δικτύωσης 

σε έξι Ευρωπαϊκές χώρες — Γερμανία, 

Ελλάδα, Τσεχία, Αυστρία, Μεγ. Βρετανία 

και Λιθουανία. Κεντρικό σημείο αυτών των 

εκδηλώσεων ήταν η παρουσίαση του 

ηλεκτρονικού εργαλείου «Οδηγός καλών 

πρακτικών προώθησης ίσων ευκαιριών» 

που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου. 

Επίσης διεξήχθησαν ενδιαφέρουσες 

συζητήσεις και ανταλλαγή εμπειριών στο 

ζήτημα της εφαρμογής πολιτικών, μέτρων 

και πρακτικών προώθησης ίσων ευκαιριών 

ανδρών-γυναικών στις επιχειρήσεις 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα ->  

Διεθνές Συνέδριο  



Οι Εθνικές Συναντήσεις Δικτύωσης του έργου GenCo 
-> συνέχεια από την πρώτη σελίδα  

Συνολικά σχεδόν 200 στελέχη συμμετείχαν στις 

συναντήσεις αυτές. Ως σημαντικότερο σημείο 

αξιολογήθηκε από τους συμμετέχοντες η δυνατότητα 

άμεσης εφαρμογής των πολιτ ικών που 

παρουσιάσθηκαν, καθώς οι συναντήσεις ήταν έτσι 

δομημένες που να προωθούν την άμεση ανταλλαγή 

εμπειριών και ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Επίσης, θετικά αξιολογήθηκε η δυνατότητα  που είχαν 

τα στελέχη να συναντήσουν συναδέλφους και να 

ξεκινήσουν σχέσεις που πιθανώς να οδηγήσουν σε 

μελλοντικές συνεργασίες. 

Το ηλεκτρονικό εργαλείο αξιολογήθηκε από το 60% των 

συμμετεχόντων ως αρκετά χρήσιμο στην καθημερινή 

τους εργασία αλλά και στην επίτευξη των στρατηγικών 

στόχων των εταιρειών. Πολλοί από τους συμμετέχοντες 

έφυγαν από την εκδήλωση με έτοιμες ιδέες για 

πολιτικές που μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα στις 

επιχειρήσεις τους!  

Για να δείτε πώς το εργαλείο ίσων ευκαιριών μπορεί να 

βελτιώσει και τον δικό σας οργανισμό, μπορείτε να 

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 έχει ήδη αναπτυχθεί το 

Ευρωπαϊκό εργαλείο (e-toolkit) καλών πρακτικών 

προώθησης των ίσων ευκαιριών και έχουν οργανωθεί 

έξι εθνικές συναντήσεις δικτύωσης, ενώ θα διοργανωθεί 

και το Διεθνές Συνέδριο «Ισότητα των Δύο Φύλων στο 

Εργασιακό Περιβάλλον» στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 

στην Αθήνα!  


