
Το έργο GenCo προσφέρει στους ευρωπαίους HR 

managers τα μέσα για να προχωρήσουν σε θετικές 

δράσεις εναντίον των διακρίσεων στον χώρο εργασίας. 

Ένα φιλικό προς τον χρήστη και πλούσιο σε 

πληροφορίες εργαλείο, γεμάτο «καλές πρακτικές» που 

μπορούν να εμπνεύσουν τα στελέχη HR και να τους 

καθοδηγήσουν στην εφαρμογή μέτρων προώθησης 

των ίσων ευκαιριών στα δύο φύλα στους οργανισμούς 

τους. 

Το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Εργαλείο στην Ισότητα 

Ευκαιριών (European Gender Equality e-Toolkit) 

περιλαμβάνει 78 επιτυχημένα παραδείγματα από 9 

Ευρωπαϊκές χώρες. Το περιεχόμενο προσφέρεται σε 

πέντε γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Τσέχικα, 

Λιθουανικά και Ελληνικά). Τα παραδείγματα 

παρουσιάζονται ως σύντομα case studies και 

περιλαμβάνουν λεπτομερείς παρουσιάσεις των 

εταιρικών πολιτικών, πρακτικές συμβουλές για καλύτερη 

εφαρμογή και πληροφορίες για τα αποτελέσματα 

εφαρμογής. Είναι οργανωμένα σε οχτώ κατηγορίες 

δράσεων και οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους 19 

λέξεις-κλειδιά για να βοηθηθούν στην αναζήτηση του 

κατάλληλου μέτρου.  

Το ηλεκτρονικό εργαλείο είναι προσβάσιμο δωρεάν στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.gender-competence.eu/en/
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Το Έργο GenCo ολοκληρώθηκε επιτυχώς! 

Οι συνεργάτες του έργου GenCo: 

TU Dortmund, Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs), Γερμανία (Επικεφαλής έργου) 

TU Berlin, Institute for Tool Manufacture and Industrial Manufacturing, Department of Gender and 

Diversity in Organisations, 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 –  WISE, Μεγ. Βρετανία  

SIF — Social Innovation Fund, Λιθουανία   

Το έργο GenCo, το οποίο αποτελεί μία — υπό 

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση — συνεργασία επτά 

Ευρωπαϊκών οργανισμών, εξειδικευμένων στην 

προώθηση των ίσων ευκαιριών σε επιχειρήσεις και 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ολοκληρώθηκε 

επιτυχώς τον Σεπτέμβριο του 2012. Στα δύο χρόνια 

της διάρκειάς του, οι συνεργάτες του έργου GenCo: 

Α. Ανέπτυξαν το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Εργαλείο 

Gender Equality e-Toolkit, μία ηλεκτρονική βάση 

καλών πρακτικών προώθησης των ίσων ευκαιριών 

σε Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς.  

Β. Οργάνωσαν έξι εθνικές συναντήσεις δικτύωσης 

(National Networking Meetings), στις οποίες οι 

συμμετέχοντες HR managers είχαν την ευκαιρία να 

μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να δικτυωθούν με 

συναδέλφους.  

Γ. Οργάνωσαν το Διεθνές Συνέδριο “Gender Equal-

ity in the Workplace: Learn from the Best!”, στο 

οποίο ομιλητές και συμμετέχοντες από διάφορες 

Ευρωπαϊκές χώρες συζήτησαν τις τελευταίες 

θεωρητικές και πρακτικές εξελίξεις στο πεδίο της 

προώθησης των ίσων ευκαιριών στο εργασιακό 

περιβάλλον.   

Δ. Ανέπτυξαν τη μελέτη “State of the Art Report” 

για την κατάσταση των ίσων ευκαιριών στις έξι 

Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο έργο 

GENCO. 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα 

αποτελέσματα του έργου, μπορείτε να επισκεφθείτε 

την ιστοσελίδα www.gender-competence.eu ή να 

επικοινωνήσετε με την κυρία Maresa Feldmann στο 

email feldmann@sfs-dortmund.de.  


