
 

  

                                                             
Το έργο εντάσσεται στην Κ.Π. EQUAL και χρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. κατά 75% και το Υπουργείο Απασχόλησης & 

Κοινωνικής Προστασίας κατά 25%. 

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σε εργαστήριο Δικτύωσης και Ευαισθητοποίησης Συμβούλων 

Απασχόλησης  

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο: «Η δύναμη της 

διαφορετικότητας» διοργανώνει εργαστήριο με θέμα: «Διαχείριση της διαφορετικότητας στον 

εργασιακό χώρο: Ο ρόλος των Συμβούλων Απασχόλησης» στην Αθήνα (Ξενοδοχείο NOVOTEL, Μιχαήλ 

Βόδα 4-6, Αθήνα, τηλ: 210 8200700 ) στις 29/5/2008. 

Στόχοι του εργαστηρίου: α) η ευαισθητοποίηση των συμβούλων απασχόλησης σε ζητήματα διαχείρισης της 

διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο, η ενημέρωσή τους για το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και η 

διατύπωση επιχειρημάτων, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιούν κατά τη φάση της συνεργασίας τους με 

εργοδότες αλλά και ανέργους ή άνεργες β) η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε ότι αφορά τις διαχείριση της 

διαφορετικότητας γ) η διατύπωση προτάσεων για την προσέγγιση και τη συνεργασία με επιχειρήσεις και τη 

διάδοση της φιλοσοφίας της διαχείρισης της διαφορετικότητας (diversity management) στο περιβάλλον τους. 

Το εργαστήριο θα διαρκέσει πέντε ώρες (10:00 – 15:00) και η μεθοδολογία υλοποίησης του θα περιλαμβάνει 

εισηγήσεις σε ολομέλεια και λειτουργία δυο ομάδων εργασίας σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

συμβούλων και την προσέγγιση των επιχειρήσεων με την οπτική της διαχείρισης της διαφορετικότητας. 

Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο: «Η 

δύναμη της διαφορετικότητας» συστήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 

Equal, που χρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΚΤ και κατά 25% από το Υπουργείο Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας. Πρόκειται για ένα δίκτυο αποτελούμενο από 16 Αναπτυξιακές, του οποίου κεντρικό 

θέμα αποτελεί η διαχείριση της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο. Περισσότερες πληροφορίες για το 

Ε.Θ.Δ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.diversity.net.gr 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε εσείς ή οι συνεργάτες/ συνεργάτιδες σας να συμμετάσχετε στο εργαστήριο 

παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας συμπληρώνοντας το έντυπο που ακολουθεί και να την 

αποστείλετε είτε με fax: 210 5221950 (Υπόψη κ. Χριστάκου Νίκου), είτε με email: nostos@ath.forthnet.gr 

(Υπόψη κ. Χριστάκου Νίκου). 

Επισυνάπτεται σχέδιο προγράμματος 

Με εκτίμηση  

Γιώργος Πέτρου 

Συντονιστής Ε.Θ.Δ.: Η Δύναμη της Διαφορετικότητας 

http://www.diversity.net.gr/
mailto:nostos@ath.forthnet.gr
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

«Διαχείριση της Διαφορετικότητας στον Εργασιακό Χώρο: Ο Ρόλος των Συμβούλων 

Απασχόλησης» 

Αθήνα 29/5/2008 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ  

09:30 – 10:00 Προσέλευση-Εγγραφές 

10:00 – 10:15 Παρουσίαση του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Η Δύναμη της 

Διαφορετικότητας» 

Πέτρου Γιώργος, Συντονιστής Εθνικού Θεματικού Δικτύου: η δύναμη της 

διαφορετικότητας 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

10:15 – 11:00 Ανθρώπινα δικαιώματα στο χώρο εργασίας – Διαφορετικότητα, Ίσες 

Ευκαιρίες και Ίση Μεταχείριση 

Άννα Βουγιούκα, κοινωνική επιστήμονας -ερευνήτρια 

11:00 – 11:30 Διάλειμμα  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

11:30 – 14:00 Α’ ομάδα εργασίας 

Εκπαιδευτικές ανάγκες συμβούλων 

απασχόλησης σχετικά με τη διαχείριση 

της διαφορετικότητας (Diversity 

management) 

Δρ. Σοφία Βουδούρη, Στέλεχος ΚΕΘΙ - 

Υπεύθυνη για προγράμματα ΚΠ equal 

Β’ ομάδα εργασίας 

Συνεργασία με τις επιχειρήσεις στο 

πλαίσιο της διαχείρισης της 

διαφορετικότητας (Diversity 

management)  

Ηλίας Ραφαήλ, Ψυχολόγος – Εργασιακός 

Σύμβουλος 

14:00 – 15:00 Παρουσίαση συμπερασμάτων των ομάδων εργασίας. Κλείσιμο 

εργαστηρίου 

Ελαφρύ γεύμα 
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