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∆ηµιουργία ενός Άριστου Εργατικού ∆υναµικού στο ∆ηµόσιο 
Τοµέα: Εργαζόµενες Γυναίκες Ώριµης Ηλικίας ως Μέντορες, 

Καθοδηγητές και Ηγέτες Οµάδων 
 
 
Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Σκοπός του έργου EMPOWER είναι η παροχή απαραίτητων δεξιοτήτων στις 

εργαζόµενες γυναίκες ώριµης ηλικίας των τοπικών δηµοσίων φορέων της 

Ελλάδας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, ώστε να: 

 Αυξηθούν τα κίνητρα για την παραµονή τους στην εργασία τους, 

 Ενδυναµώσουν το ρόλο τους µέσα στους φορείς που εργάζονται, 

 Μεταφέρουν την τεχνογνωσία και εµπειρία τους σε νεότερους και 

λιγότερο έµπειρους εργαζοµένους των φορέων όπου εργάζονται. 

 
ΤΑ ΠΕ∆ΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Το έργο EMPOWER επιχειρεί να αντιµετωπίσει το ζήτηµα της «∆ιαχείρισης 

των ∆ηµογραφικών Αλλαγών» µέσα από: 

 

 

 

 

Ανάπτυξη Στρατηγικών 
Ηλικιακής ∆ιαχείρισης και 
Επένδυση σε Ανθρώπινους 

Πόρους 

ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 
που θα ενισχύσουν την 
απασχολησιµότητα των 

εργαζοµένων γυναικών ώριµης 
ηλικίας και τη βελτίωση των 
δεξιοτήτων τους ως µεντόρων, 

καθοδηγητών, ηγετών οµάδων και 
σε εργαλεία ΤΠΕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Οι Στόχοι του έργου EMPOWER είναι: 

 Ανάλυση του υφιστάµενου κοινωνικού, θεσµικού πλαισίου και της 

ανάπτυξης πολιτικών για το σχεδιασµό κατάλληλων τοπικών σχεδίων, 

 ∆ιερεύνηση και υιοθέτηση όµοιων καλών πρακτικών σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, 

Ανάπτυξη και Πιλοτική Εφαρµογή 
Εναλλακτικών Μοντέλων Εργασίας 
για τη Βελτίωση της Ποιότητας της 

Εργασίας των Εργαζοµένων 
Μεγαλύτερης Ηλικίας και τη 
Βέλτιστη Αξιοποίηση των 

∆εξιοτήτων και της Εµπειρίας τους 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

των εργαζοµένων γυναικών ώριµης 
ηλικίας ως µεντόρων, 

καθοδηγητών, ηγετών οµάδων και 
σε εργαλεία ΤΠΕ για τη βελτίωση 
του ρόλου τους και της ποιότητας 

της εργασίας τους  

 
Ανάπτυξη και ∆οκιµή Νέων 

Μεθόδων Παροχής Κατάρτισης 
σε Εργαζοµένους Μεγαλύτερης 
Ηλικίας για τη Βελτίωση της 
Απασχολησιµότητας τους 

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
για την παροχή υπηρεσιών µεντόρων 
και καθοδηγητών των νεότερων 

υπαλλήλων, και για τη χρήση του ως 
εργαλείο συνεχούς επικοινωνίας µε  
υπαλλήλους του ίδιου προφίλ από 
άλλους εθνικούς και διεθνείς φορείς 

Ευαισθητοποίηση των 
∆υνητικών Εργαζοµένων 
Μεγαλύτερης Ηλικίας  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΝΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

για την ευαισθητοποίηση της οµάδας-
στόχος των εργαζοµένων γυναικών 
ώριµης ηλικίας γύρω από την ανάγκη 
να συµµετάσχουν στην κατάρτιση σε 

νέες δεξιότητες 

Εναλλακτικές Στρατηγικές για 
την Αλλαγή της Πρακτικής 
Αξιοποίησης της Πρόωρης 
Συνταξιοδότησης ως Λύσης 
για την Επιχειρησιακή 

Αναδιάρθρωση 

ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΩΝ 
ΜΕΘΟ∆ΩΝ 

για την αλλαγή της πρακτικής 
αξιοποίησης της πρόωρης 

συνταξιοδότησης ως λύσης για την 
επιχειρησιακή αναδιάρθρωση 



 Ανάπτυξη ολοκληρωµένων τοπικών σχεδίων αναφορικά µε 

κατάλληλες πρακτικές ηλικιακής διαχείρισης για τις γυναίκες του 

δηµόσιου τοµέα, 

 Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζοµένων γυναικών ώριµης 

ηλικίας ως µεντόρων, καθοδηγητών και ηγετών οµάδων, και σε εργαλεία 

ΤΠΕ, 

 ∆ηµιουργία ενός πιλοτικού ηλεκτρονικού δικτύου για την καθοδήγηση 

των νεότερων εργαζοµένων, και για την ανάπτυξη συνεχούς επικοινωνίας 

µεταξύ των εργαζοµένων γυναικών ώριµης ηλικίας που απασχολούνται σε 

διαφορετικούς δηµόσιους φορείς σε εθνικό επίπεδο ή σε διαφορετικές 

χώρες. 

 ∆ηµιουργία συνεργιών µεταξύ τοπικών αρχών και άλλους φορέων 

σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για τη βελτίωση της διαχείρισης το 

ζητήµατος της απασχολησιµότητας των εργαζοµένων γυναικών ώριµης 

ηλικίας. 

 
 
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ  

Το σχέδιο δράσης του έργου EMPOWER αποτυπώνεται στις ακόλουθες επτά (7) 

φάσεις: 

 Ανάλυση Υφιστάµενης Κατάστασης 

στους τοπικούς δηµόσιους φορείς του 

Έργου, 

 Εντοπισµός Προβληµάτων και 

Αναγκών, 

 ∆ιερεύνηση Καλών Πρακτικών, 

 Συγκριτική Αξιολόγηση των τοπικών 

δηµοσίων φορέων του Έργου. 

 
 
 

 Τοπικά Σχέδια για την ενίσχυση της 

απασχολησιµότητας και την ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων των εργαζοµένων 

γυναικών ώριµης ηλικίας. 

 

 

ΦΑΣΗ 1 

ΦΑΣΗ 2 



 Κατάλληλα Προγράµµατα Βελτίωσης 

∆εξιοτήτων των εργαζοµένων γυναικών 

ώριµης ηλικίας ως µεντόρων, 

καθοδηγητών, ηγετών οµάδων και σε 

εργαλεία ΤΠΕ. 

 
 

 
 Σχεδιασµός και Ανάπτυξη του Πιλοτικού 

∆ικτύου για τις εργαζόµενες γυναίκες 

ώριµης ηλικίας ώστε να ασκούν τις 

αρµοδιότητές τους ως µέντορες, 

καθοδηγητές και ηγέτες οµάδων. 

 

 

 
 ∆ιάχυση των αποτελεσµάτων του έργου.  

 

 
 
 

 Συνεχής Αξιολόγηση της προόδου του 

έργου,  

 Εκ των Υστέρων Αξιολόγηση του 

έργου, 

 Εντοπισµός ∆υνητικών 

Πολλαπλασιαστικών Αποτελεσµάτων,  

 Βιωσιµότητα του έργου. 

 

 

 

 ∆ιαχείριση και Συντονισµός του 

Έργου. 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΑΣΗ 3 

ΦΑΣΗ 4 

ΦΑΣΗ 5 

ΦΑΣΗ 6 

ΦΑΣΗ 7 



ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 

Συµµετοχή στο Έργο θα έχουν: 

 Εργαζόµενες γυναίκες δηµόσιων τοπικών φορέων, 

 Τοπικοί ∆ηµόσιοι Φορείς, 

 Περιφερειακές Αρχές, 

 ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, 

 Κοινωνικοί Εταίροι, 

 Τοπικές/ Περιφερειακές Αναπτυξιακές Εταιρείες, 

 ΜΚΟ, 

 Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, 

 Ερευνητικά, Εκπαιδευτικά & Ακαδηµαϊκά Ινστιτούτα,  

 Γραφεία Υποστήριξης Γυναικείας Απασχόλησης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε το διαδικτυακό 

κόµβο: http://www.e-empower.net 


