
DIVERSIT
Y  
CHARTER
GREECE

By KEAN

Σταύρος Μηλιώνης  
Πρόεδρος ΚΕΑΝ



DIVERSIT
Y  
CHARTERGREECE

By KEAN

“Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΑΓΟΡΑ ”



ΓΙΑΤΙ Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ&Η ΕΝΤΑΞΗΣΤΟΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Σύμφωνα με την 
έρευνα Glassdoor 
(2019) τα 3/4 (76%)
των εργαζομένων 
και των ατόμων που 
αναζητούν εργασία 
στις ΗΠΑ κρίνουν τη 
διαφορετικότητα ως
σημαντική για αυτούς 
και στην αξιολόγηση 
των επιχειρήσεων
και στην προσφορά 
εργασίας.

A

B

Ο ΠΕΡΙΖΉΤΉΤΟΣ  
ΕΡΓΟΔΟΤΉΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΉ ΤΉΣ 
ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΕΙΚΟ ΝΑΣ

ενθαρρύνει την αύξηση της ικανοποίησης από την 
εργασία, τα κίνητρα και τη δημιουργικότητα

Βελτιώνει την άποψη των πελατών για συγκεκριμένες 
υπηρεσίες, brands ή προϊόντα

οι εργαζόμενοι είναι πιο πιθανό να παραμείνουν πιστοί



ΓΙΑΤΙ Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ&Η ΕΝΤΑΞΗΣΤΟΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

«ΑΝΟΙΓΜΑ» ΣΕ ΝΕΟΥΣ  
ΠΕΛΑΤΕΣ &ΑΓΟΡΕΣ

Ευκαιρίες επέκτασης σε νέες αγορές

Παροχή υπηρεσιών σε πελάτες παγκοσμίως

Δυνατότητα σχεδιασμού παροχής ποικίλων προϊόντων 
και υπηρεσιών

Η μελέτη Glassdoor (Glassdoor
Survey, 2019) υπογραμμίζει, “η
πρόσληψη και η διατήρηση μιας
διαφορετικής, χωρίς αποκλεισμούς
ομάδας υπαλλήλων επιτρέπει στην
επιχείρηση σας να αντανακλά τον
κόσμο γύρω σας και επιτρέπει στο
ανθρώπινο δυναμικό να αναπτύξει
νέες ιδέες που θα καλύψουν τις
ανάγκες ολόκληρης της αγοράς.”



ΓΙΑΤΙ Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ&Η ΕΝΤΑΞΗΣΤΟΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

υψηλότερη παραγωγικότητα, κέρδος και απόδοση 
επένδυσης

Οι διαφορετικές ομάδες είναι πιο παραγωγικές και 
αποδίδουν καλύτερα

ενίσχυση της ικανότητας που οδηγεί σε αύξηση της 
παραγωγικότητας

ενίσχυση της γνώσης της αγοράς και παροχή 
πληροφοριών για πιο ανταγωνιστικές και κερδοφόρες 
επιχειρήσεις

Πολλές μελέτες (Brooks, 2018) δείχνουν ότι
οι επιχειρήσεις με σεβασμό στη διαφορετικότητα και την 
ένταξη είναι πιο επιτυχημένες και πιο παραγωγικές.

Έρευνα από την McKinsey (Hunt 

at al., 20 15), υπογραμμίζει ότι η  
διαφορετικότητα είναι σημαντική 
στο κατώτατο επίπεδο μιας
επιχείρησης. Στην πραγματικότητα, 
οι επιχειρήσεις με διαφορετικής 
εθνικότητας προσωπικό είχαν 3 5 %  

περισσότερες πιθανότητες να έχουν 
οικονομικές αποδόσεις πάνω από 
τον μέσο όρο της βιομηχανίας. Άρα 
το διαφορετικό εργατικό δυναμικό 
οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη.
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“ΠΥΛΩΝΕΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ”



ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΦΥΛΟ
Ηδιάκρισηλόγωφύλουτόσοστονεργασιακόχώρο
όσο και στα ανώτερα κλιμάκια των επιχειρήσεων
αποτελεί ακόμα και σήμερα βασικό ζήτημα για τις
γυναίκες ανά τον κόσμο ανεξαρτήτως ηλικίας ή
κοινωνικού υποβάθρου. Αποτελεί δε, μία από τις
κυριότερες μορφές αδικίας και τροχοπέδη στην
ανάπτυξη της κοινωνίας αλλά και της αγοράς
εργασίας γενικότερα. Άλλωστε,ο σεβασμός και η
αποφυγή του διαχωρισμού των φύλων αποτελεί

καιδείγμασεβασμού γιατηνκοινωνία γενικότερα.

ΦΥΛΗ/ΧΡΩΜΑ
Με τον όρο «άμεση φυλετική διάκριση» νοείται
οποιαδήποτε διαφορετική μεταχείριση βασίζεται
σε λόγους όπως η φυλή, το χρώμα, η γλώσσα,
η ιθαγένεια και η δικαιολόγηση της οποίας δεν
είναι αντικειμενική και λογική. Η διαφορετική
μεταχείριση δεν δικαιολογείται αντικειμενικά
και λογικά, εφόσον ο επιδιωκόμενος στόχος
δεν είναι θεμιτός ή δεν υφίσταται λογική σχέση
αναλογικότητας μεταξύ των εφαρμοζόμενων
μέσων και του επιδιωκόμενου στόχου.

ΗΛΙΚΙΑ
Η ηλικία ως λόγος διάκρισης διαφέρει σημαντικά 
από τους υπόλοιπους λόγους, λόγω της συνεχώς
μεταβαλλόμενης φύσης της. Τις περισσότερες
φορές,η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση ενός ατόμου
λόγω της ηλικίας του προκύπτει από στερεότυπα,
προκαταλήψεις και παγιωμένες αντιλήψεις σε σχέση
με τη συγκεκριμένη ομάδα. Για παράδειγμα, για τα
άτομα νεαρής ηλικίας επικρατεί το στερεότυπο ότι
δεν είναι αρκετά ώριμα, ενώ για τα άτομα μεγάλης
ηλικίας επικρατεί το στερεότυπο ότι δεν είναι  
αρκετά ανοικτόμυαλα και ότι δεν έχουν κίνητρο για

βελτίωση.



ΑΝΑΠΗΡΙΑ/ΧΡΟΝΙΑ  
ΠΑΘΗΣΗ

Τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) περιλαμβάνουν 
εκείνα που αντιμετωπίζουν περιορισμούς
σε βασικές λειτουργίες της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, όπως στην όραση, ακοή ή 
κίνηση, νόηση, επικοινωνία και συμπεριφορά, 
οφειλόμενους σε σωματική κατάσταση ή ψυχική 
πάθηση. Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα 
να απολαμβάνουν μέτρα που εξασφαλίζουν
την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη
συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτική ζωή της χώρας.

ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ /ΕΘΝΟΤ.ΚΑΤΑΓΩΓΗ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Στις διακρίσεις λόγω εθνοτικού χαρακτηρισμού 
περιλαμβάνονται η λιγότερο ευνοϊκή 
μεταχείριση ενός ατόμου σε σχέση με άλλα 
άτομα που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση 
(με άλλα λόγια «διάκριση»), μέσω π.χ. της 
άσκησης αστυνομικών εξουσιών όπως η 
επιτόπια εξακρίβωση στοιχείων καθώς και 
αποφάσεις για την άσκηση αστυνομικών 
εξουσιών στηριζόμενες μόνο ή κυρίως στη 
φυλή, στην εθνοτική καταγωγή ή στη θρησκεία 
του εν λόγω ατόμου.

Ω ς σεξουαλικός προσανατολισμός ορίζεται 
η συναισθηματική ή/και σεξουαλική έλξη 
προς το άλλο φύλο (ετεροφυλοφιλική), το 
ίδιο φύλο (ομοφυλοφιλική) ή και τα δύο 
φύλα (αμφισεξουαλική). Ο  σεξουαλικός 
προσανατολισμός, σύμφωνα με την
επιστημονική κοινότητα, δεν αποτελεί επιλογή. 
Επιπλέον δεν περιορίζεται μόνο στη σεξουαλική 
ζωή ενός ατόμου αλλά αφορά τη συνολική 
προσωπική και κοινωνική ταυτότητά του.
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“Η ΧΑΡΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”



ΟΙ ΧΑΡΤΕΣΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι Χάρτες Διαφορετικότητας ενθαρρύνουν
τους οργανισμούς (ΜΚΟ, δημόσιους φορείς,
ιδιωτικές εταιρείες…) να αναπτύξουν και να
εφαρμόσουν πολιτικές για τη διαφορετικότητα
και την ένταξη. Μ ε την υπογραφή της Χάρτας
ο οργανισμός δεσμεύεται οικειοθελώς να
προωθεί τη διαφορετικότητα και τις ίσες
ευκαιρίες στο χώρο εργασίας, ανεξάρτητα,
για παράδειγμα, ηλικίας, αναπηρίας, φύλου,
φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή
σεξουαλικού προσανατολισμού.



ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΈΝΩΣΗΣΓΙΑΤΙΣ
ΧΑΡΤΕΣΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Πλατφόρμα της ΕΕ για τις Χάρτες  
Δ ιαφορετικότητας δημιουργήθηκε το 20 10

με πρωτοβουλία  
της Ευρωπαϊκής

και με 
Επιτροπής.

χρηματοδότηση  
Η Πλατφόρμα

προσφέρει έναν κοινό τόπο για τις υπάρχουσες
Ευρωπαϊκές Χάρτες Διαφορετικότητας (επί
του παρόντος 26) για να ανταλλάσσουν και
να ανταλλάσσουν ευκολότερα εμπειρίες και
καλές πρακτικές μέσω συναντήσεων της
Πλατφόρμας, σεμιναρίων εμπειρογνωμόνων
και ετήσιων φόρουμ υψηλού επιπέδου.

26 Diversity  

Charters

16 million employees 

represented

12,000 signatories 

(companies, public 

institutions, NGOs, 

universities, unions)



Η ΧΑΡΤΑΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣΣΤΗΝΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΟ ΤΟΚΕΑΝ

Μάιος 2019, η Ελλάδα έγινε η 23η
χώρα της Ευρώπης που υλοποιεί τη
δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
για την εφαρμογή της ισότητας των
ευκαιριών στην εργασία.

9 Μαϊου, Ανοικτή Εκδήλωση στο Ζάππειο 
Μέγαρο, με τη συμμετοχή σημαντικών 
ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα: OTE

Group, Accenture, Pfizer, Teleperformance, 

Papastratos. Υπό την Αιγίδα των: ΣΕΒ, ΚΕΔΕ, 
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
Με την τιμητική υποστήριξη των: ΕΑΣΕ, 
ΤΟΜΓΕΓΕ, ΕΕΔΕ, ΕΕΝΕ κ.λπ.

Από τις 16 Μαΐου 2019 το ΚΕΑΝ και η 
Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές 
επιχειρήσεις, μετέχουν επίσημα στην 
Πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το Diversity



ΤΡΙΑΧΡΟΝΙΑΧΑΡΤΑΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Περισσότερες από 170 εταιρίες και φορείς –ιδιωτικός και δημόσιος φορέας- έχουν 
υπογράψει τη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις. Όμιλος ΟΤΕ, ΑΒ  
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Deloitte, VODAFONE, Coca Cola 3E TELEPERFORMANCE, κάποιοι από τα 
Μέλη της Χάρτας.

Η Περιφέρεια Αττικής, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο Δήμος 
Αθηναίων είναι ένθερμοι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας

Διοργάνωση τριών ετήσιων Diversity in Business Conferences (2019, 2020, 2021) με τη 
συμμετοχή Θεμσικών Ελλήνων και Ξένων, Οργανώσεων, Επιχειρήσεων

Δημιουργία πλήρους εκπαιδευτικού υλικού και σεμιναρίου για στελέχη επιχειρήσεων, με 
τις κατευθύνσεις της ΕE.



ΕΤΗΣΙΟΣΥΝΕΔΡΙΟDIVERSITYINBUSINESSCONFERENCE
DIVERSITY IN BUSINESS CONFERENCE

Στην Ελλάδα διοργανώνεται σε ετήσια βάση –το  
εναρκτήριο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 9 Μάϊου 
2019, στο Ζάππειο Μέγαρο- από το ΚΕΑΝ, στο πλαίσιο 
της Χάρτας Διαφορετικότητας, το Συνέδριο για τη 
Διαφορετικότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις στο 
Ζάππειο Μέγαρο.
Στο Συνέδριο συζητούνται θέματα σχετικά με την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο αποδοχής 
της διαφορετικότητας και ίσων ευκαιριών στις
ελληνικές επιχειρήσεις, με τη συμμετοχή κυβερνητικών 
εκπροσώπων, εκπροσώπων εταιριών και μη-

κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και υποστηρικτών 
του επιχειρηματικού κόσμου, οι οποίοι αγκαλιάζουν 
την έννοια της διαφορετικότητας στο εργασιακό 
περιβάλλον!

Η αποδοχή της διαφορετικότητας δεν είναι μια 
πρωτοβουλία. Είναι φιλοσοφία, είναι στάση ζωής, είναι 
επιλογή!



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΜΗΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
ο Μάιος είναι ο Ευρωπαϊκός Μήνας
Διαφορετικότητας. Έναςμήναςαφιερωμένος
στη Διαφορετικότητα με την ενεργό
συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
των 26 Diversity Charters. Ο Μάιος του 20 20

ήταν ο Πρώτος European Diversity Month

και ήταν γεμάτος δράσεις με δημιουργικό
περιεχόμενο, από όλες τις χώρες, τους
Φορείς και τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που συμμετέχουν στη Χάρτα
Διαφορετικότητας.

Κοινός στόχος ήταν η ενημέρωση κι
ευαισθητοποίηση, όχι μόνο του επιχειρηματικού,

αλλά και του ευρύτερου κοινού σχετικά με την
προάσπιση των αξιών της Διαφορετικότητας.

Παράλληλα αυτός ο μήνας αποτέλεσε και μια
έμμεση πρόσκληση προς το κοινό να πάρει
μέρος και να δώσει το δικό στίγμα στον αγώνα
υποστήριξης της Διαφορετικότητας!

To Diversity Charter Greece, υπήρξε έντονα
δραστήριο μέσα από πολυδιάστατες ενέργειες
πουανταποκρίνονταιστιςανάγκες τηςεποχής.Το
διάστημα αυτό, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τα υπόλοιπα Charters, σχεδιάζεται
ο 2nd European Diversity Month.



ΔΡΑΣΕΙΣΔΙΑΔΟΣΗΣ DIVERSITYCHARTERGREECE

DIVERSITY

DAYS /2 μήνες:
DIVERSITY INTER-

VIEWS /μήνα:
DIVERSITY CHARTER

NEWSLETTER /3μήνες:
DIVERSITY &  

INCLUSION TRAINING:

Θεματικές συναντήσεις –
physical ή digital- που 
συντονίζονται από signatory 

ή sponsor  σε συνεργασία με 
το ΚΕΑΝ και παρουσιάζονται 
στο σύνολο των εταιριών 
signatories καλές πρακτικές 
ενσωμάτωσης διαφορετικών 
στελεχών

Digital συνεντεύξεις εταιριών 
signatories /sponsor

όπου παρουσιάζεται μία 
καλή πρακτική σε θέματα
Διαφορετικότητας και Ένταξης 
και προβάλλονται στα social 

media των εμπλεκομένων
( κανάλι you tube, σελίδα 
Facebook κλπ)

Ηλεκτρονικό newsletter, με 
αποδέκτες περισσότερες 
από 5 0 0 0  επιχειρήσεις 
που φιλοξενεί eid;hseiw, 

συνεντεύξεις και 
παρουσιάσεις εταιριών 
signatories και sponsors,

σχετικά με D & I από Ελλάδα  
και εξωτερικό.

Πλήρες πρόγραμμα 
εκπαίδευσης σε θέματα 
Diversity και Inclusion, 

στελεχών επιχειρήσεων

DIVERSIT
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By KEAN



Η ΧΑΡΤΑΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΕΛΛΗΝΚΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

CELL OF ALTERNATIVE  

YOUTH ACTIVITIES



www.diversity-charter.gr

http://www.diversity-charter.gr/

