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Όταν θες να εξελιχθείς δεν πρέπει να 
περιμένεις το σύμπαν να συνωμοτήσει. 
Πρέπει να έχεις όλες τις ευκαιρίες για να το 
καταφέρεις! Στο #teamLidl δίνουμε ίσες 
ευκαιρίες σε όλους ανεξάρτητα από την 
ηλικία. 
Γιατί μόνο έτσι, μπορούμε να εξελιχθούμε 
όλοι μαζί.

Ασυνήθιστο; Για εμάς, όχι.

Βλέπουμε τη θέση.
Όχι την ηλικία.

Όλα όσα είμαστε, χάρη σε σένα.
team.lidl.gr

Μιχάλης
Team Manager,
Head of 
Advertising

Γκέλυ
Head of
Leadership
& Culture

Νάσια
Head of HR & 
Administration,
Region Attica 

Βάνα
Employee
Engagement
Specialist

ΚΟ Ρ ΥΦ Α Ι ΟΣ  Ε Ρ ΓΟ Δ ΟΤ Η Σ

ΓΙΑ 5Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

https://team.lidl.gr/diversity
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 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΗΓΕΣΙΑ  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ  EVENTS  DIVERSITY CHARTERS GREECE

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

DIVERSITY & INCLUSION 
TRAINING
Ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης 
Diversity & Inclusion Training έχει σχεδια-
στεί από το ΚΕΑΝ και τους εξειδικευμένους 
συνεργάτες του σε θέματα Διαφορετικότητας 
και Ένταξης. Ειδικότερα, το εν λόγω πρόγραμ-
μα στηρίζεται σε εκπαιδευτικό υλικό και οδη-
γίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι κυρίως 
βιωματικό και διαδραστικό, ενώ περιλαμβάνει 
κάποια βασικά τμήματα θεωρίας, που λει-
τουργούν υποστηρικτικά των δράσεων. Το 
Diversity & Inclusion Training απευθύνεται 
σε στελέχη που διαχειρίζονται ομάδες (People 
Managers) και στελέχη που ασκούν επιρροή 
στον οργανισμό. Μέσα από τις δράσεις, οι 
συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία: 
•   Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες γύρω 

από τη Διαφορετικότητα.
•   Να αντιληφθούν τα οφέλη που προκύπτουν 

από την Διαφορετικότητα και την Ενσω-
μάτωση.

•   Να γνωρίσουν παραδείγματα καλών πρα-
κτικών.

•   Να προβληματιστούν πάνω σε θέματα στε-
ρεοτύπων, πεποιθήσεων, διακρίσεων και 
ευαίσθητα ζητήματα όπως η σεξουαλική 
παρενόχληση και η κατάχρηση δύναμης.

•   Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προνομί-
ων που μπορεί να θεωρούνται αυτονόητα.

•   Να λάβουν πολλαπλά ερεθίσματα – τροφή 
για σκέψη- πάνω στην ανάληψη δράσεων, 
οι οποίες θα υποστηρίζουν, στην πράξη, το 
Diversity & Inclusion εντός του οργανισμού.

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
Οι Πρόσκοποι, πιστοί στη δέσμευσή τους για 
έναν κόσμο χωρίς ανισότητες και με σεβασμό 
στη διαφορετικότητα, υπέγραψαν τη Χάρτα 
Διαφορετικότητας. Έτσι, η ομάδα που ξέρει να 
ξεπερνά τα εμπόδια και να ανοίγει νέα μονο-
πάτια και στον δρόμο της Διαφορετικότητας 
προστέθηκε στην οικογένεια της Χάρτας.

Ένας Μήνας Διαφορετικός ήταν ο Μάιος! 
Μία μεγάλη γιορτή για τη Διαφορετι-

κότητα και την Ένταξη χρωμάτισε έναν, κατά 
κοινή ομολογία, δύσκολο μήνα, αυτόν της 
διστακτικής επιστροφής στην καθημερινότητα 
που μέχρι πριν σχεδόν δύο χρόνια γνωρίζαμε 
και την αποστερηθήκαμε με βίαιο τρόπο, λόγω 
της πανδημίας του Covid-19. Η πρωτοβουλία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανακηρύξει τον 
Μάιο του 2021 ως τον 1ο Ευρωπαϊκό Μήνα 
Διαφορετικότητας, στέφθηκε με απόλυτη επι-
τυχία και σε ευρωπαϊκό και σε τοπικό επίπεδο.

Με εκτεταμένες δράσεις, στις οποίες συμμετείχαν και οι 26 χώρες που 
αυτή τη στιγμή απαρτίζουν την EU Diversity Platform, έγιναν γνωστά και 
προβλήθηκαν στα επιχειρησιακά περιβάλλοντα, αλλά και στο ευρύ κοινό, 
όλα τα θέματα που άπτονται της Διαφορετικότητας καθώς και της υγιούς 
ένταξης. Με διαδικτυακές και δια ζώσης -όπου ήταν εφικτό- εκδηλώσεις και 
καμπάνιες με μηνύματα, όπως ότι «Είμαστε όλοι ίσοι αν και διαφορετικοί», 
«Η Διαφορετικότητα είναι η δύναμή μας», «Η Διαφορετικότητα μας ενώνει», 
ταξίδεψαν από άκρη σε άκρη σε όλη την Ευρώπη και όλες τις γλώσσες!
Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι διότι η χώρα μας πρωτοστάτησε στη μεγάλη 
γιορτή. Επιχειρήσεις, φορείς και οργανώσεις ανταποκρίθηκαν με ενθουσι-
ασμό, φρέσκιες και δημιουργικές ιδέες στο κάλεσμα μας, σχεδιάζοντας και 
υλοποιώντας πρωτότυπες δράσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρω την OME 
ΟΤΕ, που βρίσκεται δίπλα στη Χάρτα Διαφορετικότητας από το ξεκίνημα 
της, η οποία προσκάλεσε τους εργαζομένους του πολυπληθούς Ομίλου 
να μοιραστούν τις σκέψεις και τα μηνύματα τους για τη Διαφορετικότητα, 
μέσω ενός μεγάλων διαστάσεων Diversity Statement Wall που «ταξίδεψε» 
σε τρεις προορισμούς εντός της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και την 
εταιρία Κωτσόβολος, που με αφετηρία την υπογραφή της Χάρτας Διαφο-
ρετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, παρουσίασε στους ανθρώπους της 
μία νέα εταιρική καμπάνια, με ξεχωριστό μήνυμα και εξαιρετικό εικαστικό, 
διαμορφώνοντας την εταιρική κουλτούρα σεβασμού στη Διαφορετικότητα 
και την Ένταξη!
Και ο κατάλογος δεν σταματά εδώ! Επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών 
συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή, η καθεμία με το δικό της τρόπο και με τη 
δική της δυναμική. Εμείς, ως Diversity Charter, εξακολουθούμε να αγκα-
λιάζουμε τη Διαφορετικότητα και παράλληλα, ευχαριστούμε όλους εσάς 
για το μοίρασμα και ανταλλαγή ιδεών, δράσεων και πρωτοβουλιών στην 
κατεύθυνση της προάσπισης του διαφορετικού ως βασικού συστατικού 
στην επιτυχία και ευημερία επιχειρήσεων και κοινωνιών. Είμαστε όλοι μαζί 
και συνεχίζουμε!

Σταύρος Μηλιώνης, Ιδρυτής και Πρόεδρος του ΚΕΑΝ  
& Diversity Charter Ελλάδος
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ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΣΤΗΝ HENKEL ΗELLAS! 
ΠΛΑΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΝΑ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ! 
«Οι Διαφορές μας είναι η κινητήριος Δύναμή μας» 

Στόχος της Henkel κατά τη διάρκεια του 
Μαΐου, του Μήνα Διαφορετικότητας, εί-
ναι να αυξήσουμε την επικοινωνία και 
τη γνωστοποίηση όλων των πυλώνων 
Διαφορετικότητας και Μη Αποκλεισμού 
(D&I) κάθετα σε όλο τον οργανισμό μας. 
Σε συνδυασμό με το ήδη καλά οργανω-
μένο ετήσιο πλάνο δράσεων της Στρα-
τηγικής D&I, ειδικά κατά το μήνα Μάιο, 
οργανώνουμε επιμέρους δράσεις ώστε 
να γιορτάσουμε μαζί τη Διαφορετικότη-
τα και να έρθουμε όλοι πιο κοντά στις 
έννοιες που μας ενώνουν!

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 
μας στοχεύουμε στη συμμετοχή όλων 
των συναδέλφων μας με διαδραστικές 
ενέργειες στις οποίες καλούμαστε να 
υποστηρίξουμε ενεργά και μέσα από 
«role plays» το σεβασμό στις Διαφορές 
μας. Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε σε όλους 
του Πυλώνες Διαφορετικότητας, τόσο 
στις ορατές, όπως είναι το φύλο ή η ηλι-

κία, όσο και στις μη ορατές, όπως ο δια-
φορετικός τρόπος σκέψης (mindset) και 
τα επιμέρους στυλ Ηγεσίας. Μέρος των 
ενεργειών μας κατά τον Μάιο αποτελεί 
ο εναρμονισμός μας με τον Ευρωπαϊκό 
Μήνα Διαφορετικότητας (EU Diversity 
Month) και η συμμετοχή μας σε online 
εκπαιδεύσεις, οι οποίες οργανώνονται 
από τους αντίστοιχους φορείς της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, με μία σειρά από emails και 
newsletters εντείνουμε την επικοινω-
νία μας στο ανθρώπινο δυναμικό μας, 
υπενθυμίζοντας τη στρατηγική σημασία 
των εννοιών D&I για τον οργανισμό της 
Henkel σε παγκόσμια κλίμακα. Διατηρώ-
ντας συνεχή συνεργασία με τους «Πρε-
σβευτές Διαφορετικότητας» ανά χώρα, 
υπενθυμίζουμε τις Δεσμεύσεις μας, επι-
κοινωνούμε τις Ενέργειες και το Όραμα 
μας στα social media και γινόμαστε μία 
μεγάλη παρέα που γιορτάζει την ποικι-
λομορφία της.

Πιο συγκεκριμένα, η Henkel Hellas τον 
Μαίο του 2021 «αποχαιρετά» το Μήνα 
Διαφορετικότητας με ένα μεγάλο online 
event, με τη συμμετοχή όλων των εργα-
ζομένων μας και σε συνεργασία με τον 
οργανισμό «Women On Top», αναδει-
κνύοντας τις πλευρές της «ασυνείδητης 
προκατάληψης» - «unconscious bias»-, 
μιλώντας ανοιχτά για όλες τις απόψεις 
ή τις λανθασμένες αντιλήψεις που μας 
κρατούν μακριά από ανθρώπους που 
είναι απλά Διαφορετικοί από εμάς. Στο 
εν λόγω σεμινάριο προσπαθούμε να 
αυξήσουμε τη συνειδητότητα μας στον 
χώρο της εργασίας και να αναπτύξου-
με όλες τις τεχνικές εκείνες που θα μας 

βοηθήσουν να γίνουμε πιο ανεκτικοί στις 
διαφορές μας.

Με την ανταλλαγή απόψεων και συνει-
δητοποιώντας πιθανές συμπεριφορές 
ή αντιλήψεις «αποκλεισμού του διαφο-
ρετικού», στόχος μας είναι να καταφέ-
ρουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω μία 
κουλτούρα ενσωμάτωσης – inclusive 
culture. Τέλος, στις αρχές του Ιουνίου, 
συμμετέχουμε ενεργά στο «Women 
Forum», στο μεγαλύτερο Συνέδριο για 
τη Διαφορετικότητα και την Ισότητα, 
το οποίο οργανώνεται από την «Cleon 
Conferences» σε συνεργασία με γνω-
στούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς 
που δραστηριοποιούνται στους αντίστοι-
χους τομείς στην χώρα μας.

Στη Henkel μπορούμε να είμαστε περή-
φανοι για την ουσιαστική Δέσμευση των 
Ηγετών μας και την ανάπτυξη μιας καλά 
σχεδιασμένης Στρατηγικής Διαφορετι-
κότητας, διατηρώντας ειλικρινή στάση 
και την πεποίθηση ότι οι «Διαφορές μας 
είναι η Κινητήριος Δύναμη μας!». 

Θάλεια Βουβονίκου,  
Ηead of HR Greece & Cyprus, 
Henkel 

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ
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 DIVERSITY CHARTERS GREECE

SOFFA - SOCIAL FASHION FACTORY ΚΑΙ FASHION 
REVOLUTION GREECE
Στη Χάρτα Διαφορετικότητας εντάχθηκαν δύο σημαντικοί φορείς, που υποστηρίζουν 
έμπρακτα εδώ και χρόνια τις αξίες της Διαφορετικότητας. Με την εν λόγω αφορμή, η 
Founder των δύο αυτών φορέων, Φιόρη Ζαφειροπούλου, δήλωσε: «Νιώθω ότι όλοι 
μας κοιτάμε μπροστά τη νέα μέρα μετά τη πανδημία και όλοι θέλουμε μια κοινωνία όπου 
οι γυναίκες αμείβονται ίσα με τους άντρες για τις ίδιες θέσεις και έχουν ίση μεταχείριση και 
ισόποση συμμετοχή στα Εταιρικά Συμβούλια Διακυβέρνησης. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει 
και για όλους τους ανθρώπους που κατέχουν μια θέση εργασίας. Μπορούμε όλοι να έχουμε 
αφθονία και να ζούμε ευτυχισμένοι, σεβόμενοι τον πλανήτη μας και όλα τα έμβια όντα».

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

UNISON FACILITY & HUMAN SOLUTIONS
Μέλος της Χάρτας Διαφορετικότητας έγινε και η UNISON Facility & Human Solutions, 
market leader στον κλάδο του Facility Management, αλλά και των υπηρεσιών αν-
θρώπινου δυναμικού, την οποία υποδέχθηκε με χαρά το Diversity Charters Greece.

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

WOMEN ACT 
Ένας ακόμα 
πολύτιμος 
φ ο ρ έ α ς 
προστέθη-
κε στο δυ-
ναμικό του 

Diversity Charter Greece, με την Women Act 
να υπογράφει τη Χάρτα Διαφορετικότητας. 
Η Πρόεδρος και Co-Founder, Μαίη Ζαννή, 
ανέφερε σχετικά: «Η Women Act είναι πολύ 
χαρούμενη που θα συμμετέχει ενεργά στο 
Diversity Charter και με αυτόν τον τρόπο θα 
της δοθεί η ευκαιρία να υποστηρίξει ακόμα 
περισσότερες γυναίκες να διεκδικήσουν θέ-
σεις ηγεσίας και ευθύνης στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων και στη δημόσια σφαίρα».

CELL OF ALTERNATIVE
YOUTH ACTIVIT IES
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5 ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ D&I ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΑΣ 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Barilla Hellas, υιοθετεί μια 360 φιλοσοφία D&I και σηματοδοτεί το πέρασμα 
σε μια νέα εποχή εργασιακής συμπερίληψης.

Για την Barilla Hellas, η διαφορετικότητα 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κουλ-
τούρας της. Υπήρξε μια από τις πρώτες 
εταιρείες που δεσμεύτηκαν και επίσημα 
για την εφαρμογή της ισότητας, των ίσων 
ευκαιριών και της διαφορετικότητας στο 
εργασιακό της περιβάλλον, υπογράφοντας 
τη Χάρτα Διαφορετικότητας, από την ίδρυ-
σή της στην Ελλάδα το 2019, σε συνέχεια 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DIMAIN.

Όλες οι δράσεις μας έχουν ως στόχο να 
σπάσουμε τα στερεότυπα και να ανοίξουμε 
τον δρόμο προς ένα εργασιακό περιβάλλον 
χωρίς προκαταλήψεις, όχι μόνο εσωτερικά 
αλλά και συνολικά στην Ελληνική αγορά. Με 
κάθε ευκαιρία μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και 
τις γνώσεις μας με όλους. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί και η συμμετοχή μας 
σε think tanks, όπως αυτό του ΣΕΒ, με σκο-
πό τη δημιουργία ενός D&Ι toolkit για όλες 
τις εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου, που θα 
λειτουργήσει ως εργαλείο έτσι ώστε όλο και 
περισσότερες εταιρείες να υιοθετήσουν κα-
λές πρακτικές με τον πιο ουσιαστικό τρόπο.

Σε αυτή την πορεία, οι βασικοί άξονες 
της στρατηγικής μας ήταν και παρα-
μένουν οι εξής:

Δέσμευση Ηγεσίας. Η ισχυρή δέσμευση 
από τον CEO και την ηγετική ομάδα του 
Ομίλου, αποτελεί τον θεμέλιο λίθο σε αυτό 
το ταξίδι μετασχηματισμού της κουλτού-

ρας. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η 
εφαρμογή της νέας στρατηγικής, ορίστηκαν 
συγκεκριμένοι μετρήσιμοι στόχοι οι οποίοι 
αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών στό-
χων της εταιρείας.

Πολιτικές και Διαδικασίες. Μία από τις 
βασικές προτεραιότητες υπήρξε η εφαρμο-
γή πολιτικών και εργαλείων που διασφα-
λίζουν ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες 
σε όλους. Η Barilla Hellas προσάρμοσε 
όλες τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τους 
κώδικες συμπεριφορών των εργαζομένων 
της και συνεχίζει να εργάζεται προς αυτή 
την κατεύθυνση. Έπειτα από την επίτευξη 
του στόχου-ορόσημου για «Ίση αμοιβή 
ανεξαρτήτως φύλου» μέσω του πιστοποι-
ημένου εργαλείου αξιολόγησης της KPMG, 
ακολούθησε η πιο πρόσφατη πολιτική μας, 
που αφορά το WinParenting, στηρίζοντας 
έτσι στην πράξη τον θεσμό της οικογένειας.

Ενεργή εμπλοκή Εργαζομένων. Η ενεργή 
συμμετοχή των εργαζομένων μας έχει εντα-
τικοποιηθεί μέσω των εθελοντικών ομάδων 
ERGs (Employee Resource Groups). Στην 
Ελλάδα, η τοπική ομάδα «Armonia», η οποία 
εκπροσωπείται από ποσοστό μεγαλύτερο 
του 70% των εργαζόμενων, πραγματοποιεί 
δράσεις που αυξάνουν το awareness και 
ενισχύουν τη συμπερίληψη. Μέσα από αυτή 
την ομάδα, ενθαρρύνεται η ανοιχτή επικοινω-
νία και οι άνθρωποι αισθάνονται πιο άνετα 
να είναι ο εαυτός τους και να εκφράζουν τη 
γνώμη τους.

Κανάλια επικοινωνίας και διάδρασης. 
Το D&I Board της εταιρείας συνέρχεται 
κάθε τρεις μήνες και παρουσιάζει στο Δ.Σ. 
της εταιρείας όλες τις δράσεις σε κάθε 
γεωγραφική περιοχή, με την ενεργή συμ-
μετοχή όλων των ERGs του ομίλου. Επι-
πλέον, έχει δημιουργηθεί η πλατφόρμα 
«Whistleblowing», η οποία προσφέρει τη 

δυνατότητα αναφοράς συμπεριφορών που 
δεν συνάδουν με τον Κώδικα Δεοντολογίας 
της σε όλους τους εργαζόμενους με από-
λυτη ανωνυμία.

Συνεχής επαναξιολόγηση. Κάθε δυο χρό-
νια, η εταιρεία μας πραγματοποιεί την έρευ-
να D&I Survey έτσι ώστε να διαπιστώνει 
τον βαθμό προόδου, αλλά και να λαμβάνει 
αποφάσεις για τις επόμενες δράσεις της. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρω-
τοβουλίας Valuable 500, η Barilla Hellas 
προχωρά στην αξιολόγηση του εργασιακού 
περιβάλλοντος στα δυο εργοστάσια της σε 
Θήβα και Βόλο, έτσι ώστε να μπορεί να 
προσφέρει θέσεις εργασίας σε άτομα με 
οποιασδήποτε μορφής αναπηρία με από-
λυτα ίσους όρους.

Ως επιστέγασμα αυτής της πολυετούς προ-
σπάθειας, η Barilla Group έχει βραβευτεί με 
το Premiere Catalyst για το 2021, έχοντας 
καταφέρει να αυξήσει, από το 2014 έως 
το 2020, τη γυναικεία εκπροσώπηση στην 
Παγκόσμια Ηγετική Ομάδα του Ομίλου από 
23% σε 36%. 

Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Μπορούμε, 
πλέον, να θεωρούμαστε ένας από τους 
κορυφαίους εργοδότες ίσων ευκαιριών 
στην Ελλάδα, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά 
πως η διαφορετικότητα των ανθρώπων της 
αποτελεί το βασικό «συστατικό» όχι μονάχα 
της επιτυχίας της, αλλά και της εξέλιξης 
της κοινωνίας.

Barilla Hellas
Πάππου 26 & Ακράγαντος
10442, Αθήνα
Τ: 210 5197800

Βασίλης Χουλιάρας
Human Resources Senior Manager
Eastern Europe, Barilla Hellas

ADVERTORIAL
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 EVENTS

2Ο DIVERSITY INTERVIEW
Με καλεσμένο τον Szabolcs Schmidt, Head of Unit Non-Discrimination and Roma 
Co-ordination European Commission DG Justice and Consumers, ο οποίος μίλησε για 
τον 1ο Ευρωπαϊκό Μήνα Διαφορετικότητας, πραγματοποιήθηκε το 2ο Diversity Interview. 
Στόχος της συνέντευξης ήταν η ενημέρωση και η ανάδειξη του Μήνα Διαφορετικότητας 
στη χώρα μας, καθώς και η ευαισθητοποίηση αφενός του επιχειρηματικού και αφετέρου 
του ευρύτερου κοινού για την εφαρμογή της ισότητας και της Διαφορετικότητας σε κάθε 
εργασιακό περιβάλλον -και όχι μόνο- στην Ελλάδα. Οι ερωτήσεις τέθηκαν από τον δημο-
σιογράφο, Γιάννη Μούτσο, ενώ η συνέντευξη μεταδόθηκε live στo Facebook και στο 
Υoutube Channel του Diversity Charter Greece, αλλά και on demand στα ίδια μέσα.

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
Στη Χάρτα Διαφορετικότητας υποδέχτηκε το Diversity Charter Greece την Κωτσόβολος. 
Ο Γιάννης Βασιλάκος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κωτσόβολος – 
Dixons South East Europe, ανέφερε σχετικά: «Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι 
η Κωτσόβολος ανήκει επίσημα στους υποστηρικτές της Χάρτας Διαφορετικότητας. Το 
ανθρώπινο δυναμικό κάθε εταιρείας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά και την κινητήριο δύναμη 
που οδηγεί στην επιτυχία. Οφείλουμε, λοιπόν, όλοι μαζί και ο καθένας μας ξεχωριστά, να 
διασφαλίζουμε ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών για όλους. Είμαστε ίδιοι, αλλά 
ταυτόχρονα διαφορετικοί».

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

LIDL ΕΛΛΑΣ
Τη Χάρτα Διαφορετικότητας υπέγραψε διαδικτυακά η Lidl Ελλάς. 
Η Νικολέττα Κολομπούρδα, Mέλος Διοίκησης της Διεύθυν-
σης Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, δήλωσε: «Για εμάς 
στη Lidl Ελλάς, η ίση αντιμετώπιση όλων είναι ενσωματωμένη 
στην κουλτούρα μας ανέκαθεν. Κάθε είδους διάκριση ήταν κάτι 
ανεπιθύμητο για εμάς. Δίναμε, δίνουμε και θα συνεχίσουμε να 
δίνουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους. Υπάρχουν ιστορίες ανθρώπων 
σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας μας που το επιβεβαιώνουν». 

 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΜΟΝΟ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΛΟΑΤΚΙ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ 
ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
Σύμφωνα με έρευνα της YouGov, για λογαριασμό του PinkNews, με δείγμα 2.141 άτομα 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόνο οι μισοί από τους εργαζόμενους είναι σίγουροι ότι η εται-
ρεία τους έχει εγκαθιδρύσει πρακτικές Inclusion για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Αναλυτικότερα, 
μόνο το 50% από τους ΛΟΑΤΚΙ συμμετέχοντες εξήγησε ότι εκφράζει ελεύθερα την 
ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό του προσανατολισμό στους συναδέλφους του, με 
το 23% να τονίζει ότι το έχει εκφράσει μόνο σε συγκεκριμένους συναδέλφους του, 
ενώ ένα 19% υπογραμμίζει ότι δεν το έχει κάνει γιατί δεν θέλει να το βλέπουν ή να 
το αντιμετωπίζουν διαφορετικά από τους υπόλοιπους. Επιπρόσθετα, ως προς τις ΛΟ-
ΑΤΚΙ πολιτικές στον εργασιακό χώρο, το 52% των ερωτηθέντων σημειώνει ότι είναι 
σίγουρο πως ο εργοδότης του διαθέτει τέτοιες πολιτικές, με το 33% να βρίσκεται στον 
αντίποδα, ενώ μόνο το 6% απάντησε ότι δεν υπάρχουν πολιτικές για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα 
στον εργασιακό του χώρο.

 EVENTS

OPEN DIVERSITY DAY

Mε το digital event με τίτλο «Open Diversity 
Day», γιόρτασε το Diversity Charter Greece 
το κλείσιμο του 1ου Ευρωπαϊκού Μήνα Δι-
αφορετικότητας την Παρασκευή 28 Μαΐου. 
Σημαντικές παρουσίες από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό τίμησαν την εκδήλωση με την 
παρουσία τους, καλύπτοντας και τους 6 πυ-
λώνες της Διαφορετικότητας, μεταξύ των 
οποίων οι οργανώσεις Women Act, Color 
Youth, Symplexis, Forum Μεταναστών, 50+. 
Επιπλέον, σε ειδική ενότητα, με τον τίτλο: «ΟΙ 
Καθημερινοί Ήρωες» που συντόνισε ο Γ.Γ. 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης 
της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Γ. Σταμάτης, πα-
ρουσιάστηκαν τα προβλήματα ένταξης των 
ΑμεΑ, καθώς και οι κοινωνικές διακρίσεις που 
υφίστανται στην καθημερινότητά τους άτομα, 
και κυρίως γυναίκες, από διάφορες ομάδες. 
Το event έκλεισε με την ψηφιακή ημερίδα 
του Ομίλου ΟΤΕ, «OTE talks: Diversity@
Work». Το event προβλήθηκε ζωντανά στη 
Facebook page και στο κανάλι του Diversity 
Charter Greece στο Youtube, όπου υπάρχει 
διαθέσιμο και on demand.

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS
Μέλος στη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελ-
ληνικές επιχειρήσεις έγινε ο Όμιλος Fourlis. 
«Σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του 
Ομίλου, δίνουμε και θα συνεχίσουμε να δί-
νουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους ανεξαρτή-
τως φύλου, ηλικίας, θρησκείας, καταγωγής, 
σεξουαλικών ή άλλων προτιμήσεων, να 
εφαρμόζουμε σύγχρονες και ανθρωποκε-
ντρικές πολιτικές και πρακτικές για την προ-
ώθηση του σεβασμού στη διαφορετικότητα, 
στη συμπερίληψη, στην αποδοχή και στην 
ισότητα στον Όμιλό μας. H υπογραφή της 
Χάρτας Διαφορετικότητας αποτελεί ακόμα 
μία έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης του 
Ομίλου μας προς αυτή την κατεύθυνση» 
εξήγησε η Λήδα Φουρλή, Διευθύντρια 
Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου.
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 ΗΓΕΣΙΑ

ΤΟ 65% ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙ 
ΜΗΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ 
ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ
Σύμφωνα με τη μελέτη «Can I say That?» της Involve, με δείγμα 500 ανώτατα στε-
λέχη στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολλοί ηγέτες αισθάνονται άβολα να συζητούν θέματα 
διαφορετικότητας, καθώς ανησυχούν μην χρησιμοποιήσουν λανθασμένη ή ακατάλληλη 
φρασεολογία. Ειδικότερα, το 65% των ερωτηθέντων παραδέχεται ότι αγχώνεται μήπως 
χρησιμοποιήσει λανθασμένη γλώσσα όταν χρειάζεται να συζητήσει θέματα φυλής στην 
εργασία, ενώ το 56% δήλωσε ότι δεν αισθάνεται άνετα να χρησιμοποιεί όρους όπως 
«μαύρος», «Ασιάτης» και «εθνική μειονότητα». Επίσης, η έρευνα κατέγραψε αμηχανία 
στη χρήση περιγραφικών επιθέτων, εκτός από το «Λευκός» όταν γίνεται λόγος για 
άτομα στον εργασιακό χώρο. Έτσι, μόνο το 27% των συμμετεχόντων σημείωσε ότι 
νιώθει άνετα να χρησιμοποιήσει τη λέξη «μαύρος» ως περιγραφικό επίθετο στον χώρο 
εργασίας, με το 24% να θεωρεί ακατάλληλο τον όρο «Ασιάτης» ή «μικτής φυλής». 
Αντιθέτως, το 69% υποστήριξε ότι νιώθει άνετα με τον όρο «Λευκός». Τέλος, σύμφωνα 
με την μελέτη, το 59% των ατόμων επισήμανε ότι έχει γίνει μάρτυρας ενός ή παραπάνω 
περιστατικών ρατσισμού στο εργασιακό του περιβάλλον τα τελευταία 3 χρόνια, ενώ 
το 83% επισημαίνει πως εκπαιδεύεται για να κατανοήσει το καταλλήλοτερο λεξιλόγιο 
για τις συζητήσεις που αφορούν τη φυλή ή που εμπλέκουν διαφορετικές εθνικότητες.

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

ETHELON
Στην υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας προέβη η 
Ethelon. Σε δήλωσή της η Αναστασία Γαβρήλου, Γενικής 
Διευθύντριας της ethelon, τόνισε: «Λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
όλες τις ενέργειες, τις πρακτικές και τις πρωτοβουλίες της 
ethelon, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ανήκουμε επί-
σημα στους υποστηρικτές της Χάρτας Διαφορετικότητας. 
Αναγνωρίζουμε ότι η διαφορετικότητα είναι το στοιχείο 
εκείνο που μας κάνει μοναδικούς/ες και η αποδοχή και 
ο σεβασμός προς αυτήν είναι βασικά συστατικά για μια 
κοινωνία απόλυτα συμπεριληπτική και εναρμονισμένη».

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
Το Diversity Charter Greece «άνοιξε» νέους 
δρόμους για τη Διαφορετικότητα, καλωσο-
ρίζοντας την Ολυμπία Οδό στη Χάρτα Δια-
φορετικότητας. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού, Παναγιώ-
της Παπανικόλας, δήλωσε: «Στην Ολυμπία 
Οδό μοιραζόμαστε όλοι την πεποίθηση ότι 
η επιτυχημένη εταιρική κουλτούρα δεν λει-

τουργεί χωρίς εκτίμηση, αμοιβαία εμπιστοσύνη και αποδοχή. Θεωρούμε καθήκον μας 
να καθορίσουμε συγκεκριμένους στόχους και να αναλάβουμε σημαντικές πρωτοβουλίες 
για τη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών και την πολυμορφία των ομάδων μας. Η 
συμμετοχή μας σε σημαντικούς θεσμούς, όπως η Χάρτα Διαφορετικότητας της Ελλάδας, 
μας βοηθά να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο, βελτιώνοντας συνεχώς τις εσωτερικές 
πολιτικές και πρακτικές μας».

 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Σύμφωνα με την έρευνα «Breaking Bias 
Research» της Samsung, με δείγμα 2.000 
άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόλις το 19% 
των εργαζόμενων νιώθει ότι υπάρχει ισότη-
τα των φύλων στον εργασιακό του χώρο, 
με ορισμένες ομάδες να φαίνεται ότι είναι 
περισσότερο παραγκωνισμένες από τις διά-
φορες ευκαιρίες, όπως οι γυναίκες (42%) και 
οι Millennials (52%), αν και το ίδιο δηλώνει 
και το 35% των ανδρών, ενώ το 17% των 
γυναικών δεν έκανε αίτηση σε μια εργασία 
επειδή φοβόταν ότι θα υποστεί διάκριση λόγω 
του φύλου της. Επιπρόσθετα, οι άνδρες ήταν 
4 φορές πιο πιθανό να χαρακτηριστούν ως 
κάτοχοι ηγετικών χαρακτηριστικών (23%) 
σε σχέση με τις γυναίκες (5%), με την αυτο-
πεποίθηση (28%) και την παραγωγικότητα 
(11%) να σχετίζονται εξίσου περισσότερο με 
τους άνδρες. Εν αντιθέσει, οι γυναίκες είχαν 
περισσότερες πιθανότητες να συνδεθούν με 
χαρακτηριστικά όπως είναι η ενσυναίσθηση( 
45%), η ικανότητα να αφουγκράζονται (39%) 
και η κατανόηση (33%). Τέλος, η έρευνα κα-
ταγράφει και μια πρόοδο, με το 62% των 
ερωτηθέντων να νιώθει ότι ο ρόλος του CEO 
είναι ανεξάρτητος με το φύλο και πάνω από 
τα 2/3 να τονίζουν ότι εμπνέονται από ερ-
γαζόμενους που σπάνε τα στερεότυπα των 
φύλων στον εργασιακό τους χώρο.

 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ
UNILEVER: ΝΕΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ 
LGBTQ+ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Ενόψει του Pride Month, η Unilever θέτει 
ως στόχο να φέρει την αλλαγή σε 5 μικρές 
πόλεις που κατατάσσονται ανάμεσα σε αυτές 
με τις χειρότερες συνθήκες για την LGBTQ+ 
κοινότητα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα 
«United We Stand» συνεργάζεται με τοπι-
κούς LGBTQ+ οργανισμούς, προκειμένου να 
θέσει τα ζητήματα σε κάθε τομέα, με στόχο 
να αυξήσει τη βαθμολογία στις πόλεις αυτές 
σε ακόλουθα Indexes, σημείωσε ο Conor 
Feeney, Senior Marketing Manager στη 
Unilever Βόρειας Αμερικής. Η Unilever θα 
λανσάρει τη φετινή προσπάθεια του «United 
We Stand» πρώτα εσωτερικά, στις 5 Ιουνίου.
(Πηγή: AdAge)
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 EVENTS

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΜΕ ΟΤΕ
Το Diversity Charter 
Greece, εκτός του ότι 
ενημέρωσε το σύνολο 
των εταιρών -μέλη της 
Χάρτας Διαφορετικότητας 
για ελληνικές επιχειρήσεις, 
για τον Ευρωπαϊκό Μήνα 
Διαφορετικότητας και τους 
τρόπους συμμετοχής τους 
σε αυτόν, εργάστηκε μαζί 
με επιχειρήσεις signatories 
στο σχεδιασμό και στην 
υλοποίηση δράσεων για 

τον εορτασμό του Μήνα Διαφορετικότητας. Ως εκ τούτου, η Κωτσόβολος, στο πλαίσιο 
της Υπογραφής της Χάρτας Διαφορετικότητας, δημιούργησε ένα ξεχωριστό μήνυμα και 
σχεδίασε ένα αντίστοιχο λογότυπο που θα συνοδεύει την καμπάνια του για τη Διαφο-
ρετικότητα και την Ένταξη. Παράλληλα, δημιούργησε έναν μετακινούμενο πίνακα για τη 
Διαφορετικότητα, όπου οι εργαζόμενοι μπορούσαν να γράψουν το δικό τους μήνυμα. 
Τέλος, έφτιαξαν cup cakes, διακοσμημένα με το νέο, ειδικό λογότυπο, «γλυκαίνοντας» 
εργαζόμενους και επισκέπτες. Ένα ακόμα παράδειγμα εορτασμού του Μήνα ήτα η δια 
ζώσης δράση της OME ΟΤΕ, μέλος του Diversity Charter Greece από την έναρξη της 
παρουσίας και δραστηριοποίησής του στην ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα, σε τρεις 
διαφορετικές τοποθεσίες στην Αττική και στα κεντρικά γραφεία του ΟΤΕ στη Θεσσα-
λονίκη ταξίδεψε ο μεγάλων διαστάσεων πίνακας Διαφορετικότητας όπου εργαζόμενοι 
από όλα τα επίπεδα του ομίλου έγραψαν με ανεξίτηλο μαρκαδόρο το δικό τους μήνυμα 
για τη Διαφορετικότητα. Ένας τοίχος που θα κοσμήσει τον ΟΤΕ, θυμίζοντας σε όλους 
τους λόγους για τους οποίους, αν και διαφορετικοί, είμαστε όλοι ίσοι.

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

GREEK DIVERSITY CHARTER VIDEO: 
ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ένα απλό αλλά δυνατό σε μηνύματα και εικόνες video με τίτλο «Αγκαλιάζουμε τη Δι-
αφορετικότητα» δημιουργήθηκε από το Diversity Charter Greece, με στόχο να δώσει 
ήχο και εικόνα στην πεποίθηση ότι οφείλουμε όλοι να αγκαλιάσουμε τη Διαφορετικό-
τητα σε κάθε πτυχή και κάθε μορφή. Μέσα από απλές, καθημερινές, αλλά υπέροχες 
εικόνες μεταφέρθηκαν όλα τα μεγάλα και θετικά συναισθήματα που μας προκαλεί η 
Διαφορετικότητα. Το εν λόγω βίντεο είναι διαθέσιμο στην ελληνική γλώσσα και 
στην αγγλική γλώσσα.

Find us on

 EVENTS

EUROPEAN LAUNCH 
EVENT

Ο 1ος Ευρω-
παϊκός Μή-
νας Διαφο-
ρετικότητας 
άνοιξε στις 

4 Μαΐου με το διαδικτυακό Launch Event 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο ήταν 
ανοιχτό προς όλους τους signatories και στις 
26 χώρες που βρίσκονται στο EU Diversity 
Platform. Το event άνοιξε με ομιλία της Επι-
τρόπου για την Ισότητα, Helena Dalli, και 
πλαισιώθηκε με πάνελς σημαντικών παραγό-
ντων της διεθνούς επιχειρηματικής αγοράς.

https://www.youtube.com/watch?v=VsiqWX9pOw0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=dF1riDtCiuE&t=3s

