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 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΗΓΕΣΙΑ  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ  EVENTS  DIVERSITY CHARTERS GREECE
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Το τρίμηνο που διανύσαμε ήταν γεμάτο 
με δράσεις, σχεδιασμό και υλοποίηση 

πρωτοβουλιών με θετικό πρόσημο στην 
κατεύθυνση της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, 
και εκπαίδευσης σε θέματα Diversity & Inclu-
sion. Είναι μεγάλη η χαρά μας όταν βλέπουμε 
να παίρνει σχήμα και πραγματική υπόσταση η 
Χάρτα Διαφορετικότητας, πρωτοβουλία που 
πριν τρία χρόνια παρουσιάσαμε στην ελληνική 
επιχειρηματική αγορά. 
Οι ελληνικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να 
εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον για να γίνουν μέλη 
του μεγάλου δικτύου αυτών που έχουν υπογράψει 

τη Χάρτα και εμείς συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε δράσεις, 
προκειμένου αυτό το δίκτυο να είναι ενημερωμένο, ισχυρό και ανθεκτικό 
στις πολυποίκιλες προκλήσεις ενσωμάτωσης διαφορετικών ανθρώπων στο 
δυναμικό τους.
Στο πλαίσιο του εορτασμού για τον 2ο Ευρωπαϊκό Μήνα Διαφορετικότητας, 
διοργανώσαμε το Diversity & Inclusion Training Program, ένα πλήρες 
πρόγραμμα εκπαίδευσης για θέματα Διαφορετικότητας και Ένταξης,  
με βιωματικό και διαδραστικό χαρακτήρα. Το Training πραγματοποιήθηκε 
επιτυχώς, με τη συμμετοχή εταιρειών μελών της Χάρτας και πιο 
συγκεκριμένα των στελεχών που διαχειρίζονται ομάδες ανθρώπων -People 
Managers. Δημιουργήσαμε ένα video με συνεργάτες και φίλους που μας 
είπαν με το δικό τους διαφορετικό, δυνατό και ξεκάθαρο τρόπο  
«τι σημαίνει Διαφορετικότητα» για εκείνους. Παράλληλα, συνδράμαμε όλες 
τις επιχειρήσεις που ζήτησαν τη βοήθεια μας στον σχεδιασμό και στην 
υλοποίηση των δικών τους δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε 
θέματα Διαφορετικότητας και Ένταξης. Επίσης, συμμετείχαμε ενεργά με χαρά 
και υπερηφάνεια στο φετινό Athens Pride - Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας, 
ενώ συνδιοργανώσαμε με την Boussias τα πρώτα Diversity & Inclusion 
Awards. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν θα αποτελέσουν τη μαγιά για την 
ενδυνάμωση του θεσμού και το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων από τις 
επιχειρήσεις στην κατεύθυνση του D&I. 
Σχεδιάζουμε, πλέον, δυναμικά το 4ο Συνέδριο για τη Διαφορετικότητα, 
τον προσεχή Οκτώβριο, το οποίο έρχεται ως η επόμενη ημέρα για την 
ανάδειξη των θεμάτων της διαφορετικότητας, της αποδοχής, της ένταξης 
και των ίσων ευκαιριών στις επιχειρήσεις. Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε και 
να ανταλλάξουμε πολιτικές που αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος είναι στο 
επίκεντρο. Θεσμικοί φορείς, εκπρόσωποι εταιρειών και προσωπικότητες με 
αποδεδειγμένη δράση για το D&I παρουσιάζουν σημαντικές πρωτοβουλίες 
και δράσεις, μοιράζονται insights και θέτουν τις βάσεις της νέας εποχής μέσα 
από ενδιαφέροντα fireside chats. Σας θέλουμε όλους δίπλα μας στον αγώνα 
που μόνο όφελος θα έχει, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και για την 
κοινωνία και για τον καθένα μας ξεχωριστά! Ως μοναδικά, διαφορετικά όντα!

Σταύρος Μηλιώνης, Ιδρυτής και Πρόεδρος του ΚΕΑΝ  
& Diversity Charter Ελλάδος

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

DIVERSITY & INCLUSION 
TRAINING
Ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης 
Diversity & Inclusion Training έχει σχε-
διαστεί από το ΚΕΑΝ και τους εξειδικευ-
μένους συνεργάτες του σε θέματα Δια-
φορετικότητας και Ένταξης. Ειδικότερα, 
το εν λόγω πρόγραμμα στηρίζεται σε 
εκπαιδευτικό υλικό και οδηγίες της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, είναι κυρίως βιωμα-
τικό και διαδραστικό, ενώ περιλαμβάνει 
κάποια βασικά τμήματα θεωρίας, που λει-
τουργούν υποστηρικτικά των δράσεων. 
Το Diversity & Inclusion Training απευ-
θύνεται σε στελέχη που διαχειρίζονται 
ομάδες και στελέχη που ασκούν επιρροή 
στον οργανισμό. Μέσα από τις δράσεις, οι 
συμμετέχοντες μπορούν να κατανοήσουν 
τις βασικές έννοιες γύρω από τη Διαφο-
ρετικότητα, να αντιληφθούν τα οφέλη που 
προκύπτουν, να γνωρίσουν παραδείγματα 
καλών πρακτικών, να προβληματιστούν 
πάνω σε θέματα στερεοτύπων, πεποιθή-
σεων, διακρίσεων, ευαίσθητων ζητημάτων 
και προνομίων, αλλά και να λάβουν πολ-
λαπλά ερεθίσματα πάνω στην ανάληψη 
δράσεων.

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

SPACE HELLAS

Η Space Hellas έγινε μέλος του Diversity 
Charter Greece. Οι εταιρείες του Ομίλου 
SingularLogic, Agroapps PC, SenseOne, 
υπέγραψαν τη Χάρτα Διαφορετικότητας, 
δίνοντας τον «χώρο» που αξίζει στο διαφο-
ρετικό μέσα στις ελληνικές επιχειρήσεις.
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CELL OF ALTERNATIVE
YOUTH ACTIVIT IES

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS
Η Parfums Christian dior Hellas, είναι η πρώτη εταιρεία καλ-
λυντικών που προχώρησε στην υπογραφή της Χάρτας Δια-
φορετικότητας. Με την υπογραφή τους, ο γενικός διευθυντής 
της Parfums Christian Dior Hellas, Riccardo Mascambruno 
και η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Μαρία Βαθυλάκη, 
απέδειξαν εμπράκτως την προσήλωση της εταιρείας στον 

σεβασμό, στην ισότητα και στη διαφορετικότητα στον εργασιακό τομέα.

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

SKIN + HAIR
Η Skin + Hair είναι το πρώτο δερματολογικό κέντρο που υπέγρα-
ψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας, ως μια σημαντική πράξη υποστή-
ριξης της πολιτικής ίσων ευκαιριών στο εργασιακό περιβάλλον. 
«Η πρωτοβουλία της Skin + Hair να γίνει ένα από τα μέλη της 
Χάρτας Διαφορετικότητας αντικατοπτρίζει πλήρως την εταιρική 
μας φιλοσοφία και αντανακλά το όραμα και της αξίες μας από 

την πρώτη ημέρα της ίδρυσή της εταιρείας» δήλωσε σχετικά ο ιατρός Γιώργος Θεοχάρης.

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

EY GREECE
Τη Χάρτα Δι-
αφορετικότη-
τας υπέγραψε 
η EY Greece, 
συμβάλ λοντας 
με τη σειρά 

της στο να «χτίσουμε» μαζί τον δρόμο προς 
τη Διαφορετικότητα. «Η δημιουργία ενός 
καλύτερου εργασιακού κόσμου, αποτελεί 
για εμάς στην EY Greece, έναν στόχο και 
μια υπόσχεση γεμάτη πρωτοβουλίες και 
δράσεις απέναντι στην αλλαγή που επι-
θυμούμε στο πλαίσιο της δέσμευσης του 
οργανισμού προς τη Διαφορετικότητα και τη 
Συμπερίληψη, με ίσες ευκαιρίες για όλους, 
χωρίς αποκλεισμούς» σημείωσε ο Πάνος 
Παπάζογλου, Country Managing Partner 
της EY Ελλάδος.
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 EVENTS

THE EUROPEAN CAPITALS OF INCLUSION  
AND DIVERSITY AWARD CEREMONY

Στις Βρυξέλλες ταξίδεψε η ομάδα του Diversity 
Charter Greece για το «The European Capitals 
of Inclusion and Diversity Award Ceremony», 
στο οποίο συνάντησε όλα τα Charters της Ευ-
ρώπης. Η ομάδα στη συνέχεια ακολούθησε το 
European Diversity Month Opening Event, στο 
οποίο συζήτησε νέους στόχους και δραστηριό-
τητες για τον μήνα Διαφορετικότητας.

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ένας από τους αρχαιότερους εμπορικούς συλ-
λόγους της χώρας, ο Εμπορικός Σύλλογος 
Πειραιώς έγινε μέλος στο Diversity Charter 
Greece. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Πειραιώς, Θ. Καπράλος, υπέ-
γραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας και δήλωσε 
χαρακτηριστικά: «Με την υπογραφή της Χάρτας 
Διαφορετικότητας για Ελληνικές Επιχειρήσεις, 
ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς υποστηρίζει 

τη συγκεκριμένη δράση, που στοχεύει στην προαγωγή της διαφορετικότητας και 
την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης στον χώρο 
εργασίας».

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

DIVERSITY & INCLUSION TRAINING PROGRAM
Το Diversity & Inclusion Training Program, ένα πλήρες 
πρόγραμμα εκπαίδευσης για θέματα Διαφορετικότητας 
και Ένταξης, με βιωματικό και διαδραστικό χαρακτήρα, 
διοργάνωσε το Diversity Charter Greece, στο πλαίσιο 
εορτασμού του 2ου Ευρωπαϊκού Μήνα για τη Διαφορετι-
κότητα. To Diversity & Inclusion Training Program πραγ-
ματοποιήθηκε επιτυχώς, με τη συμμετοχή εταιρειών μελών 
στη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις 
και πιο συγκεκριμένα των στελεχών που διαχειρίζονται 
ομάδες ανθρώπων.

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ / HELLAS GOLD SA
Τη Χάρτα Διαφορετικότητας υπέγραψε η Ελ-
ληνικός Χρυσός ΑΕ / Hellas Gold SA, επιβεβαι-
ώνοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της για την 
ύπαρξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όπου 
επικρατεί ο σεβασμός, η ουσιαστική στήριξη της 
ισότητας και των ίσων ευκαιριών, η αποδοχή 
της διαφορετικότητας, καθώς και η προσήλωση 
της εταιρείας στην εξάλειψη των κοινωνικών 
διακρίσεων.

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

AMBIENCE SERVICES
Μέλος του Di-
versity Charter 
Greece έγινε η 
Ambience Ser-
vices, εταιρεία 
με καινοτόμες 
τεχνολογ ικές 

λύσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. 
Συγκεκριμένα, η Πόπη Αντωνοπούλου, 
Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων της 
εταιρείας, υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορε-
τικότητας, δίνοντας με αυτή την κίνηση τον 
χώρο σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς 
καμία διάκριση, ν’ αναπτυχθούν μέσα από 
την εταιρεία.

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

CERVED PROPERTY 
SERVICES

Τη Χάρτα Δια-
φορετικότητας 
υπέγραψε  η 
Cerved Property 
Services. «Χαι-
ρόμαστε ιδιαίτε-
ρα που μία από 

τις μεγαλύτερες real estate εταιρείες στην 
Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Eυρώπη 
εντάχθηκε στο Diversity Charter Greece» 
αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Ο CEO 
της εταιρείας, Δημήτρης Ανδρίτσος, υπέ-
γραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας, περ-
νώντας με τη σειρά του το μήνυμα για ίσες 
ευκαιρίες στον χώρο εργασίας.

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

EPSILON NET

Mέλος στο Di versity Char ter Greece έγινε 
η Epsilon Net. «Είναι πολύ σημαντικό και 
ελπιδοφόρο που ένας ταχύτατα αναπτυσ-
σόμενος Όμιλος Ελληνικών Εταιρειών, με 
πάνω από 1000 εργαζόμενους σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, υπέγραψε τη Χάρτα Δια-
φορετικότητας» αναφέρει χαρακτηριστικά 
η σχετική ανακοίνωση.
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 DIVERSITY CHARTERS GREECE

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ GEP
Στο Diversity Charter Greece συμμετέχει, πλέον, ο 
Όμιλος Εταιριών GEP. Ο Όμιλος υπέγραψε τη Χάρτα 
Διαφορετικότητας, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρό-
πο την υγεία και την ασφάλεια για κάθε εργαζόμενο, 
αλλά και συνδράμοντας στη δημιουργία ενός περι-
βάλλοντος ισότητας και ίσων ευκαιριών για όλους.

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

MASTERCARD
Η Mastercard υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας, 
παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για ένα εργα-
σιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. «Η υπογραφή 
της Χάρτας Διαφορετικότητας αντικατοπτρίζει τον 
ανθρωποκεντρικό τρόπο λειτουργίας της εταιρείας 
μας και νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι που είμαστε 
μέρος αυτής της προσπάθειας» ανέφερε η Λουκία 

Χωραφά, Head of Marketing & Communications της Mastercard, για την Ελλάδα, 
την Κύπρο και τη Μάλτα.

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Η Δικηγορική Εταιρεία Σιούφας και συνεργάτες έγινε 
μέλος του Diversity Charter Greece, καθώς η Πόπη 
Αντωνοπούλου, Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων, 
υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας. «Προχωράμε 
μαζί στη μάχη για τη Διαφορετικότητα με έναν ακό-
μα πολύτιμο σύμμαχο!» αναφέρει η ανακοίνωση του 
Diversity Charter Greece.

 EVENTS

ATHENS PRIDE - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
Με περίπτερο στο Σύνταγμα γιόρτασε το Diversity 
Charter Greece το φετινό Athens Pride - Φεστιβάλ 
Υπερηφάνειας Αθήνας. Το περίπτερο επισκέφτηκε η 
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  
Δόμνα Μιχαηλίδου, αλλά και ο Γενικός Γραμματέ-
ας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της 
Φτώχειας, Γιώργος Α. Σταμάτης.

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

BAYER
Τη Χάρτα Διαφορετικότητας υπέγραψε η Bayer. «Υπο-
δεχθήκαμε στους μεγάλους χορηγούς μία μεγάλη 
και πολύ σημαντική εταιρεία στους τομείς της Υγείας 
και της Γεωργίας, που καθημερινά φροντίζει για την 
υγεία και την διατροφή εκατομμυρίων ανθρώπων 
χωρίς καμία διάκριση» αναφέρει η ανακοίνωση του 
Diversity Charter Greece.

 EVENTS

DIVERSITY & INCLUSION 
AWARDS 2022

Με μεγάλη επι-
τυχία στέφθηκε 
η πρώτη διορ-
γάνωση των 
Diversity & In-
clusion Awar ds. 
Οι επιχειρήσεις 

που συμμετείχαν και οι δράσεις που βρα-
βεύτηκαν θα αποτελέσουν την αφετηρία 
για την ενδυνάμωση του θεσμού και τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων 
από τις επιχειρήσεις στην κατεύθυνση του 
D&I. Το Diversity Charter Greece εκτός 
της συνδιοργάνωσης των βραβείων συμ-
μετείχε ενεργά και στη διεξαγωγή τους 
και φυσικά βρισκόταν εκεί τη βραδιά της 
απονομής.

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

MELISSA ΚΙΚΙΖΑΣ

Τη Χάρτα Διαφορετικότητας υπέγραψε η 
Melissa Κίκιζας, με στόχο την προάσπιση 
των αξιών της διαφορετικότητας στον 
χώρο εργασίας. Έτσι, η εταιρεία έγινε και 
αυτή μέλος του Diversity Charter Greece.

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

SOLID HAVAS
Η Solid Havas 
υπέγραψε τη 
Χάρτας Διαφορε-
τικότητας. «Υπο-
δεχόμαστε με 
μεγάλη μας χαρά 
στο Diversity 

Charter Greece μια μεγάλη εταιρεία στον 
χώρο της επικοινωνίας και της διαφήμι-
σης, που μέσα από τις καμπάνιες που δη-
μιουργεί στηρίζει τις αξίες του diversity 
& inclusion» σημειώνει χαρακτηριστικά η 
σχετική ανακοίνωση.
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 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΑΜΕΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ EDIB ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ  
ΜΕ ΤΟ EMPLOYEE ENGAGEMENT
Τι δείχνει μελέτη της WorkBuzz

Σύμφωνα με τη μελέτη «The State of Employee Engagement» της WorkBuzz, με δείγμα 
άνω των 300 ηγετών και στελεχών του HR, οι οργανισμοί που δεν έχουν ακόμα επενδύσει 
στην Ισότητα, στη Διαφορετικότητα, στη Συμπερίληψη και στο αίσθημα του ανήκειν (EDIB) 
καταγράφουν πτώση 50% στο employee engagement τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ 
όσο μεγαλύτερη πρόοδο στα θέματα EDIB σημειώνουν οι επιχειρήσεις, τόσο αυξάνονται 
τα επίπεδα employee engagement. Αναλυτικότερα, βάσει της έρευνας, μόνο το 20% 
των εταιρειών που δεν έχουν σημειώσει πρόοδο στα EDIB θέματα εντοπίζει αύξηση 
του employee engagement, ενώ αναφορικά με τις επιχειρήσεις που ξεκινούν τώρα να 
λαμβάνουν πρωτοβουλίες, το 32% διαπίστωσε πρόοδο στο επίπεδο του engagement, 
με το αντίστοιχο ποσοστό για τις εταιρείες που σχεδιάζουν ήδη κάποια πρωτοβουλία να 
διαμορφώνεται στο 40%. Κατ’ αντιστοιχία, το 45% των οργανισμών που «τρέχουν» αυτή 
τη στιγμή κάποια πρωτοβουλία βλέπει αυξημένα επίπεδα engagement. Τέλος, αύξηση στο 
employee engagement παρατηρεί και το 43% των εταιρειών που έχει δημοσιοποιήσει το 
σχέδιο του, έχει λάβει feedback και έχει ήδη πραγματοποιήσει αλλαγές στην κουλτούρα του.

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

PEOPLE FOR BUSINESS
Tη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επι-
χειρήσεις υπέγραψε η People for Business. Μία 
εταιρεία με κομβικό ρόλο για την εξέλιξη και την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων, προασπίζεται τις αξίες 
της Διαφορετικότητας και γίνεται αναπόσπαστο 
κομμάτι του Diversity Charter Greece.

 DIVERSITY CHARTERS GREECE

UPSTREAM
Tη Χάρτα Διαφορετικότητας υπέγραψε η 
Upstream. H εν λόγω κίνηση αποτελεί τη δέ-
σμευση της ελληνικής πολυπολιτισμικής πολυε-
θνικής εταιρείας του mobile marketing για την 
εφαρμογή της ισότητας και των ίσων ευκαιριών 
στο εργασιακό περιβάλλον της Ελλάδας.

 ΗΓΕΣΙΑ

ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Η ΥΠΑΡΞΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της έλλειψης γυναικών σε ηγετικές θέσεις και των 
γυναικών προτύπων, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του LinkedIn. Συγκεκρι-
μένα, όπως αναφέρεται σε σχετική έρευνα, μόνο το 25% των C-suite ρόλων στο 
Ηνωμένο Βασίλειο κατέχονται από γυναίκες, παρά το γεγονός ότι αυτές κατέχουν 
το 46% των entry level θέσεων. Επίσης, η έρευνα έδειξε ότι οι άντρες είναι 21% 
πιο πιθανό να προαχθούν σε ηγετική θέση απ’ ότι οι γυναίκες, ενώ 1 στις 4 γυναίκες 
παραδέχθηκε ότι αποχώρησε από την εργασία της επειδή δεν είχε κάποιο πρότυπο 
για να ταυτιστεί. Παράλληλα, οι 7 στους 10 ερωτηθέντες εξήγησαν ότι ένα πρότυπο 
τους έδειξε τι μπορούν να καταφέρουν τα άτομα του φύλου τους, με ένα 57% να 
θεωρεί την ύπαρξη προτύπου ζωτικής σημασίας και το 70% να πιστεύει ότι είναι 
ευκολότερο να γίνεις όπως κάποιος που βλέπεις.
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ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ 

Οι Μύλοι Λούλη υπέγραψαν τη Χάρτα 
Διαφορετικότητας. «Είμαστε έτοιμοι να 
“ζυμώσουμε” παρέα μια νέα εποχή για την 
προάσπιση των αξιών της Διαφορετικό-
τητας» επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση.
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι το 
πρώτο σχολείο στην Ελλάδα που υπέ-
γραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας.  
«Η Διαφορετικότητα είναι στη φύση μας. 
Όταν ανακατεύουμε πράγματα διαφορετι-
κά μεταξύ τους, το αποτέλεσμα είναι πάντα 
πιο δυνατό. Είμαστε δυνατοί και επιβιώ-
νουμε, επειδή είμαστε διαφορετικοί!» ση-
μείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της, 
Dr. Jeff Lansdale.
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SWORD SERVICES 
GREECE 

H Sword Services 
Greece, μέλος 
του Sword Group, 
εταιρείας τεχνο-
λογίας παγκό-
σμιας εμβέλειας, 
υπέγραψε τη Χάρ- 

τα Διαφορετικότητας. «Μαζί κάνουμε το 
επόμενο βήμα στις επιχειρήσεις για να 
προασπιστούν οι αξίες της Διαφορετικό-
τητας στον εργασιακό χώρο» επισημαίνει 
το Diversity Charter Greece.
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 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

DIVERSITY & INCLUSION TRAINING PROGRAM 
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Το τριήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης 
«Diversity & Inclusion Training Program» σε 
45 εργαζόμενους που διαχειρίζονται ομάδες 
στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή ολοκλήρω-
σε με επιτυχία το Diversity Charter Greece. 
Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε βιω-
ματικές δράσεις, οι οποίες τους βοήθησαν να 
κατανοήσουν και να αντιληφθούν τις βασικές 
έννοιες γύρω από τη Διαφορετικότητα.

 EVENTS

DISRUPT RACIST NARRATIVES THROUGH AUDIO 
TECHNOLOGICAL INNOVATION 

Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω 
από τις αρχές και τις αξίες της Διαφορε-
τικότητας και της ζωτικής σημασίας της 
υγιούς ένταξης διαφορετικών ανθρώπων 
στις επιχειρήσεις και την κοινωνία, συμμε-
τείχε η ομάδα του Diversity Charter Greece. 
«Ευχαριστούμε πολύ τους ADandPRLab @
cmcPanteionUniversity και Antenna Group 
Greece για την πρόσκληση στο StartUp Lab 

2022 με θέμα: “Disrupt racist narratives through audio technological innovation”» 
αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.
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ENEL GREEN POWER
H Enel Green Power, μία εταιρεία που εστι-
άζει στο τετράπτυχο διαφάνεια, αξιοπιστία, 
καινοτομία και προνοητικότητα, έγινε μέλος 
του Diversity Charter Greece. «Η Υπογραφή 
της Χάρτας από την Enel Green Power ση-
ματοδοτεί τη συνεργασία μας για τον σχεδι-
ασμό και την υλοποίηση δράσεων με στόχο 
την υπεράσπιση της Διαφορετικότητας» 
αναφέρει σε ανακοίνωση του το Diversity 
Charter Greece.
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VIDEO: 
«ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ…»

Ένα video δημιούργησε το Diversity 
Charter Greece, στο πλαίσιο εορτασμού 
του Μήνα Διαφορετικότητας. Στο εν λόγω 
video, συνεργάτες και φίλοι του Diversity 
Charter Greece εξηγούν με τον δικό τους 
τρόπο τι σημαίνει Διαφορετικότητα.
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