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Το έργο EMBRACIVE με τίτλο «Αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα και προωθούμε την ένταξή της 
στον χώρο εργασίας» είναι ένα νέο έργο, πρωτοπόρο για τα ελληνικά δεδομένα, που στοχεύει στην 
προώθηση της διαφορετικότητας στον επιχειρηματικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. 
Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου συντονίζει 
το έργο, ενώ η κοινοπραξία απαρτίζεται ακόμα από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής 
Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, το Κέντρο Κοινωνικής 
Καινοτομίας Κύπρου και το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων. 
Με την ανάπτυξη δράσεων που υποστηρίζουν και προωθούν τη Χάρτα Διαφορετικότητας, ένα 
εργαλείο που βρίσκεται ήδη στη διάθεση των επιχειρήσεων, το έργο υποστηρίζει τους οργανισμούς 
στην ανάπτυξη εσωτερικών πολιτικών και δημιουργίας εταιρικών πρακτικών κατά των διακρίσεων. 
Για να κάνει την εφαρμογή τους ακόμα πιο εύκολη, το εταιρικό σχήμα έχει επιφορτιστεί με την 
ανάπτυξη μίας πρακτικής εργαλειοθήκης και ενός στοχευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος που 
απευθύνεται σε επιχειρήσεις. Έτσι, δίνει τη δυνατότητα, στους Υπευθύνους Ανθρώπινου Δυναμικού 
των εταιρειών να συμβάλλουν στη βελτίωση του επιπέδου διαχείρισης της διαφορετικότητας μέσα 
στους οργανισμούς τους. 
Για την αξιόπιστη εφαρμογή των εργαλείων που προτείνει, το έργο συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες ήδη συνέβαλαν τα μέγιστα στην καταγραφή 
της υφιστάμενης κατάστασης και στη σκιαγράφηση των αναγκών. Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 
2020 και τα αποτελέσματα της έρευνας που ολοκληρώθηκε σε Ελλάδα και Κύπρο επιβεβαιώνουν την 
ανάγκη για εταιρική δράση στη διαχείριση της διαφορετικότητας, ενώ η εργαλειοθήκη είναι ένας 
απλός και εύχρηστος οδηγός προς αυτή την κατεύθυνση. 

Όλγα Μαρινέα, 
Επιστημονική Συνεργάτης, 
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το συνέδριο “Αγκαλιάζοντας τη διαφορετικότητα στο χώρο 
εργασίας” την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο. 
Το Συνέδριο ήταν υβριδικό, υλοποιήθηκε, δηλαδή, διαδικτυακά και παράλληλα υπήρχε η δυνατότητα 
παρακολούθησής του από τους χώρους του Ζάππειου Μεγάρου, τηρώντας όλα τα μέτρα και τις 
αποστάσεις ασφαλείας, σε γκρουπ των εννέα (9) ατόμων ανά αίθουσα. Δίνοντας έτσι το αισιόδοξο 
μήνυμα πως αντίστοιχες σημαντικές διοργανώσεις θα μπορούν να πραγματοποιούνται στο μέλλον 
με εναλλακτικούς τρόπους, συμβαδίζοντας πάντα με το πνεύμα και τις ανάγκες της εποχής. 
Τη συζήτηση συντόνισε η Φένια Πιστοφίδου, Project Manager Ευρωπαϊκών Έργων του ΚΕΑΝ - 
Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων. Στον χαιρετισμό της η Άννυ Καμαριώτη, συντονίστρια 
του τμήματος Διεθνών Προγραμμάτων στο Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου - Κέντρο 
Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, αναφέρθηκε στη σημαντικότητα του να γεφυρωθεί το χάσμα 
ανάμεσα στη θεωρία με την πράξη, προκειμένου να κατανοηθούν όλα τα οφέλη που έχει η πραγματική 
ενσωμάτωση της διαφορετικότητας. 
Η Όλγα Μαρινέα, Επιστημονική Συνεργάτης από το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου Κέντρο 
Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, μίλησε για τους στόχους, τις δράσεις και τα αποτελέσματα του 
έργου Embracive αλλά και το ποιους αφορά.

Εναρκτήριο Συνέδριο «Αγκαλιάζοντας τη διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας»

Τον λόγο πήρε ο Βαγγέλης Γέττος, Project 
Manager, από το Center for Social Innovation, 
CSI, παρουσιάζοντας ορισμένα στοιχεία 
από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
στην Κύπρο αναφορικά με τα θέματα 
διαφορετικότητας στους εργασιακούς 
χώρους, ενώ ο Απόστολος Αγναντόπουλος, 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων από το Ινστιτούτο
Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής 
Επιμόρφωσης & Κατάρτισης - ΣΕΒ, ανέλυσε 
την εργαλειοθήκη του Embracive, η οποία 
λαμβάνει υπόψη της το δεδομένο θεσμικό 
πλαίσιο, τα περιεχόμενά της και τα βήματα 
που ακολουθούνται για την εφαρμογή της. 

Στη συνέχεια ο Ηρακλής Σιούλης, 
Development Director, Ινστιτούτο 
Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής 
Επιμόρφωσης & Κατάρτισης – ΣΕΒ, αφού 
παρέθεσε τα πλεονεκτήματα και τη σημασία 
της διαφορετικότητας, υπογράμμισε τον ρόλο 
της εκπαίδευσης ως εργαλείου
αλλαγής και περιέγραψε συνοπτικά το έργο 
και τη δημιουργία της εργαλειοθήκης.
Κλείνοντας, η Φένια Πιστοφίδου επεσήμανε 
ότι η αλλαγή ξεκινά από το ίδιο το άτομο, 
ανέλυσε το πώς δημιουργούνται τα 
στερεότυπα και τις συνέπειές τους, ενώ έκανε 
λόγο και για τη σημασία της ένταξης και της 
εκπαίδευσης. 
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Έρευνα στην Κύπρο 

Έρευνα στην Ελλάδα

Έρευνα για τις αντιλήψεις και τις επιχειρηματικές πρακτικές 

Την έρευνα για τις αντιλήψεις και τις 
επιχειρηματικές πρακτικές στην Κύπρο 
πραγματοποίησε το CSI (Center for Social 
Innovation), ως εταίρος που εκπροσωπεί 
την Κύπρο στο έργο, επιτυγχάνοντας να 
προσεγγίσει τόσο τους καθορισμένους δείκτες 
όσο και τις ομάδες στόχους. 

Συγκεκριμένα, το CSI έλαβε 52 ερωτηματολόγια 
τα οποία απαντήθηκαν από μέλη των ομάδων 
στόχων (διευθυντές, εργοδότες, εργαζόμενοι, 
σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού κ.λπ.) στο 
πλαίσιο της ποσοτικής έρευνας.

Επιπλέον, το CSI προχώρησε σε ποιοτική 
έρευνα δημιουργώντας δύο (2) ομάδες 
εστίασης (focus groups). Έτσι, είχε την ευκαιρία 
να αναλύσει και να εμβαθύνει στα ευρήματα 
των ερωτηματολογίων. Παράλληλα, δόθηκε

στους εμπειρογνώμονες η δυνατότητα να 
εμβαθύνουν στο θέμα της διαφορετικότητας 
στον εργασιακό χώρο. 

Τέλος, στην έρευνα γραφείου αναλύθηκε 
σε βάθος το κυπριακό πλαίσιο εστιάζοντας 
τόσο στο εγχώριο θεσμικό πλαίσιο όσο και σε 
συγκεκριμένες πτυχές της εθνικής νομοθεσίας 
σχετικά με την ένταξη της διαφορετικότητας 
στον χώρο εργασίας. 

Επιπλέον, το CSI ανέλαβε την υποχρέωση να 
εντοπίσει τις καλές πρακτικές που σχετίζονται 
με την ποικιλομορφία στην εργασία 
πέραν των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής).

Στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με επιχειρήσεις και φορείς 
στην Ελλάδα βάσει ημιδομημένου ερωτηματολογίου το οποίο συμφωνήθηκε από κοινού από 
τους εταίρους του προγράμματος. Από τις συνεντεύξεις προέκυψε ότι το φύλο είναι η διάσταση της 
διαφορετικότητας που κατ’ εξοχήν αναγνωρίζεται από το σύνολο των επιχειρήσεων και καλύπτεται 
από επίσημες ή ανεπίσημες πρακτικές. Άλλες διαστάσεις της διαφορετικότητας που αναφέρθηκαν σε 
πολλές συνεντεύξεις είναι η αναπηρία, η εθνικότητα και η φυλή.
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Η εργαλειοθήκη δημιουργήθηκε με σκοπό την προώθηση της διαφορετικότητας στον επιχειρηματικό 
τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Στόχος της εργαλειοθήκης είναι να παράσχει στον/
στην αναγνώστη/ρια χρηστικές πληροφορίες για τη διαχείριση της διαφορετικότητας στον χώρο 
εργασίας και να ενθαρρύνει πρακτικές και νοοτροπίες που συμβάλουν την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την ενσωμάτωση και 
την ποικιλομορφία. 
Μέσα από την εργαλειοθήκη μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να ανατρέξουν σε: 

Εργαλειοθήκη για τη Διαχείριση της Διαφορετικότητας στις Επιχειρήσεις

• Σύντομες απαντήσεις σε κεντρικά 
ερωτήματα που αφορούν τη διαχείριση 
της διαφορετικότητας.

• Βασικά βήματα για τη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
της διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις.

• Πρακτικές διαχείρισης της 
διαφορετικότητας που αφορούν τις 
διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, οι 
οποίες έχουν ως στόχο τη διεύρυνση της 
δεξαμενής των υποψηφίων, την ενίσχυση 
της αντικειμενικότητας κατά την επιλογή 
και την ενθάρρυνση της προσέλκυσης 
ατόμων από «υποεκπροσωπούμενες» 
κοινωνικές ομάδες.

• Πρακτικές διαχείρισης της 
διαφορετικότητας που αφορούν το ήδη 
απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό, 
οι οποίες έχουν ως στόχο τη διασφάλιση 
ίσης μεταχείρισης για όλους τους/
τις εργαζόμενους/ες, την αποφυγή 
φαινομένων εργασιακής παρενόχλησης 
και την αρμονική συνύπαρξη εργαζομένων 
με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.

• Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή 
διαχείριση της διαφορετικότητας: η 
δέσμευση της ανώτατης διοίκησης 
και η αποτελεσματική διαχείριση των 
αντιστάσεων στις επερχόμενες αλλαγές. 

Η εργαλειοθήκη περιέχει επίσης ένα γλωσσάρι με βασικές έννοιες που αφορούν τη διαφορετικότητα 
ενώ στο παράρτημα παρατίθενται εν συντομία οι Διεθνείς Συμβάσεις, οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες και 
τα εθνικά νομικά κείμενα που διαμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης της διαφορετικότητας 
στην Ελλάδα και την Κύπρο.
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Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού 
Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ) είναι ένα ίδρυμα κοινής ωφέλειας και ερευνητικό 
κέντρο, που ιδρύθηκε το 1995 και εδρεύει στην Αθήνα. 

Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση των 
Προοπτικών του Παγκόσμιου Πληθυσμού, 
το φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης 
είναι έντονο σε παγκόσμιο επίπεδο. Περίπου 
το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού, που 
αντιπροσωπεύει περισσότερους από 900 
εκατομμύρια ανθρώπους, ήταν ηλικίας 60 
ετών και άνω. Ο αριθμός αυτός προβλέπεται 
να φθάσει τα 1,4 δισ (16,5% του πληθυσμού) 
μέχρι το 2030 και τα 2 δισ. το 2050.

Παράλληλα, η Ευρώπη καλείται να 
υποστηρίξει μια αγορά εργασίας με 
εργαζομένους άνω των 55 ετών (σχεδόν το 
61% των ανθρώπων αυτής της ηλικίας στην 
Ευρώπη είναι οικονομικά ενεργοί – Eurostat), 
να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους νεότερους 
και να αποφύγει τις δυσμενείς οικονομικές 
συνέπειες της γήρανσης.

Το Ίδρυμα επιδιώκει να συμβάλει στην προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και του κοινωνικού κράτους δικαίου, στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και 
την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με σεβασμό στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε κράτους. 
Τρεις εξειδικευμένες μονάδες λειτουργούν στη δομή του Κέντρου: Μονάδα για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας, μονάδα Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Μονάδα Κοινωνικής Πολιτικής.
Το Ίδρυμα συμμετέχοντας τόσο σε Ευρωπαϊκά, όσο και σε Εθνικά Προγράμματα μέχρι σήμερα έχει 
αναλάβει εκατοντάδες προγράμματα έρευνας, συμβουλευτικής υποστήριξης και παροχής θεσμικής 
τεχνογνωσίας σε περισσότερες από 25 χώρες και ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο 
συνεργαζόμενων φορέων και εμπειρογνωμόνων σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρόκειται για το εθνικό 
σημείο επαφής με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRANET) του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης-FRA | Συμμετέχει στις δραστηριότητες διεθνών 
οργανισμών με καθεστώς παρατηρητή | Συντονίζει την «Ομάδα Έρευνας για τη Διαμόρφωση 
Συντάγματος και τη Συνταγματική Αλλαγή» του Διεθνούς Συνδέσμου Συνταγματικού Δικαίου, 
διαχειρίζεται το ιστολόγιο http://constitutional-change.com/ και είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001: 
2008 για τις υπηρεσίες που προσφέρει.
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Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης 
(IVEPE) είναι ένας μη κερδοσκοπικός 
εκπαιδευτικός οργανισμός, που ιδρύθηκε 
το 1980 από μια ομάδα μεγάλων ελληνικών 
βιομηχανιών, κατόπιν πρωτοβουλίας της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών (SEB). Το ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ παρέχει 
αξιόπιστη, ευρέως αναγνωρισμένη και υψηλού 
επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση και δια 
βίου εκπαίδευση σε υπαλλήλους, άνεργους, 
αυτοαπασχολούμενους και άτομα ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Πρόκειται για ένα εξουσιοδοτημένο 
Κέντρο Επαγγελματικής & Δια βίου Κατάρτισης 
Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) εθνικής φήμης από τον 
Εθνικό Οργανισμό 

Πιστοποίησης Προσόντων &  Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και 
συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα 
και οργανισμούς διεθνούς κύρους (BINDT, 
IASSC κ.λπ.), παρέχοντας σε αυτούς που 
εκπαιδεύονται διεθνώς αναγνωρισμένες 
υπηρεσίες. Το ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ θα συμμετάσχει 
στην ανάπτυξη του πακέτου διαχείρισης 
της διαφορετικότητας και θα προσφέρει 
δραστηριότητες δημιουργίας ικανοτήτων 
στο ανθρώπινο δυναμικό και στο διοικητικό 
προσωπικό. Τέλος, θα συμμετάσχει ενεργά 
στην πιλοτική εφαρμογή της εργαλειοθήκης 
για τη διαχείριση της διαφορετικότητας σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Το Ινστιτούτο 
Βιομηχανικής και
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Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ) είναι ένας μη 
κερδοσκοπικός σύλλογος, που ιδρύθηκε το 2004 και βρίσκεται στην Αθήνα, 
με στόχο την ανάπτυξη και την εφαρμογή ανθρωπιστικών προγραμμάτων για 
την προστασία του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος. Ο απώτερος 

Μέλη της Ιδρυτικής μας ομάδας εργάστηκαν σε τρεις ηπείρους και συνεργάστηκαν με οργανισμούς 
και άτομα από διάφορες χώρες. Η Ομάδα αξιοποιεί τις εμπειρίες τους για να υποστηρίξει τον 
εντοπισμό συστημικών προβλημάτων και την ανάπτυξη και υλοποίηση έξυπνων και βιώσιμων λύσεων 
σε δύσκολα κοινωνικά προβλήματα.

Το CSI επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εισαγωγή λύσεων για συστημικά κοινωνικά, εκπαιδευτικά 
και οικονομικά προβλήματα. Οι λύσεις αυτές αναπτύσσονται μέσω διαφόρων επιπέδων 
αλληλεπίδρασης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα ζωής βελτιώνεται όταν η 
διαδικασία της κοινωνικής καινοτομίας αξιοποιηθεί για να επιτύχει την κοινωνική δικαιοσύνη, να 
λύσει συστημικά προβλήματα και να αναπτύξει λύσεις που μπορούν να παρέχουν ευκαιρίες σε άτομα 
και οργανισμούς.

Το CSI απασχολεί επαγγελματίες με πάνω από πενήντα χρόνια συλλογικών 
εμπειριών στους τομείς της Κοινωνικής Καινοτομίας, της Επιχειρηματικότητας, 
της Εκπαίδευσης, του Ορθολογιστικού Συστήματος, των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της Παγκόσμιας Διαδικασίας Υγείας – Βιοεπιστήμες, Επιχειρηματικής 
Ιατρικής Παρέμβασης, Ανάπτυξης και Κινηματοποίησης Νέων και Ρύθμισης Πόρων με Στόχους. 

στόχος του είναι να αναβαθμίσει τη ζωή των νέων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, να 
καταπολεμήσει τον κοινωνικό αποκλεισμό και να προωθήσει μια καλύτερα οργανωμένη κοινωνία με 
σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ΚΕΑΝ παρουσίασε στην Ελλάδα τη Χάρτα Διαφορετικότητας 
για ελληνικές επιχειρήσεις το 2019. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
που αφορά στην προώθηση της διαφορετικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα έγινε η 
23η χώρα που υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας. Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως μέσο 
δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας σε κάθε 
εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.


