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Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης με αντικείμενο τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ που υλοποιεί ο ΙΒΕΠΕ - ΣΕΒ ως υπεύθυνος υλοποίησης της εκπαίδευσης 
στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EMBRACIVE.  

Το πρόγραμμα διεξήχθη σε έξι σειρές εκπαιδευτικών σεμιναρίων, διάρκειας έξι ωρών το καθένα, με τη 
συμμετοχή 102 εκπαιδευόμενων.  

Στις 4 Ιουνίου ξεκίνησε το ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα κατάρτισης με αντικείμενο τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ στην Κύπρο που υλοποιεί το CSI που είναι και ο 
εκπρόσωπος της Χάρτας Διαφορετικότητας στην Κύπρο. Ημερομηνίες προγράμματος είναι οι 4, 8 και 
25 Ιουνίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EMBRACIVE. 
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   EMBRACIVE EUROPE  
 
Μάϊος 2021 ο Πρώτος Ευρωπαϊκός Μήνας Διαφορετικότητας  
 
Ένας μήνας αφιερωμένος στη Διαφορετικότητα με την ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και των 26 Diversity Charters ήταν ο Μάϊος! Ο μήνας ήταν γεμάτος από δράσεις και καμπάνιες, με 
δημιουργικό περιεχόμενο, αναφορικά με τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο 
και σε τοπικό επίπεδο. Δείτε στη συνέχεια μία σύνοψη αυτών: 

 

 
 
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, το Μάιο 2021, 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 δημοσιογράφο, κ. Γιάννη Μούτσο. Η συνέντευξη 
μεταδόθηκε live στo Facebook και το Υoutube Channel του Diversity Charter Greece, αλλά και on 
demand στα ίδια Mέσα. 
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European Launch Event 
Ο 1ος Ευρωπαϊκός Μήνας Διαφορετικότητας άνοιξε στις 4 Μάϊου 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 Επιτρόπου για την  
Ισότητα, Helena Dalli και πλαισιώθηκε με πάνελς σημαντικών παραγόντων της διεθνούς 
επιχειρηματικής αγοράς.  
 
Greek Diversity Charter video: Αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα  
Ένα απλό αλλά δυνατό σε μηνύματα και εικόνες video με τίτλο “Αγκαλιάζουμε τη 
Διαφορετικότητα”, δημιουργήθηκε από το Diversity Charter Greece, με στόχο να δώσει ήχο και 
εικόνα ακριβώς σε αυτή μας την πεποίθηση. Ότι οφείλουμε όλοι να αγκαλιάσουμε τη 
Διαφορετικότητα 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! Είμαστε όλοι διαφορετικοί, είμαστε όλοι μοναδικοί! Δείτε το εδώ στην ελληνική 
γλώσσα και εδώ στην αγγλική γλώσσα και ελπίζουμε να σας αγγίξει όσο και εμάς! 
 
Diversity Statement Wall: 
Το δικό του μήνυμα για τη Διαφορετικότητα μπορούσε να αφήσει, όποιος το επιθυμούσε, 
ανώνυμα ή επώνυμα, στον e-Diversity Statement Wall, καθόλη τη διάρκεια του Μάϊου. Ένας τοίχος 
που  "χτίσαμε" μαζί είναι διαθέσιμος στη web page του Diversity Charter Greece. Τα περισσότερα 
μηνύματα κοινοποιήθηκαν στα social media μας, με τη μορφή quotes!  
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Open Diversity Day  
Την Παρασκευή 28 Μαΐου, με ένα πανηγυρικό digital event με τον τίτλο “Open Diversity Day", γιόρτασε 
το Diversity Charter Greece το κλείσιμο του 1ου Ευρωπαϊκού Μήνα Διαφορετικότητας. Σημαντικές 
παρουσίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους, 
καλύπτοντας και τους 6 πυλώνες της Διαφορετικότητας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις Οργανώσεις 
Women Act, Color Youth, Symplexis, Forum Μεταναστών, 50+.  
Σε ειδική ενότητα, με τον τίτλο: «ΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΗΡΩΕΣ» που συντόνισε ο Γ.Γ. Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
κ. Γ. Σταμάτης, παρουσιάστηκαν τα προβλήματα ένταξης που αντιμετωπίζουν συνάνθρωποι μας Άτομα 
με Αναπηρία καθώς και οι κοινωνικές διακρίσεις που υφίστανται στην καθημερινότητά τους άτομα, 
και κυρίως γυναίκες, από ομάδες. Το event έκλεισε με την ψηφιακή ημερίδα του Ομίλου ΟΤΕ, με τον 
τίτλο OTE talks: Diversity@Work, με θέμα τη Διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. Το event 
προβλήθηκε ζωντανά στη Facebook page και στο κανάλι του Diversity Charter Greece στο Youtube, 
όπου μπορείτε να το παρακολουθήσετε και on demand.  

      
 
Δράσεις signatories: 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 
υλοποίηση δράσεων για τον εορτασμό του Μήνα Διαφορετικότητας. Ως παραδείγματα εξαιρετικής 
συμμετοχής στον 1ο Ευρωπαϊκό Μήνα Διαφορετικότητας αναφέρουμε καταρχάς, την εταιρία 
Κωτσόβολος. Δημιούργησαν έναν μετακινούμενο Πίνακα για τη Διαφορετικότητα, όπου οι 
εργαζόμενοι μπορούσαν να γράψουν το δικό τους μήνυμα.  
 
Ένα ακόμα εξαίρετο 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 την ελληνική 
αγορά. Σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στην Αττική και στα κεντρικά γραφεία του ΟΤΕ στη 
Θεσσαλονίκη 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! 
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   EMBRACIVE QUOTE  

 
Όταν κάποιος με την ιδιότητα του δασκάλου, περιγράφει τον κόσμο και δεν περιλαμβάνει εσένα, 
τότε έρχεται μια ψυχολογική ανισορροπία, σαν να κοιτάς σε έναν καθρέφτη και να μη βλέπεις 
τίποτα.       Αντριέν Ριτς, ποιήτρια 1929 – 2012 

 
 

 

 
 

   EMBRACIVE WORLD  
 

Το κίνημα #MeToo κατάφερε να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σε παγκόσμιο επίπεδο για τη 
σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας και δημιουργήθηκαν διάφορες φιλανθρωπικές 
πρωτοβουλίες όπως το Time’s Up όπου συγκεντρώθηκε το ποσό των 20 εκατομμυρίων δολαρίων. 
Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες δείχνουν πως ακόμα πολύ λίγα έχουν αλλάξει στον εργασιακό χώρο. Σε 
μία πρόσφατη έρευνα της GlobeScan αναφέρεται ότι το 41% των εταιρειών δεν αναφέρουν καμία 
αλλαγή στην προσέγγισή τους σε θέματα χειραφέτησης των γυναικών. Μια άλλη δημοσκόπηση 
από το Morning Consult αποκαλύπτει ότι μόνο το 20% των γυναικών λένε ότι τα πράγματα έχουν 
βελτιωθεί για τις γυναίκες στις εταιρείες τους τα τελευταία πέντε χρόνια. 

 

Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της Deloitte, ο αριθμός των εταιρειών που ανέφεραν ότι ήταν άριστες 
ως προς τις διακρίσεις των φύλων αυξήθηκε κατά 72%. Επιπλέον, στην έρευνα του 2017, το 69% των 
οργανισμών πίστευαν είτε ότι είναι επαρκείς είτε ακόμα και εξαιρετικοί ως προς την υποστήριξη 
διαφορετικών τύπων οικογενειακών μοντέλων στο εργασιακό περιβάλλον. Ωστόσο, μόνο το 48% 
αυτών των οργανισμών θεωρούν ότι χειρίζονται επαρκώς τα θέματα της πολιτισμικής 
διαφορετικότητας. 
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   EMBRACIVE PARTNERS  
 
 
 

Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο 
Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ) 

Ακαδημίας 43, Αθήνα 

Τηλ. 2103623089 | projects@cecl.gr | www.cecl.gr 
 
 

Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης & 
Κατάρτισης (IVEPE) 

Λ. Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6 

Τηλ. 2108257800 | info@ivepe.gr | www.ivepe.gr 
 
 
 
 

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) 

Ριγένης 62, Νικοσία, Κύπρος 

Τηλ. 5722610711 | www.csicy.com | info@csicy.com 
 
 
 
 

KEAN Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων 

Πατρόκλου 57, Ίλιον 

Τηλ. 2102692880 | www.kean.gr | info@kean.gr 


