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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα ΔΩΡΕΑΝ 
προγράμματα κατάρτισης με αντικείμενο τη 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ στην Ελλάδα 
και την Κύπρο που υλοποίησαν το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ 
και το CSI, αντίστοιχα.  
Τις εκπαιδεύσεις παρακολούθησαν στελέχη 
επιχειρήσεων και είχαν την ευκαιρία, να 
κατανοήσουν τις βασικές έννοιες γύρω από τη 
Διαφορετικότητα, να αντιληφθούν τα οφέλη που 
προκύπτουν από τη Διαφορετικότητα και την 
Ενσωμάτωση, αλλά και να  προβληματιστούν 
πάνω σε θέματα στερεοτύπων, πεποιθήσεων και 
διακρίσεων εν γένει. 

Steps Education Europe News Quote World PartnersEditorial

EMBRACIVE EDUCATION 

Αυτό τον ενημερωτικό φυλλάδιο δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενό του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ΚΕΑΝ και δεν 
αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ενδεχόμενες χρήσεις των πληροφοριών που περιέχει.



EMBRACIVE

Embrace Diversity
in the Workplace

EMBRACIVE GREECE & CYPRUS

Όλο και περισσότερες εταιρείες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, δεσμεύονται στις αρχές της 
Χάρτας Διαφορετικότητας. Ευτυχώς τα καλά νέα μεταφέρονται γρήγορα…  

Επιχειρήσεις, φορείς και οργανώσεις κάθε μέρα ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό στο κάλεσμα μας, 
και δηλώνουν το παρών στη Διαφορετικότητα και στην Ένταξη… Με φρέσκιες και δημιουργικές 
ιδέες, σχεδιάζουν και υλοποιούν  πρωτότυπες δράσεις. 

 Η ΧΑΡΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ!

Οι υπογραφές της Χάρτα Διαφορετικότητας 
σε Ελλάδα και Κύπρο γίνονται πότε με 
διαδικτυακές και δια ζώσης -όπου είναι 
εφικτό- εκδηλώσεις. 

Τα μηνύματα «Είμαστε όλοι ίσοι αν και 
διαφορετικοί», «Η Διαφορετικότητα μας 
ενώνει», «Η Διαφορετικότητα είναι η δύναμή 
μας», ακούγονται πλέον από περισσότερα 
στόματα στον κόσμο των επιχειρήσεων και 
εμείς ερχόμαστε ολοένα και πιο κοντά στον 
στόχο μας… 

Να γίνουμε μια φωνή όπου η Διαφορετικότητα 
θα είναι για εμάς η κινητήρια δύναμη που 
θα ενώνει κάθε μέρα και πιο πολλούς, κάθε 
στιγμή και πιο πολύ!
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Οι αξίες της αποδοχής της διαφορετικότητας και της πολιτικής ίσων ευκαιριών αποτελούν 
προτεραιότητα στην ατζέντα των επιχειρήσεων, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε εγχώριο. Η 
συνύπαρξη εργαζομένων με διαφορετικά γενετικά ή επίκτητα χαρακτηριστικά στους κόλπους 
των οργανισμών αναγνωρίζεται ως πολύτιμο πλεονέκτημα και αξιοποιείται στο έπακρο. Έλληνες 
θεσμικοί εκπρόσωποι, οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους πυλώνες της διαφορετικότητας 
και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων μέσα από ομιλίες και πάνελ συζήτησης θα αναδείξουν θέματα 
που αφορούν στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο του Diversity in Business Conference 2021 θα σχολιαστούν και θα αναλυθούν θέματα 
σχετικά με τους εξής πυλώνες της διαφορετικότητας:

• ΦΥΛΟ
• ΗΛΙΚΙΑ
• ΦΥΛΗ / ΧΡΩΜΑ
• ΑΝΑΠΗΡΙΑ / ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΘΗΣΗ
• ΕΘΝΙΚΗ / ΕΘΝΟΤ. ΚΑΤΑΓΩΓΗ
• ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Αυτό τον ενημερωτικό φυλλάδιο δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενό του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ΚΕΑΝ και δεν 
αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ και το CSI ως υπεύθυνοι υλοποίησης της δράσης «Αξιολόγηση των βασικών εταιρικών 
πολιτικών και διαδικασιών για τη διαχείριση της διαφορετικότητας σε επιλεγμένες επιχειρήσεις» που 
διενεργείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος “EMBRACIVE: Embracing Diversity and 
Fostering Inclusion in the Workplace”

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ & ΤΟ CSI

Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου οικονομικής δραστηριότητας που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στην Κύπρο να δηλώσουν συμμετοχή σε δωρεάν πρόγραμμα 
αξιολόγησης των βασικών εταιρικών τους πολιτικών για τη διαχείριση της διαφορετικότητας. Η 
δράση απευθύνεται σε 10-15 επιχειρήσεις, οι οποίες ενδιαφέρονται να εισάγουν ή να αναπτύξουν 
τις σχετικές με τη διαχείριση της διαφορετικότητας πολιτικές και διαδικασίες τους και θα 
υλοποιηθεί την περίοδο Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου 2021. Για την υλοποίηση της δράσης θα 
διεξαχθούν: 
• έρευνα γραφείου και συλλογή πληροφοριών από τους ιστότοπους των επιχειρήσεων και 
γενικότερα το διαδίκτυο με στόχο την αποτύπωση των σχετικών πληροφοριών που είναι ‘ανοικτές 
και προσβάσιμες σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο-τρίτο, μη  στέλεχος των επιχειρήσεων. 
• συνεντεύξεις κατά κύριο λόγο με εκπροσώπους των διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού ή/ 
και στελέχη και υπαλλήλους των επιλεγμένων εταιρειών.
• συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους των επιχειρήσεων που είναι αρμόδιοι για τη 
διαχείριση της διαφορετικότητας.
Κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση μετά τη λήξη της δράσης θα λάβει μια συγκεντρωτική αναφορά 
με την αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, τα δυνατά και αδύνατα σημεία καθώς και 
προτεινόμενες ενέργειες για την ανάπτυξη της διαφορετικότητας.
Σε περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος που υπερβαίνει τον αριθμό των επιχειρήσεων τον οποίο 
μπορεί να εξυπηρετήσει η δράση, τότε θα προτιμηθούν επιχειρήσεις που έχουν ήδη συμμετάσχει 
στα σχετικά προγράμματα κατάρτισης του EMBRACIVE μετά από αξιολόγηση των επιδιώξεων 
τους σχετικά με τη διαχείριση της διαφορετικότητας όπως αυτές θα περιγράφονται στην αίτηση-
εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής το 
αργότερο έως την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο: 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Στην Ελλάδα: https://forms.gle/LFcd8iCV5JKFhhaj6
Στην Κύπρο: https://forms.gle/RTfcGbHEwPAiQt6j9

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ

Αυτό τον ενημερωτικό φυλλάδιο δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενό του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ΚΕΑΝ και δεν 
αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ενδεχόμενες χρήσεις των πληροφοριών που περιέχει.
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Σύμφωνα με τη μελέτη «Can I say That?» της Involve, 
με δείγμα 500 ανώτατα στελέχη 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 
τη μελέτη, το 59% των ατόμων επισήμανε ότι έχει γίνει 
μάρτυρας ενός ή παραπάνω περιστατικών ρατσισμού στο 
εργασιακό του περιβάλλον τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ 
το 83% επισημαίνει πως εκπαιδεύεται για να κατανοήσει το 
καταλληλότερο λεξιλόγιο για τις συζητήσεις που αφορούν 
τη φυλή ή που εμπλέκουν διαφορετικές εθνικότητες. 

ΤΟ 65% ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΜΗΠΩΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ
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Η ικανότητά μας να κατακτήσουμε τη διαφορετικότητα θα είναι η δοκιμασία αλλά και η ομορφιά του 
πολιτισμού μας. Μαχάτμα Γκάντι 

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 εταιρεία 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 
ΛΟΑΤΚΙ 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. 

EMBRACIVE WORLD
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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
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