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Χάρτ·α Διαφορετικότητας 

τnς Ελλάδας 

, DJVERSITV' 
~ CHARTER 

~ GREl:CE 
By ΚΕΑΝ 

Η nορούσα Xάp,a Διαφοpετη<ότnτaς, που uιοθετεfτaι οπό 

εμάς, έχει ως στόχο νο λειτουργnοει ως ένα μέσο δέσμεuσnς 
γιο τnv εφορμογn τnς ισότnτaς των ευ1<aιρ1ών και τnς 

δ·ιαφορετικ◊τnτας στο ι;;ργοοιοκό πεpιβάλλον στnν Ελλάδα. 

Η nρoaνωvn κaΤδιaχεfρισn τnς διοφορε,1ικότn1ος στον χώpο 

eργaσrος αποφέρει σnμαντικά οφέλn σε πολλαπλά cnfnεδα, 

όπως ούξnσn τnς οποτελεομaτικότn.τος, ενfοχuσn. τnς: 

παραγωγικότnτας. βελτ(ωσn και διεύρυνσn τnς ετaφιι-<nς 

φnμnς, πpοσέλκυοn και διστnpnσn ταλαντούχων 

επαγγελματιών, δ1εuκόλuνοn τnς nρόοβοοnς- σε νέες 

αγορές και naρoxn unnpεσιών nayκooμfau επιπέδου, 

ενθόρρυνσn τnς κοιν0τομlaς και τnς δnι.,ιουργικότnτο<; των 

εpγaζομένων και ενδuνόμωοn των nο.ϊ\,τιστ,κών οξιών μέσο 

στο εργaο,οκό περιβάλλον 

Μέσα σε αυτό το nλοfοιο δεσμευόμεθα 

1. Να εξετάζουμε και να διασφαλίζουμε όn κατά τnν 

διάρι<ειο όλων των δ1aδι1<οσιών τnρεfτaι και εΦορμόζετοι 
aυοτnρά και απαρέγκλιτο n apxn των fοων ευκαιριών και 
τnς (οnς μεΊ"αχε(ρισnς ονεξαpτnτως φύλου, φuλrΊς, 

χρώματος. εθνικnς n εθνοηκής κaτaγωγnς, γενεαλογικών 
καταβολών, θρnσκευτικών r'i άλλων nεnοιθnσεων. 

οναnnρ(ας n χρόνι_ας nάθnοnς, nλικfος, οικογενειακής n 
κοινωνικrΊς κατόστσσnς, σεξΌuσί\ικσϋ npοσaνατσί\ισμού, 

τοuτότnτος n χορσκτnριστ,κών φύλου 

Ειδική ονμβοuλ.εuτική 1δ1ότnτο με ΟΗΕ (Ecosoc) 

- . Πατpόκλοu 57 .131 22 IΛΙΟΝ 

Τnλ 210 26 92 880 

:ι Να κ.ατονοούμε, να αναγνωρ~οuμε και νσ σεβόμαστε τnν 

διοφορετικότnτα του εργατικοu δυναμικού pος και να 

εn1δ1ώκουμε τnv nPoaνωvn της προκειμένου να συμβάΜουμε 

oτriv προώθnοn τnς 1σότnτας. του αμσιβαΓου σεβασμού, τnς 
σnοδσχnς και τr~ς κσιvωνικnς σuνο,χnς 

3. Να προάγουμε και να ενtοχύουμε το ξεχωριστό 
χσροκτnριοΤJκά του κόθε aτόμ0υ κα, να αξιοποιούμε 
εnοικοδσμnτικά τnν διοφοpsτικότnτά του στοχεύοντας 
οτnν δnμιοupνrο ενός ποικιλόμορφου και χωρ(ς διοκρ(οεις 
εργασιακού περιβόλλοvτος. 

4. Να παρέχουμε nλnροφόρnσn και εκnσrδεuσn στους 
εργαζομένους μας σε θέματα διαφορετικότnτος, διαχεrpισnς 

τnς διοφορετικότn'Τ'ος και ένταξnς με ιδιαfτερn έμφοσn στο 

στελέχn των τμnμότωv Ανθpώnινσu Δυνσμικοeί, στους 
Διαχειριστές HR λειτοuρνιών και στους npοιστομένους 

Τμnμότων nou συμμετέχουν στnν πρόολnψn. κοτόρτισn και 

διαχεrρισn ανθρώπινου δυναμικού. 

5. Να σuμnεριλόβοuμε τnν δισχε(ρισn τnς διοφορετικότnτος 
στnν ετοιρικn μας στρατnνικrΊ. αναπτύσσοντας ετnσια 
πολιτικές και πρακτικές nροώθnσnς τnς διαφορετικότnτος και 

κατοnολέμnσnς των δ1ακρ(σεων και να εμnλέκουμε ενεργά 

τους εpγαζομένους μας οτnν εφαρμογrΊ τnς 

6. Να διοδώσοuμε κοι να παρέχουμε πλnρσφόρnσn αναφορικό 
με τnν χ9_ρΙQ...Αιg,_φσρε τικότnτσς, τnν εφοομσγn τnς και Ί n 
δέσμε~~~. . ~-}rg,pp_ ~ντός όσο και εκτός τnς ετσιοfσς rΊ του 
ορν~Ε> -..:, .• ι..Χ / 
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