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Συνηθέστερες προσεγγίσεις στη 
διαχείριση διαφορετικότητας
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A. Εφαρμογή οδηγιών 
μητρικής εταιρίας

B. Ενέργειες ενταγμένες 
στο πλαίσιο ΕΚΕ

C. Εξυπηρέτηση 
αιτημάτων/ αναγκών 
προσωπικού

Τα βασικά βήματα για τη 
διαχείριση της διαφορετικότητας 



10 ερωτήσεις & απαντήσεις;
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1. Τι είναι η διαφορετικότητα;
2. Τι είναι η διαχείριση της διαφορετικότητας;
3. Γιατί είναι απαραίτητη η διαχείριση της διαφορετικότητας;  Ποια είναι τα 

οφέλη; 
4. Τι χρειάζομαι για να ξεκινήσω; Ποια είναι τα βασικά βήματα;
5. Τι μπορώ να κάνω πρακτικά για να προσελκύσω περισσότερους ανθρώπους 

που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες; 
6. Τι μπορώ να κάνω για το υφιστάμενο προσωπικό; 
7. Η χρήση ποσοστώσεων δεν υποσκάπτει  την αξιοκρατία;
8. Τι άλλο χρειάζεται για να προχωρήσω; 
9. Τι δυσκολίες ενδέχεται να συναντήσω και πως θα τις ξεπεράσω;
10. Τι προβλέπει το νομικό πλαίσιο για τη διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας; 



Καλές πρακτικές
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 Ειδικό πρόγραμμα πρόσληψης απευθυνόμενο στην κοινότητα
 Εκπαίδευση πολιτών συγκεκριμένων κατηγοριών για 

ενδεχόμενη ενίσχυση της διαφορετικότητας
 Στοχευμένα προγράμματα ενίσχυσης διαφορετικότητας 

(refugees, women)
 Gender pay discrimination
 Απαγόρευση ‘προσωπικών’ ερωτήσεων στις συνεντεύξεις
 Ύπαρξη ανεξάρτητου σημείου αναφοράς παραπόνων 

(compliance, hot line )
 Οργάνωση ‘βιωματικών εμπειριών’ για τους εργαζόμενους
 Συγκεκριμένες ποσοστώσεις



Καλές πρακτικές
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Επόμενα βήματα - συνολικά 
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Task 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Description

Delivery of  6 + 1 
trainings 

6 + 1  training workshops up to 100 in total 15 
participants/workshop.                                                            Target 
group: HR staff, managers, employees

Assessment of core 
corporate policies and 
procedures 

Evaluate the implementation of diversity management in core corporate 
policies,  followed in various management levels in the selected companies:              
a) Evaluation goals, criteria and evaluation questions associated with specified 
judgment criteria, indicators, means of verification and tools.                                                              
b) 10-15 interviews with  HR staff, managers and employees of the selected 
companies and will also carry out a desk research to collect information from 
the enterprises' websites and internet in general.                                                                           
c) Findings and results will be included in a report, along with suggestions for 
the practical implementation of diversity management (adjustment of 
procedures, introducing new corporate procedures such as recruitment, 
payment policies etc)                                                                                                                            

Introducing diversity 
management policies 
and practices 

1-day training seminar for the staff of the selected companies
Up to 25 participants total 



Επόμενα βήματα - εκπαίδευση 
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Θεματολογία 

·         Βασικές έννοιες για τη διαφορετικότητα
·         Υφιστάμενη κατάσταση - Συζήτηση
·         Διαχείριση της διαφορετικότητας – Βήματα και προϋποθέσεις επιτυχίας
·         Πρακτικές διαχείρισης της διαφορετικότητας στην προσέλκυση και επιλογή 
·         Ασυνείδητες προκαταλήψεις

·         Διαδραστική δραστηριότητα -«θετικές διακρίσεις»
·         Πρακτικές διαχείρισης της διαφορετικότητας στο υφιστάμενο προσωπικό
·         Αποφυγή και επίλυση συγκρούσεων λόγω διαφορετικότητας
·         Διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στην επιχείρηση
·         Θεσμικό πλαίσιο



Θεσμικό πλαίσιο
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Ευρωπαϊκό πλαίσιο - Δευτερογενής νομοθεσία 

 Οδηγία 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής  

 Οδηγία 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία  

 Οδηγία 2004/113/EΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή 

 Οδηγία 2006/54/EΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της 
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και 
απασχόλησης  
 

Εθνική Νομοθεσία 

 Σύνταγμα της Ελλάδος  
 Ν. 2643/1998  
 Ν. 3896/2010  
 Ν. 4443/2016  
 Νόμος ν. 4488/2017 

 

 Χάρτα Διαφορετικότητας στην Ελλάδα (Diversity Charter)  

 



Gender Equality Index
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Gender Equality Index 2020, Comparing scores - All

Gender Equality Index 2020, Comparing scores - Work   



Τι μάθαμε- Πως προχωράμε
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Υπάρχουν μετρήσιμοι στόχοι 


