
O Πρόεδροσ τθσ ΟΚΕ, κοσ Γιώργοσ Βερνίκοσ, ςτθ ςθμερινι ςυμμετοχι του ςτο πλαίςιο 

Συνεδρίου με κζμα «Χάρτα Διαφορετικότθτασ για Επιχειριςεισ και Οργανιςμοφσ ςτθν Ελλάδα», 

που πραγματοποιικθκε ςτο Ηάππειο Μζγαρο, μεταξφ άλλων ανζφερε τα εξισ: 

 Θ ΟΚΕ ζχει αςχολθκεί με το κζμα τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ από τισ αρχζσ του 2000.  Ζχει 

μζχρι ςιμερα γνωμοδοτιςει επί όλων των νομοςχεδίων τα οποία αφοροφν ηθτιματα 

ίςθσ μεταχείριςθσ, ενώ από το 2006 εκπονεί Ετιςιεσ Εκκζςεισ για τθν “Εφαρμογι τθσ 

αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανεξαρτιτωσ εκνικισ ι φυλετικισ καταγωγισ, 

κρθςκευτικών ι άλλων πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ ι γενετιςιου 

προςανατολιςμοφ . Ειδικότερα, θ Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι τθσ Ελλάδοσ 

 Ο.Κ.Ε. , ςφμφωνα με το άρκρο    του ν.   0  200  «για τθν εφαρμογι τθσ ίςθσ 

μεταχείριςθσ ανεξαρτιτωσ φυλετικισ ι εκνοτικισ καταγωγισ, κρθςκευτικών ι άλλων 

πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ ι γενετιςιου προςανατολιςμοφ», εκδίδει Ετιςια 

Ζκκεςθ για τισ εξελίξεισ που ςθμειώνονται, ςτθν οποία περιλαμ άνει και προτάςεισ 

προσ τθν Κυ ζρνθςθ και τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ για τθν προώκθςθ των αρχών τθσ 

ίςθσ μεταχείριςθσ, κακώσ και τθ λι θ μζτρων κατά των διακρίςεων. 

 Θ «Χάρτα Διαφορετικότθτασ» ςτοχεφει να λειτουργιςει ωσ μζςο δζςμευςθσ των 

επιχειριςεων για τθν εφαρμογι τθσ ιςότθτασ των ευκαιριών και τθσ διαφορετικότθτασ 

ςτο εργαςιακό περι άλλον. Θ εφαρμογι του Χάρτθ για τθ Διαφορετικότθτα ςτισ 

εταιρείεσ δθμιουργεί ζνα επαγγελματικό περι άλλον χωρίσ προκαταλι εισ. Υπάρχει 

ςε αςμόσ και αμοι αία εμπιςτοςφνθ προσ όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ανεξάρτθτα από 

φφλο, φυλι, εκνικότθτα, εκνοτικι καταγωγι, κρθςκείεσ ι πεποικιςεισ, θλικία και 

γενετιςιο προςανατολιςμό. 

Θ «Χάρτα Διαφορετικότθτασ» προωκείται ςε κάκε χώρα-μζλοσ τθσ Ε.Ε. από το 200 . Αρκετζσ 

χώρεσ όπωσ θ Γαλλία, θ Γερμανία, θ Φινλανδία, θ Δανία, το Βζλγιο θ Ιταλία, θ Ιςπανία και θ 

Πορτογαλία ζχουν προχωριςει ιδθ ςτθν υλοποίθςθ και ςυνεχι ενίςχυςθ του Ευρωπαϊκοφ 

ζργου διάδοςθσ τθσ «Χάρτασ». 

 Υπάρχει θ ανάγκθ ςυνειδθτοποίθςθσ ότι θ επιτυχία μίασ επιχείρθςθσ ςε μεγάλο  ακμό 

 αςίηεται ςτθν αναγνώριςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ διαφορετικότθτασ. Στο διάςτθμα των 

τελευταίων δεκαετιών, ο εργαςιακόσ χώροσ ςτθ Ευρώπθ ζχει διαφοροποιθκεί. Ζχει 

αυξθκεί ςθμαντικά το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο εργατικό δυναμικό των γυναικών, των 

μειονοτιτων, των μεταναςτών, των θλικιωμζνων, των διαφορετικών εκνοτιτων. 

Βζ αια θ διαφοροποίθςθ αυτι δεν ζχει επθρεάςει μόνο τθν ςφνκεςθ του εργατικοφ 

δυναμικοφ, αλλά ζχει μετα άλλει και το κομμάτι τθσ ηιτθςθσ προϊόντων και υπθρεςιών. Αυτό 

ςθμαίνει ότι πλζον τα παραγόμενα προϊόντα και οι υπθρεςίεσ πρζπει να ικανοποιοφν τισ 

ανάγκεσ και των ςυγκεκριμζνων πλθκυςμιακών ομάδων. 

Επομζνωσ θ πρόκλθςθ για τισ επιχειριςεισ είναι διττι. Αφενόσ είναι θ διαχείριςθ και ο 

ςε αςμόσ τθσ διαφορετικότθτασ ςτο εργαςιακό περι άλλον και αφετζρου θ αξιοποίθςθ τθσ 

διαφορετικότθτασ ενεργά για μεγαλφτερθ πρός αςθ ςε νζα τμιματα τθσ αγοράσ. 


