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1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συµπερίληψη (∆Ι&Σ) είναι ουσιώδεις παράγοντες επιτυχίας των εταιρειών. 
Θεωρούμε ότι οι αξίες ∆Ι&Σ αποτελούν σημαντικό συστατικό της εταιρικής κοινωνικής µας ευθύνης.  

 

Έχουµε δεσµευτεί για ένα εργασιακό περιβάλλον όπου αυτές οι αξίες ευοδώνονται, και προάγουµε την 
αίσθηση του ανήκειν για όλους τους εργαζοµένους. 

 

Η επίτευξη βιώσιµης αλλαγής και βελτίωσης για την εταιρεία και τους εργαζοµένούς της απαιτεί την 
πλήρη συµµετοχή και την προσωπική δέσµευση όλων των µερών στην παρούσα Πολιτική της εταιρείας 
για την διαφορετικότητα, την ισότητα και την συµπερίληψη (∆Ι&Σ). 

 

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η παρούσα Πολιτική υιοθετείται προκειµένου να ισχύσει για όλους τους εργαζόµενους της εταιρείας. Ως 
«εργαζόµενοι», «προσωπικό», «ανθρώπινο δυναµικό», νοούνται όλοι όσοι απασχολούνται στην εταιρεία 
και συγκεκριµένα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, ο διευθύνων σύµβουλος, τα διοικητικά στελέχη 
και οι εργαζόµενοι, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους µε οποιαδήποτε µορφή σχέσης (λ.χ. εξαρτηµένης 
εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, έµµισθης εντολής). 
 

3. ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

3.1 Ορισµός, στρατηγικές, στόχοι και οφέλη της ∆Ι&Σ 
 

∆ιαφορετικότητα είναι ένας όρος που περιγράφει τις διαφορές στο εργατικό µας δυναµικό βάσει 
δηµογραφικών, προσωπικών ή κοινωνικών παραγόντων. Αυτό περιλαµβάνει τις εξής διαστάσεις 
διαφορετικότητας: Ηλικία, ταυτότητα φύλου και έκφραση φύλου, άτοµα µε διαφορετικές σωµατικές 
και πνευµατικές ικανότητες, εθνικότητα, κοινωνική και εθνοτική καταγωγή, κοινωνική κατάσταση, 
θρησκεία και πεποιθήσεις, πολιτικές απόψεις, σεξουαλική ταυτότητα και σεξουαλικός προσανατολισµός. 

 
Η Ισότητα περιγράφει τη βασική στάση που δηλώνει ότι κάθε άτοµο θα πρέπει να έχει ίσες ευκαιρίες και 
τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης και ανάπτυξης, ανεξάρτητα από τις ατοµικές του συνθήκες. 
 

Η Ένταξη περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίον εξασφαλίζουµε, µε συνειδητό τρόπο, τη συµµετοχή 
διαφορετικών ατόµων (εργαζοµένων και άλλων, π.χ. πελάτες, προµηθευτές, συνεργάτες) στην εργασία 
και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και τους προσδίδουµε µια αίσθηση ότι ανήκουν στην Εταιρεία, 
και προσθέτουν αξία σε αυτή. 
 
Για την ΕΜΕΚ, η πολυµορφία / διαφορετικότητα, η ισότητα και η συµπερίληψη αποτελούν µια αντίληψη 
διοίκησης και µέρος της εταιρικής µας κουλτούρας, που στοχεύει να συµβάλει σηµαντικά στην 
επιχειρηµατική επιτυχία της εταιρείας µέσω της αναγνώρισης, της εκτίµησης, της συµπερίληψης στο 
εργασιακό περιβάλλον και της αξιοποίησης της ατοµικής πολυµορφίας των ενδιαφερόµενων µερών µας 
(εργαζόµενοι, µέτοχοι, πελάτες, προµηθευτές).  
 

3.2 Αναγνώριση της διαφορετικότητας 

Η ΕΜΕΚ αναγνωρίζει τις προαναφερόµενες διαστάσεις της διαφορετικότητας, τις συνυπολογίζει 
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πλήρως κατά την υλοποίηση της έννοιας ∆Ι&Σ και τις λαµβάνει πλήρως υπόψη κατά την εφαρµογή της 
διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον.  
 

3.3 Ισότητα και ίσες ευκαιρίες 

Αναγνωρίζουµε ότι θα πρέπει να καταβάλλουµε περισσότερη προσπάθεια ώστε να ενισχύσουµε τις 
υποεκπροσωπούµενες οµάδες µέσω ειδικών µέτρων, προκειµένου να τους προσφέρουµε µια δίκαιη 
ευκαιρία και να καταργήσουµε τους φραγµούς. 
Λαµβάνουµε µέτρα για την ελαχιστοποίηση των φυσικών φραγµών εντός του επιχειρηµατικού µας 
µοντέλου, δίνοντας ύψιστη προτεραιότητα στα κριτήρια ισότητας, πλέον των οικονοµικών πτυχών. 
Συνεχίζουµε την ενσωµάτωση ατόµων µε αναπηρίες στον χώρο εργασίας χρησιµοποιώντας ειδικά µέσα 
(π.χ. τεχνικά βοηθήµατα) ώστε να µπορούν να συµµετέχουν σε ένα περιβάλλον µε ίσες συνθήκες 
εργασίας. 
 
Προκειµένου να επιτύχουµε µια καλύτερη ισορροπία µεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, 
προσφέρουµε ένα ευρύ πλαίσιο επιλογών εξισορρόπησης εργασίας- προσωπικής ζωής και το 
προσαρµόζουµε στο διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον µας. Οι ολοένα και ταχύτερες αλλαγές 
απαιτούν αυξανόµενη ευελιξία από τους εργαζοµένους και σε αυτό το πλαίσιο σεβόµαστε τον 
προσωπικό προγραµµατισµό της ζωής τους. 
 

3.4 Η συµπερίληψη στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του 
εταιρικού µας σκοπού 

Η συµπερίληψη περιγράφει το συµπεριφορικό µοτίβο µέσω του οποίου εξασφαλίζουµε διαρκώς τη 
συµµετοχή διαφορετικών ανθρώπων στην εργασία. Η ανεπιφύλακτη, ανοιχτή αλληλεπίδραση µε όλα 
τα ενδιαφερόµενα µέρη αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη βέλτιστη χρήση όλων των 
λειτουργικών δυνατοτήτων. Κατά συνέπεια, επιδιώκουµε την ευηµερία των εργαζοµένων και 
διασφαλίζουµε ότι ακούγονται όλες οι απόψεις. Δηµιουργούµε επίσης µια κουλτούρα και ένα περιβάλλον 
εργασίας στην εταιρεία µας όπου ο καθένας αισθάνεται ότι ανήκει και ότι είναι αποδεκτός για αυτό που 
είναι. 
 

3.5 Συµπεριφέροµαι µε σεβασµό και ακεραιότητα 

Αναµένουµε από τους εργαζόμενούς µας να συµπεριφέρονται σύµφωνα µε την παρούσα Πολιτική της 
εταιρείας. 

Ο σεβασµός και η ακεραιότητα αποτελούν βασικά στοιχεία της µακροπρόθεσµης επιχειρηµατικής µας 
επιτυχίας. Επιδιώκουµε την πολυµορφία την ισότητα και τη συµπερίληψη και δρούµε υπεύθυνα. 
Φερόµαστε στους ανθρώπους όπως θέλουµε να µας φέρονται. 
Για εµάς, ακεραιότητα σηµαίνει να κάνουµε το σωστό. ∆εν συµµορφωνόµαστε απλώς µε τις εσωτερικές 
πολιτικές, τους κανονισµούς και τη νοµοθεσία, αλλά δρούµε πάντα σε συµφωνία µε την Αρχή Εταιρικής 
Συµπεριφοράς που έχει υιοθετήσει η εταιρεία, δηλαδή «Συµπεριφέροµαι µε σεβασµό και ακεραιότητα». 
Είναι σηµαντικό για εµάς οι άνθρωποί µας να αναγνωρίζουν την ηθική διάσταση των πράξεών τους και 
να συµπεριφέρονται βάσει των αξιών που αρµόζουν σε κάθε περίσταση. Η ΕΜΕΚ αντιτίθεται στην 
ανάρµοστη και ανήθικη συµπεριφορά. Το να έχεις θάρρος στις καθηµερινές επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες απαιτεί ένα φάσµα αξιών που απαρτίζεται από την ειλικρίνεια, την αξιοπιστία, την 
αίσθηση της κοινότητας και την αλληλεγγύη. 
Κατονοµάζουµε ξεκάθαρα τα κρίσιµα ζητήµατα, την ανήθικη ή δυνητικά ανάρµοστη συµπεριφορά. 
Όλοι οι εργαζόµενοί µας οφείλουν να δρουν µε ακεραιότητα και αποφασιστικότητα. 

 

Οι εργαζόµενοι οφείλουν να µην ανέχονται καµία µορφή άµεσης ή έµµεσης βίας, διάκρισης ή 
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παρενόχλησης στην εργασία –ούτε σε ηλεκτρονικό ούτε σε φυσικό περιβάλλον. 
 
Επιπλέον, δεν ανεχόµαστε κανένα είδος ρατσισµού ή αντισηµιτισµού. 
 
Κατά συνέπεια, όταν εκπροσωπούν στις δραστηριότητες τους την εταιρεία, θα πρέπει όλοι να απέχουν 
από συµπεριφορές που θα µπορούσαν να εκληφθούν ως διάκριση ή παρενόχληση άλλων, τόσο εντός όσο 
και εκτός της εταιρείας. Αυτό περιλαµβάνει και τη δηµόσια εικόνα της εταιρείας (π.χ. δράσεις 
µάρκετινγκ). 
 
∆εσµευόµαστε για µηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε µορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας. Αντιµετωπίζουµε όλα τα περιστατικά µε σοβαρότητα και διερευνούµε κάθε καταγγελία για 
σεξουαλική παρενόχληση. Σε συνέχεια επιβεβαιωµένης καταγγελίας για ανάρµοστη συµπεριφορά, ο 
εργαζόµενος θα τιµωρείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις και το ισχύον εργατικό 
δίκαιο, ανεξάρτητα από τη βαθµίδα και τη θέση του συγκεκριµένου ατόµου εντός της εταιρείας. 
 
Για ερωτήµατα σχετικά µε τη συµµόρφωση µε την παρούσα Πολιτική ή σε περίπτωση αµφιβολίας, 
παραπόνου, παραβίασης ή ισχυρισµού παραβίασης της παρούσας Πολιτικής, οι εργαζόµενοι θα πρέπει 
αρχικά να επικοινωνήσουν µε τον άµεσο προϊστάµενό τους.  
Σε κάθε περίπτωση, μπορούμε να αποστέλλουμε ερωτήματα ή να αναφέρουμε περιστατικά στην 
ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου compliance@emek.gr  

Η Πολιτική ∆Ι&Σ ευθυγραµµίζεται µε τους επιχειρηµατικούς στόχους και τις στρατηγικές µας. Για την επίτευξη 
της βιώσιµης ενσωµάτωσης της ∆Ι&Σ στο επιχειρηµατικό µοντέλο και τις καθηµερινές δραστηριότητες της 
εταιρείας, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συστάσεις και να εκτελούνται οι ακόλουθες δράσεις. 

• Η επίτευξη αλλαγής και βελτίωσης για την εταιρεία και τους εργαζοµένους απαιτεί την δέσµευση και 
συµµετοχή όλων των µερών. 

• Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη του Οµίλου, τα οποία πρέπει να 
ενεργούν ως πρότυπα συµπεριφοράς, έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την εφαρµογή των αρχών της 
διαφορετικότητας, ενθαρρύνοντας την πολυµορφία, την ανοιχτή σκέψη, την ένταξη στο εργασιακό 
περιβάλλον και τη διαχείριση της διαφορετικότητας, καθώς και προάγοντας και επιβραβεύοντας τη 
δέσµευση σε αυτούς τους τοµείς. 

• Οι εργαζόµενοι, σε όλα τα επίπεδα και τοµείς κάνουν τις αξίες ∆Ι&Σ κοµµάτι της επαγγελµατικής τους 
ζωής. 

• Συνεργασία διαφορετικών µονάδων της εταιρείας για τη διευκόλυνση της τήρησης των αρχών ∆Ι&Σ. 
• ∆ιενέργεια εκπαιδεύσεων µε στόχο την ενίσχυση των αξιών ∆Ι&Σ 

 
Με αυτήν την Πολιτική, η εταιρεία εφαρµόζει µια ολοκληρωµένη διαχείριση της διαφορετικότητας, της 
ισότητας και της συµπερίληψης. Η παρούσα Πολιτική δεν αποτελεί βάση για νοµικές αξιώσεις ή 
υποχρεώσεις. 
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