
• Να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ικανών υποψηφίων στις
δραστηριότητές μας.

• Να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας.

• Να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας αναφορικά με την εταιρική ευθύνη και τη βιωσιμότητα.

• Να έχουμε παραδειγματική συμπεριφορά στις επιχειρήσεις μας, που θα αντικατοπτρίζει την
κοινωνία που θέλουμε για τους εργαζομένους, τους συμπολίτες και τις οικογένειές μας.

• Να ενθαρρύνουμε οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που θα παρέχουν ευκαιρίες σε
γυναίκες και άνδρες, κορίτσια και αγόρια.

• Να προαγάγουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Συνεπώς, υιοθετούμε τις διατάξεις των Αρχών για την Ενδυνάμωση των Γυναικών, Ισότητα Σημαίνει 
Εργασία – Equality Means Business, που δημιουργήθηκαν και κοινοποιήθηκαν από την Οντότητα των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών (UN Women), καθώς και 
το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών. Αυτές οι αρχές παρουσιάζουν επτά βήματα που μπορούν 
να ακολουθήσουν επιχειρήσεις και άλλοι φορείς για την πρόοδο και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Μεταχειριζόμαστε ισότιμα τις γυναίκες και τους άνδρες όχι μόνο γιατί αυτό είναι το σωστό, αλλά και 
γιατί ωφελεί τις επιχειρήσεις. Η πλήρης συμμετοχή των γυναικών στις επιχειρήσεις και στην ευρύτερη 
κοινότητα είναι μια λογική επιχειρηματική κίνηση τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον. Μια ευρεία 
έννοια βιωσιμότητας και εταιρικής ευθύνης που ασπάζεται την ενδυνάμωση των γυναικών ως 
θεμελιώδη στόχο θα μας ωφελήσει συνολικά. Τα επτά βήματα των Αρχών Ενδυνάμωσης των Γυναικών 
θα μας βοηθήσουν να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες.

Προσκαλούμε τα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων να συνασπιστούν μαζί μας και να χρησιμοποιήσουν 
τις Αρχές ως οδηγό για ενέργειες στις οποίες όλοι μπορούμε να προβούμε στον χώρο εργασίας, στην 
ευρύτερη αγορά και στην κοινότητα, ώστε να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες και να ωφελήσουμε τις 
επιχειρήσεις και τις κοινωνίες μας. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να χρησιμοποιούμε 
αναλυτικά δεδομένα ανά φύλο στις αναφορές μας για τη βιωσιμότητα, ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να ενημερώνονται για την πρόοδό μας.

Όνομα Διευθύνοντος συμβούλου: 

Επωνυμία εταιρείας: 

Ημερομηνία: Υπογραφή Διευθύνοντος συμβούλου: 

* Χρησιμοποιήστε την πιο πρόσφατη δωρεάν έκδοση του Adobe Acrobat Reader για “συμπλήρωση και υπογραφή”.

 

Δήλωση υποστήριξης Διευθύνοντος συμβούλου αναφορικά με τις Αρχές για 
την Ενδυνάμωση των Γυναικών

Ως ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων από όλον τον κόσμο, εκφράζουμε την υποστήριξή μας για την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, ώστε:


