
“To πρόγραμμα Target Gender Equality μας προσέφερε σημαντική γνώση καθώς και
τη δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών με άλλες επιχειρήσεις, με τις οποίες μοιραζόμαστε
την επιθυμία να επιταχύνουμε την πρόοδο στο θέμα προώθησης της ισότητας των
γυναικών στην εργασία.”

Χριστίνα Αλογογιάννη, Group Employee Engagement Manager και  Αίγλη
Τουρίμπαμπα, Culture & Engagement Specialist
Όμιλος ΤΙΤΑΝ



“Το πρόγραμμα μας προσέφερε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για πιο στοχευμένες
πολιτικές για την Ισότητα Φύλων στις επιχειρήσεις. Η ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών
με τις συμμετέχουσες εταιρείες και συναδέλφους μάς ενέπνευσε ακόμα περισσότερο να
διευρύνουμε τους ορίζοντές μας ώστε να δημιουργήσουμε νέες διαδικασίες αλλά και να
βελτιώσουμε τις ήδη υπάρχουσες. Τέτοια προγράμματα δομημένα και με πλούσιο υλικό
είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα για τις επιχειρήσεις και τα στελέχη. Αυτό που μένει είναι να
περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη!" 

Σμαραγδή Ταλάκη, Head of Human Resources
InterMed & UNI-PHARMA



“Η παροχή ίσων ευκαιριών στην εργασία αναδεικνύεται ως μια από τις 
 σύγχρονες επιχειρηματικές προτεραιότητες. Στη δεδομένη αυτή συγκυρία η
εμπεριστατωμένη ενημέρωση από το Global Compact Network Hellas
συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη ουσιαστικών βημάτων προόδου στην
ισότητα των δύο φύλων, καθώς και στην ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων .”

Κατερίνα Κατσούλη , ESG and Sustainability Director
Grant Thornton Greece



“Το πρόγραμμα βοήθησε στην εις βάθος κατανόηση του θέματος
της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο και της έννοιας της
συμπερίληψης, και πως αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την
σταδιακή αλλαγή της κουλτούρας ενός οργανισμού.”

Μαρία Τσιαδή, Γενική Διευθύντρια
Global Sustain 



“Ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα σε ερεθίσματα, γνώσεις και βέλτιστες
πρακτικές για τον σχεδιασμό στοχευμένων ενεργειών στο πλαίσιο της
προώθησης της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο. Παράλληλα,
ένα υπέροχο δίκτυο αλληλεπίδρασης και συνεργασίας!” 

Λουίζα Γρηγοράκου, Learning & Development Manager
Quest Holdings



“Ενημερωθήκαμε για ενδιαφέρουσες δράσεις που θα μπορούσαν να
προσαρμοστούν στο δικό μας περιβάλλον. Ανακαλύψαμε νέα κανάλια και
πηγές πληροφοριών για να αντλήσουμε ιδέες, ακόμη και να ζητήσουμε
κατεύθυνση.”

Στελίνα Μπαλαμώτη, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ



"Η ΔΕΗ είναι μια εταιρεία που παραδοσιακά υποστηρίζει και υλοποιεί με σεβασμό και
ενσυναίσθηση δράσεις για την Ισότητα των Φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών στο
πλαίσιο διαμόρφωσης ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος εργασίας με ίσες ευκαιρίες προς
όλους. Το Πρόγραμμα Target Gender Equality, μέσα από τη δυνατότητα παρακολούθησης
διαδικτυακών live sessions και πρόσβασης σε μεγάλο εύρος εκπαιδευτικού υλικού, μας
βοήθησε στο να κάνουμε μια αξιολόγηση του πού βρισκόμαστε ως προς τις πολιτικές και τις
πρακτικές μας γύρω από την έμφυλη ισότητα, να θέσουμε φιλόδοξους στόχους για το
βραχυπρόθεσμο μέλλον και να δημιουργήσουμε ένα στοχευμένο πλάνο δράσεων βελτίωσης
για ένα καλύτερο μέλλον για τους εργαζομένους μας χωρίς διακρίσεις."

Νατάσα Ξυδού, Recruitment & Learning Director
 ΔΕΗ Α.Ε.



“Για να διασφαλίσουμε ένα μέλλον όπου η ισότητα των φύλων θα είναι δεδομένη
και όχι θέμα συζήτησης για τις επόμενες γενιές, πρέπει να κάνουμε αλλαγές τώρα.
Αλλαγές στην κουλτούρα, τις επιχειρήσεις, τα κράτη, την οικογένεια. Αλλαγές σε
όλα τα συστήματα. Πρωτοβουλίες όπως το Target Gender Equality είναι
καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου.”

 Βαρβάρα Ταμπακουλάκη, Senior, ESG & Sustainability
 Grant Thornton Greece 



“H συμμετοχή της εταιρείας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Target Gender Equality
ενίσχυσε περαιτέρω τις σχετικές δεσμεύσεις μας και συνεισέφερε στο να τεθούν
φιλόδοξοι στόχοι ως προς την ισότητα των φύλων και το γυναικείο Leadership.
Εξαιρετικά χρήσιμο το network που δημιουργείται ανάμεσα στις συμμετέχουσες
εταιρείες και το UNGC που μοιράζονται τις ίδιες προτεραιότητες για τη γυναικεία
ενδυνάμωση.”

Γαβριέλα Αναγνώστου, Human Resources Manager
Neptune Lines



‘’Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Target Gender Equality ήταν
ιδιαίτερα επωφελής, προσέφερε ένα δομημένο πλαίσιο δράσεων και
βέλτιστών πρακτικών που έχουν εφαρμόσει Οργανισμοί το οποίο θα μας
βοηθήσει στην βελτίωση των υπαρχόντων πολιτικών μας."

Νικόλαος Στρατής, Recruitment & Succession Planning Manager
Intracom Telecom 



"Το πρόγραμμα Target Gender Equality ανέδειξε τη σημασία προώθησης ενός
ισότιμου και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος, μέσω συνεχούς αξιολόγησης
φιλόδοξων και ρεαλιστικών πρωτοβουλιών. Δημιουργούμε ένα περιβάλλον
χωρίς αποκλεισμούς και είμαστε ενθουσιασμένοι γι' αυτό."

Θεόδωρος Κατσίκης, People Experience & Intelligence Director
MYTILINEOS



“Πολλοί είναι οι λόγοι που θεωρώ ότι πρέπει κάθε οργανισμός να
συμμετέχει στο πρόγραμμα Target Gender Equality. Πρωταρχικός, αλλά όχι
μοναδικός, αποτελεί η χρήση του Εργαλείου Ανάλυσης Χάσματος των
Φύλων WEPs, το οποίο μας βοήθησε να κατανοήσουμε που βρισκόμαστε
ως Όμιλος σχετικά με την ισότητα των φύλων, να εντοπίσουμε τα δυνατά
μας σημεία και τους τομείς προς βελτίωση.”

 Λιάνα Κοροβέση, Executive Assistant
 Όμιλος Quest



“Η συμμετοχή του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο πρόγραμμα Target Gender Equality μας
έδωσε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε τις γνώσεις μας στα θέματα ισότητας των
φύλων, να αξιολογήσουμε την μέχρι τώρα επίδοσή μας, μέσω του εργαλείου
WEPs Gender Gap Analysis Tool αλλά και να θέσουμε ακόμη πιο φιλόδοξους
στόχους προκειμένου να συμβάλλουμε και εμείς πιο αποτελεσματικά στην
επίτευξη του ΣΒΑ 5.5, που αναφέρεται στην ισότιμη εκπροσώπηση και
συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους.”

Σοφία Παπαμάρκου, Senior Sustainability & CSR Expert
Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ



“ Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Target Gender Equality υπήρξε μια μοναδική
και πολύτιμη ευκαιρία να μοιραστούμε οπτικές και πρωτοβουλίες για να πάμε
μπροστά το στόχο της Ισότητας των φύλων με ανθρώπους και οργανισμούς
που μοιράζονται το πάθος μας για μια κοινωνία και μια αγορά χωρίς
διακρίσεις.”

Θάνος Αχείλας, Associate, ESG & Sustainability 
Grant Thornton Greece 



“Η εταιρεία αποκόμισε αρκετά από τα οφέλη του προγράμματος
Target Gender Equality καθώς υπήρξε στοχοθέτηση για τα επόμενα
βήματα με συγκεκριμένες καλές πρακτικές οδηγώντας την εταιρεία
μας σε ένα πιο παραγωγικό μέλλον.”

Αγλαΐα Αλεξιάδου, Οικονομική Διεύθυνση
ΜΓ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΑΕ


