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Δελτίο Τύπου
Η AbbVie υπογράφει τη Χάρτα Διαφορετικότητας
Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021. Τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 η AbbVie υπέγραψε τη Χάρτα
Διαφορετικότητας, μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΚΕΑΝ -Κύτταρο
Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων και του Diversity Charter Greece, για την προώθηση
της Διαφορετικότητας στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Με αυτή την υπογραφή επιβεβαιώνεται
έμπρακτα η προσήλωση της AbbVie στον σεβασμό, την ισότητα, τη διαφορετικότητα
και τη συμπερίληψη, χωρίς αποκλεισμούς ή διακρίσεις που αφορούν το φύλο, την
ταυτότητα φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το χρώμα του δέρματος, την ηλικία, την
εθνικότητα ή οποιαδήποτε μορφής αναπηρία.
Η AbbVie είναι μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία, ένας σύγχρονος Οργανισμός με το
βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ο οποίος καθημερινά, εργάζεται για τη βελτίωση της υγείας
και της ζωής των ανθρώπων. Στην AbbVie αποτελεί προτεραιότητα η κατάρριψη
στερεοτύπων και η διατήρηση υψηλών προτύπων στο εργασιακό περιβάλλον όπου όλοι οι
εργαζόμενοι διαθέτουν πρόσβαση στα ίδια εργαλεία ανάπτυξης, σε ίσες ευκαιρίες και
κίνητρα. Η AbbVie δίνει έμφαση ώστε κάθε εργαζόμενος να είναι ο εαυτός του και να
αναγνωρίζεται η αξία του στον χώρο εργασίας, ενώ διασφαλίζει ώστε να προλαμβάνονται
φαινόμενα διακρίσεων ή αποκλεισμού από τη λήψη αποφάσεων. Στην AbbVie είναι
αδιαπραγμάτευτη αξία η ανοικοδόμηση ουσιαστικών σχέσεων εμπιστοσύνης και
αλληλοσεβασμού μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης, απαραίτητη συνθήκη για την
δημιουργία μίας συνεκτικής ομάδας με κοινούς στόχους, όραμα και αξίες, όπου όλοι ισότιμα
διατυπώνουν τεκμηριωμένα τις απόψεις τους και συμβάλλουν στην πρόοδο της εταιρείας.
Ο Άκης Αποστολίδης, Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος της AbbVie και ο Θωμάς
Κούγκουλος, HR Director της AbbVie με αφορμή την υπογραφή της Χάρτας
Διαφορετικότητας δήλωσαν: "Για την AbbVie το μέλλον είναι ο σεβασμός στη
διαφορετικότητα και στις ίσες ευκαιρίες. Η φιλοσοφία μας διέπεται από τη συνεχή προσπάθειά
μας να αναγνωρίζουμε και να προλαβαίνουμε κάθε είδους ασυνείδητη προκατάληψη. Είναι μία
νοοτροπία που ακουμπά στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της AbbVie. Η αναγνώριση της
διαφορετικότητας είναι το κύτταρο της εταιρείας μας και έχει σημασία για τους ασθενείς μας.
Για να αγγίξουμε την καινοτομία, ώστε οι ασθενείς μας να απολαμβάνουν την καλύτερη δυνατή
φροντίδα με καινοτόμα φάρμακα, απαιτείται ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα οι οποίες
προκύπτουν μέσα από ένα ευρύ φάσμα απόψεων, διαφορετικών τρόπων σκέψης και
προσεγγίσεων. Γνωρίζουμε ότι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας επιτυγχάνεται χάρη στην
αποδοχή, στον σεβασμό, στη διαφάνεια και στην αξιοποίηση όλων των δυνάμεών μας. Ό,τι
κάνουμε δεν είναι εύκολο, αλλά επιμένουμε γιατί αυτό που επιτυγχάνουμε εμπνέει ελπίδα και
αλλάζει ζωές, καθημερινά".
Ο Πρόεδρος του ΚΕΑΝ και Ιδρυτής του Diversity Charter Greece, Σταύρος Μηλιώνης, με
αφορμή την υπογραφή της AbbVie δήλωσε ότι: «Η φαρμακευτική εταιρία AbbVie,
αποδεικνύει και έμπρακτα στην ελληνική επιχειρησιακή αγορά, μία από τις βασικές αξίες της
λειτουργίας της, αυτή του σεβασμού της διαφορετικότητας και της ίσης πρόσβασης,
υπογράφοντας τη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις. Είμαστε ιδιαίτερα
χαρούμενοι όταν επιχειρήσεις που πραγματώνουν στην καθημερινή τους λειτουργία τις αρχές
της υγιούς ένταξης διαφορετικών εργαζομένων γίνονται μέλη της Χάρτας και είμαστε σίγουροι
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ότι η υπογραφή θα είναι μόνο η αφετηρία πολλών και σημαντικών δράσεων σε αυτήν την
κατεύθυνση».

Σχετικά με την AbbVie
Η AbbVie είναι μία παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία προσανατολισμένη στην έρευνα. Δέσμευσή
της αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων, προηγμένων θεραπειών για μερικές από τις πιο σύνθετες και
σοβαρές ασθένειες παγκοσμίως. Αποστολή της εταιρείας είναι να αξιοποιήσει την εμπειρία της, τους
αφοσιωμένους ανθρώπους της και τη μοναδική προσέγγισή της στην καινοτομία, ώστε να βελτιώσει
σημαντικά τις θεραπείες σε πέντε τομείς, Ανοσολογία, Αιματολογία, Οφθαλμολογία, Νευρολογία και
Αισθητική Ιατρική. Περισσότεροι από 47.000 άνθρωποι της AbbVie εργάζονται καθημερινά σε όλον
τον κόσμο για να εξελίξουν τις θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς παγκοσμίως.
Σχετικά με τη Χάρτα Διαφορετικότητας
Η Χάρτα Διαφορετικότητας, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της
Διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2019. Η Ελλάδα έγινε η 23η χώρα που
υπεγράφη η Χάρτα. Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της
ισότητας των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.
Στη χώρα μας η Χάρτα Διαφορετικότητας υλοποιείται από το ΚΕΑΝ -Κύτταρο Εναλλακτικών
Αναζητήσεων Νέων.

