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Όραμα Βιώσιμης Ανάπτυξης
Να λειτουργούμε ως καταλύτης για την οικονομική ανάπτυξη, 

να προωθούμε την ισότητα και να ενδυναμώνουμε πολίτες και επιχειρήσεις, 

με την τεχνολογία και τις υπηρεσίες μας



• Πολιτικές & πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση 
της γυναίκας μέσα στην εταιρεία & στις κοινωνίες 
που δραστηριοποιούμαστε

• Περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες για όλους, με  
στήριξη για καριέρα και προσωπική ζωή

• Έμφαση στη διαφορετικότητα γιατί ενισχύει τη 
δυνατότητά μας να καινοτομούμε

• Στόχος μας να αναγνωριστούμε ως η εταιρία 
τηλεπικοινωνιών με τη μεγαλύτερη επίδραση στην 
επίτευξη των στόχων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου και του στόχου 
για την ενδυνάμωση των γυναικών.   

Έχουμε εντάξει την ενδυνάμωση των γυναικών στη στρατηγική 
μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη
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Στη Vodafone Ελλάδας:

• 47% των εργαζομένων γυναίκες

• Το 34% των διευθυντικών στελεχών γυναίκες

• Ίδια αμοιβή/αποδοχές για την ίδια εργασία

• 16 επιπλέον εβδομάδες πλήρως αμειβόμενης 
άδειας, πέρα από τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία 

• Αναπτυξιακές δράσεις Lean in circles για γυναίκες

• Επάνοδο στην αγορά εργασίας γυναικών που 
άφησαν την καριέρα τους λόγω οικογένειας με το 
Vodafone ReConnect

Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ρόλου των 
γυναικών στην οικονομία και κοινωνία
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• Υποστήριξη καμπάνιας HeforShe του ΟHE για 
την ενδυνάμωση των γυναικών

• Πρόγραμμα Αγκαλιά στην Κοινωνία που 
υποστηρίζει μικρές αλλά επείγουσες ανάγκες 
γυναικείων οργανώσεων σε 18 πόλεις

• Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone: προσθήκη 
εξειδικευμένων εξετάσεων για γυναίκες 

• Προγράμματα εκπαίδευσης για πρόσφυγες, 
συμπεριλαμβανομένων και κοριτσιών ή γυναικών 

∆ημιουργούμε αξία στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε 
με έμφαση στη γυναίκα
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Πιστεύουμε ότι η ισότητα των 

φύλων είναι ζήτημα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και ως τέτοιο 

μας επηρεάζει όλους. 

Όλοι μπορούμε να 

επωφεληθούμε σε κοινωνικό, 

πολιτικό & οικονομικό επίπεδο 

από την ισότητα των φύλων και 

την ενδυνάμωση των γυναικών.


