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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
27/4/2021 

  

 
Οι Πρόσκοποι υπογράφουν τη Χάρτα Διαφορετικότητας 

 
 
Οι Πρόσκοποι, πιστοί στη δέσμευσή τους για ένα κόσμο χωρίς ανισότητες, με ίσες ευκαιρίες, με σεβασμό 
στη διαφορετικότητα και ως υπερήφανοι πρεσβευτές των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, 
υπέγραψαν τη Χάρτα Διαφορετικότητας. 
 
Η Χάρτα Διαφορετικότητας, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της 
διαφορετικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2019, σε συνέχεια 
του ευρωπαϊκού προγράμματος DIMAIN. 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. Η Χάρτα Διαφορετικότητας προωθείται σε κάθε χώρα-μέλος της Ε.Ε. 
 
Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, η μεγαλύτερη και μακροβιότερη παιδαγωγική εθελοντική κίνηση για νέους 
στην Ελλάδα με 25.000 μέλη σε κάθε γωνιά της χώρας, εφαρμόζει έμπρακτα και τους τους έξι πυλώνες της 
διαφορετικότητας (φύλο, ηλικία, φυλή / χρώμα, αναπηρία, εθνοτική καταγωγή, σεξουαλικός 
προσανατολισμός) μέσα από το προσκοπικό τους πρόγραμμα και αποτελεί τον πρώτο εθελοντικό 
παιδαγωγικό Οργανισμό στη χώρα που προχώρησε στην υπογραφή της Χάρτας. Η ένταξη των Προσκόπων 
στη Χάρτα Διαφορετικότητας της Ελλάδας επιβεβαιώνει τη 111ετή δέσμευσή τους για μία κοινωνία χωρίς 
φραγμούς και ανισότητες, ενώ παράλληλα θέτει μία πρόσκληση και σε άλλες εθελοντικές οργανώσεις και 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Προσκόπων προς αυτή την 
κατεύθυνση.  
 
Η υπογραφή της Χάρτας πραγματοποιήθηκε από τον Χριστόφορο Μητρομάρα (Γενικός Έφορο Ελλήνων 
Προσκόπων) και Σταύρο Μηλιώνη (Πρόεδρος ΚΕΑΝ & Ιδρυτής Diversity Charter Greece). 
 
Ο Γενικός Έφορος των Ελλήνων Προσκόπων Χριστόφορος Μητρομάρας δήλωσε: «Ο Προσκοπισμός είναι μία 
Κίνηση ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους νέους να επιτύχουν και να 
αναπτύξουν πλήρως τις σωματικές, πνευματικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και πνευματικές τους 
δυνατότητες, ώστε να ενδυναμωθούν για να είναι υπεύθυνοι και ενεργοί παγκόσμιοι πολίτες, που 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Από την ίδρυσή της η Προσκοπική Κίνηση 
πραγματεύτηκε ζητήματα διαφορετικότητας, τα οποία περιλαμβάνουν το φύλο, την κοινωνική τάξη, τη φυλή 
και την εθνικότητα. Έτσι, δίνει τη δυνατότητα στους νέους και τους ενήλικες να κατανοήσουν και να 
αποκτήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες για να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα του να ζουν σε έναν 
διαπολιτισμικό και πολυπολιτισμικό κόσμο, όπου πρέπει να κυριαρχεί ο σεβασμός και η αναγνώριση της 
διαφορετικότητας.» 
 
Με τη σειρά του ο Πρόεδρος του ΚΕΑΝ & Ιδρυτής Diversity Charter Greece, Σταύρος Μηλιώνης, κατά την 
υπογραφή της Χάρτας, δήλωσε: «Η συμμετοχή του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων στη Χάρτα 
Διαφορετικότητας είναι για εμάς μεγάλη χαρά καθώς δίνει προστιθέμενη αξία στο όλο μας έργο. Τα παιδιά, 
οι έφηβοι και οι νέοι άνθρωποι που γαλουχούνται με τις αρχές του προσκοπισμού, πρωταγωνιστής αυτών ο 
σεβασμός της Διαφορετικότητας σε όποια μορφή και εκδήλωσή της, είναι εκείνοι που θα πραγματώσουν το 
σεβασμό στο διαφορετικό και θα επιτύχουν την αρμονική ένταξη. Η Προσκοπική Κίνηση θα είναι για εμάς 
πολύτιμος συνεργάτης και αρωγός στην εδραίωση ενός περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών για όλους. Τους 
καλωσορίζουμε θερμά» 
 

https://scouts4sdgs.gr/
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/diversity-charters-eu-country_en


2 

 

Οι θεμελιώδεις Αρχές της Προσκοπικής Κίνησης συμπεριλαμβάνουν το περιεχόμενο της Χάρτας 
Διαφορετικότητας και με την προσυπογραφή της αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για: 

• Την περαιτέρω βελτίωση διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη τη διαφορετικότητα και προάγουν 
την ισότητα, τον αμοιβαίο σεβασμό, την αποδοχή και την κοινωνική συνοχή. 

• Την οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των εθελοντών - μελών του Οργανισμού αλλά 
και των εργαζομένων της Κεντρικής Διοίκησης, που στηρίζεται σε αυτές τις αρχές, καθώς και την 
κατάρτιση στελεχών που συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων. 

• Την ευαισθητοποίηση και άλλων ελληνικών Οργανισμών σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από 
την εφαρμογή μιας πολιτικής πολυμορφίας στον χώρο που δραστηριοποιούνται. 

 
Στη χώρα μας η Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις υλοποιείται από το ΚΕΑΝ - Κύτταρο 
Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων. 
 
Περισσότερα για τους Έλληνες Προσκόπους μπορείτε να βρείτε στο www.gineproskopos.gr και για τη Χάρτα 
Διαφορετικότητας στο https://diversity-charter.gr/  
 

-ΤΕΛΟΣ- 

 
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) 
Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και συμμετέχει στον Παγκόσμιο Οργανισμό της Προσκοπικής Κίνησης, με 
εκατομμύρια μέλη σε όλο τον κόσμο, χωρίς καμία διάκριση φυλής, γλώσσας, θρησκείας, εθνικότητας. Σκοπός του είναι 
η διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων με την προσκοπική μεθοδολογία, στην οποία περιλαμβάνονται η υπαίθρια 
ζωή, το ομαδικό παιχνίδι, η αυτενέργεια και η αυτό-εκπαίδευση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κοινωνική οργάνωση 
στην Ελλάδα, αριθμώντας σήμερα περισσότερα από 25.000 μέλη σε όλη τη χώρα. Το Σ.Ε.Π. ιδρύθηκε το 1910, 
συμπληρώνει δηλαδή το 2021, 111 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και συστηματικής προσφοράς στην ελληνική 
κοινωνία. Είναι μια κίνηση για τους σημερινούς νέους, τους αυριανούς πολίτες, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
προκλήσεις προκρίνοντας την ενεργό συμμετοχή και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής 
ζωής.  
 

 
Επικοινωνία με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων: 
Κωνσταντίνος Εφραιμίδης  
(Εθελοντής, Σύμβουλος Επικοινωνίας ΔΣ/ΣΕΠ) 
Τηλ.: 2169007246 / 6945290509 
E-mail: pr@sep.org.gr / mediarelations@sep.org.gr   
Διεύθυνση: Πτολεμαίων 1, Παγκράτι 11635 
URL: www.gineproskopos.gr / www.scouts4sdgs.gr / www.sep.org.gr  
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