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Πραγματοποιήθηκε σήμερα με μεγάλη επιτυχία στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στη Λευκωσία, το
Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) με θέμα «Reporting Corporate Responsibility and
Sustainability». Το Συνέδριο διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), αρμόδια Αρχή για την προώθηση της ΕΚΕ στην Κύπρο, σε
συνεργασία με το νεοϊδρυθέν Επιχειρηματικό Δίκτυο ΕΚΕ Κύπρου (CSR Cyprus).
Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων και κυρίως των εκπροσώπων
της επιχειρηματικής κοινότητας στην Κύπρο για τις εξελίξεις που αφορούν σε θέματα ΕΚΕ τόσο σε
εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενημέρωση των επηρεαζόμενων
επιχειρήσεων ως προς τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας με την οποία έχει υιοθετηθεί και στην Κύπρο η
Οδηγία 2014/95/ΕΕ, η οποία καθιστά πλέον υποχρεωτική τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών
πληροφοριών από μεγάλες οντότητες δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων επιχειρήσεων και
ομίλων εταιρειών με πέραν των 500 υπαλλήλων. Πέραν των νομικών υποχρεώσεων, οι επιχειρήσεις
ενημερώθηκαν επίσης για τα διάφορα εργαλεία και μεθοδολογίες που είναι διαθέσιμα σε διεθνές
επίπεδο, για την υιοθέτηση πρακτικών ΕΚΕ και την ετοιμασία των σχετικών Απολογισμών
Βιωσιμότητας. Χαρακτηριστικά αναφέρονται το πρότυπο ISO26000, το Παγκόσμιο Σύμφωνο των
Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact) και το Global Reporting Initiative (GRI).
Στο χαιρετισμό του, εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών, ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ ΕΠΣΑ
επεσήμανε τη σημαντικότητα της ΕΚΕ ως ένα αξιόπιστο εργαλείο για την αντιμετώπιση, όχι μόνο των
επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, αλλά και των ευρύτερων κοινωνικών και περιβαλλοντικών
προκλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η ΕΚΕ αφορά ένα συνεχή διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς, σε μία προσπάθεια διασφάλισης της
διαφάνειας, της εμπιστοσύνης και γενικότερα των αξιών τις οποίες πρεσβεύει και υπηρετεί ο κάθε
οργανισμός, τόνισε στην παρέμβασή του ο κ. Αλέξανδρος Αντωναράς, Πρόεδρος του CSR Cyprus. Δεν
είναι μία περιστασιακή πρακτική, δεν αφορά φιλανθρωπίες, εμπορικές χορηγίες και δημόσιες σχέσεις,
αλλά είναι μία επένδυση που μακροπρόθεσμα, μέσα από μία στρατηγική προσέγγιση των θεμάτων
βιωσιμότητας, μπορεί να αποφέρει οφέλη στις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Τη θετική αυτή συσχέτιση μεταξύ της μακροπρόθεσμης οικονομικής επίδοσης και της ενσωμάτωσης
αρχών βιωσιμότητας στη στρατηγική των επιχειρήσεων, παρουσίασε στην παρέμβασή του ο κ. Ιωάννης
Ιωάννου, καθηγητής Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας του London Business School, στη

βάση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Πρακτικές κατευθύνσεις για την υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών της ΕΚΕ αλλά και για την
ετοιμασία Απολογισμών Βιωσιμότητας, έδωσαν με τις παρουσιάσεις τους εκπρόσωποι της ίδιας της
επιχειρηματικής κοινότητας και συγκεκριμένα των εταιρειών LOGICOM και Tσιμεντοποιία Βασιλικού.
Το Συνέδριο στηρίχθηκε από το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ, τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης και το Σύνδεσμο
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, ενώ το παρόν τους σε αυτό έδωσαν εκπρόσωποι της επιχειρηματικής
κοινότητας, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι του τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου καθώς και
εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων του δημόσιου και ευρύ δημόσιου τομέα.

