
  104 105   

ΑΦΟΣΊΩΣΗ ΣΤΗΝ 
ΚΟΊΝΩΝΊΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
«ΑΤΖΈΝΤΑ 2030» ΜΕ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΘΕΣΠΙΣΕΙ ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ

ΗΛΊΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΊΑ ΔΕΠΕ

ρα σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα. 
Ένα τέτοιο πεδίο είναι η θέσπιση χρημα-
τικών βραβείων σε σχολεία της πόλης μας 
για τον άριστο των αρίστων μαθητή / τρια. 
Η αριστεία αποτελεί για την Ηλίας Νεο-
κλέους και Σια ΔΕΠΕ μία έννοια κορυφαίας 
σημασίας που διαπνέει το σύνολο των δρα-
στηριοτήτων της, από την πολιτική προ-
σλήψεων έως την παροχή, στη συνέχεια, 
νομικών υπηρεσιών. Είναι, συνεπώς, λογικό 
επακόλουθο να αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της πολιτικής εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης που ακολουθούμε η προσπάθεια 
ενθάρρυνσης της αριστείας και η εμπέδωση 
κλίματος ευγενούς άμιλλας μεταξύ των πο-
λιτών αλλά και των επαγγελματιών.
Μια άλλη δράση εταιρικής ευθύνης της 
εταιρείας μας, είναι η συνεργασία με πανε-
πιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού 
για interns. Αντιλαμβανόμαστε την επαφή 
με την ακαδημαϊκή κοινότητα, δηλαδή με 
τα φυτώρια των μελλοντικών επαγγελ-
ματιών, ως ιδιαίτερα σημαντική. Γι’ αυτό 
καταβάλλουμε ιδιαίτερες προσπάθειες να 
παράσχουμε στους interns που απασχολού-
με πραγματικές επαγγελματικές εμπειρίες 
οι οποίες εμπλουτίζουν την προσωπικότητά 
τους, ενισχύουν την ακαδημαϊκή τους πα-
ρουσία και τους καθιστούν πιο έτοιμους να 
εισέλθουν στην αγορά εργασίας.
Η αιμοδοσία είναι επίσης μια δραστηρι-
ότητα που αποτελεί τμήμα της εταιρικής 
κοινωνικής πολιτικής μας. Θεωρούμε εξαι-
ρετικά σημαντική για το κοινωνικό σύνολο 
την εμπέδωση της νοοτροπίας αιμοδότη, 
καθώς η ενίσχυση των τραπεζών αίματος 
είναι κρίσιμος παράγων που συμβάλλει στη 
διάσωση της ζωής πολλών συμπολιτών μας, 
καθημερινά.
Μια ακόμη δράση μας υπήρξε η συγκέ-
ντρωση χρηματικών ποσών σε ραδιομαρα-
θώνιους. Έχοντας υπόψιν τη μεγάλη δυνα-
μική του μέσου του ραδιοφώνου, προσπα-
θούμε να την αξιοποιήσουμε προς όφελος 
κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη. 
Μέρος της πολιτικής μας υπήρξε και η 
συμμετοχή πέραν των 30 μελών του προσω-
πικού της Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ 
στο Διεθνές Run in Color 5 χιλιομέτρων, 
το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό 
στις 13 Οκτωβρίου 2018 στα πλαίσια της 
μεγάλης διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης 
«Lemesia 2018”. Όλα τα έσοδα διατέθηκαν 
στο Ίδρυμα ELPIDA, το οποίο παρέχει 
οικονομική και ψυχολογική στήριξη στα 
παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία και τις οι-
κογένειές τους, καθώς και δωρεάν δωμάτια 
για οικογένειες νοσηλευόμενων παιδιών στη 
Μονάδα Καρκίνου Παιδικής Ηλικίας του 
Μακάρειου Νοσοκομείου.
Επίσης, υπήρξαμε αργυροί χορηγοί του 
Φεστιβάλ Reflect 2019, του μεγαλύτερου 

φεστιβάλ στη Νότια Ευρώπη και τη Μέση 
Ανα-τολή για την προβολή μελλοντικών 
εξελίξεων και επιτευγμάτων σχετικά με τις 
επενδύσεις και την προώθηση της καινοτο-
μίας. Η εκδήλωση εξελίχθηκε γύρω από θέ-
ματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η 
τεχνολογία επηρεάζει την καθημερινότητά 
μας, συ-μπεριλαμβανομένων των συζητήσε-
ων για την αειφορία και τη φυσική ενέργεια, 
την τεχνητή νοημοσύνη και την κλιματική 
αλ-λαγή. Είμαστε υπερήφανοι για την υπο-
στήριξη που παρείχαμε καθώς συμβάλαμε 
ουσιωδώς στη διάδοση των σχετικών πλη-
ρο-φοριών και στην εξοικείωση του κοινού 
με αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα για 
το μέλλον της κοινωνίας μας.
Επιπλέον η Ηλίας Νεοκλέους & Σία 
ΔΕΠΕ είναι από τους κύριους υποστηρικτές 
της Retro Computing & Gaming (RCG), 
η οποία ίδρυσε και από τον Οκτώβριο 
του 2018, λειτουργεί το Πρώτο Μουσείο 
Ιστορίας Υπολογιστών στην Κύπρο. Μέσω 
του RCG και του Μουσείου, καθώς και των 
ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους 
τα παιδιά μας μπορούν να μάθουν για το 
παρελθόν και, κυρίως, να εκπαιδευτούν και 
να διαδραματίσουν ένα ρόλο στο μελλοντι-
κό τεχνολογικό γίγνεσθαι. Πιστεύουμε ότι 
αυτό θα εμπνεύσει τη δημιουργικότητά τους 
και την επιθυμία τους να δημιουργήσουν 
έναν καλύτερο κόσμο για όλους και θα τους 
εμφυσήσει ένα μοναδικό αίσθημα αυτοπε-
ποίθησης και σεβασμού της πνευματικής 
ιδιοκτησίας.
Πώς εισπράττουν τα στελέχη σας και οι 
εργαζόμενοι στην εταιρεία σας τη συμ-
μετοχή σε δραστηριότητες κοινωνικής 
ευθύνης;
Τα στελέχη μας και οι εργαζόμενοί μας, 
ενθαρρύνονται συστηματικά να συνεκτιμούν 
στην εργασία και την εν γένει παράσταση 
και συμπεριφορά τους, την ευαισθησία και 
τον σεβασμό προς την κοινωνία. Ο ενθου-

σιασμός με τον οποίο υποδέχονται τις προ-
σκλήσεις για τις αντίστοιχες δραστηριότη-
τες, η ανάληψη πρωτοβουλιών καθώς και η 
αθρόα και αυθόρμητη συμμετοχή / συμβολή 
τους σε αυτές, είναι μια ισχυρή επιβεβαίω-
ση της ορθότητας των επιλογών που έχουμε 
κάνει στον συγκεκριμένο τομέα.
Η ίδια η κοινωνία πώς εισπράττει αυτές 
τις δραστηριότητες; 
Είμαστε ευτυχείς καθώς διαπιστώνουμε ότι 
η ανταπόκριση του κοινού στις σχετικές 
δραστηριότητές μας είναι κάτι παραπάνω 
από θετική. Η αλληλεπίδρασή μας με κοι-
νωνικούς φορείς και οι δίαυλοι επικοινωνίας 
που εξασφαλίζουν τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, επιβεβαιώνουν με εμφαντικό 
τρόπο αυτήν τη διαπίστωση.
Σε ποια περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
ζητήματα θεωρείτε ότι θα πρέπει να 
δοθεί έμφαση μέσω ενεργειών Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης;
Οι μελλοντικές γενιές έχουν δικαίωμα να 
ζήσουν σε ένα βιώσιμο και υγιεινό περι-
βάλλον, σε μια κοινωνία συνεκτική με όσο 
το δυνατόν λιγότερες παθογένειες και 
χάσματα μεταξύ των μελών της. Θεωρού-
με λοιπόν ότι οι ενέργειες ΕΚΕ πρέπει 
να συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των 
στόχων. Η αειφόρος ανάπτυξη πρέπει να 
είναι στο επίκεντρο των δράσεων. Παρα-
δείγματα είναι η συμβολή στη βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής μέσα από δράσεις που 
αναφέρονται στην εκπαίδευση, υγεία και 
περίθαλψη καθώς και η ανάληψη δράσεων 
που θα εξηγούν στους πελάτες αλλά και 
στους εξωτερικούς συνεργάτες πώς θα πρέ-
πει να ενεργούν στο πλαίσιο της βιώσιμης 
ανάπτυξης.

«Οι μελλοντικές γενιές 
έχουν δικαίωμα να ζή-
σουν σε ένα βιώσιμο και 
υγιεινό περιβάλλον, σε 

μια κοινωνία συνεκτική με όσο το δυνατόν 
λιγότερες παθογένειες και χάσματα μεταξύ 
των μελών της», δηλώνει ο Ηλίας Νεοκλέ-
ους, Διευθύνων Συνεταίρος της ομώνυμης 
δικηγορικής εταιρείας αναφερόμενος στις 
δράσεις που αναπτύσσει προς αυτή την 
κατεύθυνση. Η εταιρεία Ηλίας Νεοκλέους 
& Σια ΔΕΠΕ έχει αναλάβει αρκετές πρω-
τοβουλίες με ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό 
αποτύπωμα. 

Με ποιo τρόπο ο οίκος Ηλίας Νεοκλέ-
ους αναγνωρίζει έμπρακτα τη σημασία 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης;
Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις 

εφαρμόζουν ένα νέο τρόπο επιχειρηματικής 
λειτουργίας σε ό,τι σχετίζεται με τις δράσεις 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ). Πέρα 
από τη φιλανθρωπία και την απλή δωρεά 
ή χορηγία, που αποτελούσαν τις συνήθεις 
δράσεις του παρελθόντος, σήμερα εκδη-
λώνονται και πρωτοβουλίες που δηλώνουν 
ευθύνη για το περιβάλλον, που περιέχουν 
την εφαρμογή καλύτερων εργασιακών πρα-
κτικών και τη φροντίδα για τις τοπικές κοι-
νότητες. Οι επιχειρήσεις αυτές αναγνωρί-
ζουν ότι η επιτυχία τους δεν εξαρτάται μόνο 
από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, αλλά 
και από το πώς συνολικά αλληλεπιδρούν με 
τους λοιπούς κοινωνικούς εταίρους.
Ως ένας από τους σημαντικότερους οργα-
νισμούς της χώρας, με κυρίαρχη παρουσία 
στο πεδίο των νομικών υπηρεσιών, η 
εταιρεία μας συμμερίζεται την παραπάνω 

αντίληψη και αναπτύσσει διαχρονικά και 
με αφοσίωση μια σειρά από πολύπλευρες 
στοχευμένες δράσεις που στηρίζονται 
στην «Ατζέντα 2030». Πρόκειται για τους 
17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs 
- Sus-tainable Development Goals) που 
έχουν  θεσπίσει τα Ηνωμένα Έθνη για να 
καταπολεμήσουν τις παθογένειες διεθνώς, 
με έμφαση στα ζητήματα της φτώχειας, της 
ανισότητας, της προστασίας των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων, της προστασίας του πε-
ριβάλλοντος και της δημιουργίας συνθηκών 
βιώσιμης ανάπτυξης ειρήνης και ευημερίας. 
Ποιες ενέργειες κάνετε προς αυτή την 
κατεύθυνση;
Η εταιρεία μας αντιλαμβανόμενη την ιδι-
αίτερη σημασία της εταιρικής ύπαρξης και 
λειτουργίας για το κοινωνικό σύνολο, έχει 
αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες με ιδιαίτε-
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