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Έ
χουμε την πεποίθηση ότι οι 
επιχειρήσεις διαδραματίζουν 
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην 
εύρυθμη κοινωνική λειτουργία, 

ως οντότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με το 
κοινωνικό σύνολο αλλά και το περιβάλλον 
μέσα στο οποίο υπάρχουν και λειτουργούν.  
Η Ηλίας Νεοκλέους και ΣΙΑ ΔΕΠΕ, ως μια 
από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες 
της Κύπρου, με κυρίαρχη παρουσία στον 
τομέα των νομικών υπηρεσιών, αναπτύσσει 
διαχρονικά  και με αφοσίωση, μια σειρά  από  
στοχευμένες δράσεις, με στόχο την καταπο-
λέμηση της φτώχειας και της ανισότητας, 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, την προστασία του περιβάλλοντος 
και την δημιουργία συνθηκών βιώσιμης 
ανάπτυξης και ευημερίας. Η πολιτική μας 
έχει πολύπλευρο χαρακτήρα με ποικίλες 

πρωτοβουλίες, κάποιες από τις οποίες πα-
ρουσιάζουμε εδώ.

Κατά τη διάρκεια του γενικού περιορι-
σμού (COVID-19 lockdown) στην Κύπρο 
και παρά την αβεβαιότητα για την εξέλιξη 
της κατάστασης και τον οικονομικό της 
αντίκτυπο στην Εταιρεία μας, παραμείναμε 
πιστοί στις προτεραιότητες και τις αξίες 
μας και υποστηρίξαμε και φέτος πλήρως το 
θεσμό των χρηματικών βραβείων σε σχολεία 
της πόλης μας για τον άριστο των αρίστων 
μαθητή / τρια. Για εμάς η αριστεία αποτελεί 
έννοια κορυφαίας σημασίας που διαπνέει το 
σύνολο των δραστηριοτήτων μας και εμπνέ-
ει την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών 
μας προς την κατεύθυνση της υψηλότερης 
δυνατής ποιότητας. Θεωρούμε, συνεπώς, 
αυτονόητο ότι η προσπάθεια για την εμπέ-
δωση κλίματος ευγενούς άμιλλας μεταξύ των 

πολιτών αλλά και των επαγγελματιών, πρέ-
πει να αποτελεί πάντα αναπόσπαστο τμήμα 
της πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
που ακολουθούμε.

Η καθιερωμένη ετήσια διοργάνωση αιμο-
δοσίας στα γραφεία της εταιρείας μας είναι 
επίσης ιδιαιτέρως σημαντική για εμάς, διότι 
η προσφορά αίματος αποτελεί μια από τις 
πιο ισχυρές εκφράσεις κοινωνικής αλληλεγ-
γύης.  Ακόμα, η χρηματική και ανθρώπινη 
συμβολή μας σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις 
αποτελεί μορφή δράσης που αναλαμβάνου-
με με ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί αισθανό-
μαστε ότι προσφέρει τόσο οικονομική όσο 
και ψυχολογική στήριξη σ’ αυτούς που την 
χρειάζονται.  Σημαντική επίσης διάσταση 
της πολιτικής ΕΚΕ μας είναι η πλήρης υπο-
στήριξη μας στους συναδέλφους μας που 
ασχολούνται με τον αθλητισμό, σε αθλή-
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ματα όπως η ποδηλασία, το ποδόσφαιρο, 
οι καταδύσεις κ.α.. Σχετικό κομμάτι των 
δράσεών μας είναι και η ενεργή υποστήριξη 
στη διοργάνωση μαραθώνιων αγώνων στην 
πόλη μας με μεγάλη συμμετοχή πολλών εκ 
των συναδέλφων μας.

Μια άλλη διάσταση της πολιτικής κοινω-
νικής ευθύνης μας είναι η συμμετοχή μας σε 
νομικά συνέδρια / συμπόσια. Υπήρξαμε προ-
σφάτως χορηγοί τέτοιων εκδηλώσεων όπου 
μάλιστα διοργανώσαμε ζωντανή συζήτηση 
για το ζήτημα των αρνητικών επιτοκίων, 
ένα θέμα με ιδιαίτερα σημαντικό αντίκτυπο 
στη λειτουργία τόσο των επιχειρήσεων όσο 
και της κυπριακής οικονομίας. Έτσι πιστεύ-
ουμε ότι συμβάλλουμε ουσιαστικά για μία 
ακόμη φορά στην βελτίωση και επαύξηση 
των γνώσεων των συμμετεχόντων σε τέ-
τοιες εκδηλώσεις αλλά και των οικονομικών 
εταίρων εν γένει, σε ζητήματα επίκαιρα και 
σημαντικά. Επίσης στο πλαίσιο αυτό συνε-
χίζουμε και εντείνουμε την υποστήριξη μας 
σε σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώ-
θηση της χώρας μας στο εξωτερικό. Στηρί-
ζουμε ενεργά εκδηλώσεις που αναδεικνύουν 
τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις και 
που ενθαρρύνουν τη διασύνδεση μεταξύ 
των ομιλητών και των συμμετεχόντων προς 
ενίσχυση των οικονομικών συνεργασιών και 
συνεργειών, αξιοποιώντας τα πλεονεκτή-
ματα της τεχνολογίας και τονώνοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο τη δυναμική της εθνικής 
οικονομίας.

Επιπλέον, παραμένουμε υποστηρικτές 
της Retro Computing & Gaming (RCG), 
του Πρώτου Μουσείου Ιστορίας Υπολογι-
στών στην Κύπρο. Μέσω του Μουσείου, 
καθώς και των ειδικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων του, τα παιδιά μας μπορούν 
να μάθουν για το παρελθόν και, κυρίως, να 
εκπαιδευτούν και να διαδραματίσουν ένα 
ρόλο στο μελλοντικό τεχνολογικό γίγνε-
σθαι. Πιστεύουμε ότι αυτό θα εμπνεύσει τη 
δημιουργικότητα και την επιθυμία τους για 

την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου για 
όλους και θα τους εμφυσήσει αισθήματα 
αυτοπεποίθησης και σεβασμού της πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας.

Οι συνάδελφοί μας στην Εταιρεία μας 
ενθαρρύνονται συστηματικά να συνεκτι-
μούν στην εργασία τους την ευαισθησία και 
το σεβασμό προς την κοινωνία. Αποτελεί 
ιδιαίτερη ικανοποίηση για εμάς η αθρόα 
συμμετοχή τους στις σχετικές δράσεις μας. 
Επίσης, είμαστε ευτυχείς καθώς διαπιστώ-
νουμε ότι η ανταπόκριση του κοινού στις 
σχετικές δραστηριότητές μας είναι κάτι πα-
ραπάνω από θετική. Η αλληλεπίδρασή μας 
με κοινωνικούς φορείς και οι δίαυλοι επικοι-
νωνίας που εξασφαλίζουν τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, επιβεβαιώνουν με εμφατικό 
τρόπο αυτήν την διαπίστωση και ενισχύουν 
τις ελπίδες μας ότι τέτοιες ενέργειες και 
δράσεις θα τύχουν ακόμα μεγαλύτερης 
υποστήριξης από περισσότερους φορείς στο 
άμεσο μέλλον.

Αποτελεί πεποίθησή μας ότι επιβάλλεται 
να δοθεί γενικότερα μεγαλύτερη έμφαση 
στην πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης όλων των κοινωνικών και οικονομικών 

εταίρων. Κατά την άποψή μας, μια ορθή 
και αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των 
πολιτικών, σε τομείς, όπως για παράδειγμα 
της εκπαίδευσης και της υγείας, μπορεί να 
αποτελέσει ουσιώδη παράγοντα βελτίωσης 
των κοινωνικών δεικτών. Πιστεύουμε ότι 
μια τέτοια βελτίωση θα έχει συνακόλουθες 
θετικές επιδράσεις στην λειτουργία του 
κράτους και της οικονομίας και θα συμβάλει 
καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου της 
αειφόρου ανάπτυξης. Οι επόμενες γενιές 
έχουν δικαίωμα να ζήσουν σε ένα βιώσι-
μο και υγιές περιβάλλον, σε μια κοινωνία 
συνεκτική με -κατά το δυνατόν- λιγότερες 
παθογένειες και χάσματα μεταξύ των μελών 
της. Θεωρούμε ότι οι ενέργειες ΕΚΕ πρέπει 
και μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη 
αυτών των στόχων.
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