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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ	ΠΕΡΙΛΗΨΗ	
	
Εισαγωγή:	Η	Κυβέρνηση	αποφάσισε	να	προχωρήσει	στην	ανάπτυξη	του	Εθνικού	Σχεδίου	Δράσης	
(ΕΣΔ)	 για	 να	 προωθήσει	 με	 συντονισμένο	 τρόπο	 την	 έννοια	 της	 Εταιρικής	 Κοινωνικής	 Ευθύνης	
(Ε.Κ.Ε.)	 στην	 Κύπρο,	 να	 ενθαρρύνει	 την	 υπεύθυνη	 επιχειρηματικότητα,	 και	 να	 ωθήσει	 τις	
επιχειρήσεις	 να	 λαμβάνουν	 υπόψη	 τις	 επιπτώσεις	 των	 δραστηριοτήτων	 τους	 στην	 κοινωνία.	
Βασικός	 στόχος	 είναι	 να	 αυξηθεί	 ο	 αριθμός	 των	 Κυπριακών	 επιχειρήσεων	 που	 ασχολούνται	 με	
Ε.Κ.Ε.	και	να	γίνει	συνείδηση	ότι	η	Ε.Κ.Ε.	δεν	αφορά	μόνο	στις	μεγάλες	επιχειρήσεις:	‐	επιδίωξη	είναι	
να	γίνει	προφανές	ότι,	ακόμα	και	οι	πιο	μικρές	επιχειρήσεις	μπορούν	να	αναλάβουν	δράσεις	που	να	
προωθούν	 την	 υπεύθυνη	 επιχειρηματικότητα,	 που	 περιορίζουν	 τις	 αρνητικές	 επιπτώσεις	 στην	
κοινωνία,	επιτυγχάνοντας	την	ισόρροπη	επίτευξη	κερδοφορίας	και	βιώσιμης	ανάπτυξης.	
	
Η	τρέχουσα	οικονομική	κρίση	έχει	επηρεάσει	σε	σημαντικό	βαθμό	το	σύνολο	των	Οργανισμών	και	
επιχειρήσεων,	 θέτοντας	 όλα	 τα	 ζητήματα	 κάτω	 από	 μια	 διαφορετική	 οπτική	 γωνία	 και	 για	 να	
ξεπεραστεί	 θα	πρέπει	 να	 αναθεωρηθούν	πολλά	 από	 τα	πράγματα	που	 μέχρι	 σήμερα	 θεωρούνταν	
δεδομένα.	 Παράλληλα,	 όμως	 είναι	 φανερή	 η	 εστίαση	 των	 επενδυτών,	 σε	 διεθνές	 επίπεδο,	 σε	
επιχειρήσεις	που	έχουν	μικρότερο	ρίσκο	και	καλύτερες	προοπτικές	ανάπτυξης,	όπως	δηλαδή	αυτές	
που	 εφαρμόζουν	 την	 Ε.Κ.Ε.	 και	 ενστερνίζονται	 την	 αειφόρο	 ανάπτυξη.	 Διεθνείς	 έρευνες	
καταγράφουν	 σημαντική	 στροφή	 των	 επενδυτών	 σε	 επιχειρήσεις	 που	 εφαρμόζουν	 την	 Ε.Κ.Ε.	
Ειδικότερα,	 η	 έρευνα	 του	 European	 Sustainable	 Investment	 Forum	 (Eurosif)	 αποκάλυψε	 85%	
αύξηση	 στα	 κεφάλαια	 που	 επενδύονται	 σε	 Κοινωνικά	 Υπεύθυνες	 Εταιρείες	 στην	 Ευρώπη,	 με	
αποτέλεσμα	να	ξεπερνούν	πλέον	τα	€5	τρις.	
		
Έννοια	της	Εταιρικής	Κοινωνικής	Ευθύνης:	 Η	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	στο	 νέο	 της	 ανακοινωθέν	
(25.10.2011	COM(2011)	681	final)	για	την	Ε.Κ.Ε.	έχει	υιοθετήσει	ένα	νέο	ορισμό	για	την	Ε.Κ.Ε.	που	
θέτει	 περισσότερες	 απαιτήσεις	 προς	 τις	 επιχειρήσεις	 ως	 «ευθύνη	 των	 επιχειρήσεων	 για	 τον	
αντίκτυπό	 τους	 στην	 κοινωνία».	 Προϋπόθεση	 για	 την	 εκπλήρωση	 αυτής	 της	 ευθύνης	 είναι	 ο	
σεβασμός	 της	 ισχύουσας	 νομοθεσίας	 και	 των	 συλλογικών	 συμφωνιών	 μεταξύ	 των	 κοινωνικών	
εταίρων.	 Για	 να	 ανταποκρίνονται	 πλήρως	 στην	 εταιρική	 κοινωνική	 ευθύνη	 τους,	 οι	 επιχειρήσεις	
πρέπει	 να	 καθιερώσουν	 διαδικασίες	 για	 την	 ένταξη	 των	 κοινωνικών,	 περιβαλλοντικών	 και	
δεοντολογικών	πτυχών	και	των	πτυχών	των	δικαιωμάτων	του	ανθρώπου	και	των	δικαιωμάτων	του	
καταναλωτή,	τόσο	στην	επιχειρηματική	τους	δραστηριότητα	όσο	και	στη	βασική	στρατηγική	τους	
σε	στενή	συνεργασία	με	τα	ενδιαφερόμενα	μέρη,	με	σκοπό:	
	
‐ Τη	δημιουργία,	 στο	μέγιστο	βαθμό,	 κοινών	αξιών	για	 τους	 ιδιοκτήτες/μετόχους	και	 για	 τα	άλλα	
ενδιαφερόμενα	μέρη	και	την	κοινωνία	στο	σύνολό	της.	

‐ Τον	εντοπισμό,	την	πρόληψη	και	τον	περιορισμό	των	πιθανών	δυσμενών	συνεπειών	τους.	
	
Διαδικασία	 Ετοιμασίας	 του	 Σχεδίου	 Δράσης:	 Κατά	 τη	 διαδικασία	 κατάρτισης	 του	 Εθνικού	
Σχεδίου	 Δράσης	 Ε.Κ.Ε.,	 επιδιώχθηκε	 η	 ενεργή	 εμπλοκή	 και	 συνεισφορά	 όλων	 των	 εμπλεκόμενων	
κυβερνητικών	 υπηρεσιών,	 των	 Κυπριακών	 Επιχειρήσεων,	 των	 ημικρατικών	 Οργανισμών,	 των	
επιχειρηματικών	 φορέων	 καθώς	 και	 των	 Μη	 Κυβερνητικών	 Οργανώσεων	 (Μ.Κ.Ο.)	 για	 την	
εξασφάλιση	τόσο	της	αποδοχής	όσο	και	της	υποστήριξής	του.		
 
Σε	 πρώτη	 φάση	 υλοποιήθηκε	 πρωτογενής	 έρευνα	 δύο	 κατευθύνσεων:	 μία	 στον	 ιδιωτικό	 τομέα	
(διενεργήθηκαν	 100	 συνεντεύξεις,	 σε	 εκπροσώπους	 της	 επιχειρηματικής	 κοινότητας)	 και	 μία	 στο	
δημόσιο	 τομέα	 (υλοποιήθηκαν	 30	 προσωπικές	 εις	 βάθος	 συνεντεύξεις	 σε	 υψηλόβαθμα	 στελέχη	
δημόσιων	 οργανισμών).	 Στο	 σχεδιασμό	 της	 έρευνας	 λήφθηκαν	 υπόψη	 διεθνείς	 πρακτικές	 και	
εμπειρίες	 από	 αντίστοιχες	 πρωτοβουλίες	 σε	 άλλες	 χώρες,	 η	 ατζέντα	 της	 Ε.Ε.	 για	 την	 Ε.Κ.Ε.	 οι	
κατευθυντήριες	 γραμμές	 άλλων	 διεθνών	 οργανισμών	 καθώς	 και	 των	 Ηνωμένων	 Εθνών	 για	 τα	
Ανθρώπινα	Δικαιώματα	(John	Ruggie’s	Report).	Οι	στόχοι	της	ερευνητικής	αυτής	διαδικασίας	ήταν:	
	

- O	καθορισμός	του	βαθμού	γνώσης	και	κατανόησης	της	Ε.Κ.Ε.	
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- Η	 καταγραφή	 της	 υφιστάμενης	 κατάστασης	 σε	 ό,τι	 αφορά	 προωθούμενες	 δράσεις,	 τα	 κύρια	
θέματα	και	τις	προτεραιότητες	των	βασικών	συντελεστών	του	δημόσιου	και	του	ιδιωτικού	τομέα	
αναφορικά	με	την	Ε.Κ.Ε.	

- Η	διερεύνηση	των	λόγων	για	τους	οποίους	οι	συμμετέχοντες	δεν	εφαρμόζουν	πρακτικές	Ε.Κ.Ε.	
- O	εντοπισμός	των	τομέων	προτεραιότητας	δραστηριοποίησης,	στους	βασικούς	τομείς	Ε.Κ.Ε.,	για	
να	συμπεριληφθούν	στο	ΕΣΔ‐ΕΚΕ	για	τη	διαμόρφωση	συνθηκών	υπεύθυνης	ανταγωνιστικότητας	
των	κυπριακών	επιχειρήσεων.	

	

Παράλληλα,	 υλοποιήθηκε	 δευτερογενής	 έρευνα	 που	 αφορούσε	 στη	 μελέτη	 επιστημονικού	 υλικού	
(διεθνών	 προτύπων,	 ερευνών	 και	 μελετών	 Ε.Κ.Ε.	 προηγούμενων	 ετών)	 ενώ	 υποστηρικτικά	 στην	
τελική	κατάρτιση	του	ΕΣΔ‐ΕΚΕ	λειτούργησε	τόσο	η	οργάνωση	σχετικού	εργαστηρίου	συζήτησης	με	
τη	 συμμετοχή	 των	 εκπροσώπων	 όλων	 των	 εμπλεκόμενων	 φορέων	 όσο	 και	 η	 παρουσίαση	 του	
τελικού	προσχεδίου	σε	ανοιχτή	ημερίδα.		
	
Χαρτογράφηση	 Υφιστάμενης	 κατάστασης:	 Σύμφωνα	 με	 τη	 μελέτη	 και	 επεξεργασία	 των	
αποτελεσμάτων	των	ερευνών,	χαρτογραφήθηκε	σε	επίπεδο	SWOT	analysis	η	υφιστάμενη	εικόνα	της	
Ε.Κ.Ε.	 στην	 Κύπρο	 απέναντι	 στην	 οποία,	 το	 Σχέδιο	 Δράσης	 συμβάλλει	 με	 κατευθύνσεις	 και	
προτεινόμενα	μέτρα	τόσο	στην	άμβλυνση	των	εμποδίων	όσο	και	στη	βελτίωση	των	συνθηκών	για	
την	ανάπτυξή	της.	Εν	συντομία,	αναφέρονται	ακολούθως	τα	βασικά	στοιχεία	που	σκιαγραφούν	την	
υφιστάμενη	κατάσταση	της	Ε.Κ.Ε.	στην	Κύπρο:			
	

- Η	αναγνώριση	της	σημαντικότητας	της	Ε.Κ.Ε.	αλλά	η	αδυναμία	ένταξής	της	στις	επιχειρηματικές	
αποφάσεις.	

- Η	μειωμένη	εμπλοκή	των	Κυπριακών	επιχειρήσεων,	με	κύριες	αιτίες	την	έλλειψη	γνώσης	και	τη	
σύγχυση	για	την	έννοια	της	Ε.Κ.Ε.		

- Η	απουσία	της	συνολικής	στρατηγικής	κατεύθυνσης	για	την	Ε.Κ.Ε.	που	επηρεάζει	τα	θέματα	της	
συστηματικής	ενασχόλησης,	της	διαχείρισης	θεμάτων,	της	εφαρμογής	διεθνών	προτύπων	και	της	
επικοινωνίας.	

- Η	 υφιστάμενη	 νοοτροπία	 αποστασιοποίησης	 των	 Μικρομεσαίων	 επιχειρήσεων	 απέναντι	 στην	
Ε.Κ.Ε.	

- Η	περιορισμένη	διεισδυτικότητα	της	εφαρμογής	πρακτικών	λογοδοσίας	και	αναφοράς	σε	θέματα	
Ε.Κ.Ε.		

- Ο	ρόλος	του	δημόσιου	τομέα	στην	ανάπτυξη	της	Ε.Κ.Ε.	που	ορίζεται	ως	μερικώς	υποστηρικτικός	
ενώ	θα	μπορούσε	να	είχε	αναπτύξει	περισσότερο	ένα	θεσμικό	και	συμμετοχικό	χαρακτήρα.		

	
Άξονες	Προτεραιότητας:	Λαμβάνοντας	υπόψη	τις	συνθήκες	της	οικονομικής	κρίσης	αλλά	και	την	
ολοένα	 αυξανόμενη	 εμπιστοσύνη	 των	 επενδυτών	 σε	 επιχειρήσεις	 που	 έχουν	 ως	 στόχο	 τους	 τη	
βιώσιμη	 ανάπτυξη,	 το	 ΕΣΔ‐ΕΚΕ,	 φιλοδοξεί	 να	 αποτελέσει	 ένα	 μηχανισμό	 κατεύθυνσης	 για	 τη	
συνεργασία	 και	 τη	 συνδυαστική	 δραστηριοποίηση	 του	 δημόσιου	 και	 ιδιωτικού	 τομέα	 στην	
προώθηση	της	Ε.Κ.Ε.	στην	Κύπρο	με	στόχο	όλα	τα	εμπλεκόμενα	μέρη	να	αποκτήσουν	τη	δυνατότητα	
πρόσβασης	στα	βραχυπρόθεσμα	αλλά	και	τα	μακροπρόθεσμα	οφέλη	από	την	εφαρμογή	της.	Έτσι,	
αναπτύσσεται	σε	τρεις	βασικούς	άξονες,	μέσω	των	οποίων	θέτει	τους	στόχους	και	τις	στρατηγικές	
προτεραιότητες,	εξειδικεύει	τα	μέτρα	και	τις	δράσεις	που	μπορούν	να	αναληφθούν	από	κάθε	πλευρά	
καθορίζοντας	τους	αντίστοιχους	ρόλους.		
 

Οι	 συγκεκριμένοι	 άξονες	 προτεραιότητας,	 με	 τα	 αντίστοιχα	 μέτρα,	 διαμορφώθηκαν	 σε	
αντιπαράθεση	των	σημαντικών	αδυναμιών	που	παρατηρήθηκαν	στην	εφαρμογή	και	ανάπτυξη	της	
Ε.Κ.Ε.,	από	την	καταγραφή	της	υφιστάμενης	κατάστασης,	 με	στόχο	την	ανάπτυξη	της	 έννοιας	και	
είναι	οι	ακόλουθοι:	
	

 1ος	Άξονας:	Ενημέρωση	και	εκπαίδευση	για	την	Ε.Κ.Ε	και	Διάδοση	καλών	πρακτικών.	Η	
περαιτέρω	 ενημέρωση	 και	 εκπαίδευση	 των	 επιχειρήσεων,	 και	 ιδιαίτερα	 των	 Μικρομεσαίων	
Επιχειρήσεων	(ΜΜΕ),	στη	σύγχρονη	αντίληψη	της	Ε.Κ.Ε.	Η	διάδοση	καλών	πρακτικών	για	όλους	
τους	 άξονες	 της	 Ε.Κ.Ε.	 με	 πρωτοβουλίες	 όπως	 η	 διοργάνωση	 εξειδικευμένων	 συνεδρίων	 και	
forum.		
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 2ος	Άξονας:	Θεσμοθέτηση	κινήτρων	για	την	εφαρμογή	της	Ε.Κ.Ε.	Η	δημιουργία	κινήτρων	
προς	 τις	ΜΜΕ	 για	 να	 γίνει	 πιο	 ελκυστική	 σε	 αυτές	 η	 ενασχόλησή	 τους	 με	 την	 Ε.Κ.Ε.	 όπως	 η	
διοργάνωση	 βραβεύσεων,	 η	 παραχώρηση	 κινήτρων	 αλλά	 και	 η	 αυστηρότερη	 εφαρμογή	
νομοθεσιών.	 
	

 3ος	 Άξονας:	 Προώθηση	 Λογοδοσίας/Αναφοράς	 της	 Ε.Κ.Ε.	 Ενθάρρυνση	 των	 επιχειρήσεων	
για	την	έκδοση	Κοινωνικών	Απολογισμών	ή	περιοδικών	εκθέσεων	για	τις	δραστηριότητες	τους	
σε	θέματα	Ε.Κ.Ε. 

		
Το	 πεδίο	 εφαρμογής	 της	 Ε.Κ.Ε.	 εστιάζεται	 σε	 τέσσερεις	 βασικές	 Κατευθύνσεις,	 στην	
Επιχειρηματική	Δραστηριοποίηση,	στις	Εργασιακές	Πρακτικές,	στην	Περιβαλλοντική	προστασία	και	
στην	ενίσχυση	της	Κοινωνίας	και	τη	Μείωση	της	Διαφθοράς.	 
	
Υλοποίηση	 του	 Σχεδίου	 μέσω	 συνεργασιών:	 Για	 την	 καλύτερη	 υλοποίηση	 των	 προνοιών	 του	
ΕΣΔ‐ΕΚΕ	το	Γραφείο	Προγραμματισμού	θα	συνεργαστεί	στενά	με	όλες	τις	εμπλεκόμενες	υπηρεσίες	
και	Οργανισμούς	τόσο	του	δημόσιου	όσο	και	του	ιδιωτικού	τομέα.	Παράλληλα	θα	επιδιώξει	και	τη	
δημιουργία	 νέων	 συμπράξεων	 που	 θα	 συμβάλλουν	 καθοριστικά	 στην	 υλοποίηση	 υπεύθυνων	
δράσεων	και	πρακτικών.	
	
Σύσταση	 Εθνικού	 Μηχανισμού:	 Η	 δέσμευση	 όλων	 των	 Ενδιαφερόμενων	 Μερών	 όπως	 και	 των	
κοινωνικών	 ομάδων	 στην	 υλοποίηση	 και	 διατήρηση	 του	 διαλόγου	 για	 την	 ανάπτυξη	 της	 έννοιας	
στην	Κύπρο	χαρακτηρίζεται	ως	εξαιρετικά	πολύτιμη.	Για	αυτό	θα	συσταθεί	Εθνικός	Μηχανισμός	που	
θα	 απαρτίζεται	 από	 τους	 βασικούς	 εμπλεκόμενους	 κοινωνικούς	 εταίρους	 για	 να	 διασφαλιστεί	 η	
συμμετοχή	και	η	σύμπραξη	δυνάμεων	για	το	μεγαλύτερο	δυνατό	αποτέλεσμα.	Το	Σχέδιο	Δράσης	θα	
έχει	χρονοδιάγραμμα	εφαρμογής	την	περίοδο	2012	‐2015.		
	
Δέκα	Δράσεις	Άμεσης	Εφαρμογής:	Για	να	διατηρηθεί	η	κινητικότητα	που	έχει	δημιουργηθεί	από	
τη	 διαδικασία	 ετοιμασίας	 του	 Εθνικού	 Σχεδίου	 Δράσης,	 έχουν	 εντοπιστεί	 δέκα	 μέτρα	 άμεσης	
εφαρμογής,	 χωρίς	 ιδιαίτερο	 κόστος	 που	 θα	 συμβάλλουν	 στην	 προώθηση	 της	 Ε.Κ.Ε.,	 όπως	 η	
διοχέτευση	 ενημερωτικού	 υλικού,	 η	 διεξαγωγή	 σεμιναρίων,	 η	 ενθάρρυνση	 των	 Ημικρατικών	
Οργανισμών	 να	 ετοιμάζουν	 κοινωνικούς	 απολογισμούς,	 οι	 βραβεύσεις	 και	 η	 διάδοση	 βέλτιστων	
πρακτικών.	
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1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	
	
Μέσω	 της	 ετοιμασίας	 του	 Εθνικού	 Σχεδίου	 Δράσης	 Ε.Κ.Ε.	 η	 Κυπριακή	 κυβέρνηση	 επιδιώκει	 τη	
δημιουργία	ενός	ευνοϊκού	περιβάλλοντος	για	τις	επιχειρήσεις	ώστε	να	αναπτύξουν	συστηματικά	και	
με	 συντονισμένο	 τρόπο	 πρακτικές	 εταιρικής	 υπευθυνότητας.	 Χρησιμοποιώντας	 το	 ΕΣΔ‐ΕΚΕ	 η	
Κυπριακή	κυβέρνηση	αποβλέπει	στην	οργάνωση	και	τη	διαμόρφωση	μιας	σχέσης	συνεργασίας	και	
αλληλεπίδρασης	μεταξύ	του	δημόσιου	τομέα,	των	επιχειρήσεων	και	της	κοινωνίας	των	πολιτών	που	
θα	 ενθαρρύνει	 κοινές	 λύσεις	 για	 την	 αντιμετώπιση	 βασικών	 οικονομικών,	 κοινωνικών	 και	
περιβαλλοντικών	προκλήσεων.	
	
Βασικός	 Στόχος	 του	 ΕΣΔ‐ΕΚΕ	 είναι:	 Η	 προώθηση	 και	 η	 ενσωμάτωση	 της	 Ε.Κ.Ε.	 στην	
επιχειρησιακή	 στρατηγική	 και	 στην	 καθημερινή	 λειτουργία	 των	 Κυπριακών	 Οργανισμών	
προκειμένου	 να	 διαδραματίσουν	 έναν	 αποτελεσματικό	 ρόλο	 στην	 εφαρμογή	 της	 στρατηγικής	
«Ευρώπη	 2020»	 μέσω	 αφ’	 ενός	 του	 διαλόγου	 με	 τα	 Ενδιαφερόμενα	 Μέρη	 τους,	 αφ’	 ετέρου	 της	
παροχής	ετήσιων	κοινωνικών	και	περιβαλλοντικών	πληροφοριών	με	τρόπους	που	να	διασφαλίζεται	
η	διαδικασία	της	τεκμηρίωσης	και	της	διαφάνειας.	
	
Η	στρατηγική	«Ευρώπη	2020»	καθορίζει	ένα	όραμα	για	μια	κοινωνική	οικονομία	της	αγοράς	στην	
Ευρώπη	κατά	την	επόμενη	δεκαετία	και	βασίζεται	σε	τρεις	τομείς	προτεραιότητας:	α)	την	ανάπτυξη,	
με	 τη	 θεμελίωση	 της	 οικονομίας	 στη	 γνώση	 και	 την	 καινοτομία,	 β)	 τη	 βιώσιμη	 ανάπτυξη,	 με	 την	
προώθηση	 μιας	 ανταγωνιστικής	 οικονομίας	 χαμηλών	 εκπομπών	 άνθρακα,	 που	 θα	 αξιοποιεί	
αποτελεσματικά	 τους	 πόρους	 που	 διαθέτει	 και	 γ)	 την	 ανάπτυξη	 χωρίς	 αποκλεισμούς,	 η	 οποία	 θα	
προάγει	μια	οικονομία	υψηλής	απασχόλησης	και	θα	οδηγεί	σε	κοινωνική	και	γεωγραφική	συνοχή.		
	
Η	 χρηματοοικονομική	 κρίση	 ανέδειξε	 τα	 δημοσιονομικά	 και	 αναπτυξιακά	 προβλήματα	 των	
ευρωπαϊκών	 χωρών.	 Τα	 νέα	 δεδομένα	 έδωσαν	 αφορμή	 να	 μεταφερθεί	 η	 κρίση	 και	 σε	 επίπεδο	
στρατηγικού	προσανατολισμού	απειλώντας	τόσο	τη	θεσμική	όσο	και	την	πολιτική	συγκρότηση	της	
Ευρώπης.	 Επίσης,	 η	 χρηματοοικονομική	 κρίση	 έχει	 σημαντικές	 αρνητικές	 επιδράσεις	 στην	 εξέλιξη	
των	 αγορών	 και	 του	 ιδιωτικού	 τομέα.	 Επομένως,	 για	 την	 επαναφορά	 της	 εμπιστοσύνης	 είναι	
επιβεβλημένη	 η	 δημιουργία	 ενός	 πλέγματος	 οικουμενικών	 αξιών	 και	 ηθικών	 πλαισίων.	 Κάτω	από	
αυτό	 το	 πρίσμα,	 οι	 Κυπριακοί	 Οργανισμοί1	 θα	 αντιμετωπίσουν	 νέες	 προκλήσεις	 και	 εκείνοι	 που	
ενδιαφέρονται	 για	 τη	 μακροχρόνια	 αποτελεσματικότητά	 τους	 και	 όχι	 για	 βραχυπρόθεσμα	
αποτελέσματα	έχουν	τώρα	τη	δυνατότητα	να	οικοδομήσουν	μια	εικόνα	που	θα	βασίζεται	σε	νέους	
και	 καινοτόμους	 τρόπους	 μεγιστοποίησης	 της	 ευημερίας	 όλων	 των	 Ενδιαφερόμενων	Μερών	 τους	
μέσα	από	την	εφαρμογή	αποτελεσματικών	προγραμμάτων	για	την	κοινωνία	και	το	περιβάλλον.	
	
Η	ανάπτυξη	του	ΕΣΔ‐ΕΚΕ	στην	Κύπρο,	αναλήφθηκε	από	το	Γραφείο	Προγραμματισμού	με	στόχο	να	
προωθηθούν	με	συντονισμένο	τρόπο	οι	δράσεις	κοινωνικού	και	περιβαλλοντικού	χαρακτήρα,	τόσο	
από	μέρους	της	κυβέρνησης,	όσο	και	από	μέρους	των	Οργανισμών	του	ιδιωτικού	τομέα2.	Με	το	ΕΣΔ‐
ΕΚΕ	το	Γραφείο	Προγραμματισμού	σε	συνεργασία	με	τις	υπόλοιπες	αρμόδιες	Υπηρεσίες	επιδιώκει	
να	 ανοίξει	 ουσιαστικό	 διάλογο	 γύρω	 από	 το	 θέμα	 και	 να	 δώσει	 στον	 επιχειρηματικό	 κόσμο	 το	
κατάλληλο	πλαίσιο	για	να	αναπτύξει	συστηματικά	πρακτικές	 εταιρικής	υπευθυνότητας.	Συνολικά,	
το	 ΕΣΔ‐ΕΚΕ	 αποτελεί	 τη	 συμβολή	 της	 Κυπριακής	 Κυβέρνησης	 στην	 ανάπτυξη	 της	 Ε.Κ.Ε.	 για	 την	
αντιμετώπιση	 των	 προκλήσεων	 που	 δέχεται	 η	 χώρα	 στη	 δύσκολη	 οικονομική	 συγκυρία	 και	 στις	
σύγχρονες	ανάγκες	και	απαιτήσεις.	
	
Στην	Κύπρο,	η	σημερινή	συγκυρία	αποτελεί	μοναδική	ευκαιρία	για	να	δοθεί	πραγματικό	περιεχόμενο	
στην	 έννοια	 «Εταιρική	 Κοινωνική	 Ευθύνη»	 πολύ	 πέρα	 από	 μεμονωμένες	 πρωτοβουλίες	 –συχνά	
επικοινωνιακού	 χαρακτήρα‐	 που	 απλώς	 έχουν	 στόχο	 να	 τονώσουν	 το	 «κοινωνικό	 προφίλ»	 των	
Οργανισμών.	 Η	 Ε.Κ.Ε.	 πρέπει	 να	 σταματήσει	 να	 αποτελεί	 επίσης	 μια	 ελιτίστικη	 αντίληψη	 που	

                                                 
1 Οργανισμοί: δημόσιοι	Οργανισμοί	και	Μικρομεσαίες	και	μεγάλες	επιχειρήσεις 
2 Οργανισμοί	ιδιωτικού	τομέα:	Μικρομεσαίες	και	μεγάλες	επιχειρήσεις 
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απορρέει	 από	 φιλανθρωπική	 διάθεση.	 Οφείλει	 να	 αποτελέσει	 οργανικό	 κομμάτι	 της	 σύγχρονης	
επιχειρηματικότητας.	 Κατά	 συνέπεια,	 επιβάλλεται	 να	 ενταχθεί	 ως	 βασικό	 μέσο	 στρατηγικής	 των	
Κυπριακών	Οργανισμών.	
	
Για	να	θεωρηθεί	επιτυχημένη	η	εφαρμογή	της	Ε.Κ.Ε.	στην	Κύπρο	απαιτούνται	τρία	βασικά	στοιχεία:	
α)	 η	 δέσμευση	 των	 Οργανισμών	 που	 θα	 θελήσουν	 να	 ενσωματώνουν	 την	 έννοια	 στην	
επιχειρηματική	τους	στρατηγική,	β)	η	δυναμική	παρέμβαση	της	κοινωνίας	των	πολιτών,	που	απαιτεί	
και	 επιβραβεύει	 τις	 υπεύθυνες	 πρακτικές	 καθώς	 και	 γ)	 οι	 ενεργές	 δημόσιες	 παρεμβάσεις	 που	
διαμορφώνουν	 κοινωνικούς	 στόχους	 για	 τη	 δημιουργία	 ενός	 θετικού	 περιβάλλοντος	 για	 την	
ανάπτυξη	 της	 Ε.Κ.Ε.	 Αναμένεται	 από	 όλες	 τις	 κοινωνικές	 ομάδες	 να	 αναλάβουν	 τις	 ευθύνες	 τους,	
ώστε	 να	 γίνει	 εφικτή	 η	 αντιμετώπιση	 των	 προκλήσεων	 προς	 αμοιβαίο	 όφελος	 των	 οικονομικών,	
κοινωνικών	και	περιβαλλοντικών	στόχων.		
	
	
	

1.1 Ορισμός	Ε.Κ.Ε.		
 
Η	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	στο	νέο	της	ανακοινωθέν	(25.10.2011	COM(2011)	681	final)	για	την	Ε.Κ.Ε.	
έχει	 υιοθετήσει	 ένα	 νέο	 ορισμό	 για	 την	 Ε.Κ.Ε.	 που	 θέτει	 περισσότερες	 απαιτήσεις	 προς	 τις	
επιχειρήσεις.	
	
Ο	 νέος	 ορισμός	 της	 Επιτροπής	 για	 την	 Ε.Κ.Ε.	 ορίζεται	 ως	 «ευθύνη	 των	 επιχειρήσεων	 για	 τον	
αντίκτυπό	 τους	 στην	 κοινωνία».	 Προϋπόθεση	 για	 την	 εκπλήρωση	 αυτής	 της	 ευθύνης	 είναι	 ο	
σεβασμός	 της	 ισχύουσας	 νομοθεσίας	 και	 των	 συλλογικών	 συμφωνιών	 μεταξύ	 των	 κοινωνικών	
εταίρων.	 Για	 να	 ανταποκρίνονται	 πλήρως	 στην	 εταιρική	 κοινωνική	 ευθύνη	 τους,	 οι	 επιχειρήσεις	
πρέπει	 να	 καθιερώσουν	 διαδικασίες	 για	 την	 ένταξη	 των	 κοινωνικών,	 περιβαλλοντικών	 και	
δεοντολογικών	πτυχών	και	των	πτυχών	των	δικαιωμάτων	του	ανθρώπου	και	των	δικαιωμάτων	του	
καταναλωτή,	τόσο	στην	επιχειρηματική	τους	δραστηριότητα	όσο	και	στη	βασική	στρατηγική	τους	
σε	 στενή	 συνεργασία	 με	 τα	 ενδιαφερόμενα	 μέρη,	 με	 σκοπό	 τη	 δημιουργία,	 στο	 μέγιστο	 βαθμό,	
κοινών	αξιών	για	τους	ιδιοκτήτες/μετόχους	και	για	τα	άλλα	ενδιαφερόμενα	μέρη	και	την	κοινωνία	
στο	 σύνολό	 της	 και	 τον	 εντοπισμό,	 την	 πρόληψη	 και	 τον	 περιορισμό	 των	 πιθανών	 δυσμενών	
συνεπειών	τους.	
	
	

1.2 Η	διαδικασία	διαμόρφωσης	του	ΕΣΔ‐ΕΚΕ		
	
Στόχος	της	Κυπριακής	κυβέρνησης,	στη	διαδικασία	εκπόνησης	του	ΕΣΔ‐ΕΚΕ,	ήταν	η	ενεργή	εμπλοκή	
και	συνεισφορά,	στην	κατάρτισή	 του,	 των	Κυπριακών	Οργανισμών	και	ημικρατικών	Οργανισμών,	
των	επιχειρηματικών	φορέων	καθώς	και	των	Μ.Κ.Ο.	για	την	εξασφάλιση	τόσο	της	αποδοχής	όσο	και	
της	υποστήριξής	του.		
	
Στην	κατεύθυνση	αυτή,	και	για	την	καλύτερη	δυνατή	υλοποίηση	του	έργου,	το	Μάρτιο	‐	Απρίλιο	του	
2012	 διενεργήθηκαν	 δύο	 έρευνες.	 Στο	 πλαίσιο	 της	 διεξαγωγής	 της	 ερευνητικής	 διαδικασίας,	
διαμορφώθηκαν	δύο	ερωτηματολόγια/οδηγοί	θεμάτων,	ένα	για	τον	Ιδιωτικό	και	ένα	για	το	Δημόσιο	
τομέα.	 Κατά	 την	 κατάρτιση	 των	 ερωτηματολογίων	 λήφθηκαν	 υπόψη	 διεθνείς	 πρακτικές	 και	
εμπειρίες	 από	 αντίστοιχες	 πρωτοβουλίες	 σε	 άλλες	 χώρες,	 η	 ατζέντα	 της	 Ε.Ε.	 για	 την	 Ε.Κ.Ε.	 και	 οι	
κατευθυντήριες	γραμμές	άλλων	διεθνών	οργανισμών	(όπως	UN	Global	Compact	Initiative,	GRI,	ISO	
26000)	αλλά	και	 οι	προτεραιότητες	 του	Στρατηγικού	Σχεδίου	Ανάπτυξης	 της	Κύπρου	 όπου	αυτές	
συνέπιπταν	με	τα	θέματα	της	Ε.Κ.Ε.			
	
Στον	 ιδιωτικό	 τομέα,	 διενεργήθηκαν	 100	 συνεντεύξεις	 (50	 προσωπικές	 και	 50	 τηλεφωνικές)	 σε	
εκπροσώπους	 της	 επιχειρηματικής	 κοινότητας	 καλύπτοντας	 πλήρως	 όλους	 τους	 κλάδους	 της	
Κυπριακής	 Οικονομίας,	 ενώ	 στο	 δημόσιο	 τομέα	 υλοποιήθηκαν	 30	 προσωπικές	 εις	 βάθος	
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συνεντεύξεις	 σε	 υψηλόβαθμα	 στελέχη	 δημόσιων	 οργανισμών.	 Οι	 συγκεκριμένες	 έρευνες	
υλοποιήθηκαν	με	στόχο:		
	
α)	Την	περιγραφή	των	παραγόντων	(π.χ.	αντίληψη,	αποδοχή,	σημαντικότητα)	που	διαμορφώνουν	

το	υφιστάμενο	περιβάλλον	ανάπτυξης	της	Ε.Κ.Ε.	στην	Κύπρο.		
β)	Την	καταγραφή	της	υφιστάμενης	κατάστασης	αναφορικά	με	την	εφαρμογή	και	την	προώθηση	

των	 πρακτικών	 Ε.Κ.Ε.	 από	 τις	 Κυπριακές	 επιχειρήσεις	 αλλά	 και	 τις	 υφιστάμενες	 Δημόσιες	
πρακτικές.	

	γ)	Την	καταγραφή	των	παραγόντων	που	αποτελούν	τροχοπέδη	στην	ανάπτυξη	της	Ε.Κ.Ε.	και	στη	
δυσκολία	ανάληψης	σχετικών	πρωτοβουλιών	είτε	από	τον	ιδιωτικό	είτε	από	το	δημόσιο	τομέα.		

δ)	 Την	 καταγραφή	 των	 κύριων	 θεμάτων	 και	 προτεραιοτήτων	 Ε.Κ.Ε.	 που	 θα	 συμβάλλουν	 στην	
υπεύθυνη	λειτουργία	των	Κυπριακών	Οργανισμών	αλλά	και	των	δημόσιων	παρεμβάσεων	για	την	
περαιτέρω	ανάπτυξη	της	έννοιας.			

	
Τον	 Ιούνιο	 του	2012	οργανώθηκε	 εργαστήρι	συζήτησης	με	 τη	συμμετοχή	 των	 εκπροσώπων	όλων	
των	 εμπλεκόμενων	 φορέων.	 Παρουσιάστηκαν	 τα	 αποτελέσματα	 των	 ερευνών,	 καθώς	 και	 η	
κατεύθυνση	 ανάπτυξης	 του	 ΕΣΔ‐ΕΚΕ.	 Διατυπώθηκαν	 εισηγήσεις	 για	 συγκεκριμένα	 μέτρα	 και	
ιεραρχήθηκαν	οι	προτεραιότητες	οι	οποίες	συνέβαλαν	στη	διαμόρφωση	του	Σχεδίου.	Επίσης,	με	την	
ολοκλήρωση	 του	 τελικού	 προσχεδίου	 διοργανώθηκε	 ημερίδα	 διαβούλευσης	 με	 όλες	 τις	
εμπλεκόμενες	 υπηρεσίες,	 οργανισμούς,	 κοινωνικούς	 εταίρους	 και	 φορείς	 για	 την	 οριστικοποίηση	
του.		
	

Βασικές	παρατηρήσεις	στην	υλοποίηση	των	ερευνών	
Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 υλοποίησης	 της	 έρευνας	 πεδίου,	 τόσο	 στην	 έρευνα	 των	 επιχειρήσεων	
(ιδιωτικού	τομέα),	όσο	και	στις	συνεντεύξεις	που	πραγματοποιήθηκαν	στο	δημόσιο	και	ημικρατικό	
τομέα,	 η	 μεγαλύτερη	 δυσκολία	 που	 προέκυψε	 ήταν	 ο	 εντοπισμός	 του	 αρμόδιου	 ατόμου	 προς	
απάντηση	 του	 ερωτηματολογίου.	 Στη	 δε	 περίπτωση	 του	 ιδιωτικού	 τομέα	 το	 φαινόμενο	 ήταν	
εντονότερο	εφόσον	οι	πλείστοι	ερωτηθέντες	ανέφεραν:	«Στην	επιχείρηση	δεν	υπάρχει	αρμόδιο	άτομο	
για	θέματα	Εταιρικής	Κοινωνικής	Ευθύνης».		
	
Επίσης,	το	θέμα	της	Ε.Κ.Ε.	έχει	απασχολήσει	παλαιότερα,	σε	ερευνητικό	επίπεδο,	τόσο	μεμονωμένα	
άτομα,	όσο	και	επιχειρήσεις	ή	δημόσιους	οργανισμούς/φορείς	στην	Κύπρο.	Τα	αποτελέσματα	των	
προγενέστερων	αυτών	 ερευνών/μελετών	δεν	 είναι	άμεσα	συγκρίσιμα	με	 την	παρούσα	έρευνα	για	
τους	εξής	κυρίως	λόγους:	
	
- Δειγματοληψία	(Μεγάλη	ανομοιογένεια	δείγματος)		
- Διαφορετικός	 τρόπος	 διατύπωσης	 των	 ερωτήσεων	 που	 προσδιορίζουν	 διαφορετικό	 νόημα	 και	
κατ’	επέκταση	διαφορετικές	απαντήσεις	

- Διαφορετικές	επιλογές	απαντήσεων	στις	κλειστού	τύπου	ερωτήσεις	
	

Βεβαίως,	θα	μπορούσε	κανείς	να	πει	ότι	ο	σημαντικότερος	παράγοντας	μη	ταύτισης	των	ερευνών	
είναι	 ο	 χρόνος	 διεξαγωγής	 αυτών,	 εφόσον	 η	 πιο	πρόσφατη	 έγινε	 το	 2007.	Δεδομένου	 ότι	 η	 Ε.Κ.Ε.	
άρχισε	να	εφαρμόζεται	και	να	προωθείται	εντονότερα	τα	τελευταία	χρόνια,	οι	συμμετέχοντες	στις	
έρευνες	αναπόφευκτα	 έδωσαν	 και	 διαφοροποιημένες	απαντήσεις.	Ωστόσο,	 στην	παρούσα	μελέτη,	
γίνονται	 συγκριτικές	 αναφορές	 με	 τις	 έρευνες:	 «Η	 Εταιρική	 Υπευθυνότητα	 στην	 Κυπριακή	
Επιχειρησιακή	Κουλτούρα»	και	«Corporate	social	responsibility:	the	way	forward?	Maybe	not!»	όπου	
αυτό	ήταν	εφικτό.							
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2.	Η	Ε.Κ.Ε.	ΣΤΗΝ	ΚΥΠΡΟ	‐	ΕΥΡΗΜΑΤΑ	ΕΡΕΥΝΑΣ		
	

2.1	Περιγραφή	υφιστάμενης	κατάστασης		
	
Με	στόχο	τη	μεγαλύτερη	δυνατή	τεκμηρίωση	και	κατανόηση	του	περιεχομένου	του	ΕΣΔ‐ΕΚΕ,	στην	
παρούσα	 ενότητα	 περιγράφονται	 τόσο	 οι	 βασικοί	 παράγοντες	 που	 προσδιορίζουν	 το	 περιβάλλον	
στο	 οποίο	 αναπτύσσεται,	 σήμερα,	 η	 Ε.Κ.Ε.	 στην	 Κύπρο	 όσο	 και	 οι	 υφιστάμενες	 δράσεις	 και	
πρακτικές	που	υιοθετούνται,	στο	πεδίο	αυτό,	από	τον	ιδιωτικό	και	το	δημόσιο	τομέα.			
	
2.1.1	Αποτύπωση	και	ανάλυση	αποτελεσμάτων	του	Ιδιωτικού	τομέα	
	
2.1.1.1	Κατανόηση	και	αντίληψη	της	έννοιας	της	Ε.Κ.Ε.	

	
 Η	πλειοψηφία	των	Κυπριακών	επιχειρήσεων	(85%)	αναγνωρίζει	τη	σημαντικότητα	των	θεμάτων	
που	πραγματεύεται	η	Ε.Κ.Ε.	κυρίως	γιατί	θεωρούν	ότι	μέσω	της	Ε.Κ.Ε.	μπορούν	να	έχουν	καλύτερη	
ενημέρωση	 και	 επαφή	 με	 τα	 ενδιαφερόμενα	 μέρη	 τους,	 να	 αποκτήσουν	 καλύτερη	 εσωτερική	
λειτουργία,	 αλλά	 και	 να	 συμβάλουν	 περισσότερο	 στο	 κοινωνικό	 όφελος.	 Από	 την	 άλλη,	 οι	
επιχειρήσεις	 που	 δίνουν	 μικρό	 βαθμό	 σημασίας	 στα	 ζητήματα	 της	 Ε.Κ.Ε.	 είναι	 κυρίως	 εταιρείες	
περιορισμένου	μεγέθους	που	θεωρούν	ότι	η	φύση	του	αντικειμένου	της	δραστηριοποίησής	τους	
δεν	σχετίζεται	άμεσα	τουλάχιστον	με	τα	θέματα	της	Ε.Κ.Ε. 

	
 Διχασμένη	 παρουσιάζεται	 συνολικά	 η	 στάση	 των	 Κυπριακών	 επιχειρήσεων	 σε	 ό,τι	 αφορά	 στη	
γνώση	και	την	κατανόηση	της	έννοιας	της	Ε.Κ.Ε.	αφού	το	51%	αυτών	εμφανίζεται	να	γνωρίζει	ή	
να	 κατανοεί	 αρκετά	 ως	 πολύ	 τη	 συγκεκριμένη	 έννοια	 ενώ	 το	 υπόλοιπο	 49%	 δηλώνει	 ότι	 την	
γνωρίζει	 ή	 την	 κατανοεί	 σε	 μικρότερο	 βαθμό.	 Συγκριτικά	 με	 την	 έρευνα	 της	 Ομοσπονδίας	
Εργοδοτών	και	Βιομηχάνων	(ΟΕΒ),	που	υλοποιήθηκε	το	2007,	διαπιστώνεται	μια	μικρή	αύξηση	σε	
επίπεδο	γνώσης	και	κατανόησης	των	εταιρειών,	η	οποία	όμως	είναι	δυσανάλογη	σχετικά	με	την	
ανάπτυξη	της	σπουδαιότητας	των	θεμάτων	που	πραγματεύεται	η	Ε.Κ.Ε.	τα	τελευταία	5	χρόνια.	

	
 Εντούτοις,	 ο	 τρόπος	 που	 αντιλαμβάνονται,	 οι	 Κυπριακές	 επιχειρήσεις	 την	 έννοια	 της	 Ε.Κ.Ε.,	
σύμφωνα	με	τους	ορισμούς	που	περιγράφηκαν,	φαίνεται	να	επηρεάζεται	καθοριστικά	τόσο	από	
το	 βαθμό	 γνώσης	 και	 κατανόησης	 της	 έννοιας	 όσο	 και	 από	 τον	 τρόπο	 ενασχόλησης	 της	 κάθε	
επιχείρησης	 με	 τα	 θέματα	 αυτά.	 Άξιο	 αναφοράς	 είναι	 το	 χαρακτηριστικά	 μικρό	 ποσοστό	 των	
Κυπριακών	 επιχειρήσεων	 που	 υποστήριξαν	 τον	 «αρχικό»	 ορισμό	 της	 Ε.Κ.Ε.,	 όπως	 διατυπώθηκε	
από	την	Ε.Ε.	Η	συγκεκριμένη	στάση	μας	οδηγεί	σε	ένα	πρώτο	συμπέρασμα	ότι	η	έννοια	της	Ε.Κ.Ε.	
δεν	 έχει	 ενσωματωθεί	 πλήρως	 στην	 κουλτούρα	 των	 Κυπριακών	 επιχειρήσεων,	 αφού	 εμμέσως	
«απορρίπτεται»	η	εθελοντική	έκθεση	και	ο	διάλογος	με	τα	ενδιαφερόμενα	μέρη	τους	στα	θέματα	
αυτά,	 στοιχείο	 αναπόσπαστο	 από	 την	 ουσιαστική	 και	 αποτελεσματική	 εφαρμογή	 της	 Ε.Κ.Ε.	
Αντιθέτως,	ο	τρόπος	της	λειτουργίας	των	επιχειρήσεων	σύμφωνα	με	τους	κανόνες	ηθικής,	με	την	
εφαρμογή	περιβαλλοντικών	συστημάτων	ή	συστημάτων	διαχείρισης	ποιότητας	και	ανθρώπινου	
δυναμικού	 όπως	 και	 η	 υποστήριξη	 κοινωνικών	 και	 περιβαλλοντικών	 προγραμμάτων,	 που	 κατά	
κύριο	λόγο	αποτελούν	τακτικές	εφαρμογής	της	υπεύθυνης	επιχειρηματικότητας,	φαίνεται	να	είναι	
περισσότερο	 οικείες	 στις	 επιχειρήσεις	 σχετικά	 με	 τον	 προσδιορισμό	 της	 έννοιας	 της	 Ε.Κ.Ε.	
Αναφορικά	με	τη	συνολική	στάση	απέναντι	στο	νέο	ορισμό	της	Ε.Κ.Ε.,	όπως	δόθηκε	από	την	Ε.Ε.,	
αξίζει	 να	 επισημανθεί	 ότι	πρόκειται	περισσότερο	για	μια	αυθόρμητη	 ταύτιση	των	 επιχειρήσεων	
προς	το	κοινό	καλό	γενικά	και	λιγότερο	ως	επιλογή	που	αποκτά	όλο	και	μεγαλύτερη	σημασία	και	
εφαρμόζεται	 συνειδητά,	 αλλά	 και	 ότι	 θα	 πρέπει	 να	 δίνεται	 έμφαση	 στη	 μακροπρόθεσμη	
βιωσιμότητα	της	επιχείρησης	(γεγονός	που	προϋποθέτει	ότι	οι	δράσεις	της	πρέπει	να	λαμβάνουν	
υπόψη	όχι	μόνο	το	άμεσο	κέρδος	της	αλλά	και	τη	διασφάλιση	της	κοινωνίας	ως	σύνολο).	

	
 Σχετικά	 με	 τις	 πηγές	 ενημέρωσης	 για	 τις	 εξελίξεις	 στον	 τομέα	 της	 Ε.Κ.Ε.,	 τόσο	 τα	 μέσα	 μαζικής	
ενημέρωσης	(σε	ποσοστό	50%)	όσο	και	το	διαδίκτυο	(σε	ποσοστό	32%)	βρίσκονται	στην	κορυφή	
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των	προτιμήσεων	 των	Κυπριακών	 επιχειρήσεων	ανεξαρτήτως	 δημογραφικών	 χαρακτηριστικών	
ενώ	ως	υποστηρικτική	πηγή	ενημέρωσης	αναφέρονται	κυρίως	τα	διεθνή	συνέδρια	και	σεμινάρια.	
Θα	 πρέπει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 ένα	 ποσοστό	 της	 τάξης	 του	 10%	 του	 συνόλου	 των	 επιχειρήσεων	
δηλώνει	ότι	δεν	είναι	ενημερωμένο	για	την	Ε.Κ.Ε.	Συγκριτικά	με	τα	αποτελέσματα	της	έρευνας	«Η	
Εταιρική	 Υπευθυνότητα	 στην	 Κυπριακή	 Επιχειρησιακή	 Κουλτούρα»	 του	 2007,	 αξίζει	 να	
επισημανθεί	η	έντονη	διεισδυτικότητα	της	πηγής	του	διαδικτύου	αλλά	και	η	περαιτέρω	ενίσχυση	
των	μέσων	μαζικής	ενημέρωσης,	σε	βάρος	των	υπόλοιπων	επιλογών.	

	
 Διχασμένη	 εμφανίζεται	 η	 τοποθέτηση	 των	 Κυπριακών	 επιχειρήσεων	 στο	 ερώτημα	 για	 το	 αν	 η	
ανάπτυξη	της	Ε.Κ.Ε.	τα	τελευταία	χρόνια	οφείλεται	σε	κάποιο	τύπο	εξωτερικού	καταναγκασμού	ή	
σε	μια	συνειδητή	επιλογή	των	επιχειρήσεων	στην	κατεύθυνση	ενός	πιο	αποτελεσματικού	τρόπου	
υπεύθυνης	 λειτουργίας,	 γεγονός	 που	 αναδεικνύει	 τα	 μεγάλα	 περιθώρια	 που	 υπάρχουν	 για	 την	
ένταξη	της	Ε.Κ.Ε.	στην	κουλτούρα	τους.	Αξιοσημείωτο	είναι	το	γεγονός	ότι	οι	εταιρείες	οι	οποίες	
έχουν	αρχίσει	να	δραστηριοποιούνται	σχετικά	πρόσφατα	(τα	τελευταία	1	με	2	χρόνια)	στον	τομέα	
της	 Ε.Κ.Ε.	 θεωρούν	 σε	 μεγάλο	 ποσοστό	 την	 ανάπτυξη	 της	 έννοιας	 ως	 συνειδητή	 επιλογή	 σε	
αντίθεση	 με	 τις	 εταιρείες	 που	 έχουν	 μεγαλύτερη	 εμπειρία	 στην	 Ε.Κ.Ε.	 (από	 3	 έως	 5	 χρόνια	 και	
περισσότερο)	και	οι	οποίες	στην	πλειοψηφία	τους	υποστηρίζουν	την	επιλογή	του	εξαναγκασμού.  

 
2.1.1.2		Έλλειψη	συστηματικής	ενασχόλησης	με	την	Ε.Κ.Ε.	

	
 Στην	Κύπρο,	ενώ	υπάρχουν	επιχειρήσεις	που	δραστηριοποιούνται	κατά	κύριο	λόγο	στους	τομείς	
των	εργασιακών	πρακτικών	και	της	περιβαλλοντικής	προστασίας,	φαίνεται	ότι	είναι	λίγες	αυτές	
που	διαχειρίζονται	συστηματικά	την	Κοινωνική	τους	Ευθύνη.	

	
 Όπως	προκύπτει	από	την	τοποθέτηση	των	επιχειρήσεων	μόνο	το	37%	αυτών	υποστηρίζει	ότι	οι	
Κυπριακές	επιχειρήσεις	ασχολούνται	συστηματικά	με	την	Ε.Κ.Ε.	ενώ	από	αυτές	το	80%	δεν	ήταν	
σε	θέση	να	ονομάσει	μια	εταιρεία	με	αυτό	το	χαρακτηριστικό.		

	
 Στην	 ίδια	 κατεύθυνση	 είναι	 και	 η	 τοποθέτηση	 των	 επιχειρήσεων	σχετικά	 με	 τον	 υποστηρικτικό	
ρόλο	του	δημόσιου	τομέα	στην	Κύπρο	για	την	ανάπτυξη	και	διάδοση	της	Ε.Κ.Ε.	Μόνο	το	25%		των	
επιχειρήσεων	δηλώνει	ότι	ο	δημόσιος	τομέας	ανταποκρίνεται	στο	ρόλο	αυτό	ενώ	το	81%	αυτών	
δεν	 ήταν	 σε	 θέση	 να	 αναφέρει	 παραδείγματα	 δημόσιων	 οργανισμών	 που	 προωθούν	 με	 τις	
πρωτοβουλίες	 τους	συστηματικά	 την	 Ε.Κ.Ε.	 ή	 έστω	 κάποιες	 δημόσιες	πρωτοβουλίες	 Υπεύθυνης	
Επιχειρηματικότητας.	

	
 Το	 γεγονός	της	 έλλειψης	 της	 συστηματικής	 ενασχόλησης	 των	 Κυπριακών	 επιχειρήσεων	 με	
την	 Ε.Κ.Ε.	 ενισχύεται	 από	 το	 γεγονός	 ότι	 μόνο	 4,7	 στις	 10	 επιχειρήσεις	 (ποσοστό	 αρκετά	
μικρότερο	 από	 το	 αντίστοιχο	 ποσοστό	 του	 70%	 που	 ανέδειξε	 προηγουμένη	 έρευνα	 του	 2007)	
δηλώνουν	ότι	έχουν	υιοθετήσει	πρακτικές	Ε.Κ.Ε.	και	υποστηρίζεται	από	τα	ακόλουθα	ευρήματα:	
α)	Στη	διαχείριση	των	θεμάτων	Ε.Κ.Ε.	οι	μισές	σχεδόν	επιχειρήσεις	δηλώνουν	ότι	δεν	έχουν	κάποια	
συγκεκριμένη	 δομή	 που	 να	 εξυπηρετεί	 το	 σκοπό	 αυτό	 και	 κατά	 συνέπεια	 η	 διεκπεραίωση	 των	
θεμάτων	αυτών	αποτελεί	αντικείμενο	ενός	ατόμου	όταν	διαθέτει	ελεύθερο	χρόνο.		
β)	 Το	 50%	 των	 επιχειρήσεων	 αυτών	 δηλώνουν	 ότι	 δεν	 διαθέτουν	 κάποια	 επίσημη	 διαδικασία	
καταγραφής	της	βελτίωσης	της	επίδοσής	τους	σε	θέματα	που	έχουν	σχέση	με	δράσεις	Ε.Κ.Ε.	
γ)	Οι	 μηχανισμοί	 επικοινωνίας	 δράσεων	Ε.Κ.Ε.	 που	 χρησιμοποιούν,	 τόσο	στο	 εξωτερικό	όσο	και	
στο	 εσωτερικό	 τους	 περιβάλλον,	 περιορίζονται	 στο	 διαδίκτυο,	 το	 τηλεομοιότυπο,	 το	 τηλέφωνο	
και	το	e‐mail,	στοιχεία	που	αναδεικνύουν	ότι	οι	 ενέργειες	Ε.Κ.Ε.	 (στο	επίπεδο	της	επικοινωνίας)	
δεν	διαφοροποιούνται,	όπως	θα	έπρεπε,	από	τις	αμιγώς	παραγωγικές	ενέργειες.	Για	παράδειγμα,	
υιοθέτηση	 Κοινωνικού	 Απολογισμού,	 Κώδικα	 Δεοντολογίας,	 πρωτοβουλιών	 Εσωτερικής	
επικοινωνίας,	Βραβεύσεων	και	Ημερίδων.	
δ)	 Η	 διεισδυτικότητα	 των	 διεθνών	 προτύπων	 που	 σχετίζονται	 με	 την	 Ε.Κ.Ε,	 αν	 εξαιρέσουμε	 το	
ISO9001	και	το	ISO14001,	εμφανίζεται	αρκετά	περιορισμένη	στις	Κυπριακές	επιχειρήσεις,	εύρημα	
που	 ανέδειξε	 και	 η	 έρευνα	 του	 2007.	 Συμπερασματικά,	 η	 πρόοδος	 στο	 συγκεκριμένο	 θέμα	 τα	
τελευταία	χρόνια	είναι	ελάχιστη,	ενώ	και	στο	μέλλον	δεν	φαίνεται	να	υπάρχει	διαφορετική	στάση	
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αφού	η	πρόθεση	των	επιχειρήσεων	αυτών	να	εφαρμόσουν	τα	συγκεκριμένα	πρότυπα	είναι	σχεδόν	
ανύπαρκτη,	 τοποθέτηση	που	 προκαλείται	 είτε	 από	 άγνοια	 είτε	 από	 έλλειψη	 στρατηγικής.	 Είναι	
προφανές	 ότι	 η	 εφαρμογή	 των	προτύπων	διαχείρισης	 που	 έχουν	 διαμορφωθεί	 σύμφωνα	 με	 τις	
επιταγές	 της	 Ε.Κ.Ε.,	 από	 διεθνείς	 έγκυρους	 οργανισμούς,	 μπορεί	 να	 αποβεί	 επωφελής	 για	 τις	
Κυπριακές	επιχειρήσεις	ενώ	στη	διαδικασία	της	ευρύτερης	διάδοσής	τους	μπορούν	και	θα	πρέπει	
να	συμβάλουν	οι	συλλογικοί	φορείς	της	Κυπριακής	κοινωνίας.		
ε)	 Το	 60%	 των	 επιχειρήσεων,	 που	 δηλώνουν	 ότι	 εφαρμόζουν	 πρακτικές	 Ε.Κ.Ε.,	 δεν	 εκδίδουν	
Κοινωνικό	 Απολογισμό	 ή	 Εκθέσεις	 Βιώσιμης	 Ανάπτυξης	 κυρίως	 γιατί,	 όπως	 αναφέρουν,	 δεν	 το	
θεωρούν	απαραίτητο,	 ενώ	περισσότερες	από	 τις	 μισές	 δεν	 εμφανίζονται	 να	 είναι	 δεκτικές	στην	
υιοθέτηση	δημοσιοποιήσεων	τέτοιου	είδους	στο	μέλλον.	
στ)	 Αν	 και	 το	 60%	 των	 συγκεκριμένων	 επιχειρήσεων	 δηλώνουν	 ότι	 έχουν	 προσδιορίσει	 τα	
ενδιαφερόμενα	 μέρη	 τους	 εν	 τούτοις,	 οι	 μισές	 σχεδόν	 από	 αυτές,	 δεν	 διαθέτουν	 επίσημη	
διαδικασία	 διαλόγου	με	 αυτά.	 Επιπρόσθετα,	 η	 πίεση	που	 ασκείται	 από	 τα	 ενδιαφερόμενα	μέρη,	
μέσω	 του	 διαλόγου,	 για	 τα	 θέματα	 της	 Ε.Κ.Ε.,	 στις	 επιχειρήσεις	 που	 δηλώνουν	 ότι	 έχουν	
διαδικασίες	 διαλόγου,	 είναι	 εξαιρετικά	 περιορισμένη	 και	 με	 βάση	 τα	 προαναφερόμενα	
αντιστρόφως	ανάλογη.			
ζ)	 Το	 80%	 των	 εταιρειών	 αυτών	 δηλώνουν	 ότι	 έχουν	 εμπειρία	 ενασχόλησης	 με	 την	 Ε.Κ.Ε.	
περισσότερο	από	3‐5	χρόνια,	στοιχείο	που	δεν	συμβαδίζει	με	την	αναμενόμενη	πρόοδο	αφού	θα	
έπρεπε	να	είχαν	προχωρήσει	περισσότερο	στη	συστηματική	αντιμετώπιση	της	Ε.Κ.Ε.	
	
2.1.1.3	Αξιολόγηση	από	τις	επιχειρήσεις	της	δράσης	του	Δημόσιου	Τομέα	

	
				Η	 αμφισβήτηση	 του	 ρόλου	 του	 δημόσιου	 τομέα	 ήταν	 έντονη	 αφού	 η	 θετική	 αξιολόγηση	
υποστηρίχθηκε	μόνο	από	το	16%	και	η	αρνητική	από	το	43%	των	επιχειρήσεων	ενώ	ένα	ποσοστό	
39%	 απέφυγε	 να	 τοποθετηθεί	 στο	 συγκεκριμένο	 ερώτημα.	 Tο	 γεγονός	 αυτό,	 δημιουργεί	 ένα	
ιδιαίτερο	 προβληματισμό	 με	 δεδομένο	 ότι	 εκ	 μέρους	 του	 δημόσιου	 τομέα	 έχουν	 αναληφθεί	
αρκετές	 πρωτοβουλίες	 προς	 την	 κατεύθυνση	 της	 Υπεύθυνης	 Επιχειρηματικότητας	 όπως:	 τα	
μονοεπιχειρησιακά	προγράμματα	συνεχιζόμενης	κατάρτισης	για	την	ενίσχυση	της	απασχόλησης,	
τα	σχέδια	 κινήτρων	 για	 την	 προώθηση	 των	Ανανεώσιμων	Πηγών	Ενέργειας	 (ΑΠΕ),	 η	 εισαγωγή	
του	 θεσμού	 των	 Πράσινων	 Δημόσιων	 Συμβάσεων,	 οι	 Κυβερνητικές	 Χορηγίες	 για	 την	 εισαγωγή	
συστήματος	 περιβαλλοντικής	 διαχείρισης	 με	 βάση	 το	 Ευρωπαϊκό	 Σύστημα	 Διαχείρισης	 και	
Ελέγχου‐EMAS	και	το	βραβείο	Ε.Κ.Ε.,	που	έχει	καθιερώσει	το	Υπουργείο	Εργασίας	και	Κοινωνικών	
Ασφαλίσεων,	 σε	 συνεργασία	 με	 την	 ΟΕΒ,	 οι	 οποίες	 όμως	 δεν	 φαίνεται	 να	 έχουν	 την	 ανάλογη	
ανταπόκριση	 ή	 διεισδυτικότητα	 στον	 επιχειρηματικό	 κόσμο.	 Μόνο	 2	 στις	 10	 επιχειρήσεις	
δηλώνουν	ότι	 έχουν	ενταχθεί	σε	κάποιο	πρόγραμμα	ή	πρωτοβουλία	ή	 έχουν	λάβει	 επιχορήγηση	
για	την	προώθηση	πρακτικών	Ε.Κ.Ε.	
	
2.1.1.4	Βαθμός	σημαντικότητας	της	Ε.Κ.Ε.		
	

 Στην	 προσπάθεια	 να	 προσδιοριστεί	 ο	 βαθμός	 σημαντικότητας	 της	 Ε.Κ.Ε.	 στην	 καθημερινή	
λειτουργία	 των	 Κυπριακών	 επιχειρήσεων,	 μόνο	 2,1	 στις	 10	 δήλωσαν	 ότι	 η	 Ε.Κ.Ε.	 λαμβάνεται	
υπόψη	 στις	 περισσότερες	 επιχειρηματικές	 τους	 αποφάσεις	 ενώ	 οι	 υπόλοιπες	 δεν	 θεωρούν	 την	
Ε.Κ.Ε.	απαραίτητη	όταν	αναφέρονται	στην	εταιρική	στρατηγική	και	κατ’	επέκταση	δεν	φαίνεται	
να	την	ενσωματώνουν	στην	καθημερινή	τους	λειτουργία.	

	
 Στο	 ερώτημα	 αν	 οι	 επιχειρήσεις	 προωθούν	 τις	 εταιρικές	 τους	 αξίες	 και	 τους	 κανόνες	
συμπεριφοράς	τους	στους	εργαζόμενους	και	στα	υπόλοιπα	ενδιαφερόμενα	μέρη	τους	η	απάντηση	
σε	 ποσοστό	 87%	 ήταν	 θετική.	 Επιπρόσθετα,	 από	 τις	 εταιρείες	 αυτές,	 το	 68%	 δηλώνει	 ότι	 η	
συμμόρφωση	των	προμηθευτών	και	των	συνεργατών	τους	με	τις	εταιρικές	αξίες	και	τους	κανόνες	
συμπεριφοράς	 αποτελούν	 υποχρέωση	 σε	 επίπεδο	 συνεργασίας.	 Η	 τοποθέτηση	 όμως	 αυτή	
ανατρέπεται	 σε	 ένα	 βαθμό	 αφού	 σε	 σχετική	 ερώτηση	 για	 το	 αν	 διαθέτουν	 κάποιο	 κείμενο	
εταιρικών	αρχών	ή	Κώδικα	Ηθικής	ή	πολιτικής	Ε.Κ.Ε.	στο	οποίο	να	καθορίζονται	με	σαφήνεια	οι	
αξίες	 και	 η	 υπεύθυνη	 συμπεριφορά	 τους,	 μόνο	 2,3	 στις	 10	 επιχειρήσεις	 απάντησαν	 θετικά	
(επίδοση	μικρότερη	κατά	50%	από	το	αντίστοιχο	ποσοστό	της	έρευνας	του	2007)	ενώ	περίπου	το	
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75%	αυτών	των	επιχειρήσεων	απάντησαν	αόριστα	χωρίς	να	είναι	σε	θέση	να	ονομάσουν	κάποιο	
συγκεκριμένο	κείμενο.	

	
Συμπέρασμα:	 Είναι	 σαφές,	 συνδυάζοντας	 τα	 παραπάνω	 ευρήματα	 πως	 η	 Ε.Κ.Ε.	 στην	 Κύπρο	
φαίνεται	ότι	βρίσκεται	στα	αρχικά	στάδια	εφαρμογής	της	(στο	στάδιο	της	συμμόρφωσης	και	της	
επιλογής)	ορίζοντας	έτσι	τα	πρότυπα	της	στα	ελάχιστα	απαραίτητα.		 

 
SWOT	ANALYSIS:	Η	ακόλουθη	ανάλυση	σκιαγραφεί	τη	βασική	εικόνα	της	Ε.Κ.Ε.	στην	Κύπρο,	η	
οποία	 αποτέλεσε	 σημείο	 αναφοράς	 για	 τη	 διαμόρφωση	 του	 ΕΣΔ‐ΕΚΕ	 και	 ιδιαίτερα	 των	
κατευθύνσεων	και	των	προτεινόμενων	μέτρων	που	θα	συμβάλλουν	στην	άμβλυνση	των	εμποδίων	
και	στη	βελτίωση	των	συνθηκών	στην	ανάπτυξη	της	Ε.Κ.Ε.	στη	χώρα.		

 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ		
	

 Η	 οικειότητα	 των	 Κυπριακών	 Οργανισμών	 με	
υπεύθυνες	 δράσεις	 κοινωνικού	 ή	 περιβαλλοντικού	
χαρακτήρα.		

 Ο	 υψηλός	 βαθμός	 οικειότητάς	 με	 την	 έννοια	 της	
Ε.Κ.Ε.	των	δημόσιων	Οργανισμών.		

 Ο	υψηλός	βαθμός	δραστηριοποίησης	των	δημόσιων	
Οργανισμών	στην	Ε.Κ.Ε.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ	
	

 Η	 έλλειψη	 κινήτρων	 για	 τη	 δραστηριοποίηση	 των	
Οργανισμών	του	ιδιωτικού	τομέα	στην	Ε.Κ.Ε.	

 Η	 απουσία	 στρατηγικού	 πλαισίου	 από	 τους	
Οργανισμούς	του	 ιδιωτικού	τομέα	και	κατ’	επέκταση	
η	 αδυναμία	 ένταξης	 της	 Ε.Κ.Ε.	 στις	 επιχειρηματικές	
αποφάσεις.	

 Η	έλλειψη	στοιχειωδών	δομών	διαχείρισης	της	Ε.Κ.Ε.	
 Η	 σημαντική	 απουσία	 από	 τους	 Οργανισμούς	 του	
κώδικα	αρχών	ή	κώδικα	ηθικής	ή	πολιτικής	Ε.Κ.Ε.	

 Η	 έλλειψη	 διαλόγου	 με	 τα	 Ενδιαφερόμενα	 Μέρη	 σε	
θέματα	Ε.Κ.Ε.	

 Η	 περιορισμένη	 διεισδυτικότητα	 της	 εφαρμογής	
πρακτικών	 λογοδοσίας	 και	 αναφοράς	 σε	 θέματα	
Ε.Κ.Ε.	

 Η	 περιορισμένη	 εφαρμογή	 διεθνών	 προτύπων	 Ε.Κ.Ε.	
από	τους	Οργανισμούς.		

 Η	απουσία	των	προσδοκιών	της	Κυπριακής	κοινωνίας	
στα	θέματα	της	Ε.Κ.Ε.	και	της	βιώσιμης	ανάπτυξης.		

 Η	 έλλειψη	 μηχανισμών	 επικοινωνίας	 των	 δράσεων	
Ε.Κ.Ε.		

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ	
	

 Η	αναγνώριση	 της	 σημαντικότητας	 της	 Ε.Κ.Ε.	 τόσο	
από	τον	Ιδιωτικό	όσο	και	από	το	Δημόσιο	τομέα	σε	
ιδεολογικό	και	αξιακό	επίπεδο.	

 H	 διαφαινόμενη	 θετική	 επιρροή	 του	 έργου	 των	
Οργανισμών,	 στο	 πλαίσιο	 της	 Ε.Κ.Ε.,	 στην	
καταναλωτική	συμπεριφορά	των	πολιτών.		

 H	 αποδοχή	 του	 εξειδικευμένου	 ρόλου	 των	
εθελοντικών	 οργανώσεων	 ως	 βασικοί	 συνεργάτες	
των	 Οργανισμών	 στην	 άσκηση	 του	 κοινωνικού	 ή	
περιβαλλοντικού	τους	έργου.	

 H	 θεσμοθέτηση	 κινήτρων	 παράλληλα	 με	 την	
προώθηση	πρωτοβουλιών	που	θα	συμβάλλουν	στην	
ορθή	 ενημέρωση	 και	 εκπαίδευση	 των	 Κυπριακών	
επιχειρήσεων	στη	σύγχρονη	αντίληψη	της	Ε.Κ.Ε.	

 Η	ένταξη	 της	 υπεύθυνης	 επιχειρηματικότητας	στην	
εκπαιδευτική	 διαδικασία	 για	 τη	 δημιουργία	
συνθηκών	ανάπτυξης	της	σχετικής	κουλτούρας	στα	
μελλοντικά	στελέχη	των	Οργανισμών	.		

 Οι	 άξονες	 της	 Μείωσης	 της	 Διαφθοράς	 και	 της	
προστασίας	 των	 Ανθρωπίνων	 Δικαιωμάτων	
μπορούν	 να	 αποτελέσουν	βασικές	 περιοχές	 δράσης	
του	έργου	των	Κυπριακών	Οργανισμών	στο	πλαίσιο	
της	Ε.Κ.Ε.	

ΑΠΕΙΛΕΣ	
	

 Η	 νοοτροπία	 αποστασιοποίησης	 των	 Μικρομεσαίων	
Οργανισμών	απέναντι	στην	Ε.Κ.Ε.	(μεγάλο	κόστος	και	
αφορά	στους	μεγάλους	Οργανισμούς).	

 Η	οικονομική	κρίση	και	η	οικονομική	κατάσταση	των	
Οργανισμών.	

 Η	 έλλειψη	 ενημέρωσης/εκπαίδευσης	 και	 συνεπώς	 η	
άγνοια	για	την	Ε.Κ.Ε.	

 Η	 έλλειψη	 «πίεσης»	 από	 τις	 ομάδες	 των	
Ενδιαφερόμενων	 Μερών	 προς	 τους	 Κυπριακούς	
Οργανισμούς	 για	 τη	 βελτίωση	 της	 υπεύθυνης	
λειτουργίας	τους.	

 Η	 έλλειψη	 ευαισθητοποίησης	 και	 η	 αδράνεια	 των	
πολιτών–καταναλωτών.	

 Η	 απουσία	 της	 πρόθεσης	 των	 επιχειρήσεων	 να	
εφαρμόσουν	τα	διεθνή	πρότυπα	Ε.Κ.Ε.		

 Η	επιφυλακτικότητα	των	Οργανισμών	που	υλοποιούν	
πρακτικές	 Ε.Κ.Ε.	 στο	 ενδεχόμενο	 να	 εκδώσουν	
Κοινωνικό	Απολογισμό.	

 Η	έλλειψη	ουσιαστικής	προώθησης	του	θέματος	από	
συνδικαλιστικές	και	εργοδοτικές	οργανώσεις.	

 H	 άγνοια	 της	 σχέσης	 μεταξύ	 των	 κοινωνικών	
απαιτήσεων	 και	 των	 τομέων	 δράσης	 του	 έργου	 των	
κυπριακών	Οργανισμών	στο	πλαίσιο	της	Ε.Κ.Ε.	
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2.2	Υφιστάμενες	πρακτικές	Ε.Κ.Ε.	των	Κυπριακών	Επιχειρήσεων		
	
Η	Περιβαλλοντική	προστασία,	η	μέριμνα	για	το	Ανθρώπινο	Δυναμικό	και	οι	Δίκαιες	πρακτικές	στην	
Αγορά,	αποτελούν	τις	βασικές	κατευθύνσεις	στις	οποίες	οι	Κυπριακές	επιχειρήσεις	δίνουν	έμφαση	
στο	 πλαίσιο	 της	 Ε.Κ.Ε.,	 ενώ	 στον	 αντίποδα,	 βρίσκονται	 οι	 κατευθύνσεις	 που	 αφορούν	 τόσο	 στην	
ενίσχυση	 των	 τοπικών	 κοινωνιών,	 την	 προστασία	 των	 ανθρωπίνων	 δικαιωμάτων,	 όσο	 και	 την	
ενίσχυση	 της	 διαφάνειας	 και	 την	 καταπολέμηση	 της	 διαφθοράς.	 Συγκριτικά	 με	 προηγούμενες	
μελέτες	και	συγκεκριμένα	με	τη	μελέτη	που	πραγματοποιήθηκε	το	2005	για	την	Ε.Κ.Ε.	στην	Κύπρο:	
«Corporate	 social	 responsibility:	 the	 way	 forward?	 Maybe	 not!»	 είναι	 εμφανής	 η	 αύξηση	 της	
ευαισθητοποίησης	 των	 επιχειρήσεων	 στην	 προστασία	 του	 Περιβάλλοντος,	 ενώ	 συγκριτικά	 με	
αντίστοιχη	έρευνα	της	ΟΕΒ	το	2007,	οι	βασικές	διαφοροποιήσεις	εντοπίζονται	τόσο	στην	ανάδειξη	
της	 κατεύθυνσης	 των	 δίκαιων	 πρακτικών	 στην	 αγορά	 ως	 μία	 από	 τις	 βασικές	 κατευθύνσεις	 της	
επιχειρηματικής	δραστηριοποίησης	στο	πλαίσιο	της	Ε.Κ.Ε.	όσο	και	στην	αντίστοιχη	υποχώρηση	της	
κατεύθυνσης	της	υποστήριξης	των	τοπικών	κοινωνιών.		
Οι	 υφιστάμενες	 δράσεις	 των	Κυπριακών	 επιχειρήσεων	 είναι	 ταξινομημένες	 στις	 κατευθύνσεις	 της	
Ε.Κ.Ε.	με	σειρά	προτεραιότητας	όπως	προέκυψαν	από	τη	συνθετική	μελέτη	τόσο	της	πρωτογενούς	
όσο	και	της	δευτερογενούς	έρευνας3:	
	
Αναλυτικά:	
	

2.2.1	Υφιστάμενες	πρακτικές	στην	κατεύθυνση	των	Εργασιακών	Πρακτικών	
 
Η	μέριμνα	για	το	Ανθρώπινο	Δυναμικό	αποτελεί	την	πιο	δημοφιλή	περιοχή	δραστηριοποίησης	των	
Κυπριακών	Οργανισμών	του	ιδιωτικού	τομέα	με	τις	υφιστάμενες	βασικές	δράσεις	και	πρωτοβουλίες	
να	στοχεύουν	με	σειρά	προτεραιότητας:	
 στη	βελτίωση	των	συνθηκών	εργασίας		
 στην	επικοινωνία	και	τη	συνεργασία	μεταξύ	εργαζομένων	και	διοίκησης			
 στην	εκπαίδευση,	την	κατάρτιση	και	στην	επαγγελματική	εξέλιξη	των	εργαζομένων		
 στην	εξισορρόπηση	της	επαγγελματικής	και	κοινωνικής	ζωής	των	εργαζομένων	
 στις	παροχές	προς	τους	εργαζομένους	 (ετήσιες	αυξήσεις,	 ιατροφαρμακευτική	περίθαλψη,	 ταμείο	
προνοίας,	επιπλέον	άδεια	μητρότητας,	επιπλέον	ετήσια	άδεια,	συνταξιοδοτικά	πακέτα).	

	

2.2.2	Υφιστάμενες	πρακτικές	στην	κατεύθυνση	της	Προστασίας	του	Περιβάλλοντος	
 
Σχετικά	με	την	κατεύθυνση	της	μείωσης	των	περιβαλλοντικών	επιπτώσεων	από	την	επιχειρηματική	
λειτουργία	οι	Κυπριακοί	Οργανισμοί	αναλαμβάνουν	πρωτοβουλίες	που	αφορούν:	
 στην	υπεύθυνη	χρήση	νερού	
 στην	υπεύθυνη	χρήση	ενέργειας		
 στην	ορθή	διαχείριση	αποβλήτων		
 στην	ανακύκλωση	υλικών		
 στη	μείωση	της	ηχορύπανσης	καθώς	και		
 στην	εφαρμογή	κριτηρίων	περιβαλλοντικής	υπευθυνότητας	στη	συνεργασία	με	τους	προμηθευτές	
και	τους	συνεργάτες	τους.		

	
Ειδική	 αναφορά	 θα	 πρέπει	 να	 γίνει	 στο	 σχετικά	 μέτριο	 βαθμό	 της	 διεισδυτικότητας,	 από	 τις	
Κυπριακές	επιχειρήσεις,	της	πρακτικής	που	αφορά	στη	μείωση	των	εκπομπών	του	CO2	σύμφωνα	με	
τον	οποίο	5,6	στις	10	επιχειρήσεις	υιοθετούν	τη	συγκεκριμένη	πρακτική	(κυρίως	οι	επιχειρήσεις	που	
δηλώνουν	ότι	αναλαμβάνουν	πρωτοβουλίες	Ε.Κ.Ε.	και	λιγότερο	οι	υπόλοιπες).		

                                                 
3 Σχετικά	 έγγραφα:	 α) «	Η	Εταιρική	Υπευθυνότητα	στην	Κυπριακή	 Επιχειρησιακή	Κουλτούρα»,	 ΟΕΒ,	 2007,	 β)	 “Corporate	
Social	Responsibility:	Cypriot	Perspective.”,	M.	Krambia	–	Kapardis,	2006	
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2.2.3	 Υφιστάμενες	 πρακτικές	 στην	 κατεύθυνση	 των	 Δίκαιων	 Πρακτικών	 στην	
Αγορά	

	
Η	 κατεύθυνση	 των	 δίκαιων	 πρακτικών	 στην	 αγορά	 φαίνεται	 να	 αποτελεί	 επίσης	 μια	 ευαίσθητη	
κατεύθυνση	για	τις	Κυπριακές	επιχειρήσεις	οι	οποίες	επενδύουν	κυρίως:	
 στην	παροχή	ποιοτικών	και	ασφαλών	προϊόντων	και	υπηρεσιών		
 στην	προάσπιση	των	δικαιωμάτων	των	καταναλωτών		
 στην	προστασία	του	απορρήτου	των	καταναλωτών			
 στην	ανάληψη	επιχειρηματικών	επενδύσεων	για	την	ασφάλεια	και	την	υγεία	των	καταναλωτών		
 στο	υπεύθυνο	marketing	και	στην	υπεύθυνη	προώθηση	των	προϊόντων				 
 στην	εισαγωγή	κώδικα	πρακτικής	όσον	αφορά	στη	συνεργασία	με	τους	προμηθευτές/	συνεργάτες	 
 στη	διαδικασία	υποδοχής	παραπόνων	από	τους	πελάτες	ή	τους	συνεργάτες		
	
2.2.4	Υφιστάμενες	πρακτικές	στην	κατεύθυνση	της	Κοινωνίας	
	

Την	τέταρτη,	κατά	σειρά,	κατεύθυνση	δραστηριοποίησης	των	Κυπριακών	επιχειρήσεων	αποτελεί	η	
υποστήριξη	 των	 τοπικών	 κοινωνιών	 και	 γενικότερα	 της	 κοινωνικής	 συνοχής	 με	 τις	 βασικές	
πρωτοβουλίες	τους	να	εστιάζονται:	
	

 στην	εξάλειψη	της	φτώχειας	και	του	κοινωνικού	αποκλεισμού		
 στη	βοήθεια	στην	τρίτη	ηλικία		
 στην	προστασία	των	δικαιωμάτων	των	ατόμων	με	αναπηρίες	και	ασθένειες	
 στη	στήριξη	του	αθλητισμού 
 στη	στήριξη	του	πολιτισμού  
 στην	ενθάρρυνση	της	συμμετοχής	των	εργαζομένων	σε	κοινωνικά	προγράμματα			
	

2.2.5	Υφιστάμενες	πρακτικές	στην	κατεύθυνση	των	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων	
	
Στην	 κατεύθυνση	 της	 προστασίας	 των	 Ανθρωπίνων	 Δικαιωμάτων,	 οι	 Κυπριακοί	 Οργανισμοί	 του	
ιδιωτικού	 τομέα	φαίνεται	 να	 αναλαμβάνουν	 σε	 μικρότερο	 βαθμό	 δράσεις	 με	 τις	 πιο	 βασικές	 από	
αυτές	να	επικεντρώνονται:	
	

 στην	εξάλειψη	κάθε	παράγοντα	που	ενθαρρύνει	την	καταναγκαστική	εργασία		
 σε	 πολιτικές	 μη	 διάκρισης	 στις	 προσλήψεις,	 στις	 συνθήκες	 εργασίας	 και	 στις	 αμοιβές	 των	
εργαζομένων		

 στο	σεβασμό	στην	ελευθερία	του	συνδικαλισμού		
	
2.2.6	Υφιστάμενες	πρακτικές	στην	κατεύθυνση	της	Μείωσης	της	Διαφθοράς	
	
Ως	 τελευταία	κατεύθυνση	 της	 υφιστάμενης	 δράσης	 των	Κυπριακών	Οργανισμών	στο	πλαίσιο	 της	
Ε.Κ.Ε.	 εντοπίζεται	 η	 κατεύθυνση	 της	 Μείωσης	 της	 διαφθοράς.	 Οι	 πιο	 χαρακτηριστικές	 δράσεις	
επικεντρώνονται:	
	

 στην	υιοθέτηση	πρακτικών	επιχειρηματικής	ηθικής	
 στην	 αξιολόγηση	 των	 επιχειρήσεων	 για	 τον	 εντοπισμό	 παραγόντων	 που	 σχετίζονται	 με	 τη	
διαφθορά		

 στην	υιοθέτηση	πρακτικών	ενάντια	σε	κάθε	μορφή	δωροδοκίας	και	εκβιασμού	στο	εσωτερικό	και	
το	εξωτερικό	επιχειρηματικό	περιβάλλον	

 στην	εκπαίδευση	των	εργαζομένων	στην	καταπολέμηση	της	διαφθοράς	
	

Επίσης,	παρακολουθώντας	τα	ποσοστά	στο	διαχωρισμό	των	επιλογών	ανάμεσα	στις	εταιρείες	που	
δηλώνουν	 ότι	 υιοθετούν	 ήδη	 πρακτικές	 Ε.Κ.Ε.	 και	 σε	 αυτές	 που	 δηλώνουν	 το	 αντίθετο,	
παρατηρείται,	 οι	 τελευταίες	 να	 εκδηλώνουν	 μια	 έντονη	 παρουσία,	 σε	 επίπεδο	 δραστηριοποίησης,	
στις	περισσότερες	πρακτικές	όλων	των	κατευθύνσεων	που	προαναφέρθηκαν.	Το	γεγονός	αυτό	μας	
οδηγεί	στην	υπόθεση	ότι	οι	επιχειρήσεις	αυτές,	που	υλοποιούν	δράσεις	στο	πεδίο	της	Ε.Κ.Ε.	τόσο	στο	
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εσωτερικό	όσο	και	στο	 εξωτερικό	 τους	περιβάλλον	 με	 ένα	 μη	συστηματικό	 και	 ανεπίσημο	 τρόπο,	
αρκετά	 συχνά	 δεν	 έχουν	 επίγνωση	 ότι	 οι	 δράσεις	 αυτές	 εμπίπτουν	 στο	 πεδίο	 της	 Υπεύθυνης	
Επιχειρηματικότητας.		
Στον	ακόλουθο	πίνακα	περιγράφεται	μια	αποτύπωση	των	υφιστάμενων	κατευθύνσεων	εφαρμογής	
και	προωθούμενων	δράσεων	Ε.Κ.Ε.	των	Κυπριακών	επιχειρήσεων	αντίστοιχα.		
	

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ	ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΩΝ	ΔΡΑΣΕΩΝ	ΕΚΕ	ΑΠΟ	
ΤΙΣ	ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	

Στο	συγκεκριμένο	τομέα	τα	θέματα	που	διαθέτουν	αρκετά	περιθώρια	βελτίωσης	εκ	
μέρους	των	επιχειρήσεων	αφορούν	στην	απασχόληση	των	ατόμων	με	αναπηρίες,	την	
εκπαίδευση	των	εργαζομένων	για	τα	ανθρώπινα	δικαιώματα	και	την	προώθηση	
πρακτικών	προστασίας	των	ανθρωπίνων	δικαιωμάτων	στην	αλυσίδα	εφοδιασμού.	

ΣΥΝΘΗΚΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
	Η		εξάλειψη	κάθε	μορφής	διάκρισης	σε	σχέση	με	την	απασχόληση	και	ως	ένα	βαθμό	η	
ελευθερία	του	συνδικαλισμού	απαιτούν	ιδιαίτερη	προσοχή	από	τις	Κυπριακές	
επιχειρήσεις	που	δηλώνουν	ότι	δεν	εφαρμόζουν	πρακτικές	Ε.Κ.Ε.	

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	

Η	αποκατάσταση	και	ανάπλαση	του φυσικού	τοπίου,	η	πρόληψη	της	θαλάσσιας	και	
ατμοσφαιρικής	ρύπανσης	και	η	μείωση	των	εκπομπών	του	CO2,	οι	επενδύσεις	σε	φιλικές	
προς	το	περιβάλλον	τεχνολογίες	καθώς	και	η	παραγωγή	αντίστοιχων	προϊόντων	
βρίσκονται	στην	κορυφή	των	δράσεων	με	τη	μικρότερη	ενασχόληση	κυρίως	από	τις	
επιχειρήσεις	που	δηλώνουν	ότι	δεν	εφαρμόζουν	πρακτικές	Ε.Κ.Ε.	

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ	ΤΗΣ	
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ	

Οι	βασικές	ελλείψεις	στο	συγκεκριμένο	τομέα	εντοπίζονται	στη	σχετική	εκπαίδευση	των	
εργαζομένων	και	στο	σχεδιασμό	διαδικασιών	αντιμετώπισης	και	αποκατάστασης	των	
περιστατικών	που	σχετίζονται	με	τη	διαφθορά	(κυρίως	από	τις	εταιρείες	που	δηλώνουν	
ότι	δεν	εφαρμόζουν	πρακτικές	Ε.Κ.Ε.).		

	
Αναφορικά	 τώρα	 με	 την	 τοποθέτηση	 των	 Κυπριακών	 επιχειρήσεων	 για	 τις	 κατευθύνσεις		
δραστηριοποίησης	του	δημόσιου	τομέα,	στο	πλαίσιο	της	ανάπτυξης	της	Ε.Κ.Ε.,	παρατηρείται	μια	
ισοδύναμη	 κατανομή	 ποσοστών	 στις	 τέσσερεις	 κατευθύνσεις,	 οι	 οποίες	 με	 σειρά	 προτεραιότητας	
είναι	 α)	 η	 προστασία	 των	 Ανθρωπίνων	 Δικαιωμάτων,	 β)	 οι	 Εργασιακές	 Πρακτικές,	 γ)	 οι	 δίκαιες	
πρακτικές	 στην	 Αγορά	 και	 δ)	 η	 προστασία	 του	 Περιβάλλοντος.	 Αντίθετα,	 περιορισμένη	 ήταν	 η	
αναφορά	 στους	 τομείς	 της	 ενίσχυσης	 των	 τοπικών	 κοινωνιών	 και	 της	 καταπολέμησης	 της	
διαφθοράς.	
	
Σχετικά	 με	 τα	θέματα	 λογοδοσίας,	 σε	 ποσοστό	 94%	 καταγράφεται	 μια	 απόλυτη	 συμφωνία	 του	
Κυπριακού	επιχειρηματικού	κόσμου	σχετικά	με	το	αν	οι	εταιρείες	θα	πρέπει	να	λογοδοτούν	στους	
καταναλωτές	 για	 την	 ασφάλεια	 και	 την	 ποιότητα	 των	 προϊόντων	 τους,	 όπως	 επίσης	 σε	 ποσοστό	
85%	 συμφωνούν	 στο	 ότι	 οι	 επιχειρήσεις	 θα	 πρέπει	 να	 λογοδοτούν	 στο	 κοινό	 για	 τις	
περιβαλλοντικές,	οικονομικές	και	κοινωνικές	επιπτώσεις	των	ενεργειών	και	δραστηριοτήτων	τους.	
Χαμηλότερα	 αλλά	 εξίσου	 υψηλά	 ποσοστά	 συμφωνίας	 (75%)	 καταγράφουν	 και	 οι	 απόψεις	 ότι	 οι	
επιχειρήσεις	 θα	 πρέπει	 να	 λογοδοτούν	 στους	 εργαζόμενους	 και	 στις	 ρυθμιστικές	 αρχές	 για	 τον	
τρόπο	με	τον	οποίο	επιλέγουν	να	διαχειριστούν	τους	ανθρώπινους	πόρους	όπως	και	ότι	θα	πρέπει	
να	λογοδοτούν	στις	τοπικές	κοινωνίες	για	τις	επιχειρηματικές	επιλογές	που	τις	επηρεάζουν	(76%).	
Από	τα	ανωτέρω	στοιχεία	φαίνεται	ότι	τα	θέματα	λογοδοσίας	και	βιώσιμης	ανάπτυξης	τυγχάνουν	
αποδοχής	 τουλάχιστον	σε	επίπεδο	δήλωσης	των	ερωτηθέντων	γεγονός	που	αναδεικνύει:	α)	 το	να	
εξασφαλιστεί	ότι	οι	καταναλωτές	παίρνουν	αυτό	για	το	οποίο	πληρώνουν,	β)	το	να	προστατευτεί	το	
δικαίωμα	 του	 πολίτη	 να	 γνωρίζει	 τη	 δράση	 επιχειρήσεων	 για	 θέματα	 που	 επηρεάζουν	 την	
καθημερινότητά	 του	 και	 γ)	 το	 να	 αποτραπεί	 η	 ανήθικη	 δράση	 των	 επιχειρήσεων	 και	 να	 υπάρξει	
μέριμνα	για	καθημερινή	δικαιοσύνη.	
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2.3	Περιοριστικοί	παράγοντες	στην	ανάληψη	δράσεων	Ε.Κ.Ε.	από	
τις	Κυπριακές	επιχειρήσεις	
	
Η	έρευνα	κατέδειξε	ότι	οι	παράγοντες	που	περιορίζουν	την	εμπλοκή	σε	δράσεις	Ε.Κ.Ε.	είναι	κάπως	
διαφορετικοί	ανάμεσα	στις	επιχειρήσεις	που	έχουν	ήδη	υιοθετήσει	πρακτικές	Ε.Κ.Ε	.από	αυτές	που	
δεν	έχουν	υιοθετήσει.	
	
 Η	κατηγορία	 των	 επιχειρήσεων	που	υιοθετεί	 πρακτικές	Ε.Κ.Ε.	 θεωρεί	 ότι	 οι	 βασικοί	 λόγοι	που	
μπορούν	 να	 επηρεάσουν	 αρνητικά	 την	 ανάληψη	 περαιτέρω	 πρωτοβουλιών	 είναι	 κατά	 σειρά	
προτεραιότητας:	
1. η	υφιστάμενη	οικονομική	κατάσταση	της	κάθε	εταιρείας		(48%)	
2. η	οικονομική	κρίση	(43%)			
3. το	μέγεθος	της	επιχείρησης	(33%)	
4. το	ακριβό	κόστος	των	προγραμμάτων	υπεύθυνης	επιχειρηματικότητας	(13%)	
5. η	αδιαφορία	της	διοίκησης	(9%)	
6. η	ανυπαρξία	στοιχείων	που	να	αποδεικνύουν	το	κέρδος	της	επιχείρησης	από	την	εφαρμογή	της	
Ε.Κ.Ε.	(6%)	

	
 Η	 κατηγορία	 των	 επιχειρήσεων	 που	 δεν	 έχει	 υιοθετήσει	 πρακτικές	 Ε.Κ.Ε.	 ισχυρίζεται	 ότι	 οι	
βασικοί	λόγοι	που	μπορούν	να	τις	επηρεάσουν	αρνητικά	στην	ανάληψη	τέτοιων	πρωτοβουλιών	
είναι	κυρίως:	
1. η	υφιστάμενη	οικονομική	κατάσταση	της	κάθε	εταιρείας	(40%)		
2. το	μέγεθος	της	επιχείρησης		(32%)	
3. η	οικονομική	κρίση	(28%)			
4. η	αδιαφορία	της	διοίκησης	(24%)	
5. το	ακριβό	κόστος	των	προγραμμάτων	υπεύθυνης	επιχειρηματικότητας	(9%)	
6. η	ανυπαρξία	στοιχείων	που	να	αποδεικνύουν	το	κέρδος	της	επιχείρησης	από	την	εφαρμογή	της	
Ε.Κ.Ε.	(8%)	

	
 Είναι	γεγονός	ότι	η	χρηματικό‐οικονομική	κρίση	έχει	ως	αποτέλεσμα	ένα	σημαντικό	κλυδωνισμό	
στην	 εξέλιξη	 των	 αγορών	 και	 του	 ιδιωτικού	 τομέα.	 Παρόλα	 αυτά	 δεν	 θα	 πρέπει	 να	 σταθεί	
τροχοπέδη	 στην	 ανάπτυξη	 και	 υιοθέτηση	 πρακτικών	 Ε.Κ.Ε.	 από	 τις	 επιχειρήσεις.	 Αντιθέτως,	 η	
έλλειψη	 εμπιστοσύνης	 και	 αξιοπιστίας	 των	 καταναλωτών	 προς	 τις	 επιχειρήσεις	 επιβάλλει	 την	
άμεση	 αντίδραση	 του	 επιχειρηματικού	 κόσμου.	 Κάτω	 από	 αυτή	 την	 οπτική,	 η	 οικοδόμηση	
μακροχρόνιων	σχέσεων	αμοιβαίας	εμπιστοσύνης	με	όλη	την	κοινωνία	αποτελεί	το	ζητούμενο,	γι’	
αυτό	 και	 οι	 Κυπριακές	 επιχειρήσεις	 οφείλουν	 να	 δώσουν	 έμφαση	 σε	 νέους	 και	 καινοτόμους	
τρόπους	 μεγιστοποίησης	 της	 ευημερίας	 όλων	 των	 ενδιαφερόμενων	 μερών	 τους	 μέσα	 από	 την	
εφαρμογή	αποτελεσματικών	προγραμμάτων	για	την	κοινωνία	και	το	περιβάλλον.	Η	«δικαιολογία»	
ότι	 η	 έλλειψη	 πόρων	 οδηγεί	 στη	 διακοπή	 δράσεων	 Ε.Κ.Ε.	 δεν	 είναι	 επαρκής	 και	 πρέπει	 οι	
Κυπριακές	 επιχειρήσεις	 να	 προσέξουν	 γιατί	 είναι	 βέβαιο	 ότι	 εκείνες	 που	 θα	 συνεχίσουν	 τη	
δέσμευσή	 τους	στην	Ε.Κ.Ε.	 θα	δρέψουν	κάποια	στιγμή	τα	οφέλη	σε	αντίθεση	με	 εκείνες	που	θα	
αποφασίσουν	να	εγκαταλείψουν	κάθε	προσπάθεια	προόδου.	Ακόμα	και	στις	περιπτώσεις	εκείνες	
που	 οι	 εταιρείες	 συνεχίζουν	 να	 εφαρμόζουν	 τα	 κοινωνικά	 τους	 προγράμματα,	 με	 μείωση	 των	
σχετικών	 προϋπολογισμών	 τους,	 τους	 προσφέρεται	 η	 ευκαιρία	 να	 είναι	 πιο	 ευρηματικές,	 να	
προσελκύουν	 πιο	 ενεργά	 τους	 υπαλλήλους	 τους	 στα	 κοινωνικά	 τους	 προγράμματα	 και	 να	
χρησιμοποιούν	 άλλους	 τρόπους	 υποστήριξης	 για	 τα	 κοινωνικά	 έργα	 (όπως	 για	 παράδειγμα,	
κάνουν	 δωρεές	 προϊόντων	 και	 υπηρεσιών	 και	 όχι	 μόνο	 χρημάτων,	 αναπτύσσουν	 συνέργειες	 με	
άλλες	επιχειρήσεις	και	φορείς)	αυξάνοντας	την	αποδοτικότητα	των	κονδυλίων	που	επενδύουν.		
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2.4	 Προτεραιότητες	 των	 κυπριακών	 επιχειρήσεων	 που	
εφαρμόζουν	Ε.Κ.Ε.	
	
 Διερευνώντας	 τις	 προσδοκίες	 των	 Κυπριακών	 επιχειρήσεων	 σχετικά	 με	 τις	 κατευθύνσεις	 της	
Ε.Κ.Ε.	στις	οποίες	θα	πρέπει	 να	δώσουν	προτεραιότητα	στο	πλαίσιο	της	υπεύθυνης	λειτουργίας	
τους,	ήταν	απαραίτητος	 ένας	διαχωρισμός	των	επιλογών	ανάμεσα	στις	εταιρείες	που	δηλώνουν	
ότι	υιοθετούν	ήδη	πρακτικές	Ε.Κ.Ε.	και	σε	αυτές	που	δηλώνουν	το	αντίθετο.		

	
 Συνολικά	οι	επιλογές	είναι	κοινές	και	στις	δύο	κατηγορίες	των	επιχειρήσεων	αλλά	με	διαφορετική	
σειρά	 προτεραιότητας	 τόσο	 στις	 κατευθύνσεις	 όσο	 και	 στους	 επιμέρους	 τομείς	 που	 τις	
απαρτίζουν.		

	
 Μια	βασική	παρατήρηση	είναι	η	απουσία,	λόγω	των	πολύ	περιορισμένων	ποσοστών	και	στις	δύο	
κατηγορίες,	 της	 κατεύθυνσης	 της	 ανάπτυξης	 των	 τοπικών	 κοινωνιών	 που	 όπως	 φαίνεται	 δεν	
υιοθετείται	 από	 τις	 Κυπριακές	 επιχειρήσεις	ως	 προτεραιότητα	 στο	 πεδίο	 της	 Ε.Κ.Ε.	 Το	 γεγονός	
αυτό	προϋποθέτει	 πρωτίστως	 την	 ενημέρωση	 των	 επιχειρήσεων	 σχετικά	 με	 την	 ανάπτυξη	 των	
τοπικών	 κοινωνιών	 που	 σχετίζεται	 κυρίως	 με	 δράσεις	 και	 αναπτυξιακά	 προγράμματα	 που	
προωθούν	 την	 κοινωνική	 συνοχή	 και	 τα	 οποία	 προέρχονται	 από	 τις	 ανάγκες	 της	 τοπικής	
κοινωνίας,	 καθώς	 και	 με	 τις	 αξιολογήσεις	 του	 κοινωνικού	 αντίκτυπου	 της	 δραστηριότητας	 των	
εταιρειών	 στις	 τοπικές	 κοινότητες	 που	 λειτουργούν	 ανά	 κατηγορία	 επίδρασης	 όπως	 π.χ.	 στην	
απασχόληση	ανδρών	και	γυναικών,	σε	θέματα	υγείας	και	ασφάλειας	της	κοινότητας,	σε	θέματα	
εκπαίδευσης	κ.ά.	

	
 Αναλυτικά,	οι	επιλογές	των	Κυπριακών	επιχειρήσεων	έχουν	ως	εξής:	
	
Αναφορικά	 με	 τις	 εταιρείες	 που	 δήλωσαν	 ότι	 εφαρμόζουν	 πρακτικές	 Ε.Κ.Ε.	 οι	 κατευθύνσεις	
προτεραιότητας	όπως	δηλώθηκαν	είναι	οι	ακόλουθοι:	
	

2.4.1	Η	προστασία	των	καταναλωτών	και	οι	δίκαιες	πρακτικές	στην	αγορά	
	
Η	προστασία	των	καταναλωτών	και	οι	δίκαιες	πρακτικές	στην	αγορά	επιλέχθηκε	από	4,1	στις	10	
επιχειρήσεις.	
Οι	 εταιρείες	 αυτές	 σχεδόν	 στο	 σύνολό	 τους	 (90%)	 επιλέγουν	 ως	 βασική	 τους	 προτεραιότητα	 τη	
συγκεκριμένη	 κατεύθυνση	 προκειμένου	 να	 διασφαλίσουν	 ότι	 θα	 συνεχίσουν	 να	 προσφέρουν	
ασφαλή	και	ποιοτικά	προϊόντα	στους	καταναλωτές.	Συμπληρωματικές	πρωτοβουλίες	που	θα	πρέπει	
να	αναπτύξουν	στο	πλαίσιο	της	υπεύθυνης	λειτουργίας	τους	αποτελούν:	
‐η	προάσπιση	των	δικαιωμάτων	των	καταναλωτών	(55%)	
‐η	ενίσχυση	της	προσβασιμότητας	των	ατόμων	με	αναπηρίες	και	των	ατόμων	ξένων	εθνικοτήτων	σε	
υπηρεσίες	(39%)	καθώς	και	
‐οι	επιχειρηματικές	επενδύσεις	με	στόχο	την	υγεία	και	την	ασφάλεια	των	καταναλωτών	(27%)	
	
2.4.2	Εργασιακές	πρακτικές	–	Ανθρώπινο	Δυναμικό	
	
Οι	Εργασιακές	πρακτικές	‐	Ανθρώπινο	Δυναμικό	επιλέχθηκε	από	3,4	στις	10	επιχειρήσεις.	
Ως	 δεύτερη	 προτεραιότητα	 δηλώθηκαν	 οι	 εργασιακές	 πρακτικές	 με	 ιδιαίτερη	 έμφαση	 σε	 τρεις	
τομείς:		
‐την	εκπαίδευση,	την	κατάρτιση	και	την	επαγγελματική	εξέλιξη	των	εργαζομένων	(62%),		
‐τη	μέριμνα	για	την	ασφάλεια	και	υγεία	στους	χώρους	εργασίας	(52%)			
‐την	ενίσχυση	των	ίσων	ευκαιριών	και	της	διαφορετικότητας	στην	εργασία	(44%)	και	
‐την	ενίσχυση	των	συνθηκών	εργασίας	(38%)	
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2.4.3	Προστασία	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων	
	
Η	Προστασία	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων	επιλέχθηκε	από	3,3	στις	10	επιχειρήσεις.	
Ως	τρίτη	προτεραιότητα	επιλέχθηκε	η	κατεύθυνση	της	προστασίας	των	ανθρωπίνων	δικαιωμάτων	
που	 όπως	 είδαμε	 και	 στην	 υφιστάμενη	 κατάσταση	 δεν	 είχε	 τύχει	 ιδιαίτερης	 προσοχής	 από	 τις	
Κυπριακές	 επιχειρήσεις.	 Οι	 τομείς	 στους	 οποίους	 οι	 εταιρείες	 είναι	 δεκτικές	 να	 επενδύσουν	
προκειμένου	να	βελτιώσουν	τη	λειτουργία	τους	στο	πλαίσιο	της	συγκεκριμένης	κατεύθυνσης	είναι:	
‐η	προώθηση	πρακτικών	προστασίας	των	ανθρωπίνων	δικαιωμάτων	στους	προμηθευτές	και	τους	
συνεργάτες	των	επιχειρήσεων	(81%)		
‐η	εκπαίδευση	των	εργαζομένων	σχετικά	με	τα	ανθρώπινα	δικαιώματα	(72%)		
‐η	εφαρμογή	πολιτικών	μη	διάκρισης	στις	προσλήψεις,	στις	συνθήκες	απασχόλησης	και	στις	αμοιβές	
των	εργαζομένων	(36%)	και	
‐η	εξάλειψη	κάθε	παράγοντα	που	μπορεί	να	ενθαρρύνει	την	καταναγκαστική	εργασία	(33%)		
	
2.4.4	Προστασία	Περιβάλλοντος	
	
Η	Προστασία	Περιβάλλοντος	επιλέχθηκε	από	2,9	στις	10	επιχειρήσεις.	
Η	 κατεύθυνση	 της	 προστασίας	 του	 Περιβάλλοντος	 επιλέχθηκε	 ως	 τέταρτη	 προτεραιότητα	
προφανώς	 γιατί	 οι	 επιχειρήσεις	 που	 εφαρμόζουν	 ήδη	 πρακτικές	 Ε.Κ.Ε.	 έχουν	 ενσωματώσει	 στις	
υφιστάμενες	πρακτικές	τους	περιβαλλοντικές	πρωτοβουλίες.	Ωστόσο,	οι	περιβαλλοντικές	πρακτικές	
που	όπως	φαίνεται	 έχουν	περιθώρια	ανάπτυξης,	σύμφωνα	με	την	 τοποθέτηση	των	 επιχειρήσεων,	
είναι	οι	ακόλουθες:	
‐η	ανακύκλωση	των	υλικών	(91%)	
‐η	ορθή	διαχείριση	αποβλήτων	και	απορριμμάτων	(85%)	
‐η	αποκατάσταση	και	ανάπλαση	του	φυσικού	τοπίου	(52%)	και		
‐η	προστασία	των	βιοτόπων	(31%)		
	
Τέλος,	 θα	 πρέπει	 να	 επισημάνουμε	 ότι	 παρατηρείται	 μια	 αποστασιοποίηση	 των	 επιχειρήσεων	
σχετικά	με	τη	μέτρηση	και	τον	περιορισμό	των	εκπομπών	του	διοξειδίου	του	άνθρακα,	η	οποία	και	
αποτελεί	τη	βασική	έλλειψη	της	συγκεκριμένης	κατεύθυνσης.						
	

2.4.5	Καταπολέμηση	της	Διαφθοράς	και	ενίσχυση	της	διαφάνειας	
	
Η	 Καταπολέμηση	 της	 Διαφθοράς	 και	 ενίσχυση	 της	 διαφάνειας	 επιλέχθηκε	 από	 2,7	 στις	 10	
επιχειρήσεις.	
Η	 συγκεκριμένη	 κατεύθυνση	 συμπληρώνει	 τις	 βασικές	 προτεραιότητες	 των	 επιχειρήσεων	 που	
δηλώνουν	 ότι	 εφαρμόζουν	 πρακτικές	 Ε.Κ.Ε.	 και	 οι	 οποίες	 θεωρούν	 ότι	 χρειάζεται	 να	 επενδύσουν	
τόσο	στις	πρακτικές	αξιολόγησής	τους	για	τον	εντοπισμό	κινδύνων	που	σχετίζονται	με	τη	διαφθορά	
(56%),	 όσο	 και	 στην	 ανάπτυξη	 πρακτικών	 επιχειρηματικής	 ηθικής	 (49%)	 παράλληλα	 με	 την	
εκπαίδευση	του	ανθρώπινου	δυναμικού	τους	στο	συγκεκριμένο	θέμα	(32%).			
	
	
	

2.5	Προτεραιότητες	εταιρειών	που	δεν	εφαρμόζουν	Ε.Κ.Ε.		
	
Αναφορικά	 με	 τις	 εταιρείες	 που	 δήλωσαν	 ότι	 δεν	 εφαρμόζουν	 πρακτικές	 Ε.Κ.Ε.	 οι	 κατευθύνσεις	
προτεραιότητας	όπως	δηλώθηκαν	είναι	οι	ακόλουθες:	

	
2.5.1	Προστασία	Περιβάλλοντος	

	
Η	Προστασία	Περιβάλλοντος	επιλέχθηκε	από	5,5	στις	10	επιχειρήσεις.	
Οι	εταιρείες	αυτές	στην	πλειοψηφία	τους	επιλέγουν	ως	βασική	τους	προτεραιότητα	να	αναπτύξουν	
αρχικά	περιβαλλοντικές	πρωτοβουλίες	που	θα	στοχεύουν	κυρίως	στις	ακόλουθες	πρακτικές:		
‐ανακύκλωση	υλικών	(85%)		
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‐ορθή	διαχείριση	αποβλήτων	και	απορριμμάτων	(84%)	καθώς	και	
‐αποκατάσταση	και	ανάπλαση	του	φυσικού	τοπίου	(34%)		
	
Θα	πρέπει	 να	 επισημανθεί	και	 εδώ	όπως	και	στις	προαναφερθείσες	 εταιρείες	 η	αποστασιοποίηση	
τους	σχετικά	με	τη	μέτρηση	και	τον	περιορισμό	των	εκπομπών	του	διοξειδίου	του	άνθρακα.		
	
2.5.2	Εργασιακές	πρακτικές	–	Ανθρώπινο	Δυναμικό	
	
Οι	Εργασιακές	πρακτικές‐Ανθρώπινο	Δυναμικό	επιλέχθηκε	από	4,8	στις	10	επιχειρήσεις.	
Ως	δεύτερη	προτεραιότητα	δηλώθηκαν,	και	σε	αυτή	την	κατηγορία	των	επιχειρήσεων,	οι	εργασιακές	
πρακτικές	με	τη	μεγαλύτερη	ανάγκη	για	ανάληψη	πρωτοβουλιών	να	εντοπίζεται	στους	τομείς:		
‐της	εκπαίδευσης,	κατάρτισης	και	επαγγελματικής	εξέλιξης	των	εργαζομένων	(80%)	
‐της	μέριμνας	για	την	ασφάλεια	και	υγεία	στους	χώρους	εργασίας	(72%)		
‐της	ενίσχυσης	των	ίσων	ευκαιριών	και	της	διαφορετικότητας	στην	εργασία	(59%)		
	
2.5.3	Καταπολέμηση	της	Διαφθοράς	και	ενίσχυση	της	διαφάνειας	
	
Η	 Καταπολέμηση	 της	 Διαφθοράς	 και	 ενίσχυση	 της	 διαφάνειας	 επιλέχθηκε	 από	 2,2	 στις	 10	
επιχειρήσεις.	
Η	συγκεκριμένη	κατεύθυνση	αποτελεί	 την	 τρίτη	προτεραιότητα	 των	 επιχειρήσεων	που	δηλώνουν	
ότι	δεν	εφαρμόζουν	πρακτικές	Ε.Κ.Ε.	με	βασικούς	στόχους:	
‐την	εκπαίδευση	των	εργαζομένων	τους	για	το	θέμα	της	διαφάνειας	(59%)		
‐τις	 πρακτικές	 αξιολόγησής	 τους	 για	 τον	 εντοπισμό	 κινδύνων	 που	 σχετίζονται	 με	 τη	 διαφθορά	
(57%)	και		
‐την	υιοθέτηση	πρακτικών	ενάντια	σε	κάθε	μορφή	δωροδοκίας	και	εκβιασμού	τόσο	στο	εσωτερικό	
όσο	και	στο	εξωτερικό	τους	περιβάλλον	(43%).		
	

2.5.4	Προστασία	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων	
	
Η	Προστασία	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων	επιλέχθηκε	από	2	στις	10	επιχειρήσεις.	
Οι	επιχειρήσεις	που	επέλεξαν	τη	συγκεκριμένη	κατεύθυνση	φαίνεται	να	δίνουν	ιδιαίτερη	έμφαση:	
‐στην	προώθηση	πρακτικών	προστασίας	των	ανθρωπίνων	δικαιωμάτων	στην	αλυσίδα	εφοδιασμού	
τους	(76%)		
‐την	εκπαίδευση	των	εργαζομένων	τους	σχετικά	με	τα	ανθρώπινα	δικαιώματα	(49%)	και		
‐την	εξάλειψη	των	παραγόντων	που	ενθαρρύνουν	την	καταναγκαστική	εργασία	(30%)			
 
2.5.5	Προστασία	των	καταναλωτών	και	οι	δίκαιες	πρακτικές	στην	αγορά	
	
Η	προστασία	των	καταναλωτών	και	οι	δίκαιες	πρακτικές	στην	αγορά	επιλέχθηκε	από	1,4	στις	10	
επιχειρήσεις.	
Το	 περιορισμένο	 ποσοστό	 των	 εταιρειών	 που	 επέλεξαν	 τη	 συγκεκριμένη	 κατεύθυνση	
παρουσιάζονται	ιδιαίτερα	ευαισθητοποιημένες		
‐στην	προσφορά	ασφαλών	και	ποιοτικών	προϊόντων	στους	καταναλωτές	(72%)		
‐στις	επενδύσεις	για	την	υγεία	και	ασφάλεια	των	καταναλωτών	(42%)	
‐στην	προάσπιση	των	δικαιωμάτων	των	καταναλωτών(41%)	και		
‐σε	πρακτικές	που	αφορούν	στη	σήμανση	των	προϊόντων	και	στις	επιδράσεις	τους	(31%).			
	
	

2.6	Παράγοντες	αύξησης	ανάληψης	δράσεων	Ε.Κ.Ε.	
	
 Η	κατηγορία	των	επιχειρήσεων	που	υιοθετεί	πρακτικές	Ε.Κ.Ε.	αναφέρει	ότι	οι	λόγοι	οι	οποίοι	θα	
λειτουργούσαν	ως	 επιπλέον	 κίνητρο	 για	 την	 υλοποίηση	 πρακτικών	 Ε.Κ.Ε.	 εκ	 μέρους	 τους,	 είναι	
κατά	σειρά	προτεραιότητας:		
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1. η	δωρεάν	παροχή	συμβουλευτικών	υπηρεσιών	(39%)		
2. η	σχετική	νομοθεσία	(32%)	
3. οι	 απαιτήσεις	 των	 καταναλωτών,	 επενδυτών	 και	 Μ.Κ.Ο.	 σε	 κοινωνικά	 και	 περιβαλλοντικά	
θέματα	(21%)			
4. η	γνώση	καλών	πρακτικών	άλλων	εταιρειών	(13%)	
5. ο	κοινωνικός	διάλογος	διαφόρων	κοινωνικών	εταίρων	για	την	επίλυση	ζητημάτων	(8%)	

	
 Η	 κατηγορία	 των	 επιχειρήσεων	 που	 δεν	 έχει	 υιοθετήσει	 πρακτικές	 Ε.Κ.Ε.	 ισχυρίζεται	 ότι	 οι	
βασικοί	λόγοι	που	μπορούν	να	τις	επηρεάσουν	θετικά	στην	ανάληψη	τέτοιων	πρωτοβουλιών	είναι	
κυρίως:	
1. η	σχετική	νομοθεσία	(32%)	
2. η	δωρεάν	παροχή	συμβουλευτικών	υπηρεσιών	(31%)		
3. η	γνώση	καλών	πρακτικών	άλλων	εταιρειών	(29%)	
4. ο	κοινωνικός	διάλογος	διαφόρων	κοινωνικών	εταίρων	για	την	επίλυση	ζητημάτων	(23%)	
5. οι	 απαιτήσεις	 των	 καταναλωτών,	 επενδυτών	 και	 Μ.Κ.Ο.	 σε	 κοινωνικά	 και	 περιβαλλοντικά	
θέματα	(10%)			

	
	
	

2.7	 Κίνητρα/Προσδοκίες	 από	 πολιτεία	 για	 περαιτέρω	
ενασχόληση	των	Κυπριακών	επιχειρήσεων	με	Ε.Κ.Ε.			
	
 Η	τοποθέτηση	των	Κυπριακών	επιχειρήσεων,	σχετικά	με	το	τι	προσδοκούν	από	την	Πολιτεία	για	
την	περαιτέρω	ενασχόλησή	τους	με	την	Ε.Κ.Ε.,	επηρεάζεται	άμεσα	τόσο	από	το	γεγονός	ότι	έχουν	
αναδείξει	 ως	 βασικό	 ανασταλτικό	 παράγοντα	 της	 δραστηριοποίησής	 τους,	 την	 οικονομική	
κατάσταση	 που	 βρίσκονται	 και	 κατ’	 επέκταση	 την	 οικονομική	 κρίση	 όσο	 και	 από	 το	
επιχειρηματικό	 τους	 μέγεθος	 που	 εμμέσως	 συνδέεται	 με	 το	 πρώτο	 δεδομένο.	 Ως	 αποτέλεσμα	 η	
θεσμοθέτηση	οικονομικών	κινήτρων	αποτελεί	τη	βασική	προσδοκία	όλων	των	επιχειρήσεων,	ενώ	
οι	 επιλογές	 που	 αφορούν	 γενικά	 την	 αύξηση	 της	 γνώσης	 τους	 και	 της	 κατανόησης	 τους	 για	 τα	
θέματα	της	Ε.Κ.Ε.,	στοιχεία	που,	όπως	προκύπτουν	από	τα	ευρήματα	της	έρευνας,	είναι	αναγκαία,	
εμφανίζουν	μικρότερο	βαθμό	αποδοχής.			

	
Αναλυτικά:	

	
 Για	 την	 κατηγορία	 των	 επιχειρήσεων	 που	 υιοθετεί	 πρακτικές	 Ε.Κ.Ε.	 οι	 προσδοκίες	 από	 την	
Κυπριακή	πολιτεία	εντοπίζονται:		
1. στη	θεσμοθέτηση	οικονομικών	κινήτρων	(74%)		
2. στην	υλοποίηση	εκπαιδευτικών	σεμιναρίων	(44%)	
3. στη	θεσμοθέτηση	επιβραβεύσεων	(31%)		
4. στις	πρωτοβουλίες	υλοποίησης	σχετικών	συνεδρίων	(21%)	
5. στην	 πρωτοβουλία	 υλοποίησης	 ερευνών	 που	 θα	 αναδείξουν	 τις	 προσδοκίες	 των	 πολιτών	
σχετικά	με	την	Ε.Κ.Ε.	(19%)	

	
 Αντίστοιχα	για	τις	 επιχειρήσεις	που	δεν	έχουν	υιοθετήσει	πρακτικές	Ε.Κ.Ε.	οι	προσδοκίες	από	
την	Κυπριακή	πολιτεία	εντοπίζονται:			
1. στη	θεσμοθέτηση	οικονομικών	κινήτρων	(90%)		
2. στη	θεσμοθέτηση	επιβραβεύσεων	(38%)	
3. στις	πρωτοβουλίες	υλοποίησης	σχετικών	συνεδρίων	(33%)	
4. στην	υλοποίηση	εκπαιδευτικών	σεμιναρίων	(27%)	
5. στην	πρωτοβουλία	έκδοσης	περιοδικών	εκθέσεων	καλών	πρακτικών	Ε.Κ.Ε.	(21%)	
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2.8	 Συνοπτική	 περιγραφή	 του	 περιβάλλοντος	 της	 Ε.Κ.Ε.	 στην	
Κύπρο	
 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ	ΤΟΜΕΑΣ	
 

ΘΕΜΑΤΑ	ΠΟΥ	ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ	 ΒΑΣΙΚΑ	ΕΥΡΗΜΑΤΑ	

Γνώση	&	κατανόηση	της	έννοιας	
της	Ε.Κ.Ε.	

Περιορισμένη	γνώση	&	κατανόηση	των	Οργανισμών	που	αν	και	έχει	
αυξητική	τάση,	η	αύξηση	αυτή	είναι	δυσανάλογη	συγκρινόμενη	με	τη	
σπουδαιότητα	 των	 θεμάτων	 που	 πραγματεύεται	 η	 Ε.Κ.Ε.	 τα	
τελευταία	5	χρόνια.	

Αντίληψη	της	Ε.Κ.Ε.	

Η	αντίληψη	για	την	έννοια	της	Ε.Κ.Ε.	επηρεάζεται	καθοριστικά	από	
τον	τρόπο	ενασχόλησης	του	κάθε	Οργανισμού	με	τα	θέματα	αυτά.	Οι	
τακτικές	 εφαρμογής	 της	 υπεύθυνης	 επιχειρηματικότητας,	 όπως	 η	
υποστήριξη	 κοινωνικών/περιβαλλοντικών	 προγραμμάτων	 και	 η	
εφαρμογή	 προτύπων	 συστημάτων	 διαχείρισης,	 φαίνεται	 να	 είναι	
περισσότερο	οικείες	στους	Κυπριακούς	Οργανισμούς	σχετικά	με	τον	
προσδιορισμό	της	έννοιας	της	Ε.Κ.Ε.	

Πηγές	ενημέρωσης	για	την	Ε.Κ.Ε.	

Τόσο	τα	μέσα	μαζικής	ενημέρωσης	όσο	και	το	διαδίκτυο	βρίσκονται	
στην	κορυφή	των	προτιμήσεων	των	Κυπριακών	Οργανισμών	ενώ	ως	
υποστηρικτική	 πηγή	 ενημέρωσης	 αναφέρονται	 κυρίως	 τα	 διεθνή	
συνέδρια	και	σεμινάρια.	

Παράγοντας	ανάπτυξης	της	
Ε.Κ.Ε.	

Για	τους	Κυπριακούς	Οργανισμούς	του	ιδιωτικού	τομέα	η	ανάπτυξη	
της	Ε.Κ.Ε.	οφείλεται	τόσο	σε	έναν	τύπο	εξωτερικού	καταναγκασμού	
όσο	 και	 σε	 μια	 συνειδητή	 επιλογή	 στην	 κατεύθυνση	 ενός	 πιο	
αποτελεσματικού	 τρόπου	 της	 υπεύθυνης	 επιχειρηματικής	
λειτουργίας.		

Σημαντικότητα	της	Ε.Κ.Ε.	

Αναγνωρίζεται	σε	μεγάλο	βαθμό	η	σημαντικότητά	της,	κυρίως	προς	
την	κατεύθυνση	της	βελτίωσης	της	ενημέρωσης	και	της	επαφής	των	
Οργανισμών	με	τα	Ενδιαφερόμενα	Μέρη	τους,	της	εσωτερικής	τους	
λειτουργίας,	αλλά	και	της	συμβολής	τους	στο	κοινωνικό	όφελος.		

Υιοθέτηση	πρακτικών	Ε.Κ.Ε.	

Σχεδόν	 οι	 μισοί	 Κυπριακοί	 Οργανισμοί	 του	 ιδιωτικού	 τομέα	
δηλώνουν	 ότι	 υιοθετούν	 πρακτικές	 Ε.Κ.Ε.	 Εντούτοις,	 από	 την	
ανάλυση	 των	 στοιχείων	 παρατηρείται	 ότι	 ένα	 μεγάλο	 ποσοστό	
Οργανισμών,	 οι	 οποίοι	 υλοποιούν	 διάφορες	 δράσεις,	 χωρίς	
στρατηγική	 κατεύθυνση,	 αρκετά	 συχνά	 δεν	 έχουν	 επίγνωση	 ότι	
αυτές	εμπίπτουν	στο	πεδίο	της	Ε.Κ.Ε.		

Τρεις	βασικές	κατευθύνσεις	
δραστηριοποίησης	των	
Κυπριακών	επιχειρήσεων	στην	
Ε.Κ.Ε.	

Με	 σειρά	 προτεραιότητας:	 1.	 Η	 Περιβαλλοντική	 προστασία,	 2.	 Oι	
Εργασιακές	Πρακτικές	και	3.	Oι	Δίκαιες	πρακτικές	στην	Αγορά.	

Τρεις	βασικές	κατευθύνσεις	
δραστηριοποίησης	του	Δημόσιου	
τομέα	στην	Κοινωνική	Ευθύνη	
σύμφωνα	με	τις	επιχειρήσεις.	

Με	 σειρά	 προτεραιότητας:	 1.	 Τα	 Ανθρώπινα	 Δικαιώματα,	 2.	 Oι	
Εργασιακές	Πρακτικές	και	3.	Oι	Δίκαιες	πρακτικές	στην	Αγορά.	

Διαχείριση	της	Ε.Κ.Ε.	 Οι	 μισοί	 σχεδόν	 Οργανισμοί	 χαρακτηρίζονται	 από	 έλλειψη	
στοιχειωδών	δομών	διαχείρισης	της	Ε.Κ.Ε.				

Ενσωμάτωση	της	Ε.Κ.Ε.	στις	
επιχειρηματικές	αποφάσεις.	

Πολύ	περιορισμένη.	Οι	Κυπριακοί	Οργανισμοί	δεν	θεωρούν	την	Ε.Κ.Ε.	
απαραίτητη	 όταν	 αναφέρονται	 στην	 επιχειρηματική	 τους	
στρατηγική.	
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Υφιστάμενη	εφαρμογή	&	
ενσωμάτωση	διεθνών	προτύπων	
E.K.E.	

Περιορίζεται	σε	συγκεκριμένα	πρότυπα	του	ISO,	ενώ	η	πρόοδος	των	
Οργανισμών	 στο	 συγκεκριμένο	 θέμα,	 τα	 τελευταία	 χρόνια,	 είναι	
πολύ	περιορισμένη.		
	

Πρόθεση	για	εφαρμογή	&	
ενσωμάτωση	διεθνών	προτύπων	
E.K.E.	

Η	 πρόθεση	 των	 επιχειρήσεων	 να	 εφαρμόσουν	 τα	 διεθνή	 πρότυπα	
Ε.Κ.Ε.	είναι	σχεδόν	ανύπαρκτη.	

Διαδικασία	καθορισμού	
Ενδιαφερόμενων	Μερών	

Οι	 6	 στους	 10	 Οργανισμούς	 που	 δηλώνουν	 ότι	 εφαρμόζουν	
πρακτικές	 Ε.Κ.Ε.,	 αναφέρουν	 ότι	 έχουν	 καθορίσει	 τις	 ομάδες	 των	
Ενδιαφερόμενων	Μερών	τους.	

Διαδικασίες	διαλόγου	με	τα	
Ενδιαφερόμενα	Μέρη	για	θέματα	
Ε.Κ.Ε.	

Οι	 5	 στους	 10	 Οργανισμούς	 που	 δηλώνουν	 ότι	 εφαρμόζουν	
πρακτικές	Ε.Κ.Ε.,	αναφέρουν	ότι	διαθέτουν	διαδικασίες	διαλόγου	με	
τα	Ενδιαφερόμενα	Μέρη	τους	για	τα	θέματα	της	Ε.Κ.Ε.	

Πίεση	Ενδιαφερόμενων	Μερών	
για	θέματα	Ε.Κ.Ε.	

Πολύ	 περιορισμένη.	 Οι	 8	 στους	 10	 Οργανισμούς	 που	 εφαρμόζουν	
διαδικασίες	διαλόγου	με	τα	Ενδιαφερόμενα	Μέρη	τους,	δεν	δέχονται	
παρεμβάσεις	ή	πιέσεις	από	αυτά	για	τα	θέματα	της	Ε.Κ.Ε.		

Μηχανισμοί	επικοινωνίας	
δράσεων	Ε.Κ.Ε.	

Δεν	υφίστανται	 ιδιαίτεροι	 μηχανισμοί	 επικοινωνίας	δράσεων	Ε.Κ.Ε.	
αλλά	 ακολουθούνται	 οι	 παραδοσιακές	 επικοινωνιακές	 τακτικές	 (e‐
mail,	fax,	τηλέφωνο).	

Υφιστάμενη	συστηματική	
δημοσιοποίηση	δράσεων	Ε.Κ.Ε.	
και	αποτελεσμάτων.		

Οι	 6	 στους	 10	 Οργανισμούς,	 που	 δηλώνουν	 ότι	 εφαρμόζουν	
πρακτικές	 Ε.Κ.Ε.,	 δεν	 έχουν	 προβεί	 στην	 έκδοση	 Κοινωνικού	
Απολογισμού	 ή	 Εκθέσεων	 Βιώσιμης	 Ανάπτυξης	 κυρίως,	 γιατί	 όπως	
αναφέρουν,	δεν	το	θεωρούν	απαραίτητο.	

Πρόθεση	για	συστηματική	
δημοσιοποίηση	δράσεων	Ε.Κ.Ε.	
και	αποτελεσμάτων.	

Περισσότεροι	από	6	στους	10	Οργανισμούς,	που	δεν	δημοσιοποιούν	
συστηματικά	 τις	 δράσεις	 τους	 στο	 πεδίο	 της	 Ε.Κ.Ε.,	 εκφράζουν	
μεγάλη	 επιφυλακτικότητα	στο	 ενδεχόμενο	 να	 υιοθετήσουν	 τέτοιου	
είδους	δημοσιοποιήσεις	στο	μέλλον.	

Παράγοντες	που	λειτουργούν	
αποθαρρυντικά	στην	εφαρμογή	
πρακτικών	Ε.Κ.Ε.	

Με	 σειρά	προτεραιότητας:	 1.	 η	 υφιστάμενη	 οικονομική	 κατάσταση	
της	 κάθε	 εταιρείας,	 2.	 η	 οικονομική	 κρίση	 και	 3.	 το	 μέγεθος	 της	
επιχείρησης.	

Αξιολόγηση	ιδιωτικού	τομέα	για	
την	ενασχόλησή	του	με	την	Ε.Κ.Ε.		

Θετική	 από	 την	 πλειοψηφία	 των	 Οργανισμών	 με	 ένα	 μεγάλο	 όμως	
ποσοστό	 τους	 να	 αποστασιοποιείται	 από	 τη	 συγκεκριμένη	
αξιολόγηση.	

Αξιολόγηση	δημόσιου	τομέα	για	
την	προώθηση	της	Ε.Κ.Ε.		

Αρνητική	από	την	πλειοψηφία	των	Οργανισμών	με	ένα	μεγάλο	όμως	
ποσοστό	 τους	 να	 αποστασιοποιείται	 από	 τη	 συγκεκριμένη	
αξιολόγηση.	

Βασικές	κατευθύνσεις	Ε.Κ.Ε.	‐
Προτεραιότητες	των	Κυπριακών	
επιχειρήσεων.	

Με	 σειρά	 προτεραιότητας:	 1.	 Εργασιακές	 Πρακτικές,	 2.	
Περιβαλλοντική	 προστασία,	 3.	 Μείωση	 της	 Διαφθοράς,	 4.	 Δίκαιες	
πρακτικές	στην	Αγορά,	5.	Προστασία	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων	και	
6.	Ανάπτυξη	τοπικών	κοινωνιών.	

Λόγοι	οι	οποίοι	θα	
λειτουργούσαν	ως	επιπλέον	
κίνητρο	για	την	ανάληψη	
δράσεων	Ε.Κ.Ε.	από	τις	
Κυπριακές	επιχειρήσεις.			

Με	σειρά	προτεραιότητας:	1.	Δωρεάν	παροχή	συμβουλών	σε	θέματα	
Ε.Κ.Ε.,	2.	 Σχετική	νομοθεσία	και	3.	 Γνώση	καλών	πρακτικών	άλλων	
εταιρειών.	

Μέτρα	που	θα	πρέπει	να	
ληφθούν	από	τις	δημόσιες	αρχές	
για	την	παρότρυνση	των	
επιχειρήσεων	στην	Ε.Κ.Ε.		

Με	 σειρά	 προτεραιότητας:	 1.	 Οικονομικά	 κίνητρα,	 2.	 Εκπαιδευτικά	
σεμινάρια	Ε.Κ.Ε.,	3.	Θεσμοθέτηση	επιβραβεύσεων	και	4.	Διοργάνωση	
σχετικών	με	το	αντικείμενο	συνεδρίων.	
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2.9	 Αποτύπωση	 και	 ανάλυση	 αποτελεσμάτων	 του	 Δημόσιου	
τομέα	
	

2.9.1	Κατανόηση	και	αντίληψη	της	έννοιας	της	Εταιρικής	Κοινωνικής	Ευθύνης	
	

Η	γνώση	και	η	αντίληψη	της	Ε.Κ.Ε.	στο	Δημόσιο	τομέα	 	
	

 H	έννοια	της	Ε.Κ.Ε.	παρουσιάζεται	ιδιαίτερα	οικεία	στους	εκπροσώπους	των	κρατικών	υπηρεσιών	
στην	Κύπρο,	αφού	περισσότεροι	από	9	στους	10	δηλώνουν	ότι	γνωρίζουν	ή	κατανοούν	την	έννοια	
σε	ικανοποιητικό	βαθμό.		
	

 Ο	 τρόπος	 που	 γίνεται	 αντιληπτή	 η	 Ε.Κ.Ε.	 από	 τα	 δημόσια	 όργανα	 της	 Κύπρου,	 φαίνεται	 να	
επιβεβαιώνει	τον	υψηλό	βαθμό	οικειότητάς	τους	με	την	έννοια,	προσδιορίζοντάς	την	κυρίως	ως	
την	ευθύνη	των	επιχειρήσεων	για	τον	αντίκτυπο	τους	στην	κοινωνία	(νέος	ορισμός	της	Ε.Κ.Ε.	από	
την	 Ε.Ε.)	 αλλά	 και	 ως	 μια	 διαδικασία	 διαβούλευσης	 και	 συνεργασίας	 των	 επιχειρήσεων	 με	 τα	
ενδιαφερόμενα	 μέρη	 τους,	 σε	 κοινωνικά	 και	 περιβαλλοντικά	 θέματα	 αποδίδοντας	 ιδιαίτερη	
έμφαση	στην	εθελοντική	της	διάσταση	(αρχικός	ορισμός	της	Ε.Κ.Ε.	από	την	Ε.Ε.).	

	
 Το	 διαδίκτυο	 (7,5	 στους	 10),	 τα	 μέσα	 μαζικής	 ενημέρωσης	 (5,7	 στους	 10),	 τα	 σεμινάρια	 και	 τα	
διεθνή	συνέδρια	(5,4	στους	10)	καθώς	και	η	σχετική	νομοθεσία	και	τα	έγγραφα	της	Ε.Ε.	(4,5	στους	
10)	αποτελούν	το	συνδυασμό	των	βασικών	πηγών	ενημέρωσης	των	εκπροσώπων	των	κρατικών	
υπηρεσιών	για	τις	εξελίξεις	στον	τομέα	της	Ε.Κ.Ε.		

	
Η	σημαντικότητα	της	Ε.Κ.Ε.	
	 	

 Οι	 εκπρόσωποι	 των	 κρατικών	 υπηρεσιών	 στην	 Κύπρο,	 εμφανίζονται	 να	 κατανοούν	 και	 να	
αποδέχονται	 τη	 σημαντικότητα	 της	 Ε.Κ.Ε.	 Συγκεκριμένα,	 θεωρούν	 συνολικά	 σημαντική	 τη	
συμβολή	 της	 στην	 ανάπτυξη	 μιας	 υπεύθυνης	 επιχειρηματικής	 συμπεριφοράς	 των	 Κυπριακών	
επιχειρήσεων	 καθώς	 και	 στην	 ανάκτηση	 της	 εμπιστοσύνης	 της	 κοινωνίας	 προς	 αυτές.	
Επιπροσθέτως,	πιστεύουν	ότι	η	Ε.Κ.Ε.	αποτελεί	σημαντικό	παράγοντα	για	τη	βιώσιμη	λειτουργία	
των	 ΜΜΕ,	 ενώ	 θεωρούν,	 με	 κάποιες	 μικρές	 επιφυλάξεις,	 ότι	 μπορεί	 να	 συμβάλει	 στην	
ανταγωνιστικότητα	της	Κυπριακής	οικονομίας	αλλά	και	στην	προώθηση	της	βιώσιμης	ανάπτυξης	
στη	χώρα.	

	

2.9.2	Υφιστάμενες	παρεμβάσεις	του	Δημόσιου	τομέα	για	προώθηση	της	Ε.Κ.Ε.	
Οι	 υφιστάμενες	 παρεμβάσεις	 των	 δημόσιων	 Οργανισμών	 ταξινομημένες	 στις	 κατευθύνσεις	 της	
Ε.Κ.Ε.	όπως	προέκυψαν	από	τη	συνθετική	μελέτη	της	πρωτογενούς	και	της	δευτερογενούς	έρευνας:	
	
2.9.2.1	 Υφιστάμενες	 παρεμβάσεις	 του	 δημόσιου	 τομέα	 στην	 κατεύθυνση	 του	
Περιβάλλοντος	
	

 Σχέδιο	 Χορηγιών	 για	 εξοικονόμηση	 Ενέργειας	 και	 προώθηση	 της	 χρήσης	 ΑΠΕ	 προς	 τους	
Οργανισμούς	του	ιδιωτικού	τομέα.	

 Εφαρμογή	προγραμμάτων	αποδοτικότερης	χρήσης	της	Ενέργειας,	όπως	εξοικονόμηση	ενέργειας	
στα	 δημόσια	 κτήρια,	 προώθηση	 χρήσης	 βιοκαυσίμων,	 εκστρατείες	 ενημέρωσης	 των	 πολιτών,	
συστήματα	ενεργειακής	πιστοποίησης	κτηρίων	κ.ά.	

 Εισαγωγή	 του	 θεσμού	 των	 Πράσινων	 Δημόσιων	 Συμβάσεων,	 οι	 οποίες	 προβλέπουν	 τη	
συμπερίληψη	 περιβαλλοντικών	 παραμέτρων	 κατά	 σύναψη	 δημοσίων	 συμβάσεων	 για	 αγορά	
προμηθειών,	 υπηρεσιών	 και	 έργων,	 ώστε	 να	 εξασφαλίζεται	 η	 συνεχής	 πρόοδος	 στην	
περιβαλλοντική	 επίδοση,	 μειώνοντας	 τις	 περιβαλλοντικές	 επιπτώσεις	 και	 διατηρώντας	 την	
οικονομική	βιωσιμότητα.		
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 Προώθηση	 του	 Σχεδίου	 Παροχής	 Κυβερνητικών	 Χορηγιών	 για	 την	 εισαγωγή	 συστήματος	
περιβαλλοντικής	διαχείρισης	με	βάση	το	Ευρωπαϊκό	Σύστημα	Διαχείρισης	και	Ελέγχου‐EMAS,	που	
αφορά	στην	 εθελοντική	συμμετοχή	οργανισμών	σε	Κοινοτικό	Σύστημα	Οικολογικής	Διαχείρισης	
και	 Ελέγχου.	 Στα	 πλαίσια	 της	 χορηγίας	 χρηματοδοτούνται	 οι	 δαπάνες	 για	 τις	 συμβουλευτικές	
υπηρεσίες	 εγκαθίδρυσης	 του	 συστήματος	 EMAS	 και	 για	 την	 επαλήθευση	 και	 επικύρωση	 του	
συστήματος	και	της	περιβαλλοντικής	δήλωσης.		

 Προώθηση	του	Ευρωπαϊκού	συστήματος	οικολογικής	σήμανσης	ECOLABEL	για	την	προώθηση	και	
προβολή	 των	προϊόντων	 τα	οποία	 έχουν	περιορισμένες	 επιπτώσεις	στο	περιβάλλον	 και	παροχή	
στους	καταναλωτές	επακριβών	και	επιστημονικά	επιβεβαιωμένων	πληροφοριών	και	συμβουλών	
σε	ό,τι	αφορά	στα	προϊόντα.		

 Με	απόφαση	του	Υπουργικού	Συμβουλίου	έχει	καθιερωθεί	ως	ετήσιος	θεσμός	ο	διαγωνισμός	για	
την	 επιλογή	 και	 βράβευση	 επιχειρήσεων	 που	 διακρίνονται	 σε	 θέματα	 περιβάλλοντος	 και	
γενικότερα	αειφόρου	ανάπτυξης.	

 Έκδοση	 Πρακτικού	 Οδηγού	 για	 την	 Εταιρική	 Περιβαλλοντική	 Ευθύνη	 που	 απευθύνεται	 κυρίως	
στους	Οργανισμούς	του	Ιδιωτικού	τομέα	από	το	Γραφείο	του	Επιτρόπου	Περιβάλλοντος.	

 Συνεργασία	 του	 Επιτρόπου	 Περιβάλλοντος	 με	 το	 Κυπριακό	 Εμπορικό	 και	 Βιομηχανικό	
Επιμελητήριο	 (ΚΕΒΕ)	 για	 την	 ίδρυση	 του	 Μη	 Κερδοσκοπικού	 Φορέα	 «Χρυσόφυλλη	 Δρυς»,	 ο	
οποίος	 έχει	 εγκριθεί	 από	 το	 Υπουργείο	 Οικονομικών	 ως	 φιλανθρωπικό	 ίδρυμα	 με	 στόχο	 την	
εξεύρεση	 πόρων,	 μέσω	 εθελοντικών	 εισφορών	 (οι	 οποίες	 έχουν	 απαλλαγή	 από	 το	 φόρο	
εισοδήματος)	από	επιχειρήσεις	και	Οργανισμούς	που	θέλουν	να	προσφέρουν	στην	προστασία	του	
φυσικού	περιβάλλοντος.	

 Προώθηση	 της	 ιδέας	 της	 Βιομηχανικής	 Οικολογίας	 ανάμεσα	 στις	 Κυπριακές	 Βιομηχανίες	 που	
αφορά	 σε	 ένα	 οργανωμένο	 δίκτυο	 συνεργασιών	 μεταξύ	 των	 επιχειρήσεων	 που	 στοχεύει	 στον	
περιορισμό	της	βιομηχανικής	ρύπανσης	και	οδηγεί	σε	σημαντικές	εξοικονομήσεις	πρώτων	υλών,	
νερού	και	ενέργειας.	

 Η	Χάρτα	των	Κυπριακών	Επιχειρήσεων	κατά	της	Κλιματικής	Αλλαγής	που	αποτελεί	μια	διακήρυξη	
αρχών	που	λειτουργεί	ως	εργαλείο	 ευαισθητοποίησης	 τόσο	των	επιχειρήσεων	που	προσχωρούν	
σε	 αυτήν,	 όσο	 και	 ευρύτερα	 ολόκληρης	 της	 κοινωνίας	 στην	 κατεύθυνση	 περιορισμού	 του	
ανθρακικού	αποτυπώματος	και	μείωσης	της	κατανάλωσης	ενέργειας.	

 Αδειοδότηση	Φορέων	διαχείρισης	και	συστημάτων	διαχείρισης	αποβλήτων	για	αμίαντο,	οχήματα,	
ελαστικά,	μπαταρίες,	ηλεκτρικές	συσκευές,	τηγανέλαια	κ.ά.		

 Δημιουργία	 χώρων	 υγειονομικής	 ταφής	 απορριμμάτων	 (ΧΥΤΑ)	 και	 μονάδων	 ολοκληρωμένης	
διαχείρισης	αποβλήτων	και	αδρανών	υλικών.	

 Προγράμματα	μείωσης	του	όγκου	των	αποβλήτων	στους	ΧΥΤΑ	με	πρόγραμμα	διαλογής	στην	πηγή	
ή	στους	χώρους	διάθεσης	με	τη	συνεργασία	των	τοπικών	αρχών.	

 Προώθηση	της	χρήσης	ανακυκλωμένου	νερού	μέσω	ενημερωτικών	εκστρατειών.	
 Πρόγραμμα	δράσης	για	τον	έλεγχο	των	απορρίψεων	αποβλήτων	των	βιομηχανιών	τροφίμων	και	
των	βιολογικών	σταθμών	επεξεργασίας	αστικών	λυμάτων.	

 Έλεγχοι	 διασφάλισης	 εγκατάστασης	 συστημάτων	 επεξεργασίας	 υγρών	 αποβλήτων,	 διαχείρισης	
ενέργειας	θορύβου	σε	βιομηχανίες.	

 Επιστημονική	 υποστήριξη	 επιχειρήσεων	 για	 την	 υιοθέτηση	 νέων	 τεχνολογιών	 και	 τεχνικών	
μείωσης	και	αερίων	αποβλήτων.	

 Μηχανισμοί	 ελέγχου	 και	 επιθεώρησης	 των	 παραγωγών,	 εισαγωγέων	 και	 διανομέων	 χημικών	
ουσιών.	

 Κατάρτιση	 οργανισμών	 παροχής	 συμβουλευτικών	 υπηρεσιών	 σε	 θέματα	 ελέγχου	 βιομηχανικής	
ρύπανσης.		

 Μηχανισμός	ενημέρωσης	της	βιομηχανίας	για	τον	κανονισμό	REACH.		
	
	
2.9.2.2	Υφιστάμενες	παρεμβάσεις	στην	κατεύθυνση	των	Εργασιακών	Πρακτικών	

	

 Εκστρατείες	ενημέρωσης	για	αρχές	Ασφάλειας	και	Υγείας	στις	επιχειρήσεις	και	ετήσια	βράβευση	
των	καλύτερων	πρακτικών	σε	συγκεκριμένους	τομείς	Ασφάλειας	και	Υγείας.	
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 Υπηρεσίες	 Κατάρτισης	 και	 Ανάπτυξης	 Ανθρώπινου	 Δυναμικού	 (Σχέδια	 Αρχικής	 Κατάρτισης,	
Σχέδια	 Συνεχιζόμενης	 Κατάρτισης,	 Ειδικό	 Σχέδιο	 Πρόληψης	 –	 Σχέδιο	 Δράσης,	 Ειδικό	 Σχέδιο	
Προώθησης	Πράσινων	Δεξιοτήτων	στην	Κυπριακή	Οικονομία).	

 Προώθηση	της	συμμετοχής	των	εργαζομένων	στις	διαδικασίες	λήψης	αποφάσεων	μέσα	στις	ίδιες	
τις	επιχειρήσεις.	

 Συμμετοχή	 σε	 εκπαιδευτικά	 προγράμματα	 είτε	 είναι	 ενδο‐επιχειρησιακά	 σεμινάρια	 είτε	 πολύ‐
επιχειρησιακά.	

 Προώθηση	 των	 απαιτήσεων	 και	 των	 ενδιαφερόντων	 συγκεκριμένων	 ομάδων,	 όπως	 οι	
εργαζόμενοι.	 Ρύθμιση	 σχέσεων	 μεταξύ	 εργαζομένων	 και	 εργοδοτών.	 Η	 υιοθέτηση	 καλών	
πρακτικών	σε	θέματα	ισότητας,	ισομισθίας	και	διακρίσεων.	

 Προώθηση	πρακτικών	για	την	εξισορρόπηση	μεταξύ	οικογενειακής	και	επαγγελματικής	ζωής.	
 Εφαρμογή	μηχανισμών	 επίλυσης	 εργατικών	διαφορών	 τόσο	μεταξύ	συντεχνιών	 και	 εργοδοτών,	
όσο	και	μεταξύ	εργοδοτών	και	εργαζομένων	που	δεν	εκπροσωπούνται	από	συντεχνία.	

 Βελτίωση	συνθηκών	εργασίας.	Εκπαίδευση	λειτουργών	σε	θέματα	πρώτων	βοηθειών	και	δράσης	
σε	 περιπτώσεις	 πυρκαγιάς	 (μέριμνα	 για	 την	 ασφάλεια	 των	 εργαζομένων).	 Στήριξη	 του	 ταμείου	
ευημερίας	των	εργαζομένων.	

 Προώθηση	αρχών	 και	 πρακτικών	που	σχετίζονται	 με	 τα	 θέματα	 της	 ισότιμης	 μεταχείρισης	 των	
εργαζομένων.	Έκδοση	κωδίκων,	π.χ.	 για	σεξουαλική	παρενόχληση	στον	χώρο	 εργασίας.	Έκδοση	
οδηγών	 για	 ευαισθητοποίηση	 επιχειρήσεων	 και	 ανάπτυξη	 υπεύθυνης	 Επιχειρηματικής	
συμπεριφοράς,	 εφαρμογή	 αρχής	 μη	 διάκρισης	 στην	 εξυπηρέτηση	 ανέργων	 στις	 Δημόσιες	
Υπηρεσίες	Απασχόλησης.	

 Σχεδιασμός	και	υλοποίηση	του	έργου	«Δράσεις	για	μείωση	του	χάσματος	αμοιβών	μεταξύ	αντρών	
και	γυναικών».	Προώθηση	διαδικασιών	για	την	ορθή	αξιολόγηση	των	εργαζομένων	ώστε	όλοι	οι	
εργαζόμενοι	 να	 αμείβονται	 σωστά	 είτε	 είναι	 άντρες	 είτε	 είναι	 γυναίκες	 (πιστοποίηση	
επιχειρήσεων	για	ποιοτικό	περιβάλλον,	απονομή	βραβείου	συμμετοχής	στο	πρόγραμμα).	

 Πρακτικές	αποφυγής	διακρίσεων	(εθνικότητα,	καταγωγή,	χρώμα,	φυλή)	σε	εταιρικό	επίπεδο	όσον	
αφορά	στην	απασχόληση.	Οργάνωση	εκδηλώσεων,	υποβολή	εκθέσεων	σε	τακτική	μηνιαία	βάση	
που	 έχουν	 σκοπό	 να	 καθοδηγήσουν	 σε	 σχέση	 με	 κάποιες	 πολιτικές	 ρυθμίσεις,	 να	
ευαισθητοποιήσουν,	να	ενημερώσουν.		

 Υποστήριξη	επιχειρήσεων	για	εισαγωγή	συστημάτων	Διαχείρισης	Κινδύνων.	
 Οικονομική	 υποστήριξη	 επιχειρήσεων	 για	 μέτρα	 προστασίας	 των	 εργαζομένων	 πέρα	 όσων	
απαιτούνται	από	τη	νομοθεσία.	

 Κατάρτιση	 εργαζομένων	στην	Ασφάλεια	 και	 Υγεία	 σε	 τομείς	 της	 βιομηχανίας	που	 έχουν	 υψηλό	
ρίσκο	ατυχημάτων.	

 Εκστρατείες	 ενημέρωσης	 εργοδοτών,	 εργοδοτουμένων	 και	 πολιτών	 σε	 θέματα	 Ασφάλειας	 και	
Υγείας	 στην	 εργασία	 και	 συνεργασίες	 με	 κοινωνικούς	 εταίρους	 για	 την	 οργάνωση	 τακτικών	
σχετικών	εργαστηρίων	και	ημερίδων.	

 Υλοποίηση	μελετών	για	την	υποστήριξη	συστημάτων	Ασφάλειας	και	Υγείας	στην	εργασία.	
 Ενημέρωση	εργαζομένων	για	τα	εργασιακά	τους	δικαιώματα.	
 Μέτρα	 για	 την	 εξισορρόπηση	 των	 επαγγελματικών	 και	 οικογενειακών	 υποχρεώσεων	 των	
εργαζομένων	πολιτών.	

 Διοργάνωση	σεμιναρίων	για	βελτίωση	των	εργασιακών	σχέσεων.	
 Συνεργασίες	με	κοινωνικούς	εταίρους	και	επιχειρήσεις	σε	θέματα	απασχόλησης.	
	
2.9.2.3	Υφιστάμενες	παρεμβάσεις	στην	κατεύθυνση	των	Δίκαιων	Πρακτικών	στην	
Αγορά	
	

 Προώθηση	 της	υπεύθυνης	χρήσης	καταναλωτικών	προϊόντων	 (π.χ.	 χημικές	ουσίες	σε	παιχνίδια,	
κοσμήματα,	μέσα	ατομικής	προστασίας).	

 Συμβουλευτικές	 υπηρεσίες	 που	 περιλαμβάνουν	 τόσο	 την	 ενημέρωση	 γύρω	 από	 τις	 διάφορες	
νομοθεσίες	 και	 τις	 νομικές	 υποχρεώσεις	 των	 επιχειρήσεων,	 όσο	 και	 εξειδικευμένες	
συμβουλευτικές	υπηρεσίες.		

 Συμμετοχή	 στις	 διάφορες	 επιτροπές/σώματα	 που	 λειτουργούν	 και	 προωθούνται	 έτσι	 τα	
συμφέροντα	των	Μικρομεσαίων	Οργανισμών	ιδιωτικού	τομέα.	
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 Συνεργασίες	 με	 χώρες	 μέλη	 της	 Ε.Ε.	 και	 υπογραφή	 πρωτοκόλλων	 για	 την	 προστασία	 των	
καταναλωτών.	

 Προώθηση	μέτρων	για	ειδικές	ευάλωτες	ομάδες	πολιτών‐καταναλωτών	(νέοι	και	ηλικιωμένοι)	για	
την	προστασία	των	συμφερόντων	τους.	

 Μηχανισμός	εξωδικαστικής	ρύθμισης	μικροδιαφορών	καταναλωτών.	
 Ενίσχυση	των	μηχανισμών	επιτήρησης	της	αγοράς	και	επιβολή	αυστηρότερων	ποινών	σε	θέματα	
που	επηρεάζουν	την	υγεία	των	πολιτών.	

 Ενίσχυση	 μηχανισμών	 έρευνας	 αγοράς	 σε	 συνεργασία	 με	 επιστημονικές	 επιτροπές	 και	
πανεπιστήμια	(διαμόρφωση	αξιόπιστων	δεικτών).	

	
2.9.2.4	Υφιστάμενες	παρεμβάσεις	στην	κατεύθυνση	της	Προστασίας	των	
Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων	
	

 Κίνητρα	σε	επιχειρήσεις	για	πρόσληψη	ατόμων	με	αναπηρία.	
 Προγράμματα	κατάρτισης	ατόμων	με	αναπηρία.	
 Μέτρα	 για	 την	 ένταξη	 των	 ευάλωτων	 κοινωνικών	 ομάδων	 στην	 αγορά	 εργασίας	 όπως	 π.χ.	
εξαρτημένα	 άτομα,	 αλλοδαποί	 (Προγράμματα	 επαγγελματικής	 κατάρτισης,	 πολιτική	
απασχόλησης	αλλοδαπών,	επανένταξη	εξαρτημένων	ατόμων).	

 Υπηρεσίες	 προς	 ευάλωτες	 ομάδες	 νέων	 για	 την	αντιμετώπιση	 του	 κοινωνικού	 αποκλεισμού	 και	
παροχή	κινήτρων	σε	εργοδότες	για	την	πρόσληψη	άπορων	νέων	με	ειδικές	ανάγκες	ή	παραβατική	
συμπεριφορά.	

 Προώθηση	της	εξάλειψης	των	διακρίσεων	και	εμπέδωση	της	ισότητας	και	των	ίσων	ευκαιριών.	 
 Βελτίωση	 του	 συστήματος	 επαγγελματικής	 καθοδήγησης	 και	 κατάρτισης	 των	 γυναικών	 και	
προώθηση	ευέλικτων	μορφών	απασχόλησής	τους. 

	

2.9.2.5	Υφιστάμενες	παρεμβάσεις	στην	κατεύθυνση	της	Κοινωνίας	
	

 Οικονομική	 και	 τεχνική	 στήριξη	 της	 κοινωνίας	 των	 πολιτών.	 Σχέδια	 για	 οικονομική	 και	 τεχνική	
στήριξη	Μη	Κυβερνητικών	Οργανώσεων,	αρχών	τοπικής	αυτοδιοίκησης	καθώς	και	 εθελοντικών	
οργανώσεων	για	παροχή	κοινωνικών	υπηρεσιών.		

 Προγράμματα	 συνεργασίας	 μεταξύ	 των	 επιχειρήσεων	 και	 των	 εθελοντών	 για	 την	 αύξηση	 της	
κοινωνικής	συνεισφοράς	του	επιχειρηματικού	τομέα	στο	πλαίσιο	της	Κοινοτικής	Οδηγίας	για	την	
Ε.Κ.Ε.	

 Ενίσχυση	 του	 έργου	 της	 Τοπικής	 Αυτοδιοίκησης	 με	 την	 Αναθεώρηση	 του	 Σχεδίου	 Κρατικών	
Χορηγιών	για	περισσότερο	ορθολογιστική	κατανομή	των	πόρων	βάσει	κριτηρίων.	

 Πρόγραμμα	 «Πρωτοβουλίες	 Νέων»,	 μέσω	 του	 οποίου	 επιχορηγούνται	 οργανώσεις	 νεολαίας	 και	
άτυπες	ομάδες	νέων	οι	οποίες	έχουν	να	κάνουν	με	την	ανάπτυξη	της	Ε.Κ.Ε.		 

	

2.9.2.6	Υφιστάμενες	γενικές	παρεμβάσεις	των	Κυπριακών	Οργανισμών	δημοσίου	
τομέα	στην	Ε.Κ.Ε.	
	

 Συμμετοχή	σε	πρωτοβουλίες	Ε.Κ.Ε.	σε	εθνικό/Ευρωπαϊκό	επίπεδο.	
 Προώθηση	δράσεων	με	επιβράβευση.	Θεσμός	Βραβείων	Κοινωνικής	Αριστείας.	
 «Συμβουλευτικές	υπηρεσίες	για	τη	δημιουργία	πειθαρχικών	κωδικών,	κωδικών	δεοντολογίας,	και	
εφαρμογή	διαδικασιών	μέσω	των	οποίων	καλύπτεται	και	η	Ε.Κ.Ε.	

 Ενθάρρυνση	υπεύθυνων	επενδύσεων	αξιοποιώντας	και	τα	αποτελέσματα	από	τη	συμμετοχή	της	
Κύπρου	 στο	 Ευρωπαϊκό	 Πρόγραμμα	 Progress	 –	 Στρατηγικές	 και	 Εργαλεία	 για	 την	 Προώθηση	
Υπεύθυνων	Επενδύσεων.	

 Διάχυση	των	γνώσεων,	πρακτικών	μέσω	συμμετοχής	σε	ημερίδες,	συνέδρια,	δημοσιεύσεις	άρθρων	
σε	 περιοδικά	 και	 εφημερίδες.	 Χορηγία	 από	 τον	 οργανισμό	 στο	 BEST	 PRACTICES	 ISSUE	 για	 την	
Ε.Κ.Ε.	 Οι	 πρακτικές	 υλοποιούνται	 μέσω	 της	 διαμόρφωσης	 Στρατηγικής	 Ε.Κ.Ε,	 που	 έχει	 πυλώνες	
εστίασης	το	προσωπικό,	το	περιβάλλον,	την	κοινωνία	και	τους	πελάτες,	όπου	και	υπάρχουν	έργα	
για	τον	κάθε	πυλώνα,	μέσω	της	δημιουργίας	της	Ε.Κ.Ε.	με	ρόλους	και	ευθύνες	–	καθήκοντα,	μέσω	
παρουσιάσεων	σε	συνέδρια	και	δημοσιεύσεων	σε	εφημερίδες.						
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3. 	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	Ε.Κ.Ε.	
	
	

Ως	βασική	προτεραιότητα	ορίζεται	η	ανάπτυξη	του	στρατηγικού	χαρακτήρα	της	Ε.Κ.Ε.	στην	Κύπρο.	
Περισσότερο	από	κάθε	άλλη	φορά	οι	διοικήσεις	και	οι	 ιδιοκτήτες	των	Κυπριακών	Οργανισμών	θα	
πρέπει	να	πειστούν	ότι	η	Ε.Κ.Ε.	είναι	επένδυση	και	όχι	κόστος.	Τα	προγράμματα	και	οι	πρωτοβουλίες	
θα	πρέπει	 να	 είναι	περισσότερο	στοχευμένα,	 τα	αποτελέσματα	και	η	 επίδρασή	 τους	θα	πρέπει	 να	
μετρώνται	καλύτερα,	ενώ	τα	οφέλη	για	τους	Οργανισμούς	και	τις	κοινότητες	να	είναι	περισσότερο	
χειροπιαστά.		
	
Οι	 Οργανισμοί	 θα	 πρέπει	 να	 είναι	 έτοιμοι	 να	 ενσωματώσουν	 νέους	 τρόπους	 διοίκησης,	 να	
αντιμετωπίσουν	και	να	επιδιώξουν,	στο	μέλλον,	αυξημένο	έλεγχο	για	τον	τρόπο	που	λειτουργούν	και	
συναλλάσσονται	σε	επιχειρηματικό,	κοινωνικό	και	περιβαλλοντικό	επίπεδο.	Όλα	τα	Ενδιαφερόμενα	
Μέρη	 τους	 αναμένουν	 από	 τους	 Οργανισμούς	 να	 επιδείξουν	 μεγαλύτερη	 υπευθυνότητα	 και	
αποτελεσματικότερη	διαχείριση	κινδύνου.	
	
Η	Ε.Κ.Ε.	δεν	αποτελεί	ένα	τέχνασμα	για	να	παρουσιαστεί	μια	επιχείρηση	ως		μοντέρνα	ή	σύγχρονη	ή	
ότι	 καινοτομεί.	 Ούτε	 συνιστά	 υπερβατικό	 εγχείρημα,	 προκειμένου	 να	 καλυφθούν	 τα	 υπαρκτά	
προβλήματα	 στην	 οικονομία	 και	 στην	 απασχόληση.	 Δεν	 είναι	 μια	 δράση,	 προκειμένου	 να	
επιτευχθούν	 οικονομικές	 και	 φορολογικές	 ελαφρύνσεις,	 όπως	 έντονα	 καταγράφηκε	 στην	 έρευνα	
των	Οργανισμών	 του	δημόσιου	 τομέα.	 Αντιθέτως,	 η	 Ε.Κ.Ε.	 θα	πρέπει	 να	αντιμετωπιστεί	από	 τους	
Κυπριακούς	 Οργανισμούς	 ως	 μια	 συνεχής	 προσπάθεια	 ανάπτυξης	 σχέσεων	 εμπιστοσύνης	 με	 τα	
Ενδιαφερόμενα	 Μέρη	 τους	 με	 επικέντρωση	 στη	 δημιουργία	 προστιθέμενης	 αξίας	 και	
μακροπρόθεσμων	προοπτικών.	
 

Στόχοι	
Ο	 γενικός	 στόχος	 του	 ΕΣΔ‐ΕΚΕ	 είναι	 να	 αυξηθεί	 ο	 αριθμός	 των	 Κυπριακών	 Οργανισμών	 που	
αναγνωρίζουν	 και	 ενσωματώνουν	 την	 Ε.Κ.Ε.	 στις	 στρατηγικές	 τους	 κατευθύνσεις	 αλλά	 και	 στην	
καθημερινή	 τους	 λειτουργία,	 σύμφωνα	 με	 τις	 αρχές	 της	 βιώσιμης	ανάπτυξης.	Με	αυτό	 τον	 τρόπο	
μπορεί	 να	 διαμορφωθεί	 μια	 οικονομία	 που	 θα	 λειτουργεί	 στη	 βάση	 της	 επίτευξης	 υψηλής	
ανταγωνιστικότητας	και	που	θα	αναπτύσσεται	με	άξονα	την	μακροπρόθεσμη	βιωσιμότητα.	
	

Οι	 στρατηγικοί	 στόχοι	 της	 Κυπριακής	 Κυβέρνησης	 με	 τη	 δημιουργία	 του	 ΕΣΔ‐ΕΚΕ	 είναι	 οι	
ακόλουθοι:	
	

 Η	αύξηση	της	γνώσης,	της	προβολής	και	της	σημαντικότητας	της	Ε.Κ.Ε.	
 Η	αλλαγή	της	νοοτροπίας	και	η	μεγαλύτερη	ενασχόληση	με	την	Ε.Κ.Ε.	των	μικρών	και	μεσαίων	

Οργανισμών.	
 Η	μεγαλύτερη	ενσωμάτωση	της	Ε.Κ.Ε.	σε	στρατηγικό	επίπεδο	στους	μεγάλους	Οργανισμούς	του	

ιδιωτικού	και	δημόσιου	τομέα	διορθώνοντας	ή	διαμορφώνοντας	τις	βασικές	στρατηγικές	τους	
επιλογές	σύμφωνα	με	τις	αρχές	της	βιώσιμης	ανάπτυξης.	

 Η	 ανάπτυξη	 του	 συμμετοχικού	 και	 θεσμικού	 ρόλου	 του	 δημόσιου	 τομέα	 στην	 ανάπτυξη	 της	
Ε.Κ.Ε.	ώστε	να	γίνει	περισσότερο	ελκυστική	στους	Οργανισμούς	του	ιδιωτικού	τομέα.		

 Η	προώθηση	με	συντονισμένο	τρόπο	των	δράσεων	Ε.Κ.Ε.	τόσο	από	μέρους	της	κυβέρνησης,	όσο	
και	από	μέρους	του	ιδιωτικού	τομέα.	
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4. ΔΡΑΣΕΙΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΤΗΣ	Ε.Κ.Ε.	
	
	

Οι	δράσεις	του	Σχεδίου	με	κύριο	στόχο	την	ανάπτυξη	της	σχετικής	επιχειρηματικής	κουλτούρας	και	
τη	συμβολή	 στην	 ενσωμάτωση	 της	 έννοιας	 της	 Ε.Κ.Ε.	 στην	 καθημερινή	πρακτική	 των	Κυπριακών	
Οργανισμών	του	Ιδιωτικού	τομέα	κατανέμονται	σε	τρεις	βασικούς	άξονες:	
	
	

4.1 1ος	 Άξονας:	 Ενημέρωση	 και	 εκπαίδευση	 των	 Κυπριακών	
Επιχειρήσεων	 και	 ιδιαίτερα	 των	 ΜΜΕ,	 στη	 σύγχρονη	 αντίληψη	 της	
Ε.Κ.Ε.	και	διάδοση	καλών	πρακτικών	
	

Η	αποτελεσματική	 ενημέρωση	και	 η	 εκπαίδευση	 των	Κυπριακών	Επιχειρήσεων	και	 ιδιαίτερα	 των	
Μικρομεσαίων	 δεν	 μπορεί	 να	 είναι	 αποτέλεσμα	 περιστασιακών	 προωθητικών	 δράσεων	 αλλά	
απαιτεί	τη	δημιουργία	μιας	ολοκληρωμένης	εκπαιδευτικής	προσπάθειας	που	θα	περιλαμβάνει:	
	
 Τη	συγκέντρωση	ενημερωτικού	και	εκπαιδευτικού	υλικού	που	αφορά	στην	Ε.Κ.Ε.	και	δυνατότητα	
πρόσβασης	όλων	των	Κυπριακών	επιχειρήσεων	σε	αυτό.	

 Τη	συγκέντρωση	και	παρουσίαση	των	καλών	πρακτικών	Ε.Κ.Ε.	και	ανανέωσή	τους	σε	πραγματικό	
χρόνο	μέσα	από	τη	χρήση	του	διαδικτυακού	τόπου	του	εξειδικευμένου	φορέα	για	την	προώθηση	
της	Ε.Κ.Ε.	στην	Κύπρο,	σε	συνεργασία	με	το	CSREurope.	

 Την	 υλοποίηση	 εκπαιδευτικών	 σεμιναρίων	 και	 εργαστηρίων	 συζήτησης	 ανά	 τομέα	
δραστηριοποίησης	 των	 Κυπριακών	 Οργανισμών	 για	 τα	 οφέλη	 της	 Ε.Κ.Ε.	 σε	 συνεργασία	 με	
εξειδικευμένους	κυβερνητικούς	φορείς	ή	Μ.Κ.Ο.	

 Τη	διερεύνηση	δημιουργίας	ειδικής	άμεσης	ανοιχτής	γραμμής	επικοινωνίας	με	τις	Επιχειρήσεις	για	
την	επίλυση	και	τη	διευκρίνιση	βασικών	αποριών	ή	άλλων	θεμάτων	Ε.Κ.Ε.	(μέσω	του	φορέα	που	
θα	συντονίζει	την	προώθηση	της	Ε.Κ.Ε.	στην	Κύπρο).	

 Τη	 θεσμοθέτηση	 Ετήσιου	 Συνεδρίου,	 με	 τη	 συμμετοχή	 διακεκριμένων	 εισηγητών	από	 το	 διεθνή	
χώρο,	 για	 την	Προώθηση	 των	Βέλτιστων	Πρακτικών	Ε.Κ.Ε.	 με	 στόχο	 να	παρουσιάζονται	 και	 να	
συζητούνται	οι	τελευταίες	τάσεις	της	Αειφόρου	Ανάπτυξης,	μέσα	από	καλές	πρακτικές	μεγάλων	
και	μικρομεσαίων	Οργανισμών	από	την	Κύπρο	και	το	εξωτερικό.		

 Την	καλλιέργεια	της	κουλτούρας	της	Ε.Κ.Ε.	στα	υποψήφια	επιχειρηματικά	στελέχη.	Σε	συνεργασία	
με	 τις	 Οικονομικές	 και	 Διοικητικές	 Σχολές	 ενθάρρυνση	 των	 μεγάλων	 επιχειρήσεων	 για	 την	
υλοποίηση	ενδο‐επιχειρησιακής	εκπαίδευσης	των	στελεχών	τους	στο	θέμα	αυτό.		

 Τη	δημιουργία	ειδικών	προγραμμάτων	προσαρμογής	και	αντιμετώπισης	εικονικών	καταστάσεων	
σύμφωνα	με	 τις	 επιταγές	της	Ε.Κ.Ε.	 για	την	ενίσχυση	της	 ευαισθητοποίησης	 των	αυτοδίδακτων	
επιχειρηματιών	που	 σε	 μεγάλο	ποσοστό	 διοικούν	 τις	ΜΜΕ	στην	Κύπρο.	 Στην	 κατεύθυνση	 αυτή	
προτείνεται	 η	 εφαρμογή	 του	 παιχνιδιού	 Responsible	 Employee	 Attitude	 Challenge	 in	 CSR	
(R.E.A.Ch.‐CSR)	που	αφορά	στις	ΜΜΕ.		

 Τη	δυνατότητα	δημιουργίας,	σε	συνεργασία	με	επιστημονικούς	φορείς,	διαδραστικών	εργαλείων	
Ε.Κ.Ε.	και	χρησιμοποίησης	αυτών	μέσω	του	σχετικού	ιστοτόπου	από	τις	Κυπριακές	Επιχειρήσεις.	

 Τη	 συντονισμένη	 προώθηση	 και	 εκπαίδευση	 της	 Ε.Κ.Ε.	 στις	 συνδικαλιστικές	 και	 εργοδοτικές	
οργανώσεις,	 τις	 ομοσπονδίες	 και	 τα	 επιμελητήρια	 καθώς	 και	 ο	 εμπλουτισμός	 των	 ιστοσελίδων	
τους	(όπου	υπάρχουν)	με	το	αντίστοιχο	εκπαιδευτικό	υλικό.	

 Την	ένταξη	της	Ε.Κ.Ε.	ως	εκπαιδευτική	ενότητα	στην	Ακαδημία	Δημόσιας	Διοίκησης	της	Κύπρου	
για	την	ενημέρωση	των	κυβερνητικών	υπαλλήλων	αλλά	και	των	διάφορων	συντεχνιών.		

 Τη	συνεργασία	με	τα	εκπαιδευτικά	ιδρύματα	στην	Κύπρο	που	παρέχουν	ανώτατη	εκπαίδευση	για		
να	συνεισφέρουν	στην	Ε.Κ.Ε.	μέσω	των	ακαδημαϊκών	τους	προγραμμάτων	(προπτυχιακών	ή/και	
μεταπτυχιακών)	καθώς	και	μέσω	της	συνεχιζόμενης	ή	διά	βίου	επαγγελματικής	κατάρτισης	που	
αποτελείται	από	μικρότερης	διάρκειας	προγράμματα	ή	σεμινάρια.	
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 Τη	 συνεργασία	 με	 τα	 εκπαιδευτικά	 ιδρύματα	 στην	 Κύπρο	 για	 την	 υλοποίηση	 ερευνών	 που	 θα	
βοηθήσουν	στη	βελτίωση	και	παρακολούθηση	των	επιπέδων	εμπιστοσύνης	των	επιχειρήσεων	στο	
ευρύ	κοινό.	

 Την	ανάληψη	πρωτοβουλίας	για	την	προώθηση	της	Ε.Κ.Ε.	στο	ακαδημαϊκό	περιβάλλον	και	στην	
κουλτούρα	 των	 εκπαιδευτικών	 φορέων	 με	 την	 αποστολή,	 από	 τον	 αρμόδιο	 φορέα	 σε	 όλα	 τα	
πανεπιστήμια	και	τις	σχολές	διοίκησης	επιχειρήσεων	της	Κύπρου,	σχετικής	επιστολής	προώθησης	
των	 6	 αρχών	 του	 United	 Nations	 Principles	 for	 Responsible	Management	 Education	 (η	 σχετική	
ιστοσελίδα	 ενημέρωσης	 για	 την	 κατάρτιση	 του	 υλικού	 είναι	 η	 ακόλουθη 
http://www.unprme.org/index.php)	

 Τη	σύσταση	μιας	ομάδας	εργασίας,	σε	συνεργασία	με	εξειδικευμένους	φορείς	και	με	εκπροσώπους	
Οργανισμών,	με	στόχο	τον	καθορισμό	κριτηρίων	(π.χ.	συνέπεια,	καινοτομία,	αποτελεσματικότητα	
ή	δυνατότητα	εφαρμογής	της	πρακτικής	σε	άλλον	Οργανισμό)	και	τη	συγκέντρωση,	αξιολόγηση	
και	επιλογή	των	Καλών	Πρακτικών	Ε.Κ.Ε.	προς	δημοσιοποίηση.	

 Τη	διερεύνηση	ενθάρρυνσης	και	στήριξης	(διάθεση	χώρου,	και	κάλυψη	λειτουργικών	εξόδων)	της	
υλοποίησης	 εργαστηρίων	 ανταλλαγής	 καλών	 πρακτικών	 ειδικά	 μεταξύ	 των	 Μικρομεσαίων	
Επιχειρήσεων	στα	θέματα	της	Ε.Κ.Ε.	υπό	την	αιγίδα	του	Γραφείου	Προγραμματισμού.		

 Τη	 δημιουργία	 ειδικού	 πλάνου	 προώθησης	 και	 προβολής	 των	 καλών	 πρακτικών	 Ε.Κ.Ε.	 των	
δημόσιων	Οργανισμών	της	Κύπρου	ως	παραδειγματισμό	τόσο	του	επιχειρηματικού	κόσμου	όσο	
και	 των	 πολιτών.	 Προώθηση	 μέσω	 των	 μέσων	 μαζικής	 ενημέρωσης,	 συζητήσεων	 και	
παρεμβάσεων	σε	ραδιοφωνικούς	και	τηλεοπτικούς	σταθμούς,	άρθρα	σε	εφημερίδες,	ημερίδες.	

 Τη	 συνεργασία	 με	 φορείς	 που	 εξειδικεύονται	 στην	 Ε.Κ.Ε.	 για	 τη	 δημιουργία	 και	 προώθηση	
εξειδικευμένου	πρακτικού	 οδηγού	ή	 κατευθυντήριων	 γραμμών	στην	ανάπτυξη	δομών	Ε.Κ.Ε.	 για	
όλα	τα	μεγέθη	των	επιχειρήσεων.		

 Τη	 διοργάνωση	 εργαστηρίων,	 σε	 επίπεδο	 διαχείρισης	 θεμάτων	 Ε.Κ.Ε.,	 με	 τη	 συνεργασία	 και	 τη	
συμμετοχή	 επιχειρήσεων	 που	 έχουν	 μεγαλύτερη	 ικανότητα	 και	 εμπειρία	 στην	 Ε.Κ.Ε.	 για	 την	
προώθηση	Καλών	Πρακτικών	προς	τις	μικρομεσαίες	επιχειρήσεις.		

 Τη	συνεργασία	με	εξειδικευμένο	επιστημονικό	φορέα	για	τη	διενέργεια	ετήσιας	αξιολόγησης	των	
δομών	Ε.Κ.Ε.	στις	κυπριακές	επιχειρήσεις	και	θεσμοθέτηση	βραβείου	ανά	κατηγορία	επιχειρήσεων	
με	βάση	το	μέγεθός	τους.	

 Την	προώθηση	του	Οδηγού	Ε.Κ.Ε.	που	δημιουργήθηκε	στο	πλαίσιο	του	σχεδιασμού	του	ΕΣΔ‐ΕΚΕ,	
στις	επιχειρήσεις,	ο	οποίος	διαθέτει	ειδική	ενότητα	για	το	πώς	οι	Κυπριακές	Επιχειρήσεις	μπορούν	
να	διαχειριστούν	στρατηγικά	και	να	ενσωματώσουν	την	Ε.Κ.Ε.	στη	λειτουργία	τους.	

 Τον	 εμπλουτισμό	 με	 νέα	 στοιχεία	 και	 την	 επαναπροώθηση	 του	 Πρακτικού	 Οδηγού	 για	 την	
Εταιρική	Περιβαλλοντική	Ευθύνη	που	εκδόθηκε	από	το	Γραφείο	του	Επιτρόπου	Περιβάλλοντος.	

 Τη	 σύσταση	 ομάδας	 εργασίας,	 σε	 συνεργασία	 με	 εξειδικευμένους	 φορείς	 και	 με	 εκπροσώπους	
επιχειρήσεων	 και	 οργανισμών,	 με	 στόχο	 τη	συγκέντρωση,	 την	αξιολόγηση	 και	 την	 επιλογή	 των	
Περιβαλλοντικών	 Καλών	 Πρακτικών	 των	 Κυπριακών	 επιχειρήσεων	 και	 δημόσιων	 Οργανισμών		
προς	δημοσιοποίηση	αυτών.	
	

	
	

4.1.1	 Διεξαγωγή	 συστηματικής	 έρευνας	 για	 τον	 καθορισμό	 των	 προσδοκιών	 των	
επιχειρήσεων	και	των	πολιτών	στα	θέματα	της	Ε.Κ.Ε.	
	

 Για	 την	 επίτευξη	 του	 συγκεκριμένου	 στόχου	 η	 κυβέρνηση	 θα	 επιδιώξει	 την	 εφαρμογή	 του	
Κοινωνικού	 Βαρόμετρου	 A.S.B.I.	 (Awareness	 &	 Social	 Behavior	 Index),	 ενός	 πρωτοποριακού	
εξειδικευμένου	στρατηγικού	εργαλείου,	που	δημιουργήθηκε	για	τη	συστηματική	παρακολούθηση	
των	 τάσεων	 της	 κοινωνίας	σε	 ό,τι	 αφορά	στα	 ζητήματα	 της	 κοινωνικής	 ευαισθητοποίησης	 των	
πολιτών,	 των	 Μη	 Κυβερνητικών	 Οργανώσεων	 και	 του	 κοινωνικού	 έργου	 των	 εταιρειών	 στο	
πλαίσιο	της	Ε.Κ.Ε.		
	

4.1.2	 Πληροφόρηση	 των	 πολιτών/καταναλωτών	 μέσω	 ενός	 ολοκληρωμένου	 προγράμματος	
επικοινωνίας	 για	 ανάδειξη	 της	 Ε.Κ.Ε.,	 με	 τη	 συνεργασία	 και	 αξιοποίηση	 των	 μέσων	 μαζικής	
ενημέρωσης		
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Για	 την	 επίτευξη	 του	 συγκεκριμένου	 στόχου	 η	 κυβέρνηση	 θα	 κατευθυνθεί	 στην	 ανάπτυξη	 των	
ακόλουθων	μέτρων:	
	
 Ειδικό	πλάνο	Έμμεσης	Προβολής	και	δημοσιότητας	στα	μέσα	μαζικής	ενημέρωσης:	Προτείνεται	η	
συντονισμένη	αξιοποίηση,	μέσω	του	Γραφείου	Προγραμματισμού,	των	υφιστάμενων	σχέσεων	των	
δημόσιων	Οργανισμών	με	τα	μέσα	μαζικής	ενημέρωσης	για	την	προώθηση	της	Ε.Κ.Ε.	στην	Κύπρο	
και	κατ’	επέκταση,	η	κατάρτιση	ενός	προγράμματος	δημοσιότητας	το	οποίο	θα	αποτελείται	από	
ένα	συνδυασμό	σχετικών	συνεντεύξεων,	αρθογραφίας,	αφιερωμάτων	και	δελτίων	τύπου.		

 Ειδικό	πλάνο	ενημέρωσης/πληροφόρησης	μέσω	του	Διαδικτύου:			
‐	Δημιουργία	προγράμματος	προβολής	των	ενεργειών	στα	Social	media.	
‐	 Εμπλουτισμός	 όλων	 των	 ιστοσελίδων	 των	 δημόσιων	 Οργανισμών,	 με	 ειδική	 ενότητα,	 για	 την	
προβολή	 των	 θεμάτων	 Ε.Κ.Ε.	 Η	 ιστοσελίδα	 αποτελεί	 ένα	 εργαλείο	 που	 όλο	 και	 περισσότερο	
χρησιμοποιείται	από	όλους	 τους	Οργανισμούς	και	 κρίνεται	σκόπιμο	να	δημιουργηθεί	 ένα	ειδικό	
τμήμα	όπου	θα	διατυπώνονται	πολιτικές	για	το	περιβάλλον	και	άλλα	κοινωνικά	θέματα.	Επίσης,	
μπορεί	να	περιλαμβάνει	εκθέσεις	και	δημοσιεύματα	αλλά	και	νεότερα	πληροφοριακά	στοιχεία	για	
την	υπεύθυνη	επιχειρηματικότητα.	

 Ειδικό	Πλάνο	Προωθητικών	Ενεργειών:	Κατάρτιση	Σχεδίου	Δράσεων	Προωθητικών	Ενεργειών,	οι	
οποίες	 θα	 συντελέσουν	 στη	 διάχυση	 της	 πληροφόρησης	 και	 θα	 υποκινήσουν	 την	 υιοθέτηση	
πρακτικών	Ε.Κ.Ε.	από	φορείς	του	δημόσιου	και	ιδιωτικού	τομέα.	Ενδεικτικά	αναφέρονται	δράσεις	
όπως:	 Δημιουργικός	 Σχεδιασμός	 Ειδικών	 Φυλλαδίων/Εντύπων	 και	 διανομή	 τους,	 Παγκύπριο	
Roadshow,	Ενημερωτικές	Ημερίδες,	Συνέδρια,	Εργαστήρια	κ.ά.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

4.1.3	 Προώθηση	 της	 σημασίας	 και	 της	 ανάπτυξης	 του	 διαλόγου	 των	 Κυπριακών	
Επιχειρήσεων	 με	 τα	 Ενδιαφερόμενα	 Μέρη	 τους	 σε	 θέματα	 Εταιρικής	
Υπευθυνότητας	
	

Για	 την	 επίτευξη	 του	 συγκεκριμένου	 στόχου	 η	 κυβέρνηση	 θα	 επιδιώξει	 την	 ανάπτυξη	 των	
ακόλουθων	μέτρων:	
	

 Οργάνωση	κύκλου	εκπαιδευτικών	σεμιναρίων	και	προώθηση	κατευθυντήριων	γραμμών	(ΑΑ1000	
–	 ISO	26000)	προς	 τις	 επιχειρήσεις	 για	 την	ανάπτυξη	 του	διαλόγου	με	 τα	Ενδιαφερόμενα	Μέρη	
τους.	

 Αφιέρωση	ειδικής	ενότητας,	του	διαλόγου	με	τα	Ενδιαφερόμενα	Μέρη,	στο	συνολικό	εκπαιδευτικό	
υλικό	Ε.Κ.Ε.	 που	θα	 χρησιμοποιηθεί	 για	 την	 κατάρτιση	 των	 επιχειρήσεων	 (αφορά	στην	κάλυψη	
του	πρώτου	στόχου).	

 Δημιουργία	 tool	 kit	 επιχειρήσεων	 με	 υλικό	 που	 θα	 αφορά	 στα	 βασικά	 στάδια	 εφαρμογής	 του	
διαλόγου	με	τα	Ενδιαφερόμενα	μέρη.		

 Χρησιμοποίηση	 των	 μέσων	 μαζικής	 ενημέρωσης	 μέσω	 σχετικής	 αρθογραφίας	 για	 τη	
σημαντικότητα	του	διαλόγου	με	τα	Ενδιαφερόμενα	Μέρη	ως	μια	εναλλακτική	θεσμική	στρατηγική	
για	την	κοινωνική	και	περιβαλλοντική	βιώσιμη	ανάπτυξη.		

 Προώθηση	του	Οδηγού	Ε.Κ.Ε.	που	δημιουργήθηκε	στο	πλαίσιο	του	σχεδιασμού	του	ΕΣΔ‐ΕΚΕ,	στις	
επιχειρήσεις,	ο	οποίος	διαθέτει	ειδική	ενότητα	για	το	διάλογο	με	τα	Ενδιαφερόμενα	Μέρη,	καθώς	
και	τα	βασικά	βήματα	υλοποίησής	του.	

 Διοργάνωση	ημερίδων	ή	διημερίδων	σε	θέματα	Ε.Κ.Ε.	 (π.χ.	Περιβάλλον,	Ανθρώπινα	Δικαιώματα,	
Διαφθορά)	ώστε	να	παραδειγματίζονται	οι	επιχειρήσεις,	με	τη	συμμετοχή	των	εκπροσώπων	από	
τους	 σχετικούς	 με	 το	 αντικείμενο	 κρατικούς	 φορείς,	 εταιρείες,	 Μ.Κ.Ο.,	 Μέσα	 Ενημέρωσης,	
κατοίκους	 περιοχών	 για	 την	 ανταλλαγή	 απόψεων	 στα	 θέματα	 που	 αντιμετωπίζουν	 και	 να	
συζητήσουν	τους	πιθανούς	τρόπους	για	την	επίλυσή	τους.	
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4.1.4	 Ενεργοποίηση	 της	 «κοινωνίας	 των	 πολιτών»,	 ιδιαίτερα	 των	 Μ.Κ.Ο.,	 ως	
στρατηγικοί	σύμμαχοι	στην	ανάπτυξη	της	Ε.Κ.Ε.	

	

Για	 την	 επίτευξη	 του	 συγκεκριμένου	 στόχου	 η	 κυβέρνηση	 θα	 επιδιώξει	 την	 ανάπτυξη	 των	
ακόλουθων	μέτρων:	
	

 Υλοποίηση	 διαδικασιών	 διαβούλευσης	 και	 παρουσίασης	 του	 ΕΣΔ‐ΕΚΕ	 στην	 «κοινωνία	 των	
πολιτών»	με	στόχο	τον	καθορισμό	συγκεκριμένων	μέτρων	«πίεσης»	ως	κοινή	πολιτική	των	Μ.Κ.Ο.	
και	των	ενώσεων	πολιτών	απέναντι	στην	Ε.Κ.Ε.	

 Συνεργασίες	 με	 Μ.Κ.Ο.	 για	 τον	 καθορισμό	 κριτηρίων	 (π.χ.	 Περιβαλλοντικών	 ή	 Ανθρωπίνων	
Δικαιωμάτων	 ή	 Μείωσης	 της	 διαφθοράς)	 που	 θα	 εξυπηρετούσαν	 στην	 αξιολόγηση	 και	 την	
επιβράβευση	της	επίδοσης	των	Επιχειρήσεων	στο	πλαίσιο	των	κινήτρων	της	κυβέρνησης	για	την	
ανάπτυξη	της	Ε.Κ.Ε.	

 Συνεργασίες	με	Μ.Κ.Ο.	ως	εκπαιδευτικό	όχημα	για	την	εκπαίδευση	των	Μικρομεσαίων	Κυπριακών	
Επιχειρήσεων	 (π.χ.	 σε	 περιβαλλοντικά	 θέματα)	 αλλά	 και	 της	 κατάρτισης	 και	 τεχνογνωσίας	 για	
εξειδικευμένα	θέματα	(όπως	π.χ.	τα	Ανθρώπινα	Δικαιώματα	και	τα	θέματα	της	Διαφθοράς).	

 Διερεύνηση	 για	 στήριξη	 (οικονομική	 καθώς	 και	 δημοσιότητα	 και	 προβολή)	 σημαντικών	
πρωτοβουλιών	και	δράσεων	των	Μ.Κ.Ο.	σε	θέματα	βιώσιμης	ανάπτυξης	που	στην	υλοποίησή	τους	
συμμετέχουν	ενεργά		(μέσω	του	εθελοντισμού	των	εργαζομένων	τους)	και	οι	Επιχειρήσεις.		

 Ενημέρωση	και	ευαισθητοποίηση	του	κοινού	μέσω	των	Μ.Κ.Ο.	για	την	αειφόρο	ανάπτυξη	και	για	
κρίσιμα	περιβαλλοντικά	και	κοινωνικά	ζητήματα	με	εκστρατείες	ενημέρωσης,	εκδόσεις,	εκθέσεις,	
παρουσιάσεις, εκδηλώσεις	κάτω	από	την	αιγίδα	της	κυβέρνησης.	

	
	
	
	
	

4.2 2ος	 Άξονας:	 Θεσμοθέτηση	 κινήτρων	 και	 μέτρων	 για	 την	
εφαρμογή	της	Ε.Κ.Ε.	στις	Κυπριακές	Επιχειρήσεις.	

	

Για	 την	 επίτευξη	 του	 συγκεκριμένου	 στόχου	 η	 κυβέρνηση	 θα	 κατευθυνθεί	 στην	 ανάπτυξη	 των	
ακόλουθων	μέτρων:	
	

 Επιστημονική	 υποστήριξη	 και	 κάλυψη	 της	 απαιτούμενης	 πληροφόρησης	 και	 γνώσης	 γύρω	 από	
θέματα	Ε.Κ.Ε.	καθώς	και	της	διάδοσης	των	αντίστοιχων	Καλών	Πρακτικών,	προς	τις	επιχειρήσεις,	
μέσω	της	υλοποίησης	του	φορέα	CSR	Europe	Cyprus	και	την	ίδρυση	δικτύου	πληροφόρησης.	

 Προώθηση	της	απλοποίησης	της	γραφειοκρατίας	στις	συναλλαγές	των	δημόσιων	φορέων	με	τις	
ΜΜΕ.	Με	τον	τρόπο	αυτό,	οι	τελευταίες	μπορούν	να	εξοικονομήσουν	χρόνο	και	να	ασχοληθούν	με	
τα	θέματα	της	Ε.Κ.Ε.	

 Διερεύνηση	 δημιουργίας	 ειδικού	 μηχανισμού	 διαφήμισης,	 προβολής	 και	 προώθησης	 των	
Μικρομεσαίων	 Οργανισμών	 που	 εφαρμόζουν	 πρακτικές	 Ε.Κ.Ε.	 χωρίς	 κόστος	 (ηλεκτρονική	
διαφήμιση	ή	προβολή	σε	ενημερωτικό	υλικό	του	δημοσίου	για	την	Ε.Κ.Ε.).	

 Θεσμοθέτηση	 ετήσιων	 βραβεύσεων	 ειδικά	 για	 τις	 ΜΜΕ	 σε	 σημαντικούς	 τομείς	 της	 Ε.Κ.Ε.	 (π.χ.	
Περιβάλλον,	Ανθρώπινα	Δικαιώματα).	

 Διερεύνηση	 για	 θέσπιση	 φορολογικών	 κινήτρων	 για	 την	 παραγωγή	 ή	 εμπορία	 προϊόντων	 ή	
υπηρεσιών	φιλικών	προς	το	περιβάλλον.		

 Διερεύνηση	 για	 την	 φοροαπαλλαγή	 των	 δαπανών	 που	 αφορούν	 την	 εφαρμογή	 συντονισμένων	
δράσεων	(με	πλάνο	υλοποίησης	και	στόχους)	Ε.Κ.Ε.	από	τις	ΜΜΕ.	

 Διερεύνηση	 για	 το	 δικαίωμα,	 σε	 επιπλέον	 επιχορηγήσεις	 και	 δανειοδοτήσεις,	 των	 ΜΜΕ	 που	
προχωρούν	 στην	 έκδοση	 ετήσιων	 εκθέσεων	 των	 κοινωνικών	 και	 περιβαλλοντικών	 τους	
πρακτικών.			

 Διερεύνηση	 δυνατότητας	 εμπλουτισμού	 και	 προώθησης	 των	 υφιστάμενων	 κινήτρων	 προς	 τις	
επιχειρήσεις	 για	πρόσληψη	και	ανάπτυξη	 της	 επαγγελματικής	 κατάρτισης	ατόμων	με	αναπηρία	
και	άπορων	νέων	με	παραβατική	συμπεριφορά.	
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 Προώθηση	της	Ε.Κ.Ε.	στους	φορείς	της	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης	και	υποστήριξη	των	επιχειρήσεων	
στην	εφαρμογή	σημαντικών	πρακτικών	Ε.Κ.Ε.	προς	τις	τοπικές	κοινωνίες.	

 Διερεύνηση	 για	 την	 υλοποίηση	 ειδικής	 επικοινωνιακής	 εκστρατείας	 για	 την	 ενημέρωση	 των	
πολιτών	 καταναλωτών	 για	 τη	 βιώσιμη	 καταναλωτική	 συμπεριφορά	 που	 θα	 βοηθούσε	 στην	
προώθηση	των	επιχειρήσεων	που	ενστερνίζονται	υπεύθυνες	πρακτικές	βιώσιμης	ανάπτυξης.	

 Υλοποίηση	 διαβούλευσης	 για	 την	 ανάπτυξη	 κοινά	 αποδεκτών	 κριτηρίων	 (μεταξύ	 των	
Επιχειρήσεων,	 της	 Κοινωνίας	 των	 πολιτών	 και	 των	 Δημόσιων	Οργανισμών)	 που	 θα	 βοηθήσουν	
στην	 καθιέρωση	 της	 αξιοπιστίας	 του	 υφιστάμενου	 θεσμού	 των	 περιβαλλοντικών	 βραβείων	 με	
στόχο	τη	μεγαλύτερη	δυνατή	συμμετοχή	του	επιχειρηματικού	κόσμου.	

 Ένταξη	της	βράβευσης	των	Κυπριακών	Επιχειρήσεων,	σε	επίπεδο	καλών	πρακτικών,	ως	βασική	
ενότητα	στα	διάφορα	συνέδρια	που	θα	υλοποιούνται	για	την	προώθηση	της	Ε.Κ.Ε.	
	
	

4.2.1	Σχεδιασμός	σχετικών	νομοθετικών	ρυθμίσεων	που	αφορούν	Περιβαλλοντικές	
πολιτικές	και	πολιτικές	ενίσχυσης	της	Διαφάνειας	
	

Για	 την	 επίτευξη	 του	 συγκεκριμένου	 στόχου	 η	 κυβέρνηση	 θα	 επιδιώξει	 την	 ανάπτυξη	 των	
ακόλουθων	μέτρων:	
	

 Στο	 πλαίσιο	 της	 συγκεκριμένης	 παρέμβασης	 και	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 την	 πληθώρα	 των	
περιβαλλοντικών	 νόμων	 και	 κανονισμών	 που	 έχουν	 θεσμοθετηθεί	 από	 την	 ένταξη	 της	 Κύπρου	
στην	Ε.Ε.,	προτείνεται	η	υλοποίηση	διαβούλευσης	με	τον	αρμόδιο	περιβαλλοντικό	φορέα	καθώς	
και	 με	 τις	 περιβαλλοντικές	 οργανώσεις	 για	 να	 εκτιμηθεί	 η	 αναγκαιότητα	 του	 σχεδιασμού	
ενοποιημένου	οδηγού	όλων	των		περιβαλλοντικών	νομοθετικών	ρυθμίσεων.		

	
 Σε	ό,τι	αφορά	στις	νομοθετικές	ρυθμίσεις	που	αφορούν	στην	πρόληψη	περιστατικών	διαφθοράς,	
αυτές	 θα	 πρέπει	 να	 αποσκοπούν	 στην	 αναβάθμιση	 των	 παρεχόμενων	 υπηρεσιών,	 στην	
απλοποίηση	των	διοικητικών	διαδικασιών,	στη	μείωση	της	γραφειοκρατίας	και	στη	διαφάνεια	της	
δράσης	 των	 κρατικών	 οργάνων	 με	 την	 παράλληλη	 και	 αξιοκρατική	 επιλογή	 του	 προσωπικού,	
κυρίως	ως	προς	 το	ήθος	 του	και	 την	προθυμία	του	να	προσφέρει.	Για	το	θέμα	της	μείωσης	της	
διαφθοράς	προτείνεται:		
- Συνεργασία	 με	 εξειδικευμένους	 φορείς	 π.χ.	 «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ	 Κύπρος»	 για	 διερεύνηση	 της	
δυνατότητας	 ελέγχου	 και	 αξιολόγησης	 της	 παρούσας	 νομοθεσίας	 κατά	 της	 Διαφθοράς	 και	
κατάθεση	προτάσεων	για	τη	συμπλήρωσή	της.	

- Διερεύνηση	για	τη	δημιουργία	Αρχής	κατά	της	Διαφθοράς.	
- Διερεύνηση	για	τη	δημιουργία	νομοθεσίας	κατά	της	δωροδοκίας.	
- Διερεύνηση	για	τη	νομοθεσία	περί	Εταιρικής	Διακυβέρνησης.	
- Διερεύνηση	θέσπισης	νομοθετικής	ρύθμισης	υποβολής	εκθέσεων	κατά	της	διαφθοράς.		
- Νομοθετικές	 ρυθμίσεις	 που	 αφορούν	 στην	 αποτελεσματικότερη	 λειτουργία	 των	 ελεγκτικών,	
διωκτικών	και	κατασταλτικών	μηχανισμών	κατά	της	διαφθοράς.		

- Αυστηρή	εφαρμογή	των	νομοθεσιών	για	την	προστασία	του	φυσικού	περιβάλλοντος.	
	
	

4.2.2	 Εντατικοποίηση	 των	 επιθεωρήσεων	 στις	 επιχειρήσεις	 σχετικά	 με	 θέματα	
Περιβαλλοντικά,	Αγοράς	και	θέματα	που	αφορούν	στη	Μείωση	της	Διαφθοράς	
	

Για	 την	 επίτευξη	 του	 συγκεκριμένου	 στόχου	 η	 κυβέρνηση	 θα	 επιδιώξει	 την	 ανάπτυξη	 των	
ακόλουθων	μέτρων:	
	

 Σε	 ό,τι	 αφορά	 στις	 περιβαλλοντικές	 επιθεωρήσεις	 την	 περαιτέρω	 αξιοποίηση	 των	 αρμόδιων	
ελεγκτικών	δημόσιων	μηχανισμών	οι	οποίοι	διαθέτουν	τη	μεθοδολογία	και	την	τεχνική	κατάρτιση	
τόσο	 για	 την	 εξέταση	 και	 αξιολόγηση	 της	 συμμόρφωσης	 των	 επιχειρήσεων	 με	 τους	 όρους	 που	
περιλαμβάνονται	 στις	 χορηγηθείσες	 περιβαλλοντικές	 άδειες	 και	 εν	 γένει	 την	 κείμενη	
περιβαλλοντική	 νομοθεσία,	 όσο	 και	 για	 τον	 εντοπισμό	 και	 την	 αξιολόγηση	 των	 πιθανών	
περιβαλλοντικών	κινδύνων	πέραν	των	όρων	της	περιβαλλοντικής	αδειοδότησης.		

 Αναφορικά	με	τις	επιθεωρήσεις	για	τη	μείωση	της	Διαφθοράς	ο	δημόσιος	φορέας	που	κατευθύνει	
τους	 αντίστοιχους	 ελεγκτικούς	 μηχανισμούς	 παράλληλα	 με	 το	 κύριο	 έργο	 του,	 θα	
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δραστηριοποιηθεί	 περαιτέρω	 προς	 την	 κατεύθυνση	 της	 ανάπτυξης	 διαύλων	 επικοινωνίας,	
πληροφόρησης	και	συνεργασίας	με	δημόσιες	διοικήσεις	άλλων	χωρών	και	κυρίως	των	χωρών	της	
Ευρωπαϊκής	 Ένωσης,	 έτσι	 ώστε	 η	 διεθνής	 εμπειρία	 και	 η	 συγκριτική	 θεώρηση	 αντίστοιχων	
θεσμών	 να	 αποτελέσει	 παράγοντα	 ενδυνάμωσης	 και	 βελτιστοποίησής	 του.	 Επίσης,	 στην	
κατεύθυνση	αυτή,	προτείνεται	και	η	διερεύνηση	της	συνεργασίας	και	με	τον	Οργανισμό	κατά	της	
Διαφθοράς	«ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ	ΚΥΠΡΟΣ»	με	στόχο	τη	διευκόλυνση	της	μεταρρύθμισης	σε	τομείς	όπου	
υπάρχει	διαφθορά	και	την	προώθηση	της	ορθής	διακυβέρνησης	σε	ζωτικούς/βασικούς	τομείς	του	
δημόσιου	και	ιδιωτικού	βίου.	

 Η	μεγαλύτερη	 ενίσχυση	 και	 ενεργοποίηση	 των	 μηχανισμών	 έρευνας	 και	 επιτήρησης	 της	 αγοράς	
μέσω	των	σχετικών	ελεγκτικών	μηχανισμών	και	σε	συνεργασία	με	Συνδέσμους	Καταναλωτών.	

	

	
	

4.3 				3ος	 Άξονας:	 Ανάδειξη	 της	 σημαντικότητας	 της	
Λογοδοσίας/Αναφοράς	της	Ε.Κ.Ε.	στις	επιχειρήσεις	
	

Για	 την	 επίτευξη	 του	 συγκεκριμένου	 στόχου	 η	 κυβέρνηση	 θα	 κατευθυνθεί	 στην	 ανάπτυξη	 των	
ακόλουθων	μέτρων:	
	

 Συνεργασία	με	τον	Οργανισμό	Global	Reporting	Initiative	(GRI)	για	τη	δημιουργία	DATA	PARTNER	
στην	Κύπρο	για	την	προώθηση	του	θεσμού	των	Κοινωνικών	Απολογισμών.		

 Οργάνωση	 κύκλου	 εκπαιδευτικών	 σεμιναρίων	 με	 στόχο	 την	 ανάπτυξη	 της	 γνώσης	 των	
Κυπριακών	 επιχειρήσεων	 για	 τη	 σημασία	 του	 Κοινωνικού	 Απολογισμού	 και	 την	 προώθηση	
σχετικών	κατευθυντήριων	γραμμών	(GRI).	

 Προώθηση	του	Οδηγού	Ε.Κ.Ε.	που	δημιουργήθηκε	στο	πλαίσιο	του	σχεδιασμού	του	ΕΣΔ‐ΕΚΕ,	στις	
επιχειρήσεις,	ο	οποίος	διαθέτει	ειδική	ενότητα	για	τους	Κοινωνικούς	Απολογισμούς	αναφέροντας	
τα	βασικά	βήματα	υλοποίησής	τους.	

 Προώθηση	του	θέματος	της	λογοδοσίας	στους	ημικρατικούς	οργανισμούς	για	την	έκδοση	ειδικής	
έκθεσης	 Κοινωνικής	 Ευθύνης	 η	 οποία	 προτείνεται	 να	 καλύπτει	 μέχρι	 είκοσι	 (20)	 δείκτες	 στα	
πρότυπα	 των	 κατευθυντήριων	 οδηγιών	 του	 GRI.	 (Αναλυτικά	 η	 πρόταση	 παρουσιάζεται	 στην	
ενότητα	των	Άμεσων	Δράσεων	Ε.Κ.Ε.).			

 Εμπλουτισμός	της	ιστοσελίδας	του	νεοσύστατου	φορέα	για	την	προώθηση	της	Ε.Κ.Ε.,	CSR	Europe	
Cyprus,	με	ειδική	ενότητα	που	θα	προσφέρει	on	line	οδηγίες	για	τη	δημιουργία	ενός	Κοινωνικού	
Απολογισμού	 (σχετικό	 template	 του	 GRI	 για	 τις	 μικρομεσαίες	 επιχειρήσεις).	 Στόχος	 είναι	 οι	
Μικρομεσαίες	 επιχειρήσεις	 εύκολα	 και	 γρήγορα	 να	 γνωρίσουν	 τις	 βασικές	 ενότητες	 που	
περιλαμβάνονται	σε	έναν	Κοινωνικό	Απολογισμό	και	σύμφωνα	με	τη	φύση	της	επιχειρηματικής,	
της	 περιβαλλοντικής	 και	 της	 κοινωνικής	 τους	 δραστηριότητας	 να	 επιλέξουν	 αυτές	 που	 είναι	
περισσότερο	 οικείες	 σε	αυτές	 και	 να	δημιουργήσουν	 το	 δικό	 τους	Κοινωνικό	απολογισμό	ή	 μία	
απολογιστική	περιεκτική	αναφορά	ως	πρώτο	βήμα.	

 Εμπλουτισμός	της	ιστοσελίδας	του	νεοσύστατου	φορέα	για	την	προώθηση	της	Ε.Κ.Ε.,	CSR	Europe	
Cyprus,	 με	 ειδική	 ενότητα	 που	 θα	 προβάλλει	 τους	 Κοινωνικούς	 Απολογισμούς	 ή	 τις	 εκθέσεις	
Αειφορίας	των	Κυπριακών	Επιχειρήσεων.	

 Θέσπιση	ετήσιου	βραβείου	για	τον	καλύτερο	Κοινωνικό	Απολογισμό	στις	Μικρομεσαίες	αλλά	και	
στις	Μεγάλες	επιχειρήσεις.		

 Σταδιακή	εισαγωγή	του	κριτηρίου	της	έκδοσης	Κοινωνικού	Απολογισμού	(με	συγκεκριμένο	βαθμό	
βαρύτητας	στην	αξιολόγηση	των	προσφορών	των	επιχειρήσεων)	στους	δημόσιους	διαγωνισμούς.		

 Προώθηση	της	αξίας	της	υλοποίησης	Κοινωνικών	Απολογισμών	από	τις	επιχειρήσεις	καθώς	και	
μέτρα	 που	 προτίθεται	 να	 εφαρμόσει	 η	 κυβέρνηση	 προς	 την	 κατεύθυνση	 αυτή	 ως	 θέμα	
δημοσιότητας	στα	μέσα	μαζικής	ενημέρωσης.	
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4.3.1	Προώθηση	των	διεθνών	προτύπων	Εταιρικής	Υπευθυνότητας	ISO26000		
	

 Σε	 ό,τι	 αφορά	 στο	 ISO	 26000,	 η	 κυβέρνηση	 θα	 προωθήσει	 τη	 συνεργασία	 με	 τον	 Κυπριακό	
Οργανισμό	 Τυποποίησης	 (CYS),	 με	 την	 ΟΕΒ	 και	 τον	 Κυπριακό	 Σύνδεσμο	 Ποιότητας	 για	 τη	
συστηματική	προώθηση	του	προτύπου	με	στόχο	την	 	 ευαισθητοποίηση	και	 ενεργοποίηση	 των	
Κυπριακών	Επιχειρήσεων.		

	
	

4.3.2	Προώθηση	των	Κοινωνικών	Επενδύσεων	
	

Για	 την	 επίτευξη	 του	 συγκεκριμένου	 στόχου	 η	 κυβέρνηση	 θα	 κατευθυνθεί	 στην	 ανάπτυξη	 των	
ακόλουθων	μέτρων:	
	

 Σε	 συνεργασία	 με	 το	 Χρηματιστήριο	 Αξιών	 της	 Κύπρου	 (ΧΑΚ)	 θα	 μελετηθεί	 το	 ενδεχόμενο	 να	
καταρτιστεί,	 κατά	 τα	 πρότυπα	 του	 Χρηματιστηρίου	 του	 Λονδίνου	 και	 άλλων	 ευρωπαϊκών	
χρηματιστηρίων,	 ένας	 δείκτης	 αξιολόγησης	 των	 κοινωνικών	 επιδόσεων	 των	 επιχειρήσεων	 που	
διαπραγματεύονται	 στο	 ΧΑΚ.	 Στόχος	 μιας	 τέτοιας	 κίνησης	 θα	 είναι	 αφενός	 η	 παρότρυνση	 και	
κινητοποίηση	του	ενδιαφέροντος	των	Κυπριακών	κεφαλαίων	για	τέτοιου	είδους	επενδύσεις,	αφ’	
ετέρου	η	τοποθέτηση	διεθνών	χαρτοφυλακίων	για	επενδύσεις	με	γνώμονα	αντίστοιχα	κριτήρια.	
Για	την	εύρυθμη,	αξιόπιστη	και	διαφανή	λειτουργία	ενός	τέτοιου	δείκτη	θα	μελετηθεί	η	ανάληψη	
αυτής	 της	 εργασίας	 από	 έναν	 εξειδικευμένο	 φορέα	 ή	 μία	 ανεξάρτητη	 αρχή	 προκειμένου	 να	
αξιολογεί	 τις	 επιδόσεις	 τους	 όσον	 αφορά	 στην	 Ε.Κ.Ε.	 και	 να	 ενημερώνει	 αντίστοιχα	 το	 σχετικό	
δείκτη.		

 Η	προώθηση	 του	θέματος	 της	 λογοδοσίας,	 σε	συνεργασία	 με	 τη	 διοίκηση	 του	ΧΑΚ,	 σε	πιλοτικό	
στάδιο,	 στις	 εισηγμένες	 επιχειρήσεις	 με	 τη	 σταδιακή	 εφαρμογή	 είκοσι	 (20)	 δεικτών	 του	 GRI	
(Αναλυτικά	η	πρόταση	παρουσιάζεται	στην	ενότητα	των	Άμεσων	Δράσεων	Ε.Κ.Ε.).		

 Η	 δημιουργία	 δεικτών	 αξιολόγησης	 (με	 αναφορά	 στη	 νέα	 έκδοση	 του	 Κώδικα	 Εταιρικής	
Διακυβέρνησης	 του	 ΧΑΚ) και	 κατάταξη	 των	 εισηγμένων	 εταιρειών	 με	 βάση	 την	
προσαρμοστικότητα	 τους	 στις	 αρχές	 της	 Εταιρικής	 Διακυβέρνησης. Σε	 συνεργασία	 με	 την	
επιτροπή	 κεφαλαιαγοράς	 και	 το	 ΧΑΚ,	 τέτοιοι	 δείκτες	 θα	 μπορούσαν	 να	 αποτελέσουν	 χρήσιμο	
εργαλείο	 καθοδήγησης	 των	 επενδυτικών	 αποφάσεων	 των	 θεσμικών	 και	 ιδιωτικών	 επενδυτών	
ενισχύοντας	 περαιτέρω	 τη	 διαφάνεια	 των	 επιχειρήσεων	 και	 την	 αποτελεσματικότητα	 της	
κεφαλαιαγοράς.	Πρόβλεψη	για	τακτικές	δημοσιοποιήσεις	της	σχετικής	μελέτης	μέσα	από	τα	μέσα	
μαζικής	ενημέρωσης	και	οργάνωση	ημερίδας	μεγάλης	εμβέλειας.	

	
	
	
4.3.3	Προώθηση	της	Περιβαλλοντικής	Προστασίας	

	

Για	 την	 επίτευξη	 του	 συγκεκριμένου	 στόχου	 η	 κυβέρνηση	 θα	 προωθήσει	 την	 ανάπτυξη	 των	
ακόλουθων	μέτρων:	
	

 Προώθηση	της	έκδοσης	σύντομων	ετήσιων	Περιβαλλοντικών	εκθέσεων	με	σημείο	αναφοράς	την	
κάλυψη	 σχετικών	 δεικτών	 του	 GRI	 από	 τις	 επιχειρήσεις	 και	 τους	 ημικρατικούς	 οργανισμούς,	
καθώς	και	εισαγωγή	της	πρωτοβουλίας	αυτής	ως	επιπρόσθετο	κριτήριο	στον	υφιστάμενο	θεσμό	
των	Πράσινων	Δημόσιων	Συμβάσεων,	που	αφορά	στους	δημόσιους	διαγωνισμούς.		

 Υλοποίηση	περιβαλλοντικών	 εκπαιδευτικών	σεμιναρίων	και	 εργαστηρίων	συζήτησης	ανά	 τομέα	
δραστηριοποίησης	 των	 Κυπριακών	 Οργανισμών	 σε	 συνεργασία	 με	 εξειδικευμένους	 φορείς	 και	
περιβαλλοντικές	 Μ.Κ.Ο.	 με	 θέμα	 τη	 σημασία	 της	 επίσημης	 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	 ΤΩΝ	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ	ΚΙΝΔΥΝΩΝ	από	την	επιχειρηματική	δραστηριότητα.	Η	πρωτοβουλία	αυτή	θα	
μπορέσει	 να	 προωθήσει	 σε	 μεγαλύτερο	 βαθμό	 και	 τις	 υφιστάμενες	 περιβαλλοντικές	 πρακτικές	
όπως:	 το	 Σχέδιο	 Παροχής	 Κυβερνητικών	 Χορηγιών	 για	 την	 εισαγωγή	 συστήματος	
περιβαλλοντικής	 διαχείρισης	 EMAS,	 του	 Ευρωπαϊκού	 συστήματος	 οικολογικής	 σήμανσης	
ECOLABEL,	 τη	Χάρτα	 των	Κυπριακών	Επιχειρήσεων	 κατά	 της	Κλιματικής	Αλλαγής	 και	 την	 ιδέα	
της	Βιομηχανικής	Οικολογίας.	

 Συνεργασία	 με	 τις	 περιβαλλοντικές	 Μ.Κ.Ο.	 και	 με	 ενώσεις	 πολιτών	 μέσω	 συναντήσεων	 και	
διαβουλεύσεων	 με	 στόχο	 τον	 καθορισμό	 συγκεκριμένων	 μέτρων	 «πίεσης»	 (έλεγχος	 και	
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δημοσιοποίηση	 των	 περιβαλλοντικών	 επιπτώσεων	 της	 επιχειρηματικής	 λειτουργίας)	 προς	 τις	
επιχειρήσεις	για	την	ανάπτυξη	της	περιβαλλοντικής	τους	υπευθυνότητας.	

 Εντατικοποίηση	 των	 εποπτικών	 αρχών	 για	 την	 υλοποίηση	 επιθεωρήσεων	 στις	 επιχειρήσεις	
σχετικά	με	θέματα	Περιβαλλοντικά.	

 Θέσπιση	 φορολογικών	 κινήτρων	 για	 περιβαλλοντικά	 φιλικά	 προϊόντα	 ή	 υπηρεσίες	 καθώς	 και	
αυστηρών	κυρώσεων	προς	τις	μη	υπεύθυνες	περιβαλλοντικά	επιχειρήσεις.	

 Ενημέρωση	και	ευαισθητοποίηση	του	κοινού	μέσω	των	Μ.Κ.Ο.	για	την	αειφόρο	ανάπτυξη	και	για	
κρίσιμα	 περιβαλλοντικά	 ζητήματα	 με	 εκστρατείες	 ενημέρωσης,	 εκδόσεις,	 πρωτοβουλίες	
αναδάσωσης	ή	καθαρισμού	ακτών, εκδηλώσεις	κάτω	από	την	αιγίδα	της	Κυπριακής	Προεδρίας.	
Επίσης,	 η	 προώθηση	 της	 περιβαλλοντικής	 ευαισθητοποίησης	 μέσω	 των	 εκπαιδευτικών	
ιδρυμάτων,	 τα	 οποία	 μπορούν	 να	 οργανώνουν	 ημερίδες	 ανοιχτές	 στο	 κοινό	 για	 ενημέρωση	 και	
επιμόρφωση	σε	συγκεκριμένα	περιβαλλοντικά	θέματα	(π.χ.	για	την	αξία	της	ανακύκλωσης).	

 Υλοποίηση	 συγκεκριμένων	 περιοδικών	 ερευνών	 στις	 Κυπριακές	 επιχειρήσεις	 σχετικά	 με	 την	
αξιολόγηση	 της	 περιβαλλοντικής	 τους	 επίδοσης	 αλλά	 και	 στους	 πολίτες	 καταναλωτές	 για	 την	
ανάδειξη	 των	 περιβαλλοντικών	 προσδοκιών	 τους	 και	 το	 βαθμό	 εμπιστοσύνης	 τους	 στην	
περιβαλλοντική	ευθύνη	των	εταιρειών.	
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5. ΤΟΜΕΙΣ	 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	 ΤΗΣ	 Ε.Κ.Ε.	 ΑΠΟ	 ΤΙΣ	
ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	
	

Η	 συγκεκριμένη	 κατηγορία	 κατευθύνσεων	 επικεντρώνεται	 σε	 μέτρα	 για	 την	 ενθάρρυνση	 των	
επιχειρήσεων	προς	την	ενσωμάτωση	δράσεων	Ε.Κ.Ε.	στους	τομείς	των	Εργασιακών	πρακτικών,	του	
Περιβάλλοντος,	 της	 Κοινωνίας	 και	 της	 Αγοράς	 βάσει	 των	 προτεραιοτήτων	 των	 Κυπριακών	
Οργανισμών	του	ιδιωτικού	τομέα	όπως	εκφράστηκαν	στην	πρωτογενή	έρευνα.		
	

5.1	 1η	 Προτεραιότητα:	 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ	 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ	 &	 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ	
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	

	
‐Εκπαίδευση,	κατάρτιση	και	επαγγελματική	εξέλιξη	των	εργαζομένων		
‐Ασφάλεια	και	Υγεία	στους	χώρους	εργασίας			
‐Ενίσχυση	των	ίσων	ευκαιριών	και	της	διαφορετικότητας	στην	εργασία		
‐Βελτίωση	συνθηκών	εργασίας		
‐Πρακτικές	προστασίας	των	ανθρωπίνων	δικαιωμάτων	στην	αλυσίδα	εφοδιασμού	
‐Εξάλειψη	παραγόντων	που	ενθαρρύνουν	την	παιδική	εργασία			
‐Εκπαίδευση	εργαζομένων	στα	Ανθρώπινα	Δικαιώματα	
‐Εξάλειψη	παραγόντων	που	ενθαρρύνουν	την	καταναγκαστική	εργασία		

	

5.2			2η	Προτεραιότητα:	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	
	

‐Ανακύκλωση		υλικών	
‐Ορθή	διαχείριση	αποβλήτων	και	απορριμμάτων	
‐Αποκατάσταση	και	ανάπλαση	του	φυσικού	τοπίου	
‐Προστασία	βιοτόπων		
‐Κλιματική	Αλλαγή	&	μείωση	των	εκπομπών	αερίων	θερμοκηπίου		
‐Υπεύθυνη	χρήση	ενέργειας	
	

5.3			3η	Προτεραιότητα:	ΚΟΙΝΩΝΙΑ	&	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΗΣ	ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ	
	

‐Ανάληψη	 πρωτοβουλιών	 που	 θα	 συμβάλλουν	 στην	 προώθηση	 αναπτυξιακών	 έργων	 στις	
τοπικές	κοινωνίες	για	το	κοινό	καλό.		
‐Πρακτικές	 ενάντια	 στη	 διαφθορά	 και	 αξιολόγηση	 των	 επιχειρήσεων	 για	 τον	 εντοπισμό			
κινδύνων	που	σχετίζονται	με	τη	διαφθορά			
‐Εκπαίδευση	εργαζομένων	για	τις	πολιτικές	μείωσης	της	Διαφθοράς		
‐Πρακτικές	επιχειρηματικής	ηθικής		

	

5.4			4η	Προτεραιότητα:	ΑΓΟΡΑ	
	

‐Παροχή	ασφαλών	προϊόντων	και	υπηρεσιών	
‐Προάσπιση	των	δικαιωμάτων	των	καταναλωτών	
‐Ενίσχυση	της	προσβασιμότητας	των	ατόμων	με	αναπηρίες	και	των	ατόμων	ξένων	εθνικοτήτων	
σε	υπηρεσίες		
‐Ανάληψη	 επιχειρηματικών	 επενδύσεων	 με	 στόχο	 την	 υγεία	 και	 την	 ασφάλεια	 των	
καταναλωτών		
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6. ΣΕΒΑΣΜΟΣ	 ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ	 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	
ΑΠΟ	ΤΙΣ	ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	
	

	
Στις	16	Ιουνίου	2011	το	Συμβούλιο	των	Ηνωμένων	Εθνών	για	τα	Ανθρώπινα	Δικαιώματα	ενέκρινε	
μια	νέα	σειρά	Κατευθυντήριων	Αρχών	για	τις	Επιχειρήσεις	και	τα	Ανθρώπινα	Δικαιώματα,	οι	οποίες	
παρέχουν	ένα	παγκόσμιο	πρότυπο	για	την	πρόληψη	και	την	αντιμετώπιση	του	κινδύνου	δυσμενών	
επιπτώσεων	για	τα	ανθρώπινα	δικαιώματα	που	συνδέονται	με	την	επιχειρηματική	δραστηριότητα.		
	
Οι	 Κατευθυντήριες	 Αρχές	 είναι	 το	 προϊόν	 έρευνας	 έξι	 χρόνων	 με	 επικεφαλής	 τον	 καθηγητή	 John	
Ruggie	του	Πανεπιστημίου	του	Harvard,	στην	οποία	συμμετείχαν	κυβερνήσεις,	επιχειρήσεις,	ενώσεις	
επιχειρήσεων,	επηρεαζόμενα	άτομα	και	ομάδες,	επενδυτές	και	άλλοι.		
	
Το	 Πλαίσιο	 είναι	 οργανωμένο	 γύρω	 από	 τρεις	 θεμελιώδεις	 αρχές	 "προστασία,	 σεβασμός	 και	
θεραπεία/αποκατάσταση»	("PROTECT,	RESPECT,	REMEDY"):		

 Προστασία:	 Το	 καθήκον	 του	 κράτους	 να	 προστατεύει	 έναντι	 των	 παραβιάσεων	 των	
ανθρωπίνων	δικαιωμάτων	από	τρίτους,	συμπεριλαμβανομένων	των	επιχειρήσεων.		

 Σεβασμός:	Η	εταιρική	ευθύνη	για	σεβασμό	των	ανθρωπίνων	δικαιωμάτων.		
 Θεραπεία:	 Η	 διασφάλιση	 εκ	 μέρους	 του	 Κράτους	 της	 δυνατότητας	 για	 αποτελεσματική	

πρόσβαση	στην	αποκατάσταση/θεραπεία,	μέσω	ενός	εξωδικαστικού	μηχανισμού.	
	

Τα	ανθρώπινα	δικαιώματα	αποτελούν	έναν	από	τους	πιο	βασικούς	τομείς	της	Ε.Κ.Ε.	Οι	κυβερνήσεις	
έχουν	την	πρωταρχική	ευθύνη	για	την	προστασία	των	ανθρωπίνων	δικαιωμάτων,	ωστόσο,	τόσο	τα	
μεμονωμένα	 άτομα,	 όσο	 και	 οι	 Οργανισμοί,	 μπορούν	 να	 διαδραματίσουν	 σημαντικό	 ρόλο	 στη	
στήριξη	και	το	σεβασμό	τους.	Οι	Οργανισμοί	είναι	υπεύθυνοι	για	την	προστασία	και	το	σεβασμό	των	
Ανθρωπίνων	 Δικαιωμάτων,	 τόσο	 στο	 χώρο	 εργασίας	 όσο	 και	 ευρύτερα	 στο	 πεδίο	 της	
δραστηριότητάς	τους.		
	
Καθώς	όλο	και	περισσότεροι	Οργανισμοί	διαπιστώνουν	τη	νομική,	ηθική	ή	και	την	επιχειρηματική	
τους	ανάγκη	να	στρέφονται	σε	θέματα	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων,	βρίσκονται	αντιμέτωποι	με	μια	
σειρά	προκλήσεων	απέναντι	 σε	πολιτικά,	 κοινωνικά,	 οικονομικά	 και	 εργασιακά	δικαιώματα	όπως	
καθορίζονται	 από	το	Διεθνή	Οργανισμό	Εργασίας	και	αφορούν	 την	 ελευθερία	 του	συνδικαλισμού,	
την	αποφυγή	παραγόντων	που	ενθαρρύνουν	την	παιδική	και	καταναγκαστική	εργασία,	καθώς	και	
την	εξάλειψη	παραγόντων	που	συμβάλλουν	στην	ανάπτυξη	των	διακρίσεων	στον	εργασιακό	χώρο.		
	
Ένας	Οργανισμός	μπορεί	 να	χαρακτηριστεί	ως	«έμμεσα	συνένοχος»	στην	παραβίαση	ανθρωπίνων	
δικαιωμάτων	 αν	 με	 κάποιο	 τρόπο	 ανέχεται	 ή	 εσκεμμένα	 γνωρίζει	 και	 αγνοεί	 τέτοιου	 είδους	
παραβιάσεις	 από	 άλλον	 Οργανισμό.	 Επίσης	 μπορεί	 να	 χαρακτηριστεί	 ως	 «άμεσα	 συνένοχος»	 αν	
εσκεμμένα	προσφέρει	βοήθεια	ή	ενθαρρύνει	τη	διαιώνιση	των	συνθηκών	των	παραβιάσεων	αυτών.	
Αντιθέτως,	η	αποφυγή	της	συνενοχής	στην	παραβίαση	των	ανθρωπίνων	δικαιωμάτων	σημαίνει	ότι	
ο	οργανισμός	προωθεί	το	σεβασμό	στα	Ανθρώπινα	Δικαιώματα	στο	εργασιακό	του	περιβάλλον	και	
στη	σφαίρα	της	επιρροής	του.				
	
Μια	σημαντική	λοιπόν	πρόκληση	για	τους	Κυπριακούς	Οργανισμούς	εντοπίζεται	στην	εκτίμηση	και	
κατανόηση	των	συνεργασιών	που	μπορεί	να	συνάψουν	είτε	με	Μη	Κυβερνητικές	Οργανώσεις,	είτε	
με	Κυβερνητικούς	Φορείς,	είτε	ακόμα	και	με	άλλους	Οργανισμούς	του	τομέα	δραστηριοποίησής	τους	
για	την	αποφυγή	καταπατήσεων	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων	αλλά	και	την	ανάληψη	πρωτοβουλιών	
για	την	προστασία	τους.		
	

Σύμφωνα	με	το	ISO26000:	
 Τα	Ανθρώπινα	δικαιώματα	 είναι	αναφαίρετα.	Οι	άνθρωποι	 δεν	 μπορούν	 να	παραιτηθούν	από	

αυτά	ούτε	να	τα	στερηθούν	από	καμία	κυβέρνηση	ή	άλλους	φορείς.		
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 Τα	 Ανθρώπινα	 δικαιώματα	 αφορούν	 όλους	 τους	 ανθρώπους	 ασχέτως	 φυλής,	 καταγωγής,	
χρώματος,	ηλικίας	φύλου,	θρησκείας,	γλώσσας,	εθνικότητας	κ.α.	

 Τα	Ανθρώπινα	δικαιώματα	είναι	αδιαίρετα:	Όλες	οι	κατηγορίες	των	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων	
έχουν	τον	ίδιο	βαθμό	σημαντικότητας.	

 Τα	Ανθρώπινα	δικαιώματα	είναι	αλληλοεξαρτώμενα:	Το	κάθε	Ανθρώπινο	Δικαίωμα	συμμετέχει	
στην	πραγματοποίηση	και	ύπαρξη	όλων	των	άλλων	δικαιωμάτων.		 

	

Η	 δέσμευση	 στο	 Διεθνή	 χάρτη	 των	 Ανθρωπίνων	 Δικαιωμάτων,	 ο	 εντοπισμός	 πηγών	 κινδύνου	
παραβίασής	τους	που	μπορεί	να	υπάρχουν	στον	εργασιακό	χώρο,	η	μέριμνα	για	την	προστασία	τους	
και	 για	 την	 αποφυγή	 συνενοχής	 στην	 καταπάτησή	 τους,	 ο	 σχεδιασμός	 διαδικασιών	 επίλυσης	
παραπόνων	που	αναφέρονται	σε	αυτά	και	η	φροντίδα	για	τα	δικαιώματα	των	ευάλωτων	κοινωνικά	
ομάδων	εντός	και	εκτός	 εργασιακού	χώρου	αποτελούν	βασικές	πρωτοβουλίες	 τις	οποίες	μπορούν	
να	αναλάβουν	οι	Οργανισμοί	στην	κατεύθυνση	της	προστασίας	των	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων.			
	

6.1 Θεσμικό	 Πλαίσιο	 προστασίας	 Ανθρωπίνων	 Δικαιωμάτων	
στην	Κύπρο	
 

Το	νομικό	σύστημα	της	Κύπρου	κατοχυρώνει	και	διασφαλίζει	τα	θεμελιώδη	ανθρώπινα	δικαιώματα	
όλων	 των	 προσώπων,	 χωρίς	 οποιαδήποτε	 διάκριση	 ή	 διαφοροποίηση	 μεταξύ	 πολιτών	 και	 μη	
πολιτών	της	δημοκρατίας.		
	
Καταρχήν,	 το	Σύνταγμα	 της	Κυπριακής	Δημοκρατίας	 (άρθρα	6	μέχρι	35),	 κατοχυρώνει	 ένα	μεγάλο	
αριθμό	προστατευόμενων	ατομικών	και	κοινωνικών	δικαιωμάτων,	όπως:	το	δικαίωμα	στη	ζωή,	την	
απαγόρευση	 της	 απάνθρωπης	 μεταχείρισης	 και	 της	 δουλείας,	 την	 ελευθερία	 του	 λόγου,	 σκέψης	
συνείδησης	και	θρησκείας	και	τα	δικαιώματα	του	σεβασμού	της	ιδιωτικής/οικογενειακής	ζωής,	της	
ιδιοκτησίας,	 της	 εργασίας,	 του	 συμβάλλεσθαι,	 του	 συνέρχεσθαι	 και	 της	 απεργίας.	 Κατοχυρώνει,	
περαιτέρω,	 την	 ισότητα	των	πολιτών	 ενώπιον	 του	Νόμου,	 της	Διοίκησης	και	 της	Δικαιοσύνης	και	
προστατεύει	 την	 απόλαυση	 όλων	 των	 δικαιωμάτων	 και	 ελευθεριών	 που	 προβλέπονται	 από	 το	
Σύνταγμα	χωρίς	καμία	δυσμενή	διάκριση,	άμεση	ή	έμμεση,	εις	βάρος	οποιουδήποτε	προσώπου	λόγω	
της	 κοινότητας,	 της	 φυλής,	 του	 χρώματος,	 της	 θρησκείας,	 της	 γλώσσας,	 του	 φύλου,	 των	
πεποιθήσεων,	της	εθνικής	ή	κοινωνικής	καταγωγής	ή	της	κοινωνικής	τάξης	του	προσώπου	αυτού	ή	
λόγω	οποιουδήποτε	άλλου	λόγου,	εκτός	αν	κάτι	τέτοιο	προβλέπεται	σαφώς	στο	ίδιο	το	Σύνταγμα. 
	
Η	 ιδιότητα	 της	 Κύπρου	 ως	 μέλους	 της	 Ε.Ε.	 και	 η	 εφαρμογή	 του	 ευρωπαϊκού	 κεκτημένου	 έχει	
ενισχύσει	το	εθνικό	θεσμικό	πλαίσιο	προστασίας	των	ανθρωπίνων	δικαιωμάτων.	Ο	σεβασμός	των	
ανθρωπίνων	δικαιωμάτων	αποτελεί	μία	από	τις	θεμελιώδεις	αξίες	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	η	οποία	
έχει	ενσωματώσει	τις	βασικές	αρχές	της	για	το	θέμα	αυτό	στις	Συνθήκες	που	διέπουν	τη	λειτουργία	
της	καθώς	και	στο	Χάρτη	των	Θεμελιωδών	Δικαιωμάτων	του	Ανθρώπου.	Ο	Χάρτης	συγκεντρώνει	σε	
ένα	 ενιαίο	 κείμενο,	 το	σύνολο	 των	θεμελιωδών	δικαιωμάτων	 των	 ευρωπαίων	πολιτών	 καθώς	και	
όλων	των	προσώπων	που	διαμένουν	στην	επικράτεια	της	Ένωσης	και,	από	την	έναρξη	ισχύος	της	
Συνθήκης	της	Λισαβόνας,	την	1η	Δεκεμβρίου	2009,	κατέστη	νομικά	δεσμευτικός	για	25	κράτη	μέλη,	
ανάμεσά	τους	και	η	Κύπρος.																																																																																										
	
Επίσης,	 η	 Κύπρος,	 στα	 πλαίσια	 συμμετοχής	 της	 σε	 διεθνείς	 οργανισμούς,	 έχει	 υπογράψει,	 και	 σε	
κάποιες	περιπτώσεις	κυρώσει	με	Νόμους,	ένα	μεγάλο	αριθμό	διεθνών	Συμβάσεων	ή	Πρωτοκόλλων	
που	συνομολογήθηκαν	για	να	διασφαλίσουν	γενικά	την	προστασία	των	ανθρωπίνων	δικαιωμάτων.		
	
Οι	πιο	σημαντικές	από	αυτές	τις	Συμβάσεις/Πρωτόκολλα	είναι:		
	

i. Η	Σύμβαση	του	Συμβουλίου	της	Ευρώπης	για	την	Προστασία	των	Δικαιωμάτων	του	Ανθρώπου	
και	των	Θεμελιωδών	Ελευθεριών	και	τα	Πρωτόκολλα	της	
	

ii. Η	Διεθνής	Σύμβαση	για	την	Εξάλειψη	Κάθε	Μορφής	Φυλετικής	Διάκρισης	και	οι	Κυρωτικοί	της	
Σύμβασης	Νόμοι	
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iii. Το	Διεθνές	Σύμφωνο	για	τα	Αστικά	και	Πολιτικά	Δικαιώματα		
	

iv. Η	Σύμβαση	 των	Ηνωμένων	Εθνών	 για	 την	 Εξάλειψη	όλων	 των	 μορφών	Διακρίσεων	 κατά	 των	
Γυναικών.	

	
Στα	 πλαίσια	 εφαρμογής	 του	 διεθνούς	 δικαίου,	 η	 Κύπρος	 έχει	 επίσης	 υιοθετήσει	 ένα	νομοθετικό	
πλαίσιο	που	παρέχει	 έννομη	προστασία	ειδικά	σε	άτομα	που	είναι	θύματα	διακρίσεων.	Το	
πλαίσιο	αυτό,	απαγορεύει	την	επιφύλαξη	μη	δικαιολογημένων	διακρίσεων,	άμεσων	ή	έμμεσων,	στη	
βάση	συγκεκριμένων	λόγων.	
	
Το	νομοθετικό	πλαίσιο	κατά	των	διακρίσεων	περιλαμβάνει:	

 Τον	περί	Καταπολέμησης	των	Φυλετικών	και	Ορισμένων	Άλλων	Διακρίσεων	Επίτροπος	Νόμο		
 Τον	περί	της	Σύμβασης	περί	της	Εξαλείψεως	Πάσης	Μορφής	Φυλετικής	Διάκρισης	Νόμο	
 Τον	περί	Ίσης	Μεταχείρισης	Προσώπων	Άσχετα	από	τη	Φυλετική	ή	Εθνική	Καταγωγή	Νόμο			
 Τον	περί	Ίσης	Μεταχείρισης	στην	Απασχόληση	και	την	Εργασία	Νόμο	
 Τον	 περί	 Ίσης	Μεταχείρισης	 Ανδρών	 και	 Γυναικών	 στην	 Απασχόληση	 και	 την	 Επαγγελματική	

Εκπαίδευση	Νόμο	
 Τον	περί	Ίσης	Αμοιβής	μεταξύ	Ανδρών	και	Γυναικών	για	την	Ίδια	Εργασία	ή	για	Εργασία	Ίσης	

Αξίας	Νόμο	
•				Τον	περί	Ατόμων	με	Αναπηρίες	Νόμο.	
	

Ευθύνη	των	Εταιρειών	να	σέβονται	τα	Ανθρώπινα	Δικαιώματα	

Οι	 κυπριακές	 εταιρείες	 θα	 πρέπει	 να	 αναλάβουν	 την	 εταιρική	 ευθύνη	 του	 σεβασμού	 και	 της	
προστασίας	 των	 ανθρωπίνων	 δικαιωμάτων,	 όπως	 αυτά	 κατοχυρώνονται	 από	 το	 Σύνταγμα	 και	
Διεθνείς	Συμβάσεις	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων.	
	
Παράλληλα,	 έχουν	 την	υποχρέωση	να	 εφαρμόζουν	 τη	 νομοθεσία	που	απαγορεύει	 την	 επιφύλαξη	
διακρίσεων.	

Οι	ευθύνες	και	οι	υποχρεώσεις	αυτές	εκτείνονται,	τόσο	στον	εργασιακό	χώρο	των	εταιρειών,	έναντι	
των	 προσώπων	 που	 εργοδοτούν,	 όσο	 και	 στον	 τομέα	 της	 επιχειρηματικής	 τους	 δραστηριότητας,	
έναντι	των	πελατών	τους,	των	συνεργατών	τους	και	της	τοπικής	κοινωνίας.		

	

6.2 Φορείς	 που	 εξετάζουν	 παράπονα/καταγγελίες	 για	
υποθέσεις	παραβιάσεων	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων		
 
6.2.1	Γραφείο	Επιτρόπου	Διοικήσεως	και	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων		
	
Με	 την	 ένταξη	 στην	 Ε.Ε.,	 για	 σκοπούς	 συμμόρφωσης	 με	 το	 άρθρο	 13	 της	 Οδηγίας	 για	 την	
καταπολέμηση	των	φυλετικών	και	εθνοτικών	διακρίσεων	 (2000/43/ΕΚ),	η	Κυπριακή	Δημοκρατία	
διόρισε	 τον	Επίτροπο	Διοικήσεως	και	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων	ως	 τον	ανεξάρτητο	φορέα/αρχή	
για	να	επιλαμβάνεται	και	να	αποφασίζει	επί	θεμάτων	που	αφορούν	σε	διακρίσεις	στην	Κύπρο.	Για	
πιο	 αποτελεσματική	 άσκηση	 των	 αρμοδιοτήτων	 αυτών,	 συστάθηκαν	 εντός	 του	 Γραφείου	
Επιτρόπου	Διοικήσεως	και	στελεχώθηκε	από	μέλη	του	προσωπικού	του,	δύο	ανεξάρτητες	αρχές:	η	
Αρχή	κατά	των	Διακρίσεων	και	η	Αρχή	Ισότητας.	
	
Κύρια	 θεσμική	 αρμοδιότητα	 των	 δύο	 Αρχών,	 όπως	 αυτή	 οροθετείται	 από	 τη	 νομοθεσία	 είναι	 να	
διερευνούν,	ως	ανεξάρτητες	αρχές,	με	εξωδικαστικής	φύσης	διαδικασίες,	καταγγελίες	ατόμων	που	
πιστεύουν	 ότι	 είναι/υπήρξαν	 θύματα	 διάκρισης	 είτε	 στο	 δημόσιο	 είτε	 στον	 ιδιωτικό	 τομέα	
δραστηριοτήτων.	 Ο	 τομέας	 δραστηριοτήτων	 τους	 περιλαμβάνει	 διακρίσεις	 λόγω	 φύλου,	 φυλής,	
κοινότητας,	γλώσσας,	χρώματος,	θρησκείας,	πολιτικών	ή	άλλων	πεποιθήσεων,	εθνικής	ή	εθνοτικής	
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καταγωγής,	 αναπηρίας,	 ηλικίας,	 σεξουαλικού	 προσανατολισμού	 ή	 οποιουδήποτε	 άλλου	 λόγου	
διάκρισης	απαγορεύεται	από	Νόμο.	

Συγκεκριμένα,	 η	 Αρχή	 Ισότητας	 έχει	 αρμοδιότητα	 να	 διερευνά	 καταγγελίες	 για	 διακρίσεις	 λόγω	
φύλου,	 καθώς	 και	 διακρίσεις	 οι	 οποίες	 επιφυλάσσονται	 στον	 τομέα	 της	 απασχόλησης	 ή	 της	
εργασίας,	 στη	 βάση	 οποιουδήποτε	 λόγου.	 Από	 την	 άλλη,	 η	 Αρχή	 κατά	 των	 Διακρίσεων	 διερευνά	
καταγγελίες	για	διακρίσεις	στη	βάση	όλων	των	πιο	πάνω	λόγων,	εκτός	από	το	φύλο,	στους	τομείς	
της	 εκπαίδευσης,	 της	 υγειονομικής	 περίθαλψης,	 της	 κοινωνικής	 προστασίας	 και	 κοινωνικών	
παροχών,	και	της	πρόσβασης	σε	αγαθά	και	υπηρεσίες.			
	
Σε	 περιπτώσεις	 που	 ο	 Επίτροπος	 Διοικήσεως	 διαπιστώνει	 ότι	 μία	 συγκεκριμένη	
πρακτική/συμπεριφορά	 συνιστά	 παράνομη	 διάκριση,	 δύναται	 να	 εκδώσει	 διάταγμα	 για	 να	
τερματιστεί	 η	 πρακτική/συμπεριφορά	 αυτή	 και,	 σε	 περίπτωση	 μη	 συμμόρφωσης,	 να	 επιβάλει	
χρηματικά	πρόστιμα	στα	πρόσωπα/οργανισμούς	που	εμπλέκονται.		

Στη	 βάση	 των	 πιο	 πάνω,	 προκύπτει	 ότι	 το	 Γραφείο	 Επιτρόπου	 Διοικήσεως	 εξετάζει	 σε	
κάποιο	 βαθμό,	 εξωδικαστικά,	 καταγγελίες	 που	 αφορούν	 την	 επιφύλαξη	 διακρίσεων	 από	
εταιρείες.	

	

6.2.2 Γραφείο	Επιτρόπου	Προστασίας	των	Δικαιωμάτων	του	Παιδιού	

Ο	Επίτροπος	Προστασίας	των	Δικαιωμάτων	του	Παιδιού	είναι	 ένας	ανεξάρτητος	θεσμός,	o	οποίος	
ασχολείται	 αποκλειστικά	 με	 τη	 διασφάλιση	 των	 δικαιωμάτων	 του	 παιδιού	 και	 του	 οποίου	 οι	
αρμοδιότητες	και	υποχρεώσεις	ορίζονται	με	νομοθεσία.	
	

Ο	Επίτροπος	λαμβάνει	παράπονα	που	αφορούν	στα	δικαιώματα	του	παιδιού,	και,	με	βάση	το	Νόμο,	
αν	κρίνει	ότι	χρήζουν	περαιτέρω	διερεύνησης	από	αρμόδια	αρχή,	έχει	αρμοδιότητα	να	τα	διαβιβάσει	
στην	εν	λόγω	αρμόδια	αρχή	για	διερεύνηση	και	να	παρακολουθεί	την	πορεία	της	διερεύνησής	τους	
από	 την	 αρχή	 αυτή.	 Επίσης,	 ο	 Επίτροπος	 δύναται	 να	 υποβάλει	 ο	 ίδιος	 αυτεπάγγελτα	 θέματα	 για	
διερεύνηση	και	να	παρακολουθεί	την	πορεία	της	διερεύνησης	παραπόνων	από	οποιαδήποτε	αρχή,	
αναφορικά	με	παραβίαση	δικαιωμάτων	του	παιδιού.		

	

6.2.3	Εθνική	Επιτροπή	Βιοηθικής	

Με	 βάση	 το	 άρθρο	 3(1)	 του	 νόμου	Ν.150	 (Ι)/2001	Ο	Περί	 Βιοηθικής	 (Ίδρυση	 και	 Λειτουργία	 της	
Εθνικής	Επιτροπής)	Νόμος	του	2001,	η	αποστολή	της	Εθνικής	Επιτροπής	Βιοηθικής	Κύπρου	(ΕΕΒΚ)	
είναι	 η	 διαρκής	παρακολούθηση,	 έρευνα,	 συστηματική	ανάλυση	 και	 αξιολόγηση	 των	θεμάτων	και	
προβλημάτων	που	σχετίζονται	με	την	επιστημονική	έρευνα,	πρόοδο	και	εφαρμογή	των	επιστημών	
της	βιοτεχνολογίας,	της	βιολογίας,	της	ιατρικής,	της	γενετικής	και	της	φαρμακευτικής	καθώς	επίσης	
την	 ανθρώπινη	 παρέμβαση	 στη	 βιολογική	 διαδικασία	 και	 στον	 ανθρώπινο	 γονότυπο	 και	 τη	
διερεύνηση	 των	 ηθικών,	 δεοντολογικών,	 κοινωνικών,	 ανθρωπιστικών	 και	 νομικών	 διαστάσεων	
τους.	
	
Η	Εθνική	Επιτροπή	Βιοηθικής	Κύπρου,	στα	πλαίσια	της	εξουσίας	που	της	χορηγείται	από	το	νόμο	
150	(Ι)/2001,	προχώρησε	στη	σύσταση	τριών	Επιτροπών	Βιοηθικής	Αξιολόγησης:	
	

i. Την	Επιτροπή	Βιοηθικής	Αξιολόγησης	Ερευνητικών	Πρωτοκόλλων	σε	Σχέση	με	την	Κλινική	
Έρευνα	στα	Φάρμακα	Ανθρώπινης	Χρήσης.	

ii. Την	Επιτροπή	Βιοηθικής	Αξιολόγησης	Βιοϊατρικής	Έρευνας,	και	
iii. Την	Επιτροπή	Βιοηθικής	Αξιολόγησης	Ερευνητικών	Πρωτοκόλλων	Βιοϊατρικής	Έρευνας	και	

Κλινικής	Έρευνας	στα	Φάρμακα	Ανθρώπινης	Χρήσης.	
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6.2.4	Ο	περί	της	Κατοχύρωσης	και	της	Προστασίας	των	Δικαιωμάτων	των	Ασθενών	
Νόμος	του	2004	(1[Ι]/2005)	

Στα	 πλαίσια	 της	 προστασίας	 των	 δικαιωμάτων	 των	 ασθενών	 που	 απορρέει	 από	 διεθνείς	 και	
ευρωπαϊκές	 συμβάσεις	 και	 άλλες	 νομικές	 πράξεις	 και,	 ιδιαίτερα,	 από	 τις	 εκάστοτε	 διεθνείς	
συμβάσεις	 που	 κυρώνει	 η	 Κυπριακή	 Δημοκρατία,	 από	 τη	 Διακήρυξη	 για	 την	 Προαγωγή	 των	
Δικαιωμάτων	των	Ασθενών	στην	Ευρώπη	της	Παγκόσμιας	Οργάνωσης	Υγείας	και	 τον	Ευρωπαϊκό	
Χάρτη	Δικαιωμάτων	των	Ασθενών	καθώς	και	το	Χάρτη	Θεμελιωδών	Δικαιωμάτων	της	Ευρωπαϊκής	
Ένωσης,	που	ενσωματώθηκε	στη	Συνταγματική	Συνθήκη	που	υπογράφηκε	στις	29	Οκτωβρίου	2004,	
εγκαθιδρύθηκε	 η	 Επιτροπή	 Αξιολόγησης	 Παραπόνων	 με	 αρμοδιότητα	 να	 εξετάζει	 παράπονα	
ασθενών.	

6.2.5	Οι	περί	ασφάλειας	και	υγείας	στην	εργασία	νόμοι	του	1996	έως	2011	
	
Οι	Νόμοι	αυτοί	προνοούν	για	τη	διασφάλιση	της	ασφάλειας,	υγείας	και	ευημερίας	των	προσώπων	
στην	 εργασία	 σε	 όλους	 τους	 κλάδους	 οικονομικής	 δραστηριότητας	 και	 για	 την	 προστασία	
οποιωνδήποτε	άλλων	προσώπων	έναντι	των	κινδύνων	για	την	ασφάλεια	και	υγεία	σε	σχέση	με	τις	
δραστηριότητες	προσώπων	στην	εργασία.		
	
	

6.2.6	Γραφείο	Επιτρόπου	Προστασίας	Δεδομένων	Προσωπικού	Χαρακτήρα	
	
Σύμφωνα	 με	 το	 Νόμο,	 ο	 Επίτροπος	 εξετάζει	 παράπονα	 και	 καταγγελίες	 που	 αφορούν	 σε	 πιθανή	
παράβαση	της	νομοθεσίας	για	την	προστασία	των	προσωπικών	δεδομένων.	[Άρθρο	23(ιβ)	του	περί	
Επεξεργασίας	Δεδομένων	Προσωπικού	Χαρακτήρα	(Προστασία	του	Ατόμου)	Νόμου].	
	
	

6.3 Υφιστάμενες	 πρακτικές	 των	 Κυπριακών	 Επιχειρήσεων	
στην	κατεύθυνση	των	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων	
	

Στην	 κατεύθυνση	 της	 προστασίας	 των	 Ανθρωπίνων	 Δικαιωμάτων,	 οι	 Κυπριακοί	 Οργανισμοί	 του	
ιδιωτικού	τομέα	φαίνεται	να	αναλαμβάνουν	δράσεις	σε	περιορισμένο	βαθμό	με	τις	πιο	βασικές	από	
αυτές	να	επικεντρώνονται:	
	

 στην	εξάλειψη	κάθε	παράγοντα	που	ενθαρρύνει	την	καταναγκαστική	εργασία		
 σε	 πολιτικές	 μη	 διάκρισης	 στις	 προσλήψεις,	 στις	 συνθήκες	 εργασίας	 και	 στις	 αμοιβές	 των	
εργαζομένων		

 στο	σεβασμό	στην	ελευθερία	του	συνδικαλισμού		
	
	

6.4 Μέτρα	για	την	υιοθέτηση	της	Ε.Κ.Ε.	στον	τομέα	προστασίας	
των	ανθρωπίνων	δικαιωμάτων	από	την	κυβέρνηση	
	
Βασική	πρόκληση	για	τις	Κυβερνήσεις,	όπως	αναφέρεται	και	στο	σχετικό	ανακοινωθέν	της	ΕΕ,	είναι	
η	βελτίωση	της	συνοχής	των	διαφόρων	πολιτικών	και	δράσεων	που	συμβάλλουν	στο	σεβασμό	των	
ανθρωπίνων	 δικαιωμάτων	 από	 τις	 επιχειρήσεις.	 Η	 Ευρωπαϊκή	 Επιτροπή	 σε	 συνεργασία	 τις	
επιχειρήσεις	και	τα	ενδιαφερόμενα	μέρη	της	αναπτύσσουν	σταδιακά	κατευθυντήριες	γραμμές	όσον	
αφορά	στα	ανθρώπινα	δικαιώματα	για	 ένα	περιορισμένο	αριθμό	σχετικών	βιομηχανικών	κλάδων,	
καθώς	 και	 κατευθυντήριες	 γραμμές	 για	 τις	 μικρές	 και	 μεσαίες	 επιχειρήσεις,	 με	 βάση	 τις	
κατευθυντήριες	αρχές	των	Ηνωμένων	Εθνών.	
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Αξιοποιώντας	 την	 εργασία	 που	 γίνεται	 σε	 ευρωπαϊκό	 επίπεδο,	 η	 Κυβέρνηση	 θα	 εργαστεί	 για	 την	
προώθηση	 του	 σεβασμού	 των	 ανθρωπίνων	 δικαιωμάτων	 από	 τις	 επιχειρήσεις	 με	 την	 υλοποίηση	
των	ακόλουθων	μέτρων:	
	
 Συνεργασία	με	εξειδικευμένους	φορείς	για	διερεύνηση	της	δυνατότητας	ελέγχου	και	αξιολόγησης	
της	 παρούσας	 νομοθεσίας	 για	 την	 προστασία	 των	 Ανθρωπίνων	 Δικαιωμάτων	 και	 κατάθεση	
προτάσεων	για	τη	συμπλήρωσή	της	αν	απαιτείται.	

 Εφαρμογή	διαδικασίας	ελέγχου	ύπαρξης	επίσημων	πολιτικών	και	συστηματικών	μέτρων	για	την	
προστασία	των	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων	στους	κρατικούς	και	ημικρατικούς	Οργανισμούς.	

 Συνεργασία	με	Μ.Κ.Ο.	και	εξειδικευμένους	φορείς	Ε.Κ.Ε.	για	τη	δημιουργία	και	την	προώθηση	ενός	
Κώδικα	Προστασίας	και	 Σεβασμού	των	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων,	σε	μορφή	δείγματος	που	θα	
μπορεί	 να	 υιοθετείται	 ως	 οδηγός	 από	 όλους	 τους	 ιδιωτικούς,	 ημικρατικούς	 και	 δημόσιους	
Οργανισμούς	αξιοποιώντας	την	αντίστοιχη	εργασία	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής.		

 Σύσταση	 ομάδας	 εργασίας,	 σε	 συνεργασία	 με	 εξειδικευμένους	 φορείς	 και	 με	 εκπροσώπους	
επιχειρήσεων	 και	 οργανισμών,	 με	 στόχο	 τη	συγκέντρωση,	 την	αξιολόγηση	 και	 την	 επιλογή	 των	
Καλών	Πρακτικών	στα	Ανθρώπινα	Δικαιώματα	των	Κυπριακών	επιχειρήσεων	και	των	δημόσιων	
Οργανισμών	 και	 δημοσιοποίηση	 αυτών.	 Επίσης,	 ανάληψη	 πρωτοβουλίας	 υλοποίησης	
εργαστηρίων	 συζήτησης	 μεταξύ	 των	 ιδιωτικών	 Οργανισμών	 με	 κύριο	 χαρακτηριστικό	 την	
παρουσίαση	Καλών	Πρακτικών,	 στο	σεβασμό	 των	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων,	από	μεγαλύτερες	
επιχειρήσεις	σε	Μικρομεσαίες.	

 	Συνεργασία	με	τα	εκπαιδευτικά	ιδρύματα	για	να	συνεισφέρουν	στην	ένταξη	της	προστασίας	των	
Ανθρωπίνων	 Δικαιωμάτων	 ως	 εκπαιδευτική	 ενότητα	 στα	 ακαδημαϊκά	 τους	 προγράμματα	
(προπτυχιακά	 ή/και	 μεταπτυχιακά)	 καθώς	 και	 μέσω	 της	 συνεχιζόμενης	 ή	 διά	 βίου	
επαγγελματικής	 κατάρτισης	 που	 αποτελείται	 από	 μικρότερης	 διάρκειας	 προγράμματα	 ή	
σεμινάρια.		

 Υλοποίηση	 εκπαιδευτικών	 ενοτήτων	 μικρής	 διάρκειας	 που	 θα	 απευθύνονται	 στα	 στελέχη	 των	
επιχειρήσεων	σε	συνεργασία	με	ειδικευμένους	κυβερνητικούς	φορείς	ή	Μ.Κ.Ο.	με	θέμα	τη	σημασία	
της	 ένταξης	 ΤΗΣ	 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	 ΤΩΝ	 ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ	 ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΩΝ	 στον	 κώδικα	 αξιών	 και	 αρχών	
τους	ή	στους	κώδικες	Δεοντολογίας	που	τυχόν	διαθέτουν	οι	επιχειρήσεις	καθώς	και	της	σχετικής	
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		ΤΟΥ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΤΟΥΣ.4	

 Διερεύνηση	 δυνατότητας	 εμπλουτισμού	 και	 προώθησης	 των	 υφιστάμενων	 κινήτρων	 προς	 τις	
επιχειρήσεις	 για	πρόσληψη	και	ανάπτυξη	 της	 επαγγελματικής	 κατάρτισης	ατόμων	με	αναπηρία	
και	άπορων	νέων	με	παραβατική	συμπεριφορά. 

 Αξιολόγηση	 και	 υποστήριξη	 (οικονομική	 και	 επικοινωνιακή)	 σημαντικών	 πρωτοβουλιών	 των	
Μ.Κ.Ο.	 που	 αφορούν	 στην	 προώθηση	 της	 προστασίας	 των	 Ανθρωπίνων	 Δικαιωμάτων	 και	 την	
εμπέδωση	της	ισότητας	και	των	ίσων	ευκαιριών.	

 Βελτίωση	 του	 υφιστάμενου	 συστήματος	 επαγγελματικής	 καθοδήγησης	 και	 κατάρτισης	 των	
γυναικών	καθώς	και	της	προώθησης	ευέλικτων	μορφών	απασχόλησής	τους.	

 Ενίσχυση	 του	 Γραφείου	Επιτρόπου	Νομοθεσίας	 για	 τη	 δημιουργία	 κόκκινης	 γραμμής	 ή	 εθνικών	
σημείων	 επαφής	 (national	 conduct	 point	 (NCP))	 καταγγελιών	 εργαζομένων	 για	 την	 παραβίαση	
των	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων	στο	χώρο	εργασίας	καθώς	και	βασικών	μηχανισμών	ενημέρωσης	
και	αντιμετώπισης	των	περιστατικών	από	τις	επιχειρήσεις.5	

	
	
	
	
	
	
	
	

                                                 
4	Fostering	rights‐respecting	corporate	cultures	(paragraph	39)	 from	Business	and	Human	Rights:	Further	steps	toward	the	
operationalization	of	the	“protect,	respect	and	remedy”	framework	
5	 State‐based	 non‐judicial	 (paragraphs	 96,	 99	 &102)	 from	 Business	 and	 Human	 Rights:	 Further	 steps	 toward	 the	
operationalization	of	the	“protect,	respect	and	remedy”	framework 
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7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	 ΤΟΥ	 ΕΣΔ‐ΕΚΕ	 –	 ΕΘΝΙΚΟΣ	
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ	
	
Η	εφαρμογή	του	ΕΣΔ‐ΕΚΕ	προϋποθέτει	για	την	κυβέρνηση	την	αξιοποίηση	όλων	των	υφιστάμενων	
συνεργασιών	μεταξύ	των	διαφόρων	υπηρεσιών	αλλά	και	τη	δημιουργία	νέων	συμπράξεων	που	θα	
συμβάλλουν	καθοριστικά	στην	υλοποίηση	υπεύθυνων	δράσεων	και	πρακτικών.	Επίσης,	η	δέσμευση	
όλων	 των	 Ενδιαφερόμενων	 Μερών	 όπως	 και	 των	 κοινωνικών	 ομάδων	 στην	 υλοποίηση	 και	
διατήρηση	του	διαλόγου	για	την	ανάπτυξη	της	έννοιας	στην	Κύπρο	χαρακτηρίζεται	ως	εξαιρετικά	
πολύτιμη.		
	

Χρονοδιάγραμμα:	 Οι	 αναφερόμενες	 κατευθύνσεις,	 πρακτικές	 και	 δημόσιες	 παρεμβάσεις	 είναι	
εφικτό	 να	 υλοποιηθούν	 μέχρι	 το	 τέλος	 του	 2015,	 νοουμένου	 ότι	 υπάρχει	 δέσμευση	 και	 επαρκείς	
πόροι.		
 

Εξίσου	σημαντικό	για	τη	δημιουργία	των	κατάλληλων	εκείνων	υποδομών	που	θα	διασφαλίσουν	την	
επιτυχή	 εφαρμογή	του	ΕΣΔ‐ΕΚΕ	είναι	οι	 όποιες	 ενέργειες	προγραμματιστούν	και	υλοποιηθούν,	 να	
διέπονται	από	πλήρη	διαφάνεια,	η	οποία	συνδέεται	άμεσα	με	την	Ε.Κ.Ε.	αποτελώντας	έμφυτη	αξία	
αυτής.		
	

Η	 εφαρμογή	 του	 ΕΣΔ‐ΕΚΕ	 προϋποθέτει	 την	 υιοθέτηση	 των	 πρακτικών	 της	 Ε.Κ.Ε.	 και	 την	
ενσωμάτωσή	τους	στην	κουλτούρα,	στην	άσκηση	πολιτικής	και	στη	γενικότερη	στρατηγική.		
	

7.1 	Εθνικός	Μηχανισμός	Ε.Κ.Ε.	
	

Η	δέσμευση	όλων	των	Ενδιαφερόμενων	Μερών	όπως	και	των	κοινωνικών	ομάδων	στην	υλοποίηση	
και	 διατήρηση	 του	 διαλόγου	 για	 την	 ανάπτυξη	 της	 έννοιας	 στην	 Κύπρο	 χαρακτηρίζεται	 ως	
εξαιρετικά	 πολύτιμη.	 Για	 αυτό	 θα	 συσταθεί	 Εθνικός	 Μηχανισμός	 που	 θα	 απαρτίζεται	 από	 τους	
βασικούς	 εμπλεκόμενους	κοινωνικούς	εταίρους	για	να	διασφαλιστεί	η	συμμετοχή	και	η	σύμπραξη	
δυνάμεων	για	το	μεγαλύτερο	δυνατό	αποτέλεσμα.		
	
Η	 Εθνική	 Επιτροπή	 Ε.Κ.Ε.	 θα	 έχει	 τη	 γενική	 ευθύνη	 για	 την	 παρακολούθηση	 της	 υλοποίησης	 του	
ΕΣΔ‐ΕΚΕ	 και	 γενικότερα	 για	 τη	 διαμόρφωση	 προτάσεων	 πολιτικής	 για	 την	 προώθηση	 της	 Ε.Κ.Ε.	
στην	Κύπρο	στη	βάση	των	κατευθυντήριων	γραμμών	της	Ε.Ε.	με	στόχο	την	επίτευξη	των	στόχων	
της	 Στρατηγικής	 για	 την	 Ευρώπη	 2020.	 Πιο	 συγκεκριμένα	 ο	 ρόλος	 της	 Εθνικής	 Επιτροπής	 θα	
επικεντρωθεί:	
	

 στην	 αξιολόγηση	 της	 εφαρμογής/υλοποίησης	 του	 ΕΣΔ‐ΕΚΕ	 και	 στην	 αξιολόγηση	 της	
αποτελεσματικότητας	των	μέτρων	

 στη	 διατύπωση	 εισηγήσεων	 για	 αναθεώρηση	 του	 όπου	 κρίνεται	 σκόπιμο.	 Η	 τελική	 έγκριση	
αναθεώρησης	για	θέματα	στρατηγικής	και	πολιτικής	θα	δίνεται	από	το	Υπουργικό	Συμβούλιο.	

 στην	 εξασφάλιση	 της	 συμμετοχής	 και	 στο	 γενικότερο	 συντονισμό	 όλων	 των	 εμπλεκόμενων	
φορέων	στη	διαμόρφωση	και	υλοποίηση	του	ΕΣΔ‐ΕΚΕ.	

	
Στην	Εθνική	Επιτροπή	θα	συμμετέχουν	όλα	τα	εμπλεκόμενα	Υπουργεία	και	Υπηρεσίες	του	Κράτους	
και	όλοι	οι	κοινωνικοί	εταίροι	σε	ανώτατο	επίπεδο	και	θα	προεδρεύεται	από	το	Γενικό	Διευθυντή	
του	Γραφείου	Προγραμματισμού,	 το	οποίο	θα	προσφέρει	 επίσης	 και	 υπηρεσίες	γραμματείας	στην	
Επιτροπή,	λόγω	του	ρόλου	του	ως	Εθνικός	Συντονιστής	για	θέματα	Ε.Κ.Ε.		
	

Προβλέπεται	 επίσης	 η	 σύσταση	 Τεχνικής	 Επιτροπής,	 η	 οποία	 θα	 συνεπικουρεί	 την	 Εθνική	
Επιτροπή	Ε.Κ.Ε.	στο	έργο	της	σε	συνεννόηση	με	τα	αρμόδια	Υπουργεία,	Υπηρεσίες	και	Οργανισμούς.	
Της	Τεχνικής	Επιτροπής	θα	προεδρεύει	το	Γραφείο	Προγραμματισμού	ως	Εθνικός	Συντονιστής	για	
θέματα	Ε.Κ.Ε.	και	θα	συμμετέχουν	όλες	οι	αρμόδιες	Κυβερνητικές	Υπηρεσίες.	
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7.2 Άμεσες	ενέργειες	προς	υλοποίηση		
	

Από	 τις	 προτάσεις	 δράσεων	 που	 περιλαμβάνονται	 στο	 Εθνικό	 Σχέδιο	 έχουν	 επιλεγεί	 δέκα	 που	
μπορούν	να	υλοποιηθούν	άμεσα,	με	ελάχιστο	ή	καθόλου	κόστος,	οι	οποίες	όμως	θα	συμβάλουν	στην	
προώθηση	σε	σημαντικό	βαθμό	της	 ευαισθητοποίησης	και	 της	προώθησης	 της	Ε.Κ.Ε.	 στην	Κύπρο	
και		είναι	οι	ακόλουθες:	
		
	

 1.	 Ενημερωτικό	 Υλικό:	 Η	 άμεση	 διάχυση	 και	 διάδοση	 Ενημερωτικών	 Οδηγών	 Ε.Κ.Ε.	 προς	 τον	
ιδιωτικό	και	δημόσιο	τομέα	σε	ηλεκτρονική	μορφή.		
	

 2.	 Δίκτυο	CSR	Cyprus	Network:	Η	 άμεση	 δραστηριοποίηση	 και	 εμπλουτισμός	 της	 ιστοσελίδας	
του	 νεοσύστατου	Δικτύου	CSR	Cyprus	Network	σε	συνεργασία	με	 τον	Οργανισμό	CSR	Europe	
για	την	προώθηση	της	Ε.Κ.Ε.	Το	Δίκτυο	έχει	συσταθεί	ως	κοινοπραξία	του	δημόσιου	τομέα,	μέσω	
του	 Γραφείου	Προγραμματισμού,	 του	 Ιδιωτικού	 τομέα,	 μέσω	 του	ΚΕΒΕ	 και	 του	 ακαδημαϊκού	
τομέα	μέσω	του	Τεχνολογικού	Πανεπιστημίου	Κύπρου	(ΤΕΠΑΚ).	

	

 3.	 Ιστοσελίδες	των	αρμόδιων	Υπηρεσιών:	Ο	άμεσος	εμπλουτισμός	όλων	των	 ιστοσελίδων	των	
αρμόδιων	δημόσιων	Οργανισμών,	με	ειδική	ενότητα,	για	την	προβολή	των	θεμάτων	Ε.Κ.Ε.		

	

 4.	 Σεμινάρια:	 Η	 υλοποίηση	 5	 εναρκτήριων	 εκπαιδευτικών	 ημερίδων	 για	 την	 Ε.Κ.Ε.	 προς	 στις	
επιχειρήσεις	 μία	 σε	 κάθε	 επαρχία	 της	 Κύπρου	 που	 θα	 περιλαμβάνουν	 την	 ακόλουθη	 βασική	
θεματολογία:	

	

 τη	σημασία	και	τα	οφέλη	της	Ε.Κ.Ε.	για	όλες	τις	επιχειρήσεις	
 την	εφαρμογή	δράσεων	Ε.Κ.Ε.	
 την	εισαγωγή	στο	διάλογο	με	τα	Ενδιαφερόμενα	Μέρη		
 τη	σημασία	των	Κοινωνικών	Απολογισμών	
 την	εισαγωγή	στους	τρόπους	επικοινωνίας	της	Ε.Κ.Ε.		

	

 5.	 Μελέτη	 Προώθησης	 της	 Λογοδοσίας	 από	 τους	 Ημικρατικούς	 Οργανισμούς:	 Η	 μελέτη	
προώθησης	 της	 λογοδοσίας	 στους	 ημικρατικούς	 οργανισμούς	 για	 την	 έκδοση	 και	 έκθεσης	
Κοινωνικής	 Ευθύνης,	 η	 οποία	 προτείνεται	 να	 καλύπτει	 μέχρι	 20	 δείκτες	 στα	 πρότυπα	 των	
κατευθυντήριων	 οδηγιών	 του	 GRI.	 Οι	 οργανισμοί	 μπορούν	 να	 επιλέξουν	 τους	 δείκτες	 που	
θεωρούν	πιο	σχετικούς	με	τους	τομείς	εργασιών	τους,	εκτός	από	ορισμένους	βασικούς	δείκτες	
που	 θα	 επιλεγούν	 σε	 συνεννόηση	 με	 τους	 Ημικρατικούς	 Οργανισμούς	 που	 θα	 μπορούσαν	 να	
είναι	κοινοί	για	όλους.	Ο	άμεσος	εμπλουτισμός	και	η	ανάδειξη	της	Ε.Κ.Ε.	και	από	τις	ιστοσελίδες	
των	ημικρατικών	Οργανισμών.	
	

 6.	Μελέτη	Προώθησης	της	Λογοδοσίας	από	τις	εισηγμένες	Εταιρείες:	Η	προώθηση	του	θέματος	
της	 λογοδοσίας,	 σε	 συνεργασία	 με	 τη	 διοίκηση	 του	 ΧΑΚ,	 σε	 πιλοτικό	 στάδιο,	 στις	 εισηγμένες	
επιχειρήσεις	 με	 τη	 σταδιακή	 εφαρμογή	 αριθμού	 δεικτών	 με	 τον	 εξής	 τρόπο:	 7	 δείκτες	 να	
καλυφθούν	για	το	έτος	2013,	15	δείκτες	για	το	έτος	2014	και	20	δείκτες	για	το	 έτος	2015.	Η	
κάλυψη	 των	 δεικτών	 θα	 γίνει	 μέσω	 κατάθεσης	 από	 τις	 εισηγμένες	 επιχειρήσεις	 επίσημης	
αναφοράς	 (η	 πρώτη	 στο	 τέλος	 του	 2013)	 και	 μετά	 την	 αξιολόγηση	 των	 αποτελεσμάτων	
προτείνεται	 ειδική	 ημερίδα	 παρουσίασης	 αυτών	 και	 βράβευση	 εταιρειών.	 Η	 δημιουργία	
δεικτών	αξιολόγησης	 (με	αναφορά	στη	νέα	έκδοση	του	Κώδικα	Εταιρικής	Διακυβέρνησης	του	
ΧΑΚ) και	κατάταξη	των	εισηγμένων	εταιρειών	με	βάση	την	προσαρμοστικότητά	τους	στις	αρχές	
της	 Εταιρικής	 Διακυβέρνησης. Πρόβλεψη	 για	 τακτικές	 δημοσιοποίησης	 της	 σχετικής	 μελέτης	
μέσα	 από	 τα	 μέσα	 μαζικής	 ενημέρωσης	 και	 οργάνωση	 ημερίδας	 μεγάλης	 εμβέλειας,	 η	 οποία	
μπορεί	να	συνδυαστεί	με	προαναφερόμενη	των	δεικτών	της	Ε.Κ.Ε.	

	

 7.	 Προώθηση	 της	 Ε.Κ.Ε.	 στο	 ακαδημαϊκό	 περιβάλλον:	 Η	 ανάληψη	 πρωτοβουλίας	 για	 την	
προώθηση	 της	 Ε.Κ.Ε.	 στο	 ακαδημαϊκό	 περιβάλλον	 και	 στην	 κουλτούρα	 των	 εκπαιδευτικών	
φορέων	 με	 την	 αποστολή,	 από	 τον	 αρμόδιο	 φορέα	 σε	 όλα	 τα	 πανεπιστήμια	 και	 τις	 σχολές	
διοίκησης	επιχειρήσεων	της	Κύπρου,	σχετικής	επιστολής	προώθησης	των	6	αρχών	του	United	
Nations	 Principles	 for	Responsible	Management	 Education	 (η	σχετική	 ιστοσελίδα	 ενημέρωσης	
για	την	κατάρτιση	του	υλικού	είναι	η	ακόλουθη http://www.unprme.org/index.php).	
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 8.	 Διεξαγωγή	 Ερευνών	 Κοινωνικού	 Βαρόμετρου:	 Η	 άμεση	 εφαρμογή	 του	 πρωτοποριακού	
εξειδικευμένου	 στρατηγικού	 εργαλείου,	 του	 Κοινωνικού	 Βαρόμετρου	 A.S.B.I.	 (Awareness	 &	
Social	 Behavior	 Index)	 που	 δημιουργήθηκε	 για	 τη	 συστηματική	 παρακολούθηση	 των	 τάσεων	
της	κοινωνίας	σε	ό,τι	αφορά	στα	ζητήματα	της	κοινωνικής	ευαισθητοποίησης	των	πολιτών,	των	
Μη	Κυβερνητικών	Οργανώσεων	και	του	κοινωνικού	έργου	των	εταιρειών	στο	πλαίσιο	της	Ε.Κ.Ε.	
	

 9.	Ετήσια	Διοργάνωση	Συνεδρίου:	για	την	Προώθηση	της	Ενημέρωσης	σε	θέματα	Ε.Κ.Ε.	με	στόχο	
να	 παρουσιάζονται	 και	 να	 συζητούνται	 οι	 τελευταίες	 τάσεις	 της	 Αειφόρου	 Ανάπτυξης.	 Οι	
συμμετέχοντες	 θα	 μπορούν	 να	 ενημερώνονται	 για	 τις	 σημαντικότερες	 πρακτικές	 Ε.Κ.Ε.,	 να	
εμπλουτίσουν	τη	γνώση	τους	για	τις	στρατηγικές	που	εμπεριέχουν	οι	συγκεκριμένες	ενέργειες,	
για	 τρόπους	αντιμετώπισης	πιθανών	προβλημάτων	και	να	συζητήσουν	τα	αποτελέσματα	των	
πρωτοβουλιών,	γεγονός	που	καθιστά	το	συνέδριο	ένα	ανοιχτό	forum	διαλόγου	για	το	σημαντικό	
αυτό	ζήτημα.		

	

 10.	 Προώθηση	 Βέλτιστων	 Πρακτικών	 και	 Βραβεύσεων:	 Η	 άμεση	 διερεύνηση	 για	 τη	 σύσταση	
μιας	 ομάδας	 εργασίας,	 σε	 συνεργασία	 με	 εξειδικευμένους	 φορείς,	 οργανώσεις	 και	 με	
εκπροσώπους	 Οργανισμών,	 με	 στόχο	 τον	 καθορισμό	 κριτηρίων	 (π.χ.	 συνέπεια,	 καινοτομία,	
αποτελεσματικότητα	 ή	 δυνατότητα	 εφαρμογής	 της	 πρακτικής	 σε	 άλλον	 Οργανισμό)	 και	 τη	
συγκέντρωση,	 αξιολόγηση	 και	 επιλογή	 των	 Καλών	 Πρακτικών	 Ε.Κ.Ε.	 στην	 Κύπρο	 προς	
βράβευση	και	δημοσιοποίηση.	

	

	


