
MEMBER 2018

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΜΙΑ-Tool (Maturity 
Integration Assessment) 
Σύστημα Διάγνωσης και 
Διαχείρισης της Εταιρικής 
Υπευθυνότητας
19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018



MEMBER 2018

CEO: “Θα ήθελα να κατανοήσω 
πως μπορούμε να βελτιώσουμε 
τις επιδόσεις μας σε θέματα 

βιωσιμότητας, σε ποιους τομείς 
κατά προτεραιότητα και πως 

αυτό θα συμβάλει στην 
ανάπτυξή μας”

Υπεύθυνος Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης: “Θα ήθελα να 
ξέρω τι χρειάζεται να κάνουμε 
στο πλαίσιο της συμμόρφωσής 
μας με την εθνική νομοθεσία για 

τη δημοσιοποίηση μη-
οικονομικών πληροφοριών”

Υπεύθυνος ΕΚΕ/Βιωσιμότητας: 
“Έχουμε τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο 
σύγκρισης με άλλες 
επιχειρήσεις, ώστε να 

κατανοήσουμε το επίπεδο 
ενσωμάτωσης και ωριμότητάς 
μας σε θέματα βιωσιμότητας, 
αναγνωρίζοντας ελλείψεις και 
κενά, και να θέσουμε τους 
κατάλληλους στόχους 

βελτίωσης, διασφαλίζοντας τη 
συμμόρφωσή μας ”
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TI EINAI

ΜΙA Tool προσφέρει στις επιχειρήσεις δυνατότητα:

συγκριτική αξιολόγηση της 
επιχείρησης με το μέσο όρο 

άλλων επιχειρήσεων

ομαλή προσαρμογή στις 
απαιτήσεις της ΕΕ για 

δημοσιοποίηση μη-
χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών

διαχείρισης της εταιρικής 
τους υπευθυνότητας

διασύνδεση με κοινά 
αποδεκτά διεθνή πρότυπα 
(πχ. GRI-G4, ISO26000, κ.α.), 
δημοσιοποίησης

αποτύπωσης του επιπέδου 
ενσωμάτωσης και ωριμότητας 
της βιωσιμότητας
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Το MIA Tool, έχει αναπτυχθεί από το CSR Europe 
και ήδη εφαρμόζεται από το 2014 σε εταιρείες μέλη 
του από όλη την Ευρώπη όπως Enel, Solvay, Canon, 
Danone, Toyota, Bridgestone, StateStreet, Michelin, 
Unipol, με πρωτοπόρο συμμέτοχο από την Ελλάδα, 
την εταιρεία Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ. 

TI EINAI
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ΠΟΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και γενικότερα 
η διαχείριση της βιωσιμότητας αποτελεί σήμερα, 
κριτήριο αποτύπωσης της εταιρικής αξίας. Ωστόσο, 
οι επιχειρήσεις συχνά δυσκολεύονται να το συνειδητοποιήσουν 
και να προσαρμόσουν ανάλογα τα συστήματα διαχείρισής τους, 
τη στρατηγική και τη δομή τους. 

Ο βαθμός εμπέδωσης και ανταπόκρισης των επιχειρήσεων 
στην ενσωμάτωση της ΕΚΕ, αποτελεί κριτήριο για την 
ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. 
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ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Συμπλήρωση 
ερωτηματολογίου Μέτρησης 
Επιπέδου Ενσωμάτωσης της 
ΕΚΕ από την επιχείρηση
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1η Συνέντευξη 

με CSR Cyprus: Ανάλυση 
Επιπέδου Ενσωμάτωσης 

της ΕΚΕ

Συμπλήρωση 
ερωτηματολογίου Μέτρησης 
Επιπέδου Ωριμότητας EKE 
από την επιχείρηση

Ολοκλήρωση Έκθεσης 
Αποτελεσμάτων από CSR Cyprus 

και αποστολή του στην 
επιχείρηση
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ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 2η Συνέντευξη  
με CSR Cyprus: Επαλήθευση 
Αποτελεσμάτων με δυνατότητα 
επικαιροποίησης αν χρειάζεται

Ολοκλήρωση Συγκριτικής  
Έκθεσης Αναφοράς και 

παρουσίασή της στην επιχείρηση

Προαιρετικά: Δυνατότητα 
οργάνωσης και υλοποίησης 
Εργαστηρίου Διαλόγου για 

Στοχοθεσία
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ΟΦΕΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο

Ανώνυμη συγκριτική 
αξιολόγηση στη διαχείριση της βιωσιμότητας 

και στην ενσωμάτωσή της στις 
εταιρικές διαδικασίες

Αποτύπωση του 
επιπέδου ωριμότητας

στη διαδικασία 
μέτρησης

Εντοπισμός κενών

για τη συμμόρφωση με 
το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Προετοιμασία και 
υποστήριξη της 

προσαρμογής των 
εσωτερικών διαδικασιών
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ΟΦΕΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

εσωτερικής 
συνεργασίας

Ενδυνάμωση
 της εσωτερικής 
επικοινωνίας

Βελτίωση

των ενδιαφερόμενων μερών 
στη στρατηγική διαχείρισης 

της βιωσιμότητας

Εντοπισμός ουσιαστικών 
προσδοκιών

με τα 
ενδιαφερόμενα 

μέρη

Ενίσχυση του 
διαλόγου
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ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής της μεθοδολογίας η 
εταιρεία παραλαμβάνει εμπιστευτική περιεκτική έκθεση 
αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, των σημείων 
βελτίωσης και σύγκρισης του επιπέδου ωριμότητας με 
τον αντίστοιχο μέσο όρο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η 
τελική έκθεση υποβάλλεται στο πλαίσιο μιας συνάντησης 
ανασκόπησης της διαδικασίας και συζήτησης επί των 
ευρημάτων.  

Παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης ολοήμερου 
εργαστηρίου παρουσίασης των αποτελεσμάτων και 
υποστήριξης στη λήψης αποφάσεων με στόχο την 
εστιασμένη ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη στρατηγική.



MEMBER 2018

ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

(30% έκπτωση για τις 3 πρώτες ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις εντός του 2018)

€3.000 
ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ

€6.000 
ΜΗ-ΜΕΛΗ

www.csrcyprus.org.cy

http://www.csrcyprus.org.cy

