ΤΕΥΧΟΣ 1
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

CSR PULSE
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ CSR CYPRUS

Καλωσορίσατε στο CSR Pulse!

ΠΡΟΣΕΧΩΣ:

Φίλες και Φίλοι της Βιώσιμης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας,
Αγαπητά Μέλη του CSR Cyprus,
Σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά, στο νέο τριμηνιαίο Newsletter του
CSR Cyprus με την επωνυμία CSR Pulse. Το CSR Pulse στοχεύει
στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της ενημέρωσης των μελών του
Δικτύου μας και έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα
επικοινωνιακά εργαλεία όπως οι σελίδες στα Κοινωνικά Δίκτυα (FB
και LinkedIn) και η ιστοσελίδα του CSR Cyprus. Μέσα από το “CSR
Pulse” επικοινωνούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις που αφορούν στη
βιώσιμη και υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο και ενημερώνουμε σχετικά με εκδηλώσεις, σεμινάρια και
συνέδρια που θα διοργανώνονται από το CSR Cyprus ή άλλους
συνεργαζόμενους φορείς. Επίσης, το Newsletter θα δίνει τη
δυνατότητα σε όποιο Μέλος του CSR Cyprus επιθυμεί, να μπορεί να
δημοσιεύει στην ειδική στήλη Δράσεις Μελών, τις δικές του ενέργειες,
δράσεις και πρακτικές ΕΚΕ και Βιωσιμότητας.
Εύχομαι το CSR Pulse να μεταφέρει τον παλμό της βιωσιμότητας σε
όλες τις επιχειρήσεις του τόπου.
Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς
Πρόεδρος, CSR Cyprus

Σεμινάριο χωρίς Κόστος με θέμα: «Εταιρική
Ανθεκτικότητα
και
Βιωσιμότητα
μέσω
Ενσωμάτωσης Επιχειρηματικών Μοντέλων
Αριστείας». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
ΤΟ CSR Cyprus σε συνεργασία με το Γραφείο
Τύπου και Πληροφοριών θα προχωρήσει στη
μετάφραση της έκδοσης του "Οδηγού
Εταιρικού
Εθελοντισμού
για
Υλοποίση
Δράσεων ΕΚΕ" στα Αγγλικά. Για την ελληνική
έκδοση του Οδηγού πατήστε ΕΔΩ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ CSR EUROPE
NEWSBUNDLΕ:
Τα Mέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ)
κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει
νέες υποχρεώσεις σχετικά με την εταιρική δέουσα
επιμέλεια και την εταιρική υπευθυνότητα για τις
ευρωπαϊκές εταιρείες - όλες τις μεγάλες εταιρείες
και τις ΜΜΕ που είναι δημόσια εισηγμένες ή
υψηλού κινδύνου στην Ευρώπη. Περισσότερα
ΕΔΩ

MAR - APR 2019

ΤΕΥΧΟΣ 1
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Το Όραμα μας είναι:
"να είμαστε το κορυφαίο επαγγελματικό
δίκτυο που καθοδηγεί τις επιχειρήσεις
και ενισχύει τις αλλαγές για την επίτευξη
Εταιρικής Βιωσιμότητας &
Υπευθυνότητας"

Οι ΑΞΙΕΣ μας είναι:
Βιωσιμότητα
Υπευθυνότητα
Ακεραιότητα
Διαφάνεια
Επαγγελματισμός
Εμπιστοσύνη
Ισότητα
Όραμα, Σκοπός και Αξίες CSR Cyprus
Στο Εργαστήρι Στρατηγικής το οποίο πραγματοποιήθηκε το διήμερο 10 & 11 Οκτωβρίου 2020, το Διοικητικό
Συμβούλιο του CSR Cyprus, καθόρισε το Όραμα, το Σκοπό και τις Αξίες του Δικτύου. Ανταποκρινόμενο στις νέες
εξελίξεις, καθώς και στα δεδομένα που κυριαρχόυν στον τομέα της ΕΚΕ και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο, το CSR Cyprus στοχεύει στο να είναι το κορυφαίο επαγγελματικό δίκτυο επιχειρήσεων το
οποίο ενισχύει τις αλλαγές εκείνες που χρειάζονται για την επίτευξη της εταιρικής βιωσιμότητας και υπευθυνότητας.
Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο του CSR Cyprus καθόρισε τις Αξίες που διέπουν το Δίκτυο, που είναι η Βιωσιμότητα
Υπευθυνότητα, η Ακεραιότητα, η Διαφάνεια, ο Επαγγελματισμός, η Εμπιστοσύνη και η Ισότητα.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στον καθορισμό του Σκοπού του Δικτύου.
Δείτε το Όραμα, το Σκοπό και τις Αξίες του CSR Cyprus ΕΔΩ.

13ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021, Hilton Nicosia
Ώρες διεξαγωγής: 8:30π.μ.-13:30μ.μ.
Το 13ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
συνδιοργανώνεται από το CSR Cyprus και την ΙΜΗ. Στο
συνέδριο θα συζητηθούν θέματα όπως, η διαφάνεια στις
επιχειρήσεις, η ίση μεταχείριση και οι ίσες απολαβές
μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι βιώσιμες επενδύσεις και η
σημασία της υιοθέτησης περιβαλλοντικών στρατηγικών για
τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα
πραγματοποιηθεί η απονομή των «Κυπριακών Βραβείων
Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)
και Βιωσιμότητας».
Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ απαραίτητη είναι η δήλωση
συμμετοχής. Για ηλεκτρονικές εγγραφές, κάντε κλικ ΕΔΩ

Έρευνα σχετικά με τους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
στην Κύπρο
Η ΓΔ ΕΠΣΑ διοργανώνει έρευνα με σκοπό
τη συμβολή στην υλοποίηση των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Κύπρο. Δώστε
τη δική σας άποψη, απαντώντας στο πιο
κάτω ερωτηματολόγιο, για τους ΣΒΑ που
θεωρείτε πιο σημαντικούς για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη στην Κύπρο αλλά και για τη
βελτίωση της καθημερινότητάς σας.
Το σύντομο ερωτηματολόγιο εδώ
https://bit.ly/3dgcOhp
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Η Hermes Airports δείχνει το δρόμο για την Κύπρο του μέλλοντος
H κοινωνική υπευθυνότητα διέπει την Hermes Airports εδώ και χρόνια,
καθώς εφαρμόζει συχνά συντονισμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες για
την ευρύτερη στήριξη της κοινωνίας. Παράλληλα, για περισσότερο από μια
10ετία, στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς η προστασία και η φροντίδα
του περιβάλλοντος είναι ένας απ’ τους της πρωταρχικούς στόχους.
Συγκεκριμένα, από το 2009 η διαχειρίστρια εταιρεία των 2 αεροδρομίων
της Κύπρου έχει εκπονήσει μια αναπτυξιακή στρατηγική που στόχο έχει να
μετατρέψει σε πιο αποδοτικές τις εγκαταστάσεις της ενώ καλλιεργεί
περιβαλλοντική κουλτούρα τόσο στους εργαζομένους της όσο και στις
εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται. Ήδη, τα αεροδρόμια Λάρνακας και
Πάφου έχουν κατακτήσει το ACA Level 3+.
Δείτε το πράσινο όραμα της Hermes Airports για Βιώσιμη Ανάπτυξη ΕΔΩ.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που γίνονται από την
εταιρεία μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα:
https://el.hermesairports.com/corporate/sustainability-initiatives/

Cyta - Ο πρώτος και μοναδικός Οργανισμός στην Κύπρο με μηδενικά απόβλητα στις χωματερές
(Zero Waste to Landfill)
Η Cyta είναι ο πρώτος και ο μοναδικός Οργανισμός στην Κύπρο, με μηδενικά απόβλητα στις χωματερές (Zero Waste to
Landfill), εξασφαλίζοντας τη σχετική επιβεβαίωση (verification) για πέντε συνεχόμενα έτη. Η Cyta, στο πλαίσιο της
Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, είχε επιβεβαιωθεί ως Οργανισμός «Μηδενικών» Αποβλήτων για πρώτη φορά το
2016, με το ποσοστό ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων της να ανέρχεται στο 95,5%. Μέσα στα
επόμενα πέντε χρόνια, έχει πετύχει, όχι μόνο τη διατήρηση της σχετικής αναγνώρισης, αλλά και την αύξηση του ποσοστού
αυτού, το οποίο το 2020 σκαρφάλωσε στο εκπληκτικό 97,55% (TUV Austria Cyprus verified).
Τα απόβλητα της Cyta περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, χαρτί, πλαστικό, καλώδια, μπαταρίες, οχήματα, οργανικά
απόβλητα, πασσάλους, μελανοδοχεία, ελαστικά, ξύλα, κτλ., τα οποία ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιούνται, με
αποτέλεσμα ο Οργανισμός να απορρίπτει πλέον, μόλις 2,45%, απόβλητα στις χωματερές, χάρη στην ευαισθησία του
προσωπικού του.

Γιατί “Zero Waste to Landfill”;
Η εκτροπή των αποβλήτων από τους χώρους
υγειονομικής ταφής εξοικονομεί κόστος και
μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Παρέχει ένα τρόπο για να αποδείξουμε τα
περιβαλλοντικά επιτεύγματα της επιχείρησής
μας. Η πολιτική για μηδενικά απόβλητα στις
χωματερές, συμβάλλει στην επίτευξη των
στόχων ενός Οργανισμού για την αειφορία,
βελτιώνει υφιστάμενες διαδικασίες και την
οικονομική επίδοση, ενισχύει την εταιρική
εικόνα, αλλά και μειώνει την νομική έκθεση
μέσω κινδύνων που προκύπτουν από την
άμεση ή έμμεση διάθεση επικίνδυνων
αποβλήτων.

