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Μπορεί το CSR Cyprus να 
είναι ένας νεοσυσταθείς 
οργανισμός, όμως, ήδη 
άρχισε να προγραμματίζει 
τις ενέργειες που θα 
οδηγήσουν την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) σε 
ακόμα ψηλότερα επίπεδα. 
Ο πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου, δρ Αλέξανδρος 
Αντωναράς, παρουσιάζει 
τις δράσεις, τα πλάνα και τα 
μέλη του στη χώρα μας.
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Ανδρέας Σαββίδης 
Είναι ιδρυτής 

και εκτελεστικός διευθυντής 
της Cyprus Healthcare Group. 

Διατέλεσε σύμβουλος του 
Συμβουλίου Προώθησης 

Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου 
υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ 

μέχρι και το 2016 και εκτός 
του CSR Cyprus κατέχει 

θέσεις στα διοικητικά 
συμβούλια των οργανισμών 

Lions Quest, Founder 
Institute (Cyprus Chapter) και 

Emergo Wealth.

Δρ Αλέξανδρος 
Αντωναράς  

Εργάζεται στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας ως διευθυντής 
ιδρυματικής αρίστευσης και 

επιχειρηματικών υπηρεσιών και 
είναι επίκουρος καθηγητής στη 
σχολή διοίκησης επιχειρήσεων. 

Είναι αξιολογητής του ευρωπαϊκού 
μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας 

του EFQM, πιστοποιημένος 
διαχειριστής έργων (PMP) από το 
PMI και certified entrepreneurship 
facilitator από το Entrepreneurship 
Learning Initiative. Στα ερευνητικά 
του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται 

οι τομείς επιχειρηματικής αρίστευσης, 
ηθικής και ΕΚΕ.

Θεόδουλος Μακρυγιάννης 

Είναι επικεφαλής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
στη Cyta. Κατέχει τον τίτλο certified manager και 

το πιστοποιητικό nebosh για την ασφαλή λειτουργία 
εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Είναι 
διαπιστευμένος σύμβουλος σε θέματα περιβάλλοντος, 

ενέργειας, ασφάλειας, υγείας και ποιότητας. Παλαιότερα 
εργάστηκε στα διυλιστήρια της Shell στην Αγγλία και στην 

Environmental Management Consultants στην Κύπρο. 

Χριστίνα Κοκκάλου
Ίδρυσε και διευθύνει την Insights 
Market Research (IMR). Διαθέτει 

περισσότερα από 20 χρόνια 
εμπειρίας στον τομέα της έρευνας 

και της στρατηγικής ανάπτυξης. 
Είναι γραμματέας του CSR Cyprus 
και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 

Δημοσκοπήσεων και Ερευνών 
Αγοράς Κύπρου. Έχει συνεργαστεί 

με τους μεγαλύτερους οργανισμούς 
και φορείς του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα. 

Ανδρέας 
Χατζηπαναγής  
 

Από το 2005 
είναι διευθυντής 
μάρκετινγκ και 

κυπριακής αγοράς 
της Remedica, η 
οποία είναι μέλος 

του διεθνούς ομίλου 
Ascendis Health, και 
υπεύθυνος για την 
εταιρική κοινωνική 
της ευθύνη. Είναι 

μέλος της κεντρικής 
επιτροπής του 

τμήματος νέων του 
Κυπριακού Ερυθρού 

Σταυρού από το 
2012 και ταμίας 
του CSR Cyprus. 

Διετέλεσε πρόεδρος 
του Διεθνούς 
Επιμελητηρίου 
Νέων Λεμεσού 

και αντιπρόεδρος 
του Διεθνούς 

Επιμελητηρίου Νέων 
Κύπρου. 

Μαρία 
Κουρούπη
Είναι ανώτερη 
διευθύντρια 

μάρκετινγκ και 
επικοινωνίας της 
Hermes Airports 
και υπεύθυνη για 

την ανάπτυξη 
της αεροπορικής 
συνδεσιμότητας 

των αεροδρομίων 
Λάρνακας και Πάφου, 

για την εταιρική 
επικοινωνία και τη 
στρατηγική ΕΚΕ. 

Διαθέτει σημαντική 
εμπειρία στον τομέα 
των αερομεταφορών, 

έχοντας εργαστεί 
πάνω από 18 χρόνια 

στις Κυπριακές 
Αερογραμμές. Είναι, 
επίσης, μέλος του 

Chartered Institute of 
Marketing. 

η κα κουρούπη 
δεν παρέστη στη 
φωτογράφιση.

Παγώνα Λίγγου 
Είναι διευθύντρια του τμήματος 

ανθρωπίνων πόρων, ασφάλειας, υγείας 
και επικοινωνίας της Τσιμεντοποιίας 
Βασιλικού. Είναι πιστοποιημένη GRI 

expert από τον διεθνή οργανισμό GRI, 
καθώς και PHR από το Ινστιτούτο 

Πιστοποίησης Ανθρωπίνων Πόρων. 
Κατέχει πιστοποιητικό εξειδίκευσης 

executive coach από το Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι μέλος 

του Συνδέσμου Διαμεσολάβησης 
Κύπρου. 

'Eλλη Iωαννίδου 
Eίναι υπεύθυνη 

εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης στον τομέα 

εταιρικών υποθέσεων 
της Τράπεζας Κύπρου. 

Από τη θέση αυτή 
είναι αρμόδια για 
τη διαχείριση των 

σχετικών διαχρονικών 
συνεργασιών και 
ενεργειών της 

τράπεζας, καθώς και 
νέων που γίνονται με 
μη κυβερνητικούς και 
μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς. 
Διαχειρίζεται την 

πολιτική χορηγιών της 
τράπεζας στους τομείς 

υγείας και παιδείας. 
Είναι πιστοποιημένη 
ως CSR practitioner 

και διαθέτει το 
πιστοποιητικό του 

GRI certified training 
program. 

Σοφούλης Νικολάου 
Εργάστηκε στην Pirelli 

International στη Βοστόνη 
και στις Κυπριακές 

Αερογραμμές σε Αθήνα και 
Λονδίνο, προτού ενταχθεί το 
1996 στον Όμιλο Εταιρειών 
Louis ως aviation sales & 
services manager. Από 

το 2008 κατέχει τη θέση 
του αναπληρωτή γενικού 

διευθυντή στη LGS Ηandling, 
που είναι μέλος της 

Louis. Είναι εκπρόσωπος 
της εταιρείας σε όλα τα 
συστήματα διαχείρισης.



τ
ο CSR Cyprus ιδρύθηκε τον 
Νοέμβριο του 2016 με τη 
μορφή μη κερδοσκοπικού σω-
ματείου κι αποτελεί το εθνικό 
επιχειρηματικό δίκτυο για 
την ΕΚΕ στην Κύπρο. Κύριος 
σκοπός του είναι η προώ-
θηση, ανάπτυξη, εφαρμογή 
και προβολή της τόσο στον 
επιχειρηματικό κόσμο όσο και 
στο κοινωνικό περιβάλλον, με 
στόχο την ισόρροπη επίτευξη 
κερδοφορίας και βιώσιμης 
ανάπτυξης. Σήμερα, το CSR 
Cyprus αριθμεί 28 πλήρη μέλη 
και δύο συνδεδεμένα. 
Όπως ανέφερε ο κ. Αντωνα-
ράς, μέλη μπορούν να γίνουν 
νομικά πρόσωπα, συλλογικοί 
φορείς και οργανώσεις, καθώς 
και μη κυβερνητικές οργανώ-
σεις κοινωνικού και μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα, που 
έχουν στόχους συναφείς με 
αυτούς του δικτύου. 

ΣΥΜΜΕΤΟχΗ ΜΕ ΟΦΕΛΗ
Τα βασικά οφέλη από τη 
συμμετοχή των οργανισμών 
στο δίκτυο είναι: Η δυνατό-
τητα να επικοινωνούν και 
να προβάλλουν τις δράσεις 
τους, που αφορούν στην 
ΕΚΕ. Να συμμετέχουν στον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση 
σχετικών προγραμμάτων. 
Να παρίστανται σε τακτικές 
συναντήσεις μελών για ανταλ-
λαγή απόψεων και καλών 
πρακτικών. Να λαμβάνουν 
μέρος σε εκπαιδευτικές δρά-
σεις και σεμινάρια, να έχουν 
πρόσβαση σε εργαλεία ΕΚΕ 
και να επωφελούνται από τη 
συμμετοχή του δικτύου σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα. «Το 
δίκτυο εκπροσωπεί τις επιχει-
ρήσεις - μέλη του στον δημό-
σιο διάλογο με την πολιτεία 
σχετικά με θέματα ΕΚΕ και 
συμμετέχει ως μέλος σε σχετι-
κούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς 
οργανισμούς», σημείωσε. 

ΜΕ ΤΗ δΥνΑΜΗ ΤΟΥ CSR EuROpE    
Από τον Απρίλιο του 2017, 
το CSR Cyprus είναι εθνικός 
εταίρος του CSR Europe, του 
ηγετικού ευρωπαϊκού επιχειρη-
ματικού δικτύου για την ΕΚΕ. 
«Σκοπός του είναι η προώθηση 
της υπεύθυνης επιχειρηματικό-
τητας, της κοινωνικής συνοχής 
και της βιώσιμης ανάπτυξης 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς 
απευθύνεται, μέσω του δικτύου 
των εθνικών του εταίρων, σε 
περισσότερες από 12.000 επι-
χειρήσεις», τόνισε.
Σημείωσε ότι η συνεργασία 
του CSR Cyprus με το CSR 
Europe και τους λοιπούς εθνι-
κούς εταίρους είναι ιδιαίτερα 
στενή και υλοποιείται μέσω 
συνεργασιών για τη διοργάνω-
ση κοινών συναντήσεων και 
εκδηλώσεων, τον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση έργων 
και προγραμμάτων, όπως το 
ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη 
νεολαία. Παράλληλα, υπάρχει 
η δυνατότητα συμμετοχής 
στην ευρύτερη διαβούλευση 
με τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα, όπως η Επιτροπή και 
το Κοινοβούλιο, για θέματα 
που σχετίζονται με την ΕΚΕ 
και την υπεύθυνη επιχειρημα-
τικότητα.
Αξίζει να επισημανθεί ότι βα-
σικό εργαλείο προβολής της 
ΕΚΕ, από τη CSR Cyprus, 
αποτελεί η δημιουργία της 
ιστοσελίδας www.csrcyprus.
org.cy, η οποία παρέχει 
πλούσιο υλικό. Ταυτόχρονα, 
έχουν ήδη προγραμματιστεί 
συναντήσεις μεταξύ των με-
λών, ώστε να παρουσιαστούν 
ενδιαφέροντα θέματα και 
εργαλεία σχετικά με την εται-
ρική κοινωνική ευθύνη. Για 
τον ίδιο σκοπό θα διεξάγονται 
ενημερωτικές και εκπαιδευτι-
κές ημερίδες. 

CSR CYPRUS 

Το πρώτο ΔΣ
Πρόεδρος: Δρ Αλέξανδρος 
Αντωναράς (Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας) 
Αντιπρόεδρος: Θεόδουλος 

Μακρυγιάννης (Cyta)
Γραμματέας: Χριστίνα 

Κοκκάλου (Insights Market 
Research)

ταμίας: Ανδρέας 
Χατζηπαναγής (Remedica)

μέλη: Μαρία Κουρούπη 
(Hermes Airports), Παγώνα 

Λίγγου (Τσιμεντοποιία 
Βασιλικού), Σοφούλης 

Νικολάου (LGS Handling), 
Έλλη Ιωαννίδου (Τράπεζα 

Κύπρου) και Ανδρέας 
Σαββίδης (Cyprus 

Healthcare Group). 

ΒΑσικό ερΓΑλειό 
ΠρόΒόλησ τησ 

εκε, ΑΠό τη CSR 
CYPRUS, ΑΠότελει 
η δημιόυρΓιΑ τησ 

ιστόσελιδΑσ 
www.csrcyprus.org.cy 
η όΠόιΑ ΠΑρεχει 
Πλόυσιό υλικό
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Το CSR Cyprus, ως 
εθνικός εταίρος του CSR 
Europe, έχει τη δυνατότητα 

διαβούλευσης με τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

για θέματα ΕΚΕ
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