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ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

Με την παρακολούθηση του προγράμματος η επιχείρηση θα 

είναι σε θέση να προσδιορίσει την παρούσα κατάσταση, αλλά 

και να αντιληφθεί τις προτεραιότητές της σχετικά με θέματα 

βιωσιμότητας και υπευθυνότητας. Τα οφέλη που μπορεί να 

αποκομίσει, η επιχείρηση, μέσα από το πρόγραμμα είναι: 
 

• Η ενημέρωση επί των πλέον πρόσφατων ευρωπαϊκών και 

διεθνών εξελίξεων γύρω από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

(ΕΚΕ) και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ). 

• Η κατανόηση σχετικά με το επίπεδο ενσωμάτωσης της ΕΚΕ και 

ΒΙΑΝ στη στρατηγική και λειτουργία της επιχείρησης. 

• Ο προσδιορισμός των θεμάτων στα οποία πρέπει να 

επικεντρωθούν οι σχετικές πρωτοβουλίες της επιχείρησης και 

οι σχετικές βελτιωτικές ενέργειες. 

• Η ενίσχυση του βαθμού ωριμότητας μέσω της ένταξης 

θεμάτων ΕΚΕ και ΒΙΑΝ οριζόντια σε όλο το φάσμα της δομής 

μιας επιχείρησης. 

• Η αντίληψη σχετικά με βέλτιστες πρακτικές που υιοθετούνται 

στο πλαίσιο της ΕΚΕ και ΒΙΑΝ τόσο εντός της επιχείρησης, όσο 

και εκτός αυτής.  

• Η βελτίωση της εταιρικής εικόνας και φήμης προς τα ποικίλα 

ενδιαφερόμενα μέρη. 

• Η μακροπρόθεσμη βελτίωση της κερδοφορίας και της 

πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης με κριτήρια 

βιωσιμότητας.   

 

 

25 – 26 Απριλίου 2018  
 

Ξενοδοχείο HILTON Λευκωσία 
 

Ώρες Διεξαγωγής: 08:30 – 16:45 
 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

περιλαμβάνει ιδρυματική κατάρτιση 

διάρκειας 14 ωρών και υποχρεωτική 

ενδοεπιχειρισιακή κατάρτιση 

διάρκειας 4 ωρών. 

 
 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    

 

• Η επιχειρηματική περίπτωση της ΕΚΕ & 

ΒΙΑΝ – Διεθνείς εξελίξεις και τάσεις – 

οφέλη που προκύπτουν – κίνδυνοι που 

συνδέονται κ.α.  

• EKE/BIAN και Διακυβέρνηση – καλές 

πρακτικές και εργαλεία διακυβέρνησης 

– Βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα κ.α.  

• ΕΚΕ/ΒΙΑΝ και Κοινωνία – Η 

υπευθυνότητα για τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες κ.α.  

• ΕΚΕ/ΒΙΑΝ και Περιβάλλον – Κλιματική 

αλλαγή – κυκλική οικονομία κ.α.  

• Πρακτική Άσκηση: Εντοπισμός 

ενδιαφερόμενων μερών και θεμάτων 

ενδιαφέροντος. 

• Στρατηγική Βιωσιμότητας  - πώς να τη 

δημιουργήσετε  

• Η σημασία της Βιωσιμότητας (CSR) 

την προμηθευτική αλυσίδα  

• Δημοσιοποίηση μη-οικονομικών 

πληροφοριών – Εκθέσεις 

βιωσιμότητας και τα βήματα για την 

ανάπτυξή τους 

• Διεθνή πρότυπα, οδηγίες και εργαλεία  

• Πρακτική Άσκηση: Δημοσιοποίηση 

μη-χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών  
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

 

Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο:   

• να υποστηρίξει κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Κύπρο, στην κατανόηση των εννοιών, 

του πλαισίου, της σημασίας και των ωφελειών της ΕΚΕ και ΒΙΑΝ, προκειμένου η υπεύθυνη 

επιχειρηματικότητα να μπορεί να εφαρμοσθεί στην πράξη,  

• να λειτουργήσει ως πλαίσιο ενίσχυσης στην κατανόηση της θεματικής πολυπλοκότητας και της 

πολύπλευρης διασύνδεσης των θεμάτων ΕΚΕ και ΒΙΑΝ, 

• να συμβάλει στην κατανόηση της ανάγκης συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων εντός της 

επιχείρησης για τα θέματα ΕΚΕ & ΒΙΑΝ, προκειμένου να είναι δυνατή η κατανομή των σχετικών 

αρμοδιοτήτων,  

• να ενισχύσει την κατανόηση του επιπέδου ενσωμάτωσης της ΕΚΕ και ΒΙΑΝ, μέσω της αναγνώρισης 

προηγούμενης ενασχόλησης της επιχείρησης με συναφή θέματα, 

• να βελτιώσει τη λειτουργικότητα και την καινοτομία της επιχείρησης διασφαλίζοντας παράλληλα τη 

συμμόρφωσή της με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και τις διεθνείς κατευθυντήριες 

γραμμές και οδηγίες. 

• να εξοπλίσει τα στελέχη των επιχειρήσεων με τις δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική εφαρμογή της ΕΚΕ και ΒΙΑΝ εντός των επιχειρήσεών τους. 

• να αναδείξει την ανάγκη αποτύπωσης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε 

τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αλλά και οι κοινωνίες μέσα στις οποίες λειτουργούν 

προκειμένου να μπορούν να εντοπίσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες που διασφαλίζουν 

μακροπρόθεσμη επιχειρηματική ανάπτυξη καθώς και ενίσχυση της ανθεκτικότητα των κοινωνιών 

μέσα στις οποίες οι επιχειρήσεις λειτουργούν. 

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  

 

O Αλέξανδρος Κωστόπουλος είναι ειδικός εμπειρογνώμων και εκπαιδευτής θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης με μακρά θητεία στο CSR HELLAS και Global Compact Network Hellas 

κατέχοντας πλέον τη θέση του Υπεύθυνου Ανάπτυξης. Έχει σπουδάσει οργάνωση και διοίκηση 

επιχειρήσεων (BA) με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις πολυεθνικές επιχειρήσεις (MBA). Η επαγγελματική του 

ενασχόληση με την ΕΚΕ ξεκινά από το 2000, και μέχρι σήμερα έχει συμβάλει στην υλοποίηση πλήθους 

έργων για τη διάδοση της ΕΚΕ στην επιχειρηματική κοινότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό 

και διεθνές επίπεδο. Το 2015, συμμετείχε ως μέλος της ομάδας προετοιμασίας του Σχεδίου Εθνικής 

Στρατηγικής της Ελλάδας για την ΕΚΕ. Μέσω της θέσης του στο CSR HELLAS, φορέα που συντονίζει το 

Global Compact Network Hellas, συνεργάζεται στενά, από το 2008, με το UN Global Compact για την 

προώθηση και ενσωμάτωση των 10 Αρχών του στη στρατηγική και λειτουργία επιχειρήσεων, αλλά και 

των ενδιαφερόμενων μερών τους. Συμμετέχει επίσης ενεργά στην πρωτοβουλία της ΕΕ για τη 

δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, η οποία οδήγησε στην έκδοση σχετικής Οδηγίας 

το 2015, επί ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ, και έκτοτε υποστηρίζει τις διαδικασίες ομαλής προσαρμογής των 

επιχειρήσεων. Το 2018, επιλέχθηκε από το CSR Europe ως μέλος πενταμελούς ομάδας μεντόρων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης που στόχο έχει την υποστήριξη ευρωπαϊκών επιχειρηματικών φορέων, αλλά και της 

επιχειρηματικής κοινότητας ευρύτερα στην συμβολή της για επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης ως 

αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων που αντιμετωπίσει ο κόσμος μας. 
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Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντικά και Επιστημονικά 

στελέχη επιχειρήσεων/ οργανισμών που καλούνται να 

ενσωματώσουν τις αρχές της ΕΚΕ και ΒΙΑΝ στη στρατηγική και 

λειτουργία τους.   
 
 

 

 

 

 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται ΜΟΝΟ σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 

 Μέλη της ΟΕΒ και του CSR Cyprus. 
 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   

 

To πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως πρόγραμμα ζωτικής 

σημασίας, επιχορηγείται εξολοκλήρου από την ΑνΑΔ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει οποιαδήποτε 

οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. 
 
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί κατάλληλα και αποσταλεί στην ΟΕΒ: 
 

Ονοματεπώνυμο  Θέση Εργασίας  Αρ. Ταυτότητας 
 * Αριθμός  

   Κιν. Τηλ. 
 

1.  
 

      

 

2.  
 

      

 

3.  
 

      

 

* Προαιρετικό: Θα αξιοποιηθεί μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 
 

Στοιχεία Επιχείρησης  
 

 

Όνομα 
Επιχείρησης:  

Αρ. Μητρ. Κοιν. 
Ασφαλίσεων:  

Αρμόδιο Άτομο 

για επικοινωνία:  Email:  

Ταχ. Διεύθυνση 

(Οδός/Αρ):  

Ταχ. 

Κώδικας:  

Ταχ. 
Θυρίδα:  

Ταχ. 
Κώδικας:  Επαρχία:  

Τηλέφωνο:  Φαξ:  

Αριθμός 

Εργοδοτουμένων:  
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