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ΗΛΙΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ∆ΕΠΕ

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
Αφοσίωση στην καταπολέμηση ανισοτήτων και την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και του περιβάλλοντος

Έ

χουμε την πεποίθηση ότι οι
επιχειρήσεις διαδραματίζουν
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην
εύρυθμη κοινωνική λειτουργία,
ως οντότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με
το κοινωνικό σύνολο αλλά και το περιβάλλον μέσα στο οποίο υπάρχουν και λειτουργούν. Η ΗΛΙΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ &
ΣΙΑ ΔΕΠΕ, ως μια από τις μεγαλύτερες
δικηγορικές εταιρείες της Κύπρου, με κυρίαρχη παρουσία στον τομέα των νομικών
υπηρεσιών, αναπτύσσει διαχρονικά και
με αφοσίωση, μια σειρά από στοχευμένες
δράσεις, με στόχο την καταπολέμηση των
ανισοτήτων, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος,
την ενίσχυση της τεχνολογικής προόδου
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και την δημιουργία συνθηκών βιώσιμης
ανάπτυξης και ευημερίας. Η πολιτική μας
έχει πολύπλευρο χαρακτήρα με ποικίλες
πρωτοβουλίες, κάποιες από τις οποίες
παρουσιάζουμε εδώ.
Η πανδημία του COVID-19 συνεχίζει
να δημιουργεί σοβαρές οικονομικές και
κοινωνικές αναταράξεις και να επιτείνει
το αίσθημα αβεβαιότητας. Παρόλα αυτά
και συναισθανόμενοι την ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για αποτελεσματικές πολιτικές και δράσεις εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης (ΕΚΕ), παραμείναμε πιστοί στις
προτεραιότητες και τις αξίες μας. Υποστηρίξαμε και φέτος πλήρως το θεσμό
των χρηματικών βραβείων σε σχολεία της
πόλης μας για τον άριστο των αρίστων

μαθητή / τρια. Για εμάς η αριστεία αποτελεί έννοια κορυφαίας σημασίας που
διαπνέει το σύνολο των δραστηριοτήτων
μας και εμπνέει την περαιτέρω βελτίωση
των υπηρεσιών μας προς την κατεύθυνση
της υψηλότερης δυνατής ποιότητας. Στο
ίδιο πλαίσιο λάβαμε πρόσφατα την πρωτοβουλία να δωρίσουμε στην Επαρχιακή
Επιτροπή Πολυτέκνων Λευκωσίας 12
οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών για να
διατεθούν σε παιδιά άπορων πολύτεκνων
οικογενειών. Θεωρούμε την υποστήριξη
των πολυτέκνων, ειδικά σε αυτήν την
δύσκολη περίοδο που διανύουμε, ως ιδιαίτερα σημαντική για την διατήρηση και
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Η καθιερωμένη ετήσια διοργάνωση

αιμοδοσίας στα γραφεία της εταιρείας
μας είναι επίσης ιδιαιτέρως σημαντική
για εμάς, διότι η προσφορά αίματος αποτελεί μια από τις πιο ισχυρές εκφράσεις
κοινωνικής αλληλεγγύης, ειδικά σε μια
περίοδο που η σημασία της δημόσιας
υγείας αναδεικνύεται περισσότερο από
ποτέ. Ακόμα, η χρηματική και ανθρώπινη
συμβολή μας σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις αποτελεί μορφή δράσης που αναλαμβάνουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση,
γιατί αισθανόμαστε ότι προσφέρει τόσο
οικονομική όσο και ψυχολογική στήριξη
σ’ αυτούς που τη χρειάζονται. Σημαντική
επίσης διάσταση της πολιτικής ΕΚΕ μας
είναι η υποστήριξη μας στους συναδέλφους μας που ασχολούνται με τον αθλητισμό, σε αθλήματα όπως η ποδηλασία, το
ποδόσφαιρο, οι καταδύσεις κ.α.
Μια άλλη πλευρά των σχετικών δράσεών μας είναι η υποστήριξη μας σε σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση
της χώρας μας στο εξωτερικό. Στηρίζουμε ενεργά εκδηλώσεις που αναδεικνύουν
τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις και
που ενθαρρύνουν τη διασύνδεση μεταξύ
των ομιλητών και των συμμετεχόντων
προς ενίσχυση των οικονομικών συνεργασιών και συνεργειών, αξιοποιώντας τα
πλεονεκτήματα της τεχνολογίας και τονώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δυναμική της εθνικής οικονομίας. Τέτοια παραδείγματα είναι το Limassol Economic
Forum αλλά και το Reflect Festival τα
οποία θα διοργανωθούν και φέτος στη
Λεμεσό τον Οκτώβριο και των οποίων
είμαστε χορηγοί.
Επιπλέον, παραμένουμε υποστηρικτές
της Retro Computing & Gaming (RCG),
του Πρώτου Μουσείου Ιστορίας Υπολογιστών στην Κύπρο. Μέσω του Μουσείου,
καθώς και των ειδικών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων του, τα παιδιά μας μπορούν να μάθουν για το παρελθόν και,
κυρίως, να εκπαιδευτούν και να διαδραματίσουν ένα ρόλο στο μελλοντικό τεχνολογικό γίγνεσθαι. Πιστεύουμε ότι αυτό θα
εμπνεύσει τη δημιουργικότητά και την
επιθυμία τους για την οικοδόμηση ενός
καλύτερου κόσμου για όλους και θα τους
εμφυσήσει αισθήματα αυτοπεποίθησης
και σεβασμού της πνευματικής ιδιοκτησίας. Γενικότερα αντιλαμβανόμαστε την
τεχνολογία ως ένα σημαντικό παράγοντα
εξομάλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων
και ένα πολλαπλασιαστή της κοινωνικής
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προόδου με εκθετική επίδραση ως προς
την ποιότητα ζωής στο μέλλον.
Στο πνεύμα των παραπάνω προσπαθειών και χρησιμοποιώντας τις τελευταίες
δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης
(AI), η εταιρεία μας πρόσφατα παρουσίασε με υπερηφάνεια το Neolaw.ai. Το
Neolaw.ai είναι ένα τεχνολογικό εργαλείο
που αναπτύχθηκε από μια συνδυασμένη
ομάδα τεχνολογικών ειδικών και δικηγόρων μας, και, επομένως, ενώ αξιοποιεί
την πιο προηγμένη διαθέσιμη τεχνολογία,
έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους χρήστες τις πληροφορίες που χρειάζονται,
σε μια μορφή που είναι πιο φιλική προς
αυτούς. Ευελπιστούμε ότι θα γίνει ένας
απαραίτητος νομικός βοηθός και ένα
αποθετήριο γνώσεων για δικηγόρους σε
όλη την Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό.
Πιστεύουμε ότι το μέλλον των δικηγορικών γραφείων βρίσκεται στη χρήση
της καλύτερης σύγχρονης τεχνολογίας
για την αύξηση της αποδοτικότητας των
επαγγελματιών, εξαλείφοντας χρονοβόρες εργασίες και διευρύνοντας τους ορίζοντες γνώσης προς όφελος των πελατών

τους. Το Neolaw.ai είναι η συμβολή μας
σε αυτήν την εξελικτική πορεία προς την
νομική κοινότητα και ευελπιστούμε ότι οι
δράσεις που θα αναπτύξουμε στον τομέα
της χρήσης διαφόρων καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων θα επιφέρει μια αλυσίδα
θετικών επιδράσεων στην επιχειρηματική
κοινότητα προς όφελος του συνόλου της
κοινωνίας.
Οι συνάδελφοί μας στην Εταιρεία μας
ενθαρρύνονται συστηματικά να συνεκτιμούν στην εργασία τους την ευαισθησία
και το σεβασμό προς την κοινωνία. Αποτελεί ιδιαίτερη ικανοποίηση για εμάς η
αθρόα συμμετοχή τους στις σχετικές δράσεις μας. Επίσης, είμαστε ευτυχείς καθώς
διαπιστώνουμε ότι η ανταπόκριση του
κοινού στις σχετικές δραστηριότητές μας
είναι κάτι παραπάνω από θετική. Η αλληλεπίδρασή μας με κοινωνικούς φορείς
και οι δίαυλοι επικοινωνίας που εξασφαλίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
επιβεβαιώνουν με εμφατικό τρόπο αυτήν
την διαπίστωση και ενισχύουν τις ελπίδες
μας ότι τέτοιες ενέργειες και δράσεις θα
τύχουν ακόμα μεγαλύτερης υποστήριξης
από περισσότερους φορείς στο άμεσο
μέλλον.
Αποτελεί πεποίθησή μας ότι επιβάλλεται να δοθεί γενικότερα μεγαλύτερη έμφαση στην πολιτική ΕΚΕ όλων των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, ειδικά
υπό τις δεδομένες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία. Κατά την άποψή μας,
μια ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή
αυτών των πολιτικών, σε τομείς, όπως για
παράδειγμα αυτοί της εκπαίδευσης και
της υγείας, μπορεί να αποτελέσει ουσιώδη παράγοντα βελτίωσης των κοινωνικών
δεικτών και να βοηθήσει αποτελεσματικά
στο να ξεπεραστούν οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας. Πιστεύουμε ότι μια
τέτοια βελτίωση θα έχει συνακόλουθες
θετικές επιδράσεις στην λειτουργία του
κράτους και της οικονομίας και θα συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης.
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