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Επειδή η γνώµη σας είναι σηµαντική για εµάς, τους ανθρώπους της COSMOTE, είµαστε στη διάθεσή σας
για να συζητήσουµε πιθανές επιπλέον πληροφορίες που χρειάζεστε για την καλύτερη κατανόηση των 
περιεχοµένων του Απολογισµού µας.

Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας, αντανακλά τη συνολική αντίληψη που έχουµε εµείς, οι άνθρωποι
του Οµίλου της COSMOTE, για το τι σηµαίνει Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και γιατί είναι σηµαντική
η υιοθέτηση µιας µακρόχρονης στρατηγικής που να συµβάλλει στη βιώσιµη ανάπτυξη και την κοινωνική 
συνοχή.

Σ’ αυτόν τον Απολογισµό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχετε µια συνολική εικόνα για την επίδραση
όλων των εταιριών του Οµίλου στην Οικονοµία, το Περιβάλλον και την Κοινωνία, για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 ∆εκεµβρίου 2007.

Πιο αναλυτική παρουσίαση στοιχείων δίνεται για την COSMOTE Ελλάδος, η οποία εκδίδει
ετήσιο Απολογισµό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από το 2004. 

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρουσιάζονται, έχουν συλλεγεί µε εσωτερικό ερωτηµατολόγιο
το οποίο έχουν συµπληρώσει όλοι οι υπεύθυνοι των οργανωτικών µονάδων της εταιρίας που συµµετέχουν
στην οµάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Κάποια θέµατα που παρουσιάζονται σ’ αυτόν τον Απολογισµό, επαναλαµβάνονται από προηγούµενες 
εκδόσεις για λόγους κατανόησης.  

Επισηµαίνεται ότι η µέτρηση και η αξιολόγηση της επιχειρηµατικής µας επίδρασης έχουν βασιστεί
στους δείκτες του Global Reporting Initiative που βρίσκονται στη σελ. 60 της παρούσας έκδοσης
και αποδεικνύουν τη δέσµευσή µας να τηρούµε µετρήσιµους δείκτες απόδοσης και ξεκάθαρες διαδικασίες, 
µε µελλοντικό στόχο την προετοιµασία µας για την επιβεβαίωση των στοιχείων από εξωτερικό φορέα. 

Η παρούσα έκδοση έχει τιµηθεί µε τη διάκριση

Στοιχεία Επικοινωνίας:  

Όνοµα: Άννα Μάλτη, Προϊστάµενος Τµήµατος Εταιρικής 
 Κοινωνικής Ευθύνης COSMOTE 
∆/νση: Κηφισίας 44, ΤΚ 151 25, Μαρούσι
Τηλ: +30 2106177777, fax: +30 2106177239
e-mail: csr@cosmote.gr
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Εφέτος συµπληρώθηκαν 10 χρόνια εµπορικής 
λειτουργίας της COSMOTE. 

Η σταθερά ανοδική επιχειρηµατική της πορεία στην Ελλάδα, αλλά 
και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, συνοδεύεται από µια 
ισχυρή παρουσία ως υπεύθυνου κοινωνικού εταίρου, συµµετέχοντας 
στην προσπάθεια ολόκληρου του Οµίλου ΟΤΕ να γίνεται συνεχώς 
καλύτερος σ' αυτό που κάνει, µε συγκεκριµένες δεσµεύσεις· όχι µόνο 
στον επιχειρηµατικό στίβο, αλλά και για τη βελτίωση των κοινωνικών 
συνθηκών και την προστασία του περιβάλλοντος που αποτελεί 
µεγάλη µας προτεραιότητα. 
 

Παναγής Βουρλούµης
Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος COSMOTE

Η συνέπεια, η τεχνολογική εξέλιξη και το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, σε 
συνδυασµό µε το εύρος των προϊόντων και των υπηρεσιών, είναι, για 
πολλούς, οι παράγοντες που έχουν αναδείξει την COSMOTE στη θέση 
στην οποία είναι σήµερα. Το ανθρώπινο και φιλικό πρόσωπό της όµως, 
και η συνεχής προσήλωση στις ανάγκες του πελάτη είναι τα στοιχεία αυτά 
που την έκαναν και θα συνεχίσουν να την κάνουν να ξεχωρίζει.
 
Με τα ίδια ανθρωποκεντρικά αντανακλαστικά, από πολύ νωρίς, η 
COSMOTE αποδέχθηκε το µερίδιο ευθύνης που της αναλογεί για την 
κοινωνία και το περιβάλλον, κάνοντας αυτή τη συνειδητοποίηση πράξη· 
µε στόχευση, ένα δοµηµένο πρόγραµµα και, το κυριότερο, µετρήσιµα 
αποτελέσµατα. 
 
Καθώς, για να είµαστε αποτελεσµατικοί, πρέπει να είµαστε και συγκεκριµένοι, 
εστιάζουµε τις προσπάθειές µας στους τρεις άξονες της Υπεύθυνης 
Επιχειρηµατικής Λειτουργίας, της Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής 
Υπευθυνότητας, στους οποίους γίνεται εκτενής αναφορά στον Απολογισµό. 
 
Θα σταθώ στο γεγονός ότι, και το 2007, µολονότι συγκαταλεγόµαστε 
στις εταιρίες µε µικρή επίδραση στο περιβάλλον, συνεχίσαµε µε συνέπεια 
να επενδύουµε σε µια ολοκληρωµένη περιβαλλοντική πολιτική, ώστε 
τα δύο επόµενα χρόνια να καταφέρουµε να περιορίσουµε στο ελάχιστο 
το περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα.
 
Tη χρονιά που πέρασε, ενσωµατώσαµε στον Απολογισµό Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης τις κατευθυντήριες οδηγίες της έκδοσης G3 
της ∆ιεθνούς Πρωτοβουλίας για την έκδοση των Κοινωνικών και 
Περιβαλλοντικών Απολογισµών (GRI-Global Reporting Initiative), 
σφραγίζοντας έτσι τη δέσµευσή µας να µετράµε και να αξιολογούµε, 
µε δείκτες, την επιχειρηµατική µας επίδραση.  
 
Κανένα µοντέλο µέτρησης και καµιά διαδικασία δεν έχει νόηµα, εάν δεν 
επικεντρώνεται στον άνθρωπο. Πίσω από το Σύστηµα Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης της εταιρίας υπάρχουν άνθρωποι που µελετούν, ψάχνουν, 
σκέφτονται, δηµιουργούν, βελτιώνουν. Σε κάθε γραφείο και τηλεφωνικό 
κέντρο υπάρχουν άνθρωποι που προβληµατίζονται, συµµετέχουν 
και αναλαµβάνουν δράση σε συλλογικό, αλλά και ατοµικό, επίπεδο. 
Η ανταπόκριση των ανθρώπων της εταιρίας στις µεγάλες πυρκαγιές 
του περσινού καλοκαιριού µε την άµεση κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας 
των πληγέντων, αλλά και, σε δεύτερο χρόνο, µε την εκπόνηση ενός 
ρεαλιστικού προγράµµατος για την ενίσχυση και την αποκατάσταση 
των πυρόπληκτων περιοχών, δεν ήταν τυχαίο γεγονός. 
 
Η µεγαλύτερη αξία κάθε απολογισµού, κατά τη γνώµη µου, είναι 
ότι υπογραµµίζει τη δέσµευσή µας να γινόµαστε συνεχώς καλύτεροι, 
µε τα αντανακλαστικά που αρµόζουν σε µια εταιρία σαν την COSMOTE. 
 

Μιχάλης Τσαµάζ
Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος COSMOTE

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ COSMOTE ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ COSMOTE
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Η κινητή τηλεφωνία, ένα από τα σπουδαιότερα τεχνολογικά επιτεύγµατα της εποχής µας, συνεχίζει να αναπτύσσεται εντυπωσιακά
σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι αυξηµένες δυνατότητες των κινητών τηλεφώνων, η διάθεση νέων, εξελιγµένων προϊόντων και υπηρεσιών 
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτή, έχουν οδηγήσει παγκοσµίως στην αύξηση
της διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας. 

Ο αριθµός των χρηστών αυξάνει µε ταχύτατους ρυθµούς, καθώς, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία, περισσότεροι
από 2,6 δισεκατοµµύρια άνθρωποι1 στον πλανήτη επικοινωνούν µέσω του κινητού τους τηλεφώνου. Οι πωλήσεις κινητών το 2007 
ξεπέρασαν το 1 δισ.2, ενώ, συνολικά, 4 δισεκατοµµύρια άνθρωποι2 στον κόσµο εκτιµάται ότι θα έχουν κινητό τηλέφωνο µέχρι
το 2009. Εκρηκτική είναι επίσης η άνοδος της διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας στις χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου.

Στην Ελλάδα, αλλά και στις άλλες 4 χώρες της ΝΑ Ευρώπης (Αλβανία, Βουλγαρία, πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, 
Ρουµανία) όπου δραστηριοποιείται ο Όµιλος COSMOTE, η κινητή τηλεφωνία αναπτύσσεται µε ραγδαίους ρυθµούς, καλύπτοντας 
τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των πολιτών, και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τµήµα της καθηµερινότητάς τους. Στις 5 αυτές χώρες, 
όπου δραστηριοποιούνται οι µεγαλύτεροι τηλεπικοινωνιακοί Όµιλοι της Ευρώπης, η ονοµαστική διείσδυση ήδη έχει ξεπεράσει 
το 100% στην Ελλάδα (149%), τη Βουλγαρία (130%) και τη Ρουµανία (106%). Μόνο στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί 
σε πάνω από 16 εκατ. συνδέσεις στα τέλη του 2007. Σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη και στην Ελλάδα, η κινητή τηλεφωνία, εκτός από το 
να εκπληρώνει τον βασικό της στόχο, που είναι να παρέχει σε όλους πρόσβαση στο αγαθό της επικοινωνίας και σε υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας, ενισχύει την επιχειρηµατικότητα και συνεισφέρει στην ανάπτυξη της οικονοµικής ζωής µε σηµαντικές επενδύσεις, 
µεταφορά τεχνογνωσίας και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

H COSMOTE αποτελεί µέλος του Οµίλου ΟΤΕ, ο οποίος κατέχει το σύνολο των µετοχών της εταιρίας. Από το 1996,
το Ελληνικό ∆ηµόσιο έχει µειώσει σταδιακά τη µετοχική του συµµετοχή στον ΟΤΕ, κατέχοντας το 28% των µετοχών του (15.5.08).
Ο Όµιλος ΟΤΕ αποτελεί τον µεγαλύτερο φορέα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εκτός
από την Ελλάδα, ο Όµιλος ΟΤΕ αναπτύσσει δραστηριότητες στη Ρουµανία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία, και την πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, ενώ κατέχει σηµαντικό µερίδιο στον Σερβικό Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών.
Ο Όµιλος ΟΤΕ απασχολεί περισσότερα από 30.000 άτοµα, που διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και πολύτιµη εµπειρία, σε 6 χώρες.

Mετοχική Σύνθεση ΟΤΕ
(15 Μαΐου 2008)

Πηγή: στοιχεία OTE

1. Έκθεση ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU-International Telecommunication Union), Ιούνιος 2007
2. Εκτιµήσεις της εταιρίας Nokia που δηµοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Nokia Capital Markets Day, Άµστερνταµ, ∆εκέµβριος 2007 

Ποσοστό διείσδυσης κινητής τηλεφωνίας

Πηγή: στοιχεία COSMOTE
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Ο Όµιλος ΟΤΕ απασχολεί περισσότερα από 30.000 άτοµα, που διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και πολύτιµη εµπειρία, σε 6 χώρες.

Mετοχική Σύνθεση ΟΤΕ
(15 Μαΐου 2008)

Πηγή: στοιχεία OTE

1. Έκθεση ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU-International Telecommunication Union), Ιούνιος 2007
2. Εκτιµήσεις της εταιρίας Nokia που δηµοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Nokia Capital Markets Day, Άµστερνταµ, ∆εκέµβριος 2007 

Ποσοστό διείσδυσης κινητής τηλεφωνίας
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3. O Όµιλος COSMOTE
µε µια µατιά

Η Συνεισφορά της
COSMOTE στην Οικονοµία
και την Ανάπτυξη

3.3 3.4 Η Οικονοµική µας
Επίδραση

Χάρτης Οικονοµικής Επίδρασης -  1-12/2007*

ΕΛΛΑ∆Α Κύκλος Εργασιών: 1.735,9 Υπάλληλοι: 2.220
 Καθαρά Κέρδη: 339,2 Πελάτες: 6.268.627
 Επενδύσεις: 145,7 Νέες Συνδέσεις: 1.050.700

ΑΛΒΑΝΙΑ Κύκλος Εργασιών: 176,2 Υπάλληλοι: 516
 Καθαρά Κέρδη:  60,9 Πελάτες: 1.195.183
 Επενδύσεις: 26,9 Νέες Συνδέσεις: 204.904

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κύκλος Εργασιών: 412,1 Υπάλληλοι: 1.226
 Καθαρά Κέρδη: 53,2 Πελάτες: 3.872.922
 Επενδύσεις: 127 Νέες Συνδέσεις: 602.044

ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κύκλος Εργασιών:  155,6 Υπάλληλοι: 1.008
 Καθαρά Κέρδη: -118,4 Πελάτες: 3.616.274
 Επενδύσεις: 201,3 Νέες Συνδέσεις: 2.391.000

πΓ∆Μ Κύκλος Εργασιών: 62,2 Υπάλληλοι: 357
 Καθαρά Κέρδη: 0,1 Πελάτες: 593.026
 Επενδύσεις:  20 Νέες Συνδέσεις: 120.525

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Κύκλος Εργασιών: 992,6 Υπάλληλοι: 3.081
 Καθαρά Κέρδη: 14,2

ΤΑΙΡΙΚΗΣ
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Η COSMOTE συνεισφέρει µε ιδιαίτερα σηµαντικό τρόπο στην ελληνική οικονοµία, αλλά και στην οικονοµία των χωρών της ΝΑ Ευρώπης 
όπου έχει παρουσία. Με δραστηριότητα σε 5 χώρες, περίπου 8.500 εργαζοµένους και κύκλο εργασιών που το 2007 έφτασε στα 3.060,3 
εκατ. ευρώ, η συµβολή της COSMOTE στην ανάπτυξη και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι απτή και συγκεκριµένη.

Το 2007, οι συνολικές επενδύσεις του Οµίλου COSMOTE ξεπέρασαν το µισό δισ. ευρώ, φτάνοντας περίπου τα 547 εκατ.. Στην Ελλάδα, 
οι επενδύσεις του Οµίλου έφτασαν τα 146 εκατ. ευρώ. Η COSMOTE, µόνο το 2007 κατέβαλε το ποσό των 370,2 εκατ. ευρώ σε φόρους 
(άµεσοι και έµµεσοι) προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ενώ οι εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταµεία έφτασαν τα 32,6 εκατ.. Παράλληλα, σε όλη 
τη ΝΑ Ευρώπη, η COSMOTE έχει δηµιουργήσει εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας, και ήδη στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες των χωρών 
της περιοχής αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους εργοδότες.

Στη συνεισφορά της COSMOTE στην οικονοµία και την ανάπτυξη, κεντρική θέση έχει η εισαγωγή νέων τεχνολογιών
και η µεταφορά τεχνογνωσίας. Σε συνδυασµό µε την ταχύτατη ανάπτυξη του δικτύου της εταιρίας, η COSMOTE εισάγει διαρκώς 
καινοτόµες υπηρεσίες που βρίσκονται στην αιχµή της τεχνολογίας, ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο τόσο την επιχειρηµατικότητα
όσο και, γενικότερα, την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. 

 Πηγή: στοιχεία COSMOTE

* Tα οικονοµικά στοιχεία σε εκατ. €

Όµιλος COSMOTE 2007

Κύκλος Εργασιών
3.060,3 εκατ. €

Καθαρά Κέρδη
361,3 εκατ. €

Επενδύσεις
547 εκατ. €

Νέες Συνδέσεις
4,4 εκατ.

Υπάλληλοι
8.408

EBITDA
985,9 εκατ. €

Πελάτες
15.546.000

Πηγή: στοιχεία COSMOTE
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«Αφουγκραζόµαστε» τις διαφορετικές ανάγκες, επιθυµίες
και επιλογές του σύγχρονου καταναλωτή, και προσφέρουµε 
επικοινωνία προσαρµοσµένη στα µέτρα και τις απαιτήσεις 
του, σχεδιάζοντας εξειδικευµένα προγράµµατα και υπηρεσίες 
Συµβολαίου, Εταιρικών Πελατών, Καρτοκινητής Τηλεφωνίας, 
Προστιθέµενης Αξίας και Περιαγωγής. 

Τα σήµατα / προϊόντα που προωθήσαµε κατά το 2007
στην ελληνική αγορά, είναι: 

• 1/2/07 - COSMOTE ADSL, πακέτα ευρυζωνικών 
υπηρεσιών σταθερού Internet (ADSL), σε 
συνδυασµό µε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. 

• 9/5/07 - Έξι νέα επαγγελµατικά προγράµµατα 
οµιλίας, «COSMOTE BUSINESS PLUS», µε 
οικονοµικά µηνιαία πάγια και χρεώσεις. 

• 22/6/07 - Νέα, ακόµη πιο φρέσκια εικόνα για το 
WHAT’S UP. Με νέο λογότυπο και νέες χρεώσεις, 
το WHAT’S UP συνεχίζει να προσφέρει µοντέρνα 
και ευέλικτη επικοινωνία.

• 25/6/07 - Πρωτοποριακή υπηρεσία FREEZE, 
αποκλειστικά από την COSMOTE, που επιτρέπει 
στους πελάτες της να συνεχίζουν να µιλούν, ενώ η 
χρέωση έχει σταµατήσει. 

• 19/9/07 - Υπηρεσία COSMOTE ONEphone,
µε την οποία, µέσα στο σπίτι, το κινητό τηλέφωνο 
γίνεται και σταθερό. 

• 1/10/07 - Νέα, ακόµα πιο οικονοµικά 
προγράµµατα «COSMOTE Data Pack» και 
υπηρεσίες για πρόσβαση στο Internet: ακόµα 
χαµηλότερα πάγια, πολύ περισσότερος δωρεάν 
όγκος χρήσης, προνοµιακές και προσιτές χρεώσεις. 

Οι διοικητικές µεταβολές που έγιναν κατά τη διάρκεια του 
περασµένου χρόνου ως προς την οργανωτική ή µετοχική 
σύνθεση της εταιρίας, ήταν οι εξής: 

• 10/4/07 -  Η COSMOTE ανακοίνωσε ότι 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία άσκησης του δικαιώµατος 
εξαγοράς (squeeze out) των υπολοίπων µετοχών 
της ΓΕΡΜΑΝΟΣ από τη θυγατρική της εταιρία, 
COSMOHOLDING CYPRUS LIMITED 
(COSMOHOLDING). Κατά συνέπεια, η 
COSMOHOLDING κατέχει συνολικά 82.223.210 
µετοχές της ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε σύνολο 82.224.700 
µετοχών, δηλαδή περίπου το 99,998% του 
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

• 26/9/07 - Ο Πρόεδρος της COSMOTE, 
κ. Παναγής Βουρλούµης, ανέλαβε τη θέση τού 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου της εταιρίας και 
ο κ. Μιχάλης Τσαµάζ τη θέση του Αναπληρωτή 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου. Επίσης, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της COSMOTE εξέλεξε τον κ. Τσαµάζ 
ως νέο µέλος του Συµβουλίου. 

• 9/11/07 - Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την υποβολή 
προαιρετικής δηµόσιας πρότασης για την απόκτηση 
του συνόλου των κοινών ονοµαστικών µετοχών της 
COSMOTE, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3461/2006. 

• 26/11/07 - Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της COSMOTE 
εξέλεξε ως νέο µέλος του τον κ. Ιορδάνη Αϊβάζη, 
Εκτελεστικό Γενικό ∆ιευθυντή του ΟΤΕ, σε 
αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ι. Σαραντίτη.

• 9/4/08 - Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι κατέχει πλέον το 
σύνολο (100%) των µετοχών και των αντίστοιχων 
δικαιωµάτων ψήφου της COSMOTE, σε συνέχεια 
της ολοκλήρωσης της περιόδου εξάσκησης του 
δικαιώµατος εξόδου και του δικαιώµατος εξαγοράς 
της, στο πλαίσιο της δηµόσιας πρότασης.

H COSMOTE είναι µέλος των εξής ∆ιεθνών & Εθνικών 
Οργανισµών:

•  GSM – Europe (GSM-E). Η εταιρία είναι µέλος του 
Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Παρόχων Κινητών Επικοινωνιών 
και µετέχει ενεργά σε πολλές υποοµάδες εργασίας του.

•  European Telecommunications Standards 
Institute (ETSI). Η εταιρία είναι από το 1998 µέλος 
του µεγαλύτερου Ευρωπαϊκού Οργανισµού τυποποίησης 
στις τηλεπικοινωνίες.

• Εθνική Οµάδα Προετοιµασίας της Παγκόσµιας 
Συνδιάσκεψης Τηλεπικοινωνιών 2007 
(World Radio Communications 
Conference ’07 – WRC 07).

•  Σ.Ε.Π.Ε. (Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής 
& Επικοινωνιών Ελλάδος).

•  Σ.Ε.Β. ( Ε.Α.Τ.- Σ.Ε.Β. Επιτροπή Ασύρµατων Επικοινωνιών 
και Ε.Κ.Τ.-Σ.Ε.Β. Επιτροπή Κινητών Επικοινωνιών). 

•  Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηµατικής Ηθικής. 
•  Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
•  Ελληνικός Κόµβος για την Ασφαλή Χρήση του 

∆ιαδικτύου www.saferinternet.gr, στον οποίο 
η COSMOTE είναι µέλος του συµβουλευτικού 
του οργάνου.
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«Αφουγκραζόµαστε» τις διαφορετικές ανάγκες, επιθυµίες
και επιλογές του σύγχρονου καταναλωτή, και προσφέρουµε 
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στους πελάτες της να συνεχίζουν να µιλούν, ενώ η 
χρέωση έχει σταµατήσει. 

• 19/9/07 - Υπηρεσία COSMOTE ONEphone,
µε την οποία, µέσα στο σπίτι, το κινητό τηλέφωνο 
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COSMOHOLDING κατέχει συνολικά 82.223.210 
µετοχές της ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε σύνολο 82.224.700 
µετοχών, δηλαδή περίπου το 99,998% του 
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

• 26/9/07 - Ο Πρόεδρος της COSMOTE, 
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ο κ. Μιχάλης Τσαµάζ τη θέση του Αναπληρωτή 
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προαιρετικής δηµόσιας πρότασης για την απόκτηση 
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της ολοκλήρωσης της περιόδου εξάσκησης του 
δικαιώµατος εξόδου και του δικαιώµατος εξαγοράς 
της, στο πλαίσιο της δηµόσιας πρότασης.

H COSMOTE είναι µέλος των εξής ∆ιεθνών & Εθνικών 
Οργανισµών:
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Institute (ETSI). Η εταιρία είναι από το 1998 µέλος 
του µεγαλύτερου Ευρωπαϊκού Οργανισµού τυποποίησης 
στις τηλεπικοινωνίες.

• Εθνική Οµάδα Προετοιµασίας της Παγκόσµιας 
Συνδιάσκεψης Τηλεπικοινωνιών 2007 
(World Radio Communications 
Conference ’07 – WRC 07).

•  Σ.Ε.Π.Ε. (Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής 
& Επικοινωνιών Ελλάδος).

•  Σ.Ε.Β. ( Ε.Α.Τ.- Σ.Ε.Β. Επιτροπή Ασύρµατων Επικοινωνιών 
και Ε.Κ.Τ.-Σ.Ε.Β. Επιτροπή Κινητών Επικοινωνιών). 

•  Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηµατικής Ηθικής. 
•  Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
•  Ελληνικός Κόµβος για την Ασφαλή Χρήση του 

∆ιαδικτύου www.saferinternet.gr, στον οποίο 
η COSMOTE είναι µέλος του συµβουλευτικού 
του οργάνου.
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4. Τι σηµαίνει «Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη» για την COSMOTE
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Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί θεµελιώδη εταιρική αρχή που αγκαλιάζει το σύνολο της επιχειρηµατικής µας λειτουργίας 
και επηρεάζει τόσο τις κοινωνίες µέσα στις οποίες δραστηριοποιούµαστε, όσο και τη συνολική οπτική µας ως προς το κοινωνικό
και περιβαλλοντικό αποτύπωµα της δραστηριότητάς µας.

Βασικοί άξονες του προγράµµατος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της COSMOTE είναι η Υπεύθυνη Επιχειρηµατική Λειτουργία,
η οποία αφορά την Υπεύθυνη ∆ιοίκηση, τους Εργαζοµένους και την Ανάπτυξη και τη Λειτουργία της Αγοράς, η Περιβαλλοντική 
Υπευθυνότητα και η Κοινωνική Υπευθυνότητα.

Υπεύθυνη Επιχειρηµατική Λειτουργία
Στην COSMOTE, πιστεύουµε ότι η Υπεύθυνη Επιχειρηµατική Λειτουργία δηµιουργεί αξία για την εταιρία και αποτελεί
τµήµα της εταιρικής µας φιλοσοφίας, αλλά και του τρόπου µε τον οποίο λειτουργούµε καθηµερινά, σε όλες τις χώρες 
δραστηριοποίησής µας. Σηµαντικό συστατικό της Υπεύθυνης Επιχειρηµατικής Λειτουργίας µας αποτελεί η Υπεύθυνη 
∆ιοίκηση, που διέπεται από πολιτικές και συστήµατα ∆ιοίκησης τα οποία εξασφαλίζουν την επιχειρησιακή µας 
συνέχεια (σελ. 20), το καλό εργασιακό περιβάλλον που προσφέρουµε στους ανθρώπους µας (σελ. 26), και η ανάπτυξη
και η λειτουργία της Αγοράς που µας καθιστά πρωτοπόρους στην αντίληψη του κοινού (σελ. 32).

Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα
Κύριος στόχος της επιχειρηµατικής µας ανάπτυξης είναι, οι αποφάσεις µας να µην έχουν αρνητικό αντίκτυπο
στο περιβάλλον και, σε κάθε περίπτωση, να περιορίσουµε την όποια τυχόν αρνητική επίδρασή µας µε την υιοθέτηση 
µετρήσιµων δεικτών αξιολόγησης (σελ. 36).

Κοινωνική Υπευθυνότητα
Στην COSMOTE, εφαρµόζουµε ένα πολυδιάστατο µοντέλο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σκοπός του οποίου είναι
η βιώσιµη ανάπτυξη του οργανισµού, σε συνδυασµό µε την ευηµερία όλων όσοι επηρεάζονται από τις δραστηριότητές µας, 
µέσω της συνεισφοράς µας στην κάλυψη των πραγµατικών αναγκών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των 
τοπικών κοινωνιών (σελ. 44). 
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Eνότητες Στόχοι 2007 Επιτεύγµατα ∆εσµεύσεις 2008

Υιοθέτηση Κώδικα
Συµπεριφοράς 100%

• Ενηµέρωση όλων των εργαζοµένων για 100%
 το Μοντέλο Οικογενειών Θέσεων Εργασίας
• Ενηµέρωση όλων των εργαζοµένων
 για τα αποτελέσµατα της έρευνας
 ικανοποίησης που υλοποιήθηκε το 2006

Εκπαίδευση όλων των εναεριτών/αναρριχητών 100%
της εταιρίας σε θέµατα ασφαλούς
αναρρίχησης και πρώτων βοηθειών

Ποιοτική έρευνα για την αντίληψη µαθητών,
γονέων και καθηγητών µέσης εκπαίδευσης 100%
σχετικά µε την ασφαλή χρήση του
διαδικτύου & της κινητής τηλεφωνίας 

Ποιοτική έρευνα για την αντίληψη 100%
του κοινού σχετικά µε θέµατα προστασίας
του περιβάλλοντος & ανακύκλωσης 

Ποιοτική έρευνα για την καταγραφή 100%
των προβληµάτων και της κυρίαρχης
ψυχολογίαs του κοινού σε σχέση µε
το θέµα της ακτινοβολίας των κεραιών
κινητής τηλεφωνίας

Εµπλουτισµός των υπαρχουσών υπηρεσιών 100% 
γονικού ελέγχου COSMOTE:  α) µέσω WAP
στην κατηγορία Erotic Zone και Chat, 
β) για τις κλήσεις  προς τηλεφωνικούς
αριθµούς προστιθέµενης αξίας

• Υπογραφή  του Ευρωπαϊκού Μνηµονίου 100%
 (Φεβρουάριος 2007) σχετικά µε
 την ασφαλέστερη χρήση του κινητού 
 από παιδιά και εφήβους
• Ανάληψη της Χορηγίας του Ελληνικού
 Κόµβου για την Ασφαλή Χρήση
 του ∆ιαδικτύου www.saferinternet.gr,
 µε στόχο την ενδυνάµωση του έργου του,
 για την ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα 
 Ασφαλούς Χρήσης του ∆ιαδικτύου

Επεξεργασία και διαµόρφωση 100%
του Κώδικα Ηθικής Αγοράς

• Ευθυγράµµιση του Προγράµµατος   
 Επιχειρησιακής Συνέχειας µε το πρότυπο 
 BS25999 και υλοποίηση ενός πλήρους  
 συστήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρησιακής  
 Συνέχειας
• Έκδοση της επίσηµης Πολιτικής  
 Επιχειρησιακής Συνέχειας του Οµίλου
• Πιστοποίηση όλων των δραστηριοτήτων 
 της εταιρίας σύµφωνα µε το πρότυπο
 ISO 9001: 2000
• Ένταξή µας σε διεθνή δίκτυα Επιχειρηµατικής  
 Υπευθυνότητας, όπως το Global Compact 
 και το Global Reporting Initiative

Σχεδιασµός και εφαρµογή των «διαδροµών 
καριέρας» (career paths) 2008-2009

Η συνέχιση του προγράµµατος εκπαίδευσης 
όλων των εναεριτών/αναρριχητών της εταιρίας. 
Ενίσχυση της συνείδησης όλων των εργαζοµένων 
σε θέµατα που αφορούν Ασφάλεια & Υγεία

• ∆ηµιουργία ειδικού ενηµερωτικού εντύπου   
 για την ασφαλή χρήση των κινητών
 προς τους γονείς 
• ∆ιανοµή των ειδικών εντύπων του  
 ελληνικού κόµβου για την ασφαλή χρήση 
 του ∆ιαδικτύου www.saferinternet.gr
 στο δίκτυο καταστηµάτων COSMOTE
 και ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Βελτιστοποίηση της επικοινωνίας µε στόχο 
την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση 
του κοινού σε θέµατα ανακύκλωσης και 
προστασίας του περιβάλλοντος

• Πραγµατοποίηση συστηµατικής έρευνας  
 κοινωνικών συµµετοχών, µε στόχο την ανάλυση  
 των αντιλήψεων και των απαιτήσεων όλων των 
 κοινωνικών συµµετοχών της εταιρίας σχετικά µε 
 το ρόλο της τελευταίας ως υπεύθυνου
 κοινωνικού εταίρου

• Περαιτέρω εµπλουτισµός των υπηρεσιών  
 γονικού ελέγχου

• Ανάληψη πρωτοβουλιών ενηµέρωσης 
 και επικοινωνίας του κοινού για θέµατα 
 υπηρεσιών γονικού ελέγχου και ασφαλούς 
 χρήσης του κινητού τηλεφώνου.
• Ανάληψη πρωτοβουλιών ενίσχυσης του  
 έργου του Κόµβου µέσω της διανοµής 
 των ειδικών ενηµερωτικών εντύπων του 
 στο δίκτυο πωλήσεων COSMOTE
 και ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Έναρξη της ισχύος του Κώδικα Ηθικής Αγοράς 
και επικοινωνία του στην αλυσίδα προµηθευτών 
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 Eνότητες Στόχοι 2007 Επιτεύγµατα ∆εσµεύσεις 2008

Μείωση εκποµπών CO2 κατά 5% 158%
από την κατανάλωση πετρελαίου
για Σταθµoύς Βάσης

Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
στα γραφεία κατά 5%

1.000.000 βιοδιασπώµενες σακούλες 100%
χρησιµοποιούνται στα καταστήµατα 
COSMOTE

Μείωση χρήσης υλικών συσκευασίας

Ανακύκλωση 72 τόνων τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισµού που αποσύρθηκε

• Συλλογή 5 κιλών/σηµείο 332% 
• Επέκταση του προγράµµατος
 ανακύκλωσης στα 417 καταστήµατα
 ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Ανακύκλωση των αποσυρόµενων 100% 
συσσωρευτών Pb - οξέoς

Μείωση Κατανάλωσης κατά 5% 520%

Ανακύκλωση του 10% του αγορασθέντος 890%
χαρτιού

Αναπλήρωση, ξαναγέµισµα & 225%
επαναχρησιµοποίηση του 20%
των αγορασθέντων µελανοδοχείων & τόνερ

• Εγκατάσταση ειδικών κάδων συλλογής
 στους Σταθµούς Βάσης µε γεννήτρια 
 24ωρης λειτουργίας 
• Συλλογή προς εναλλακτική διαχείριση
 των απορριφθέντων Λιπαντικών Ελαίων 
 (Α.Λ.Ε.) από πιστοποιηµένο φορέα

Εγκατάσταση 30 νέων σταθµών µέτρησης 120%
εκποµπής ραδιοκυµάτων

• Αποτύπωση της κατανάλωσης ενέργειας,  
 πετρελαίου και ρεύµατος, συνολικά σε 
 εκποµπές CO2, ανά εργαζόµενο, ανά έτος.
• Επέκταση των µετρήσεων και σε άλλες 
 λειτουργίες της εταιρίας, όπως:
 α) η θέρµανση των κτιρίων των γραφείων   
 και τα καύσιµα των εταιρικών οχηµάτων για   
 τα υγρά καύσιµα, β) η κατανάλωση ρεύµατος   
 σε καταστήµατα και σε Σταθµούς Βάσης, 
 για το ρεύµα.
• ∆ιασφάλιση της ορθότητας και 
 της ακρίβειας των στοιχείων.
• Σταδιακή µείωση της εκποµπής CO2

• Επέκταση του µέτρου µε τις   
 βιοδιασπώµενες σακούλες και στην   
 αλυσίδα καταστηµάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ
• Μείωση της «σχετικής» κατανάλωσης   
 υλικών συσκευασίας (χαρτί, πλαστικό,   
 αλουµίνιο και ξύλο)

Η εναλλακτική διαχείριση του 100%
της ποσότητας που αποσύρεται 

Συλλογή 10 κιλών/σηµείο µαζί µε τα σηµεία 
συλλογής των καταστηµάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Η εναλλακτική διαχείριση του 100% των 
αποσυρόµενων συσσωρευτών

Συστηµατοποιώντας το έργο της 
ανακύκλωσης, δίνουµε ώθηση για καλύτερες 
επιδόσεις. Ο δείκτης για το 2008 θα αφορά 
την καθαρή ποσότητα που αποστέλλεται 
προς ανακύκλωση, ανεξαρτήτως αγορών, 
δηλαδή «Ποσότητα χαρτιού που 
ανακυκλώνεται / Εργαζόµενο / Έτος» για 
την ορθότερη απεικόνιση της επίδοσης

Επαναχρησιµοποίηση του 30% των νέων και 
η εναλλακτική διαχείριση του συνόλου (100%) 
των άχρηστων

Η εναλλακτική διαχείριση του συνόλου της 
ποσότητας των απορριφθέντων λιπαντικών

Εγκατάσταση πάνω από 50 σταθµών 
µέτρησης εκποµπής ραδιοκυµάτων
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5. Επιτεύγµατα 2007
& ∆εσµεύσεις 2008

ΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟ ΟΛΛ ΓΙΣΜΟΣ

INΩΝΙΚΗΣ
EΥΘΥΥ ΥΘ ΝΗΣ2EΤEΤ
ΑΑΠΠΟ

KOKO
EEΥΥ0ΑΙΡΑΙΡ

ΟΟΛΛΟΟΟΟ ΟΟΛΛ

INΩINΩ
ΥΘΘΥΥΥ ΥΥΘΘΘΘ0ΡΙΚΗΡΙΚΗ

ΓΙΙΣΣΜΜ

ΝΙΚΝΙΚ
ΥΥΝΝΗΗ7ΗΣΗΣ

ΜΜΟΟΣΣ

ΚΗΣΗΣ
ΗΗΣΣ

16 17

sel 16-17 21x29cm



Eνότητες Στόχοι 2007 Επιτεύγµατα ∆εσµεύσεις 2008

Υιοθέτηση Κώδικα
Συµπεριφοράς 100%

• Ενηµέρωση όλων των εργαζοµένων για 100%
 το Μοντέλο Οικογενειών Θέσεων Εργασίας
• Ενηµέρωση όλων των εργαζοµένων
 για τα αποτελέσµατα της έρευνας
 ικανοποίησης που υλοποιήθηκε το 2006

Εκπαίδευση όλων των εναεριτών/αναρριχητών 100%
της εταιρίας σε θέµατα ασφαλούς
αναρρίχησης και πρώτων βοηθειών

Ποιοτική έρευνα για την αντίληψη µαθητών,
γονέων και καθηγητών µέσης εκπαίδευσης 100%
σχετικά µε την ασφαλή χρήση του
διαδικτύου & της κινητής τηλεφωνίας 

Ποιοτική έρευνα για την αντίληψη 100%
του κοινού σχετικά µε θέµατα προστασίας
του περιβάλλοντος & ανακύκλωσης 

Ποιοτική έρευνα για την καταγραφή 100%
των προβληµάτων και της κυρίαρχης
ψυχολογίαs του κοινού σε σχέση µε
το θέµα της ακτινοβολίας των κεραιών
κινητής τηλεφωνίας

Εµπλουτισµός των υπαρχουσών υπηρεσιών 100% 
γονικού ελέγχου COSMOTE:  α) µέσω WAP
στην κατηγορία Erotic Zone και Chat, 
β) για τις κλήσεις  προς τηλεφωνικούς
αριθµούς προστιθέµενης αξίας

• Υπογραφή  του Ευρωπαϊκού Μνηµονίου 100%
 (Φεβρουάριος 2007) σχετικά µε
 την ασφαλέστερη χρήση του κινητού 
 από παιδιά και εφήβους
• Ανάληψη της Χορηγίας του Ελληνικού
 Κόµβου για την Ασφαλή Χρήση
 του ∆ιαδικτύου www.saferinternet.gr,
 µε στόχο την ενδυνάµωση του έργου του,
 για την ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα 
 Ασφαλούς Χρήσης του ∆ιαδικτύου

Επεξεργασία και διαµόρφωση 100%
του Κώδικα Ηθικής Αγοράς

• Ευθυγράµµιση του Προγράµµατος   
 Επιχειρησιακής Συνέχειας µε το πρότυπο 
 BS25999 και υλοποίηση ενός πλήρους  
 συστήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρησιακής  
 Συνέχειας
• Έκδοση της επίσηµης Πολιτικής  
 Επιχειρησιακής Συνέχειας του Οµίλου
• Πιστοποίηση όλων των δραστηριοτήτων 
 της εταιρίας σύµφωνα µε το πρότυπο
 ISO 9001: 2000
• Ένταξή µας σε διεθνή δίκτυα Επιχειρηµατικής  
 Υπευθυνότητας, όπως το Global Compact 
 και το Global Reporting Initiative

Σχεδιασµός και εφαρµογή των «διαδροµών 
καριέρας» (career paths) 2008-2009

Η συνέχιση του προγράµµατος εκπαίδευσης 
όλων των εναεριτών/αναρριχητών της εταιρίας. 
Ενίσχυση της συνείδησης όλων των εργαζοµένων 
σε θέµατα που αφορούν Ασφάλεια & Υγεία

• ∆ηµιουργία ειδικού ενηµερωτικού εντύπου   
 για την ασφαλή χρήση των κινητών
 προς τους γονείς 
• ∆ιανοµή των ειδικών εντύπων του  
 ελληνικού κόµβου για την ασφαλή χρήση 
 του ∆ιαδικτύου www.saferinternet.gr
 στο δίκτυο καταστηµάτων COSMOTE
 και ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Βελτιστοποίηση της επικοινωνίας µε στόχο 
την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση 
του κοινού σε θέµατα ανακύκλωσης και 
προστασίας του περιβάλλοντος

• Πραγµατοποίηση συστηµατικής έρευνας  
 κοινωνικών συµµετοχών, µε στόχο την ανάλυση  
 των αντιλήψεων και των απαιτήσεων όλων των 
 κοινωνικών συµµετοχών της εταιρίας σχετικά µε 
 το ρόλο της τελευταίας ως υπεύθυνου
 κοινωνικού εταίρου

• Περαιτέρω εµπλουτισµός των υπηρεσιών  
 γονικού ελέγχου

• Ανάληψη πρωτοβουλιών ενηµέρωσης 
 και επικοινωνίας του κοινού για θέµατα 
 υπηρεσιών γονικού ελέγχου και ασφαλούς 
 χρήσης του κινητού τηλεφώνου.
• Ανάληψη πρωτοβουλιών ενίσχυσης του  
 έργου του Κόµβου µέσω της διανοµής 
 των ειδικών ενηµερωτικών εντύπων του 
 στο δίκτυο πωλήσεων COSMOTE
 και ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Έναρξη της ισχύος του Κώδικα Ηθικής Αγοράς 
και επικοινωνία του στην αλυσίδα προµηθευτών 
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 Eνότητες Στόχοι 2007 Επιτεύγµατα ∆εσµεύσεις 2008

Μείωση εκποµπών CO2 κατά 5% 158%
από την κατανάλωση πετρελαίου
για Σταθµoύς Βάσης

Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
στα γραφεία κατά 5%

1.000.000 βιοδιασπώµενες σακούλες 100%
χρησιµοποιούνται στα καταστήµατα 
COSMOTE

Μείωση χρήσης υλικών συσκευασίας

Ανακύκλωση 72 τόνων τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισµού που αποσύρθηκε

• Συλλογή 5 κιλών/σηµείο 332% 
• Επέκταση του προγράµµατος
 ανακύκλωσης στα 417 καταστήµατα
 ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Ανακύκλωση των αποσυρόµενων 100% 
συσσωρευτών Pb - οξέoς

Μείωση Κατανάλωσης κατά 5% 520%

Ανακύκλωση του 10% του αγορασθέντος 890%
χαρτιού

Αναπλήρωση, ξαναγέµισµα & 225%
επαναχρησιµοποίηση του 20%
των αγορασθέντων µελανοδοχείων & τόνερ

• Εγκατάσταση ειδικών κάδων συλλογής
 στους Σταθµούς Βάσης µε γεννήτρια 
 24ωρης λειτουργίας 
• Συλλογή προς εναλλακτική διαχείριση
 των απορριφθέντων Λιπαντικών Ελαίων 
 (Α.Λ.Ε.) από πιστοποιηµένο φορέα

Εγκατάσταση 30 νέων σταθµών µέτρησης 120%
εκποµπής ραδιοκυµάτων

• Αποτύπωση της κατανάλωσης ενέργειας,  
 πετρελαίου και ρεύµατος, συνολικά σε 
 εκποµπές CO2, ανά εργαζόµενο, ανά έτος.
• Επέκταση των µετρήσεων και σε άλλες 
 λειτουργίες της εταιρίας, όπως:
 α) η θέρµανση των κτιρίων των γραφείων   
 και τα καύσιµα των εταιρικών οχηµάτων για   
 τα υγρά καύσιµα, β) η κατανάλωση ρεύµατος   
 σε καταστήµατα και σε Σταθµούς Βάσης, 
 για το ρεύµα.
• ∆ιασφάλιση της ορθότητας και 
 της ακρίβειας των στοιχείων.
• Σταδιακή µείωση της εκποµπής CO2

• Επέκταση του µέτρου µε τις   
 βιοδιασπώµενες σακούλες και στην   
 αλυσίδα καταστηµάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ
• Μείωση της «σχετικής» κατανάλωσης   
 υλικών συσκευασίας (χαρτί, πλαστικό,   
 αλουµίνιο και ξύλο)

Η εναλλακτική διαχείριση του 100%
της ποσότητας που αποσύρεται 

Συλλογή 10 κιλών/σηµείο µαζί µε τα σηµεία 
συλλογής των καταστηµάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Η εναλλακτική διαχείριση του 100% των 
αποσυρόµενων συσσωρευτών

Συστηµατοποιώντας το έργο της 
ανακύκλωσης, δίνουµε ώθηση για καλύτερες 
επιδόσεις. Ο δείκτης για το 2008 θα αφορά 
την καθαρή ποσότητα που αποστέλλεται 
προς ανακύκλωση, ανεξαρτήτως αγορών, 
δηλαδή «Ποσότητα χαρτιού που 
ανακυκλώνεται / Εργαζόµενο / Έτος» για 
την ορθότερη απεικόνιση της επίδοσης

Επαναχρησιµοποίηση του 30% των νέων και 
η εναλλακτική διαχείριση του συνόλου (100%) 
των άχρηστων

Η εναλλακτική διαχείριση του συνόλου της 
ποσότητας των απορριφθέντων λιπαντικών

Εγκατάσταση πάνω από 50 σταθµών 
µέτρησης εκποµπής ραδιοκυµάτων
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5. Επιτεύγµατα 2007
& ∆εσµεύσεις 2008

ΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟ ΟΛΛ ΓΙΣΜΟΣ

INΩΝΙΚΗΣ
EΥΘΥΥ ΥΘ ΝΗΣ2EΤEΤ
ΑΑΠΠΟ
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EEΥΥ0ΑΙΡΑΙΡ
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ΥΘΘΥΥΥ ΥΥΘΘΘΘ0ΡΙΚΗΡΙΚΗ
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ΝΙΚΝΙΚ
ΥΥΝΝΗΗ7ΗΣΗΣ

ΜΜΟΟΣΣ
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16 17

sel 16-17 21x29cm



6. Υπεύθυνη Επιχειρηµατική
Λειτουργία

ΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟ ΟΛΛ ΓΙΣΜΟΣ

INΩΝΙΚΗΣ
EΥΘΥΥ ΥΘ ΝΗΣ2EΤEΤ
ΑΑΠΠΟ

KOKO
EEΥΥ0ΑΙΡΑΙΡ
ΟΟΛΛΟΟΟΟ ΟΟΛΛ

INΩINΩ
ΥΘΘΥΥΥ ΥΥΘΘΘΘ0ΡΙΚΗΡΙΚΗ

ΓΙΙΣΣΜΜ

ΝΙΚΝΙΚ
ΥΥΝΝΗΗ7ΗΣΗΣ

ΜΜΟΟΣΣ

ΚΗΣΗΣ
ΗΗΣΣ

Υπεύθυνη
Επιχειρηµατική

Λειτουργία

Υπεύθυνη
∆ιοίκηση

Στην COSMOTE πιστεύουµε ότι η Υπεύθυνη Επιχειρηµατική Λειτουργία δηµιουργεί αξία για την εταιρία και αποτελεί µέρος
της εταιρικής µας φιλοσοφίας και του τρόπου µε τον οποίο λειτουργούµε καθηµερινά, σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής µας. 
Στο πλαίσιο της Υπεύθυνης Επιχειρηµατικής Λειτουργίας µας, περιλαµβάνεται η Υπεύθυνη ∆ιοίκηση που διέπεται από πολιτικές
και συστήµατα διοίκησης τα οποία εξασφαλίζουν την επιχειρησιακή µας συνέχεια (σελ. 20), το καλό εργασιακό περιβάλλον που 
προσφέρουµε στους ανθρώπους µας (σελ. 26) και η ανάπτυξη και η λειτουργία της αγοράς που µας καθιστά πρωτοπόρους
στην αντίληψη του κοινού (σελ. 32). 

Εργαζόµενοι

Ανάπτυξη &
Λειτουργία
της Αγοράς

18 19

sel 18-19 21x29cm



6. Υπεύθυνη Επιχειρηµατική
Λειτουργία

ΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟ ΟΛΛ ΓΙΣΜΟΣ

INΩΝΙΚΗΣ
EΥΘΥΥ ΥΘ ΝΗΣ2EΤEΤ
ΑΑΠΠΟ

KOKO
EEΥΥ0ΑΙΡΑΙΡ
ΟΟΛΛΟΟΟΟ ΟΟΛΛ

INΩINΩ
ΥΘΘΥΥΥ ΥΥΘΘΘΘ0ΡΙΚΗΡΙΚΗ

ΓΙΙΣΣΜΜ

ΝΙΚΝΙΚ
ΥΥΝΝΗΗ7ΗΣΗΣ

ΜΜΟΟΣΣ

ΚΗΣΗΣ
ΗΗΣΣ

Υπεύθυνη
Επιχειρηµατική

Λειτουργία

Υπεύθυνη
∆ιοίκηση

Στην COSMOTE πιστεύουµε ότι η Υπεύθυνη Επιχειρηµατική Λειτουργία δηµιουργεί αξία για την εταιρία και αποτελεί µέρος
της εταιρικής µας φιλοσοφίας και του τρόπου µε τον οποίο λειτουργούµε καθηµερινά, σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής µας. 
Στο πλαίσιο της Υπεύθυνης Επιχειρηµατικής Λειτουργίας µας, περιλαµβάνεται η Υπεύθυνη ∆ιοίκηση που διέπεται από πολιτικές
και συστήµατα διοίκησης τα οποία εξασφαλίζουν την επιχειρησιακή µας συνέχεια (σελ. 20), το καλό εργασιακό περιβάλλον που 
προσφέρουµε στους ανθρώπους µας (σελ. 26) και η ανάπτυξη και η λειτουργία της αγοράς που µας καθιστά πρωτοπόρους
στην αντίληψη του κοινού (σελ. 32). 

Εργαζόµενοι

Ανάπτυξη &
Λειτουργία
της Αγοράς
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Υπεύθυνη ∆ιοίκηση

∆εσµευόµαστε απέναντι
στους Κοινωνικούς µας
Εταίρους 

6.1

Επιδιώκουµε να είµαστε η πρώτη επιλογή του πελάτη καλλιεργώντας µια αµοιβαία και ειλικρινή σχέση εµπιστοσύνης.
Θέλουµε ο πελάτης µας να µας κατατάσσει στην πρώτη θέση της «καρδιάς» του και να γνωρίζει ότι τηρούµε πάντα 
τις υποσχέσεις µας, ώστε να εδραιώνεται συνεχώς η σχέση εµπιστοσύνης που στοχεύουµε.

Αναγνωρίζουµε ότι, για να πετύχουµε το στόχο µας, θα πρέπει επίσης να προσφέρουµε προϊόντα και υπηρεσίες που να 
διακρίνονται για την ποιότητα, την πρωτοπορία και, ταυτόχρονα, τη φιλικότητα, αλλά και την ασφάλεια κατά τη χρήση τους. 
Θέλουµε οι πελάτες µας να αισθάνονται ότι τους υπολογίζουµε. Αναγνωρίζουµε ότι κάθε πελάτης είναι µοναδικός, µε 
διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες, ενώ η πλήρης και συνεχής ικανοποίησή του αποτελεί για εµάς πρωταρχικό στόχο.

∆εσµευόµαστε να ακούµε τον πελάτη και να εξασφαλίζουµε µε τη συµπεριφορά µας τη θετική εµπειρία του µε γρήγορη, 
φιλική, αξιόπιστη και ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση, σε κάθε επαφή του µαζί µας, είτε στο κατάστηµα είτε στο τηλεφωνικό 
κέντρο ή όπου αλλού αυτός επιλέγει. Σε κάθε περίπτωση, η εξυπηρέτηση του πελάτη µας «περνά» από τη δέσµευσή µας
για σεβασµό στην προσωπικότητα και στην ιδιαιτερότητά του. 

Σεβόµαστε τους ανθρώπους µας. Η επιτυχηµένη συνεργασία διοίκησης και εργαζοµένων προϋποθέτει την κατανόηση των ρόλων 
και των δύο πλευρών, καθώς και τον αµοιβαίο σεβασµό. Καλλιεργούµε κλίµα εµπιστοσύνης που προωθεί τον ανοικτό διάλογο, ευνοεί 
τις νέες ιδέες και συµβάλλει στην εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Σεβόµαστε τους ανθρώπους µας και δηµιουργούµε ένα 
εργασιακό περιβάλλον όπου κάθε εργαζόµενος γνωρίζει τι αναµένεται από αυτόν στην εργασία του, υποστηρίζεται στην ανάπτυξη 
των ικανοτήτων του και αντιµετωπίζεται µε σεβασµό και αξιοπρέπεια.

Φροντίζουµε για τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση κανόνων υγείας και ασφάλειας, µε στόχο την 
προστασία των εργαζοµένων, ενώ, παράλληλα, ενισχύουµε τη γνώση και την ετοιµότητά τους σε θέµατα αντιµετώπισης εκτάκτων 
συνθηκών. Καταδικάζουµε κάθε συµπεριφορά που µπορεί να θίξει την προσωπικότητα των εργαζοµένων. Απορρίπτουµε σε κάθε 
περίπτωση την εκµετάλλευση ή τη σεξουαλική παρενόχληση, τηρώντας, παράλληλα, τους νόµους και τους κώδικες συµπεριφοράς.

Είµαστε αξιοκρατικοί και αµερόληπτοι. Βασίζουµε τις σχέσεις µε τους εργαζοµένους στην αρχή της ίσης µεταχείρισης, δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα να αναπτύσσονται ανάλογα µε την απόδοση, τις ικανότητες και τις ανάγκες του Οµίλου. Αξιολογούµε τους 
εργαζοµένους µε τρόπο δίκαιο και συστηµατικό, και τους καθοδηγούµε, προκειµένου να επιτυγχάνουν τους στόχους τους και να 
αναπτύσσουν τις επαγγελµατικές τους δεξιότητες.      

Μεριµνούµε για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση των εργαζοµένων. Υποστηρίζουµε και καλλιεργούµε την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των ανθρώπων µας µέσα από συνεχή εκπαίδευση και επιµόρφωση. Παράλληλα, αποτυπώνουµε 
και αναλύουµε µε τρόπο συστηµατικό την άποψη των εργαζοµένων για το εργασιακό περιβάλλον, προκειµένου να εντοπίζουµε τα 
δυνατά µας σηµεία και τα σηµεία προς βελτίωση. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασµό µε τη στρατηγική του Οµίλου, αποτελούν τη βάση 
πάνω στην οποία αναπτύσσουµε πλάνα δράσης και στοχευµένες ενέργειες, για τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.

Σεβόµαστε τη διαφορετικότητα. Η διαφορετικότητα των µελών µιας κοινωνίας αντικατοπτρίζεται σε όλα τα επιµέρους κύτταρά 
της, ένα από τα οποία είναι και ο Όµιλός µας. Απασχολούµε σωστή αναλογία ανδρών και γυναικών, µικρότερων και µεγαλύτερων
σε ηλικία εργαζοµένων, καθώς και εργαζοµένων από διάφορες περιοχές. Μεριµνούµε για την αρµονική ένταξη ατόµων µε αναπηρία 
στο προσωπικό µας.

Επικοινωνούµε ανοικτά και συστηµατικά µε τους εργαζοµένους. Η συστηµατική ενηµέρωση και η αµφίδροµη επικοινωνία 
προάγουν τη διαφάνεια και συµβάλλουν στη διαµόρφωση συναντίληψης και κοινού προσανατολισµού, και στην ευθυγράµµιση 
για την επίτευξη κοινών στόχων. Η διάχυση των πληροφοριών προς όλα τα επίπεδα µέσα στην εταιρία, στον κατάλληλο χρόνο 
και µε τον κατάλληλο τρόπο, αποτελεί µέρος και όχηµα της επικοινωνιακής µας κουλτούρας.

Συνεργαζόµαστε αποτελεσµατικά και καλλιεργούµε πνεύµα οµαδικότητας. Συνεργαζόµαστε και υποστηρίζουµε ενεργά
το έργο της οµάδας. Επιδεικνύουµε σεβασµό στις διαφορετικές απόψεις και προωθούµε τον ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο για
την επίλυση των προβληµάτων. Χτίζουµε σχέσεις εµπιστοσύνης σε πνεύµα οµαδικότητας πέρα από το προσωπικό µας όφελος. 
Βασιζόµαστε ο ένας στον άλλον! Τηρούµε τις υποσχέσεις και τις δεσµεύσεις µας κατά τη συνεργασία, αποδεικνύοντας έµπρακτα
το σεβασµό που τρέφει ο ένας για τον άλλον.

Συµβάλλουµε στην κοινωνική, την τεχνολογική και την οικονοµική ανάπτυξη των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούµαστε. 
Επενδύουµε σε τηλεπικοινωνιακές υποδοµές, δηµιουργούµε ευκαιρίες εργασίας και αναπτύσσουµε προϊόντα και υπηρεσίες που 
συµβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Μέσα από πολύπλευρες κοινωνικές πρωτοβουλίες και δράσεις δίνουµε έµφαση στις 
ακόλουθες περιοχές:
 • στην προστασία και τη φροντίδα για το παιδί
  • στις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στις τεχνολογίες πληροφοριών
  • στην ίση πρόσβαση και την κοινωνική ένταξη ατόµων µε αναπηρία
  • στην ανακούφιση της κοινωνίας και του περιβάλλοντος από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών. 

Σεβόµαστε τους συνεργάτες µας. Συµπεριφερόµαστε στους συνεργάτες και τους προµηθευτές σε όλες τις χώρες στις οποίες 
δραστηριοποιούµαστε µε σεβασµό και διαφάνεια. ∆ίνουµε ίσες ευκαιρίες σε πιθανούς προµηθευτές να αποκτήσουν επαγγελµατική 
σχέση µε την COSMOTE, επιλέγοντάς τους µε αντικειµενικά κριτήρια. Οι συναλλαγές µας γίνονται µε δίκαιους και εύλογους όρους.

Αναµένουµε από τους συνεργάτες µας να εφαρµόζουν βέλτιστες πρακτικές επιχειρηµατικής ηθικής
και όχι µόνο να συµµορφώνονται µε τους νόµους και τους διεθνώς καθιερωµένους κανόνες, αλλά και να διαθέτουν
οι ίδιοι κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Ενθαρρύνουµε τον συνεχή, ειλικρινή και ανοικτό διάλογο µε όλα τα ΜΜΕ και τα ενηµερώνουµε ισότιµα,
υπεύθυνα και µε διαφάνεια, µε στόχο την έγκαιρη και αξιόπιστη ενηµέρωση του κοινού σχετικά
µε τις δραστηριότητες του Οµίλου µας.
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Οι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή οι εργαζόµενοι, οι πελάτες, οι προµηθευτές, οι φορείς, τα ΜΜΕ και, εν γένει, η κοινωνία, απαιτούν
διαφάνεια, αλλά και ενεργό συµµετοχή των σύγχρονων εταιριών στη βελτιστοποίηση του «κοινωνικού γίγνεσθαι»,
στη βιώσιµη ανάπτυξη της κοινωνίας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτόν, στην COSMOTE, δεσµευόµαστε 
απέναντι στους κοινωνικούς µας εταίρους να συνεχίσουµε να εφαρµόζουµε πολυδιάστατο µοντέλο Εταιρικής Ευθύνης, µε στόχο
το «ευ επιχειρείν» και την προσφορά στην εξυπηρέτηση των ευρύτερων κοινωνικών αναγκών.

COSMOTE

MME

Πελάτες

Εργαζόµενοι

ΚοινωνίαΣυνεργάτες-
Προµηθευτές

Κοινωνικοί Εταίροι COSMOTE
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Υπεύθυνη ∆ιοίκηση

∆εσµευόµαστε απέναντι
στους Κοινωνικούς µας
Εταίρους 

6.1

Επιδιώκουµε να είµαστε η πρώτη επιλογή του πελάτη καλλιεργώντας µια αµοιβαία και ειλικρινή σχέση εµπιστοσύνης.
Θέλουµε ο πελάτης µας να µας κατατάσσει στην πρώτη θέση της «καρδιάς» του και να γνωρίζει ότι τηρούµε πάντα 
τις υποσχέσεις µας, ώστε να εδραιώνεται συνεχώς η σχέση εµπιστοσύνης που στοχεύουµε.

Αναγνωρίζουµε ότι, για να πετύχουµε το στόχο µας, θα πρέπει επίσης να προσφέρουµε προϊόντα και υπηρεσίες που να 
διακρίνονται για την ποιότητα, την πρωτοπορία και, ταυτόχρονα, τη φιλικότητα, αλλά και την ασφάλεια κατά τη χρήση τους. 
Θέλουµε οι πελάτες µας να αισθάνονται ότι τους υπολογίζουµε. Αναγνωρίζουµε ότι κάθε πελάτης είναι µοναδικός, µε 
διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες, ενώ η πλήρης και συνεχής ικανοποίησή του αποτελεί για εµάς πρωταρχικό στόχο.

∆εσµευόµαστε να ακούµε τον πελάτη και να εξασφαλίζουµε µε τη συµπεριφορά µας τη θετική εµπειρία του µε γρήγορη, 
φιλική, αξιόπιστη και ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση, σε κάθε επαφή του µαζί µας, είτε στο κατάστηµα είτε στο τηλεφωνικό 
κέντρο ή όπου αλλού αυτός επιλέγει. Σε κάθε περίπτωση, η εξυπηρέτηση του πελάτη µας «περνά» από τη δέσµευσή µας
για σεβασµό στην προσωπικότητα και στην ιδιαιτερότητά του. 

Σεβόµαστε τους ανθρώπους µας. Η επιτυχηµένη συνεργασία διοίκησης και εργαζοµένων προϋποθέτει την κατανόηση των ρόλων 
και των δύο πλευρών, καθώς και τον αµοιβαίο σεβασµό. Καλλιεργούµε κλίµα εµπιστοσύνης που προωθεί τον ανοικτό διάλογο, ευνοεί 
τις νέες ιδέες και συµβάλλει στην εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Σεβόµαστε τους ανθρώπους µας και δηµιουργούµε ένα 
εργασιακό περιβάλλον όπου κάθε εργαζόµενος γνωρίζει τι αναµένεται από αυτόν στην εργασία του, υποστηρίζεται στην ανάπτυξη 
των ικανοτήτων του και αντιµετωπίζεται µε σεβασµό και αξιοπρέπεια.

Φροντίζουµε για τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση κανόνων υγείας και ασφάλειας, µε στόχο την 
προστασία των εργαζοµένων, ενώ, παράλληλα, ενισχύουµε τη γνώση και την ετοιµότητά τους σε θέµατα αντιµετώπισης εκτάκτων 
συνθηκών. Καταδικάζουµε κάθε συµπεριφορά που µπορεί να θίξει την προσωπικότητα των εργαζοµένων. Απορρίπτουµε σε κάθε 
περίπτωση την εκµετάλλευση ή τη σεξουαλική παρενόχληση, τηρώντας, παράλληλα, τους νόµους και τους κώδικες συµπεριφοράς.

Είµαστε αξιοκρατικοί και αµερόληπτοι. Βασίζουµε τις σχέσεις µε τους εργαζοµένους στην αρχή της ίσης µεταχείρισης, δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα να αναπτύσσονται ανάλογα µε την απόδοση, τις ικανότητες και τις ανάγκες του Οµίλου. Αξιολογούµε τους 
εργαζοµένους µε τρόπο δίκαιο και συστηµατικό, και τους καθοδηγούµε, προκειµένου να επιτυγχάνουν τους στόχους τους και να 
αναπτύσσουν τις επαγγελµατικές τους δεξιότητες.      

Μεριµνούµε για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση των εργαζοµένων. Υποστηρίζουµε και καλλιεργούµε την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των ανθρώπων µας µέσα από συνεχή εκπαίδευση και επιµόρφωση. Παράλληλα, αποτυπώνουµε 
και αναλύουµε µε τρόπο συστηµατικό την άποψη των εργαζοµένων για το εργασιακό περιβάλλον, προκειµένου να εντοπίζουµε τα 
δυνατά µας σηµεία και τα σηµεία προς βελτίωση. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασµό µε τη στρατηγική του Οµίλου, αποτελούν τη βάση 
πάνω στην οποία αναπτύσσουµε πλάνα δράσης και στοχευµένες ενέργειες, για τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.

Σεβόµαστε τη διαφορετικότητα. Η διαφορετικότητα των µελών µιας κοινωνίας αντικατοπτρίζεται σε όλα τα επιµέρους κύτταρά 
της, ένα από τα οποία είναι και ο Όµιλός µας. Απασχολούµε σωστή αναλογία ανδρών και γυναικών, µικρότερων και µεγαλύτερων
σε ηλικία εργαζοµένων, καθώς και εργαζοµένων από διάφορες περιοχές. Μεριµνούµε για την αρµονική ένταξη ατόµων µε αναπηρία 
στο προσωπικό µας.

Επικοινωνούµε ανοικτά και συστηµατικά µε τους εργαζοµένους. Η συστηµατική ενηµέρωση και η αµφίδροµη επικοινωνία 
προάγουν τη διαφάνεια και συµβάλλουν στη διαµόρφωση συναντίληψης και κοινού προσανατολισµού, και στην ευθυγράµµιση 
για την επίτευξη κοινών στόχων. Η διάχυση των πληροφοριών προς όλα τα επίπεδα µέσα στην εταιρία, στον κατάλληλο χρόνο 
και µε τον κατάλληλο τρόπο, αποτελεί µέρος και όχηµα της επικοινωνιακής µας κουλτούρας.

Συνεργαζόµαστε αποτελεσµατικά και καλλιεργούµε πνεύµα οµαδικότητας. Συνεργαζόµαστε και υποστηρίζουµε ενεργά
το έργο της οµάδας. Επιδεικνύουµε σεβασµό στις διαφορετικές απόψεις και προωθούµε τον ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο για
την επίλυση των προβληµάτων. Χτίζουµε σχέσεις εµπιστοσύνης σε πνεύµα οµαδικότητας πέρα από το προσωπικό µας όφελος. 
Βασιζόµαστε ο ένας στον άλλον! Τηρούµε τις υποσχέσεις και τις δεσµεύσεις µας κατά τη συνεργασία, αποδεικνύοντας έµπρακτα
το σεβασµό που τρέφει ο ένας για τον άλλον.

Συµβάλλουµε στην κοινωνική, την τεχνολογική και την οικονοµική ανάπτυξη των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούµαστε. 
Επενδύουµε σε τηλεπικοινωνιακές υποδοµές, δηµιουργούµε ευκαιρίες εργασίας και αναπτύσσουµε προϊόντα και υπηρεσίες που 
συµβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Μέσα από πολύπλευρες κοινωνικές πρωτοβουλίες και δράσεις δίνουµε έµφαση στις 
ακόλουθες περιοχές:
 • στην προστασία και τη φροντίδα για το παιδί
  • στις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στις τεχνολογίες πληροφοριών
  • στην ίση πρόσβαση και την κοινωνική ένταξη ατόµων µε αναπηρία
  • στην ανακούφιση της κοινωνίας και του περιβάλλοντος από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών. 

Σεβόµαστε τους συνεργάτες µας. Συµπεριφερόµαστε στους συνεργάτες και τους προµηθευτές σε όλες τις χώρες στις οποίες 
δραστηριοποιούµαστε µε σεβασµό και διαφάνεια. ∆ίνουµε ίσες ευκαιρίες σε πιθανούς προµηθευτές να αποκτήσουν επαγγελµατική 
σχέση µε την COSMOTE, επιλέγοντάς τους µε αντικειµενικά κριτήρια. Οι συναλλαγές µας γίνονται µε δίκαιους και εύλογους όρους.

Αναµένουµε από τους συνεργάτες µας να εφαρµόζουν βέλτιστες πρακτικές επιχειρηµατικής ηθικής
και όχι µόνο να συµµορφώνονται µε τους νόµους και τους διεθνώς καθιερωµένους κανόνες, αλλά και να διαθέτουν
οι ίδιοι κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Ενθαρρύνουµε τον συνεχή, ειλικρινή και ανοικτό διάλογο µε όλα τα ΜΜΕ και τα ενηµερώνουµε ισότιµα,
υπεύθυνα και µε διαφάνεια, µε στόχο την έγκαιρη και αξιόπιστη ενηµέρωση του κοινού σχετικά
µε τις δραστηριότητες του Οµίλου µας.
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Οι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή οι εργαζόµενοι, οι πελάτες, οι προµηθευτές, οι φορείς, τα ΜΜΕ και, εν γένει, η κοινωνία, απαιτούν
διαφάνεια, αλλά και ενεργό συµµετοχή των σύγχρονων εταιριών στη βελτιστοποίηση του «κοινωνικού γίγνεσθαι»,
στη βιώσιµη ανάπτυξη της κοινωνίας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτόν, στην COSMOTE, δεσµευόµαστε 
απέναντι στους κοινωνικούς µας εταίρους να συνεχίσουµε να εφαρµόζουµε πολυδιάστατο µοντέλο Εταιρικής Ευθύνης, µε στόχο
το «ευ επιχειρείν» και την προσφορά στην εξυπηρέτηση των ευρύτερων κοινωνικών αναγκών.

COSMOTE

MME

Πελάτες

Εργαζόµενοι

ΚοινωνίαΣυνεργάτες-
Προµηθευτές

Κοινωνικοί Εταίροι COSMOTE
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Στην COSMOTE πιστεύουµε ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δηµιουργεί αξία για την εταιρία. Εναρµονίζεται πλήρως µε
τις επιχειρηµατικές µας αξίες, τις πολιτικές και τη διακυβέρνηση που υιοθετούµε στην επιχειρηµατική µας πρακτική. Αποτελεί µέρος 
της εταιρικής µας φιλοσοφίας και του τρόπου µε τον οποίο λειτουργούµε καθηµερινά.

Οι υπεύθυνες επιχειρηµατικές πρακτικές σε όλο το εύρος των δράσεών µας έχουν γίνει αναπόσπαστο τµήµα των στρατηγικών στόχων
και πρακτικών της εταιρίας.

Τα βασικά συλλογικά όργανα διοίκησης της COSMOTE, σύµφωνα µε τον Κ.Ν. 2190/20 περί ανωνύµων εταιριών, είναι η Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέµα που αφορά στη 
διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση και τη διάθεση της περιουσίας της, και, γενικά, την επιδίωξη του σκοπού της. Αποτελείται από εννέα (9) 
µέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πλαισιώνεται και υποστηρίζεται στη λειτουργία 
του από Επιτροπές. Η Επιτροπή Ελέγχου υποστηρίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε σχέση µε τη συµµόρφωση της εταιρίας µε τους 
ισχύοντες νόµους και κανονισµούς, την πληρότητα και την ορθότητα των οικονοµικών καταστάσεων που δηµοσιεύονται,
την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων ελέγχου της εταιρίας, την ανεξαρτησία και τα προσόντα των εξωτερικών ελεγκτών της 
εταιρίας, καθώς και τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας. Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου προβαίνουν ετησίως σε αξιολόγηση 
του έργου της και παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η ∆οµή της Οργάνωσης της εταιρίας µας 
απεικονίζεται στο σχήµα που ακολουθεί.

Θέλοντας η καθηµερινή µας πρακτική να διαφυλάσσει
τα συµφέροντα των µετόχων των εταιριών του Οµίλου µας, 
έχουµε υιοθετήσει κώδικες/κανονισµούς/πολιτικές που 
εφαρµόζονται από όλους τους εργαζοµένους, στελέχη και µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για να µπορούµε να αποφεύγουµε
τη σύγκρουση συµφερόντων. Ειδικότερα, έχουµε υιοθετήσει:

• Κώδικα Συµπεριφοράς Οµίλου COSMOTE.  

• Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, Εσωτερικό Κανονισµό  
 Προσωπικού και Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.

• Κώδικα Hθικής Αγοράς.

• Πολιτική κατά της ∆ωροδοκίας.

• Πολιτική αποδοχής επιχειρηµατικών δώρων.

• Πολιτική διαχείρισης αναφορών και καταγγελιών για
 λογιστικά θέµατα ή θέµατα εσωτερικών λογιστικών
 και οικονοµικών ελέγχων.

Στην εταιρική ιστοσελίδα «www.cosmote.gr» και 
«www.cosmote.com», στο πεδίο Ενηµέρωση Επενδυτών/ Εταιρική 
∆ιακυβέρνηση, υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε τον 
Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, τον Κώδικα Συµπεριφοράς 
του Οµίλου COSMOTE, την πολιτική διαχείρισης αναφορών
και καταγγελιών για λογιστικά θέµατα ή θέµατα εσωτερικών 
λογιστικών και οικονοµικών ελέγχων, την πολιτική κατά
της δωροδοκίας και το ισχύον καταστατικό της εταιρίας.

Οι Επιχειρηµατικές µας Αρχές
• Αναπτύσσουµε τις επιχειρηµατικές µας δραστηριότητες µε ειλικρίνεια, σεβασµό και ακεραιότητα.
• Σεβόµαστε τους νόµους και υιοθετούµε αρχές επιχειρηµατικής ηθικής.
•  Είµαστε δηµιουργικοί και πρωτοπόροι γιατί θέλουµε να ξεχωρίζουµε. 
•  Συνεργαζόµαστε µεταξύ µας και καλλιεργούµε πνεύµα οµαδικότητας.
•  Τηρούµε τις υποσχέσεις µας και είµαστε ειλικρινείς.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
και Οργανωτική ∆οµή

• Στην COSMOTE, από το 2004 λειτουργεί Τµήµα 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

• Σηµαντική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση 
της εναρµόνισης όλων των λειτουργιών της εταιρίας 
µε πρακτικές και πολιτικές Κοινωνικής Ευθύνης 
αποτέλεσε η δηµιουργία Οµάδας Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης, στις αρχές του 2006, µε εκπροσώπους από 
όλες τις λειτουργικές µονάδες της εταιρίας, 
µε διπλό στόχο: 

α) την ενσωµάτωση των αρχών Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης σε βασικούς τοµείς της επιχείρησης, και

β) τη συστηµατική ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων 
σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα.

• Στο ίδιο πλαίσιο λειτουργούν και οι ακόλουθες 
διατµηµατικές οµάδες:

α) Επιτροπή και Οµάδα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, 
αρµόδια για τη διασφάλιση της εφαρµογής 
περιβαλλοντικών πολιτικών.

β) Επιτροπή και Οµάδα Επιχειρησιακής Συνέχειας, 
αρµόδια για το σχεδιασµό και την υλοποίηση του 
πλάνου Επιχειρησιακής Συνέχειας.

γ) Επιτροπή και Οµάδα Υγείας και Ασφάλειας, αρµόδια 
για την εφαρµογή και την υλοποίηση πολιτικών 
και διαδικασιών υγείας και ασφάλειας 
στους χώρους εργασίας.

«∆εν ανεχόµαστε το χρηµατισµό, τη διαφθορά και τη 
δωροδοκία.» Στο ανωτέρω απόσπασµα από τον Κώδικα 
Συµπεριφοράς συνοψίζεται η φιλοσοφία µας σχετικά µε 
τη διαφθορά στην καθηµερινή πρακτική κατά την άσκηση 
της επιχειρηµατικής µας δραστηριότητας. Η σχετική πολιτική 
γνωστοποιείται σε κάθε νεοπροσλαµβανόµενο και είναι 
αναρτηµένη στο εσωτερικό διαδίκτυο, προκειµένου να είναι 
προσβάσιµη σε όλους. 

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, κατά τον έλεγχο 
δραστηριοτήτων ή/και επιχειρησιακών µονάδων, προβαίνει 
σε αξιολόγηση των κινδύνων, λαµβάνοντας υπόψη εκτός 
των άλλων και τον κίνδυνο διαφθοράς σε σχέση µε την 
ελεγχόµενη δραστηριότητα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 
της αξιολόγησης, η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εξετάζει 
την ύπαρξη και την τήρηση σηµείων ελέγχου για την 
αποτροπή ή τον έγκαιρο εντοπισµό σχετικών περιστατικών. 

Επίσης, η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, κατά τον ετήσιο 
έλεγχο συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία Sarbanes-Oxley,  
εξετάζει και επισκοπεί τα σηµεία ελέγχου που έχει θεσπίσει 
η διοίκηση και σχετίζονται µε τη λειτουργία της εταιρίας 
συνολικά, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, πολιτικών 
για την αντιµετώπιση της δωροδοκίας, και για την αναφορά 
και την καταγγελία από κάθε ενδιαφερόµενο σχετικών 
περιστατικών.  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου 
(Απαρτιζόµενη από 4 µέλη του ∆.Σ.)

∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Γενική Τεχνική ∆ιεύθυνση

Επιτροπή Αµοιβών & ∆ιορισµού Ανώτατων
Στελεχών (Απαρτιζόµενη από 3 µέλη του ∆.Σ.)

Συµβούλιο ∆ιοίκησης COSMOTE (Απαρτιζόµενο από τον
Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, τους Γενικούς ∆ιευθυντές,
τον Νοµικό Σύµβουλο, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΑΒΕΕ & τον ∆ιευθυντή Ανθρώπινου ∆υναµικού)

Νοµικός Σύµβουλος – Γενική ∆ιεύθυνση
Ανταγωνισµού Νοµικών Υπηρεσιών &
Ρυθµιστικών ΘεµάτωνΣυµβούλιο ∆ιοίκησης Οµίλου COSMOTE (Απαρτιζόµενο από

το Συµβούλιο ∆ιοίκησης COSMOTE Ελλάδας & τους ∆ιευθύνοντες 
Συµβούλους Θυγατρικών Εταιριών)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τµήµα Εταιρικών
Ανακοινώσεων

Τµήµα Εξυπηρέτησης 
Μετόχων∆ιεύθυνση

Κατασκευών

∆ιεύθυνση Λειτουργίας
& Συντήρησης

∆ιεύθυνση ∆ικτύου
Πρόσβασης &
Μετάδοσης

∆ιεύθυνση ∆ικτύου 
Μεταγωγής &
Υπηρεσιών

∆ιεύθυνση Συστηµάτων
∆ικτύου & Νέων 
Τεχνολογιών

∆ιεύθυνση Λογιστικών 
Υπηρεσιών

∆ιεύθυνση Χρηµατο-
οικονοµικών Ροών

∆ιεύθυνση Οικονοµικού 
Προγραµµατισµού

∆ιεύθυνση Επενδυτικών
Σχέσεων & Στρατηγικής
Ανάπτυξης

Γενική Οικονοµική ∆ιεύθυνση Γενική Εµπορική ∆ιεύθυνση

∆ιεύθυνση Πωλήσεων

∆ιεύθυνση
Εξυπηρέτησης Πελατών

∆ιεύθυνση CRM & Εµπο-
ρικού Προγραµµατισµού

∆ιεύθυνση Marketing

∆ιεύθυνση Προϊόντων
& Υπηρεσιών

∆ιεύθυνση Προµηθειών

∆ιεύθυνση 
Πληροφορικής

∆ιεύθυνση Συντονισµού
Θεµάτων ΙΤ Οµίλου 
COSMOTE

Γενική ∆ιεύθυνση Λειτουργιών &
Συστηµάτων Πληροφορικής

∆ιεύθυνση
Ανθρώπινου ∆υναµικού

∆ιεύθυνση Εταιρικών 
Σχέσεων

∆ιεύθυνση Ασφάλειας
Πληρ/ριών & Πρόληψης
Τηλ/κής Απάτης

Στην COSMOTE αναγνωρίζουµε ότι τόσο η 
διασφάλιση της µακροπρόθεσµης ανάπτυξής µας
όσο και η διαφύλαξη των συµφερόντων των 
κοινωνικών µας εταίρων εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό 
από την τήρηση κοινά αποδεκτών αρχών 
επιχειρηµατικής ηθικής και συµπεριφοράς της 
∆ιοίκησης και των εργαζοµένων του Οµίλου.

Η συµπεριφορά καθενός από εµάς και ο τρόπος 
εργασίας του συµβάλλουν στη διαµόρφωση της 
εταιρικής µας κουλτούρας. Για το λόγο αυτόν, 
υιοθετήσαµε Κώδικα Συµπεριφοράς, ο οποίος 
αποτελεί τη διακήρυξη των αξιών και των αρχών µας, 
και ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο η διοίκηση και οι 
εργαζόµενοι του Οµίλου της COSMOTE οφείλουν να 
συµπεριφέρονται σε καθηµερινή βάση όπου κι αν 
δραστηριοποιούνται.

Κώδικας Συµπεριφοράς
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Στην COSMOTE πιστεύουµε ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δηµιουργεί αξία για την εταιρία. Εναρµονίζεται πλήρως µε
τις επιχειρηµατικές µας αξίες, τις πολιτικές και τη διακυβέρνηση που υιοθετούµε στην επιχειρηµατική µας πρακτική. Αποτελεί µέρος 
της εταιρικής µας φιλοσοφίας και του τρόπου µε τον οποίο λειτουργούµε καθηµερινά.

Οι υπεύθυνες επιχειρηµατικές πρακτικές σε όλο το εύρος των δράσεών µας έχουν γίνει αναπόσπαστο τµήµα των στρατηγικών στόχων
και πρακτικών της εταιρίας.

Τα βασικά συλλογικά όργανα διοίκησης της COSMOTE, σύµφωνα µε τον Κ.Ν. 2190/20 περί ανωνύµων εταιριών, είναι η Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέµα που αφορά στη 
διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση και τη διάθεση της περιουσίας της, και, γενικά, την επιδίωξη του σκοπού της. Αποτελείται από εννέα (9) 
µέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πλαισιώνεται και υποστηρίζεται στη λειτουργία 
του από Επιτροπές. Η Επιτροπή Ελέγχου υποστηρίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε σχέση µε τη συµµόρφωση της εταιρίας µε τους 
ισχύοντες νόµους και κανονισµούς, την πληρότητα και την ορθότητα των οικονοµικών καταστάσεων που δηµοσιεύονται,
την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων ελέγχου της εταιρίας, την ανεξαρτησία και τα προσόντα των εξωτερικών ελεγκτών της 
εταιρίας, καθώς και τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας. Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου προβαίνουν ετησίως σε αξιολόγηση 
του έργου της και παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η ∆οµή της Οργάνωσης της εταιρίας µας 
απεικονίζεται στο σχήµα που ακολουθεί.

Θέλοντας η καθηµερινή µας πρακτική να διαφυλάσσει
τα συµφέροντα των µετόχων των εταιριών του Οµίλου µας, 
έχουµε υιοθετήσει κώδικες/κανονισµούς/πολιτικές που 
εφαρµόζονται από όλους τους εργαζοµένους, στελέχη και µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για να µπορούµε να αποφεύγουµε
τη σύγκρουση συµφερόντων. Ειδικότερα, έχουµε υιοθετήσει:

• Κώδικα Συµπεριφοράς Οµίλου COSMOTE.  

• Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, Εσωτερικό Κανονισµό  
 Προσωπικού και Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.

• Κώδικα Hθικής Αγοράς.

• Πολιτική κατά της ∆ωροδοκίας.

• Πολιτική αποδοχής επιχειρηµατικών δώρων.

• Πολιτική διαχείρισης αναφορών και καταγγελιών για
 λογιστικά θέµατα ή θέµατα εσωτερικών λογιστικών
 και οικονοµικών ελέγχων.

Στην εταιρική ιστοσελίδα «www.cosmote.gr» και 
«www.cosmote.com», στο πεδίο Ενηµέρωση Επενδυτών/ Εταιρική 
∆ιακυβέρνηση, υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε τον 
Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, τον Κώδικα Συµπεριφοράς 
του Οµίλου COSMOTE, την πολιτική διαχείρισης αναφορών
και καταγγελιών για λογιστικά θέµατα ή θέµατα εσωτερικών 
λογιστικών και οικονοµικών ελέγχων, την πολιτική κατά
της δωροδοκίας και το ισχύον καταστατικό της εταιρίας.

Οι Επιχειρηµατικές µας Αρχές
• Αναπτύσσουµε τις επιχειρηµατικές µας δραστηριότητες µε ειλικρίνεια, σεβασµό και ακεραιότητα.
• Σεβόµαστε τους νόµους και υιοθετούµε αρχές επιχειρηµατικής ηθικής.
•  Είµαστε δηµιουργικοί και πρωτοπόροι γιατί θέλουµε να ξεχωρίζουµε. 
•  Συνεργαζόµαστε µεταξύ µας και καλλιεργούµε πνεύµα οµαδικότητας.
•  Τηρούµε τις υποσχέσεις µας και είµαστε ειλικρινείς.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
και Οργανωτική ∆οµή

• Στην COSMOTE, από το 2004 λειτουργεί Τµήµα 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

• Σηµαντική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση 
της εναρµόνισης όλων των λειτουργιών της εταιρίας 
µε πρακτικές και πολιτικές Κοινωνικής Ευθύνης 
αποτέλεσε η δηµιουργία Οµάδας Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης, στις αρχές του 2006, µε εκπροσώπους από 
όλες τις λειτουργικές µονάδες της εταιρίας, 
µε διπλό στόχο: 

α) την ενσωµάτωση των αρχών Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης σε βασικούς τοµείς της επιχείρησης, και

β) τη συστηµατική ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων 
σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα.

• Στο ίδιο πλαίσιο λειτουργούν και οι ακόλουθες 
διατµηµατικές οµάδες:

α) Επιτροπή και Οµάδα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, 
αρµόδια για τη διασφάλιση της εφαρµογής 
περιβαλλοντικών πολιτικών.

β) Επιτροπή και Οµάδα Επιχειρησιακής Συνέχειας, 
αρµόδια για το σχεδιασµό και την υλοποίηση του 
πλάνου Επιχειρησιακής Συνέχειας.

γ) Επιτροπή και Οµάδα Υγείας και Ασφάλειας, αρµόδια 
για την εφαρµογή και την υλοποίηση πολιτικών 
και διαδικασιών υγείας και ασφάλειας 
στους χώρους εργασίας.

«∆εν ανεχόµαστε το χρηµατισµό, τη διαφθορά και τη 
δωροδοκία.» Στο ανωτέρω απόσπασµα από τον Κώδικα 
Συµπεριφοράς συνοψίζεται η φιλοσοφία µας σχετικά µε 
τη διαφθορά στην καθηµερινή πρακτική κατά την άσκηση 
της επιχειρηµατικής µας δραστηριότητας. Η σχετική πολιτική 
γνωστοποιείται σε κάθε νεοπροσλαµβανόµενο και είναι 
αναρτηµένη στο εσωτερικό διαδίκτυο, προκειµένου να είναι 
προσβάσιµη σε όλους. 

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, κατά τον έλεγχο 
δραστηριοτήτων ή/και επιχειρησιακών µονάδων, προβαίνει 
σε αξιολόγηση των κινδύνων, λαµβάνοντας υπόψη εκτός 
των άλλων και τον κίνδυνο διαφθοράς σε σχέση µε την 
ελεγχόµενη δραστηριότητα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 
της αξιολόγησης, η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εξετάζει 
την ύπαρξη και την τήρηση σηµείων ελέγχου για την 
αποτροπή ή τον έγκαιρο εντοπισµό σχετικών περιστατικών. 

Επίσης, η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, κατά τον ετήσιο 
έλεγχο συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία Sarbanes-Oxley,  
εξετάζει και επισκοπεί τα σηµεία ελέγχου που έχει θεσπίσει 
η διοίκηση και σχετίζονται µε τη λειτουργία της εταιρίας 
συνολικά, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, πολιτικών 
για την αντιµετώπιση της δωροδοκίας, και για την αναφορά 
και την καταγγελία από κάθε ενδιαφερόµενο σχετικών 
περιστατικών.  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου 
(Απαρτιζόµενη από 4 µέλη του ∆.Σ.)

∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Γενική Τεχνική ∆ιεύθυνση

Επιτροπή Αµοιβών & ∆ιορισµού Ανώτατων
Στελεχών (Απαρτιζόµενη από 3 µέλη του ∆.Σ.)

Συµβούλιο ∆ιοίκησης COSMOTE (Απαρτιζόµενο από τον
Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, τους Γενικούς ∆ιευθυντές,
τον Νοµικό Σύµβουλο, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΑΒΕΕ & τον ∆ιευθυντή Ανθρώπινου ∆υναµικού)

Νοµικός Σύµβουλος – Γενική ∆ιεύθυνση
Ανταγωνισµού Νοµικών Υπηρεσιών &
Ρυθµιστικών ΘεµάτωνΣυµβούλιο ∆ιοίκησης Οµίλου COSMOTE (Απαρτιζόµενο από

το Συµβούλιο ∆ιοίκησης COSMOTE Ελλάδας & τους ∆ιευθύνοντες 
Συµβούλους Θυγατρικών Εταιριών)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τµήµα Εταιρικών
Ανακοινώσεων

Τµήµα Εξυπηρέτησης 
Μετόχων∆ιεύθυνση

Κατασκευών

∆ιεύθυνση Λειτουργίας
& Συντήρησης

∆ιεύθυνση ∆ικτύου
Πρόσβασης &
Μετάδοσης

∆ιεύθυνση ∆ικτύου 
Μεταγωγής &
Υπηρεσιών

∆ιεύθυνση Συστηµάτων
∆ικτύου & Νέων 
Τεχνολογιών

∆ιεύθυνση Λογιστικών 
Υπηρεσιών

∆ιεύθυνση Χρηµατο-
οικονοµικών Ροών

∆ιεύθυνση Οικονοµικού 
Προγραµµατισµού

∆ιεύθυνση Επενδυτικών
Σχέσεων & Στρατηγικής
Ανάπτυξης

Γενική Οικονοµική ∆ιεύθυνση Γενική Εµπορική ∆ιεύθυνση

∆ιεύθυνση Πωλήσεων

∆ιεύθυνση
Εξυπηρέτησης Πελατών

∆ιεύθυνση CRM & Εµπο-
ρικού Προγραµµατισµού

∆ιεύθυνση Marketing

∆ιεύθυνση Προϊόντων
& Υπηρεσιών

∆ιεύθυνση Προµηθειών

∆ιεύθυνση 
Πληροφορικής

∆ιεύθυνση Συντονισµού
Θεµάτων ΙΤ Οµίλου 
COSMOTE

Γενική ∆ιεύθυνση Λειτουργιών &
Συστηµάτων Πληροφορικής

∆ιεύθυνση
Ανθρώπινου ∆υναµικού

∆ιεύθυνση Εταιρικών 
Σχέσεων

∆ιεύθυνση Ασφάλειας
Πληρ/ριών & Πρόληψης
Τηλ/κής Απάτης

Στην COSMOTE αναγνωρίζουµε ότι τόσο η 
διασφάλιση της µακροπρόθεσµης ανάπτυξής µας
όσο και η διαφύλαξη των συµφερόντων των 
κοινωνικών µας εταίρων εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό 
από την τήρηση κοινά αποδεκτών αρχών 
επιχειρηµατικής ηθικής και συµπεριφοράς της 
∆ιοίκησης και των εργαζοµένων του Οµίλου.

Η συµπεριφορά καθενός από εµάς και ο τρόπος 
εργασίας του συµβάλλουν στη διαµόρφωση της 
εταιρικής µας κουλτούρας. Για το λόγο αυτόν, 
υιοθετήσαµε Κώδικα Συµπεριφοράς, ο οποίος 
αποτελεί τη διακήρυξη των αξιών και των αρχών µας, 
και ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο η διοίκηση και οι 
εργαζόµενοι του Οµίλου της COSMOTE οφείλουν να 
συµπεριφέρονται σε καθηµερινή βάση όπου κι αν 
δραστηριοποιούνται.

Κώδικας Συµπεριφοράς
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Η διαχείριση κινδύνων (Risk Management) για την COSMOTE 
είναι άµεσα συνδεδεµένη µε όλες τις εκφάνσεις των 
δραστηριοτήτων της, από το σχεδιασµό νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών, το σχεδιασµό και την κατασκευή των υποδοµών της, 
την οικονοµική διαχείριση/διοίκηση, την εµπορική στρατηγική, 
την ασφάλεια των πληροφοριών, των υποδοµών και των χώρων, 
µέχρι την περιβαλλοντική διαχείριση των δραστηριοτήτων της, 
την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας του προσωπικού της 
και την επιχειρηµατική της συνέχεια. Για το σκοπό αυτόν, όλες 
οι οργανωτικές µονάδες, ανάλογα µε το έργο τους, αναγνωρίζουν 
και αξιολογούν τους πιθανούς κινδύνους και αναπτύσσουν 
στρατηγικές αποφυγής, µείωσης ή αποδοχής των κινδύνων που 
ελλοχεύουν, ώστε να επιτευχθούν στο ακέραιο οι στρατηγικοί 
στόχοι της ∆ιοίκησης. 

Το παραπάνω πλαίσιο παρακολουθείται για την εφαρµογή και 
αναθεωρείται από τη διοίκηση της εταιρίας, καθώς και από 
την Επιτροπή Ελέγχου και τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 
µέσω των αναφορών της.

Οι στόχοι µας για το 2008, ανάµεσα σε άλλα, περιλαµβάνουν 
τα παρακάτω:

• Ευθυγράµµιση του προγράµµατος επιχειρησιακής  
 συνέχειας µε το πρότυπο BS25999
• Υλοποίηση ενός πλήρους συστήµατος διοίκησης  
 επιχειρησιακής συνέχειας
• Έκδοση της επίσηµης πολιτικής επιχειρησιακής   
 συνέχειας του Οµίλου COSMOTE
• Στοχευόµενες εκπαιδεύσεις, δοκιµές και προγράµµατα  
 ενηµέρωσης προσωπικού

Έχουµε ξεκινήσει, από τις αρχές του 2007, να παρακολουθούµε 
µε δείκτες αξιολόγησης κάθε παράµετρο που επιδρά στη 
διαµόρφωση του περιβαλλοντικού µας αποτυπώµατος. Αυτή 
η προσπάθεια έχει ξεκινήσει από την COSMOTE στην Ελλάδα,
για να αναπτυχθεί στη συνέχεια και στις θυγατρικές µας.

Η απόφαση της διοίκησης να ακολουθήσουµε τους δείκτες 
αξιολόγησης του GRI όσον αφορά την περιβαλλοντική µας 
επίδραση, καθώς και η τοποθέτηση στελέχους υπεύθυνου για
τα  περιβαλλοντικά ζητηµάτα στο τµήµα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης της εταιρίας µας, καταδεικνύει τη δέσµευση της 
διοίκησης στον περιορισµό της περιβαλλοντικής µας επίδρασης. 
Αναλυτικά στοιχεία για την επίδραση της επιχειρηµατικής µας 
δραστηριότητας στο περιβάλλον µπορείτε να δείτε στο  
κεφάλαιο σελ. 36.

Παρακολουθούµε έρευνες που διεξάγονται από ανεξάρτητους 
φορείς σχετικά µε τις αντιλήψεις του κοινού για το προφίλ της 
COSMOTE, ως υπεύθυνου κοινωνικά εταίρου στις χώρες 
δραστηριοποίησής της. Ειδικότερα:

• Το 2007, βάσει της έρευνας «Κοινωνικό Βαρόµετρο A.S.B.I.», 
η COSMOTE καταγράφεται ως η τρίτη πιο κοινωνικά 
υπεύθυνη εταιρία στην ελληνική αγορά και ως η πρώτη 
στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών

• Στο πλαίσιο του θεσµού «Accountability Rating» που 
εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2007, 
η COSMOTE βρέθηκε στην 6η θέση, στην κατάταξη 
Εταιρικής Υπευθυνότητας

• Με στόχο το διάλογο και τη συνεχή επαφή µε τους 
κοινωνικούς εταίρους µας (stakeholders), καθώς και τη 
συνεχή παρακολούθηση των κρίσιµων ζητηµάτων που τους 
απασχολούν, διεξάγουµε σειρά ειδικών ερευνών που αφορούν 
τόσο τη γενικότερη αντίληψη του κοινού σε κρίσιµα 
κοινωνικά-περιβαλλοντικά ζητήµατα όσο και το τι αυτοί 
αναµένουν από τις επιχειρήσεις να πράξουν

Κατά τη διάρκεια του 2007, πραγµατοποιήσαµε τις παρακάτω 
έρευνες, µε στόχο να λάβουµε υπόψη µας τις απόψεις του 
κοινού, στη διαµόρφωση προγραµµάτων που αφορούν το 
περιβάλλον και την ενηµέρωση των γονέων σχετικά µε την 
κινητή τηλεφωνία και την ασφαλή χρήση των υπηρεσιών της. 
Ειδικότερα, υλοποιήσαµε:
   

• Ποιοτική έρευνα αγοράς για την αντίληψη του κοινού σχετικά 
µε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα 
της ανακύκλωσης

• Ποιοτική έρευνα αγοράς σχετικά µε την αντίληψη µαθητών, 
γονέων και καθηγητών µέσης εκπαίδευσης σχετικά µε την 
ασφαλή χρήση του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας 
από παιδιά και εφήβους

Στην COSMOTE έχουµε αναπτύξει Συστήµατα ∆ιοίκησης, 
τα οποία είναι πιστοποιηµένα από έγκριτους οργανισµούς 
και µας βοηθούν να διαχειριζόµαστε µε συστηµατικό τρόπο 
την επιχειρηµατική µας λειτουργία. 

Το τρίπτυχο της συστηµατικής προσέγγισής µας είναι 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ. 

• ISO 9001:2000: Μόλις τρία χρόνια από την έναρξη της 
εµπορικής λειτουργίας µας, πιστοποιηθήκαµε µε το ISO 
9001:94 στους τοµείς της Εξυπηρέτησης Πελατών και 
∆ιαχείρισης των προµηθευτών/συνεργατών, διασφαλίζοντας 
έτσι δύο από τα πολυτιµότερα κεφάλαιά µας: τους πελάτες 
και τους µετόχους µας. Εν συνεχεία, η προσπάθεια για 
συνεχή βελτίωση µάς οδήγησε στην πιστοποίηση όλων των 
δραστηριοτήτων των τεχνικών διευθύνσεων, προσθέτοντας 
στο πεδίο εφαρµογής του πιστοποιητικού της θέµατα όπως 
ο σχεδιασµός, η υλοποίηση, η λειτουργία και η συντήρηση 
του τηλεπικοινωνιακού µας δικτύου, καθώς και η λειτουργία 
και η συντήρηση των συστηµάτων των υπηρεσιών µας. 
Στη συνέχεια, πιστοποιήθηκαν εκ νέου οι ανωτέρω 
δραστηριότητες σύµφωνα µε το ISO 9001:2000, µε ισχύ έως 
και το 2009. Οι παραπάνω πιστοποιήσεις πραγµατοποιήθηκαν 
από τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 
(Αρ. Πιστοποιητικού 02.23.01/343.22.)

• ISO 14001:2004: Η ευαισθησία µας για το περιβάλλον  
επισφραγίστηκε µε την πιστοποίηση για το σύνολο της  
λειτουργίας µας σύµφωνα µε το ISO 14001:2004, από τον  
παγκόσµιας εµβέλειας Οργανισµό Πιστοποίησης TÜV Hellas / 
TÜV NORD. 

• OHSAS 18001:1999: Η πάγια δέσµευσή µας, ότι το 
πολυτιµότερο κεφάλαιο της εταιρίας είναι το Ανθρώπινο 
∆υναµικό της, αποδεικνύεται µε την πιστοποίηση του 
Συστήµατος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, από τον 
Οργανισµό Πιστοποίησης TÜV Hellas / TÜV NORD 
(Αρ. Πιστοποιητικού 44 116 060700).

Η COSMOTE, ως ηγετική ελληνική εταιρία στον κλάδο των 
Τηλεπικοινωνιών, είναι απαραίτητο να διατηρεί τη σταθερότητα 
ανάπτυξης και να διασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή 
ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις και τις προσδοκίες των κοινωνικών εταίρων 
(stakeholders) και να µπορεί να αντεπεξέρχεται σε απρόβλεπτα 
συµβάντα και έκτακτες συνθήκες.

Το 2007, το σύστηµα επιχειρησιακής συνέχειας της COSMOTE 
επικεντρώθηκε στα παρακάτω:

• Αναβάθµιση της ικανότητας απόκρισης της εταιρίας σε 
απρόβλεπτα γεγονότα

• Βελτίωση των υφισταµένων σχεδίων επιχειρησιακής 
συνέχειας

• Ανάπτυξη της εταιρικής κουλτούρας επιχειρησιακής 
συνέχειας στον οργανισµό

• Ευθυγράµµιση του προγράµµατος µε τις παγκόσµια 
αναγνωρισµένες καλές πρακτικές εταιριών του κλάδου.

Για την υλοποίηση των παραπάνω χρησιµοποιούνται εργαλεία 
επιχειρησιακής συνέχειας, σε συνεργασία µε εξειδικευµένους 
συµβούλους της παγκόσµιας αγοράς. Αυτό περιλαµβάνει 
µια νέα προσέγγιση υλοποίησης, σύµφωνη µε το πρότυπο 
BS25999, καθώς και διεξαγωγή ενηµερωτικών και εκπαιδευτικών 
σεµιναρίων, προκειµένου να εξασφαλίσουµε ότι όλοι οι 
εργαζόµενοι της COSMOTE θα έχουν το σωστό επίπεδο 
κατανόησης των ρόλων και των αρµοδιοτήτων τους αναφορικά 
µε το πρόγραµµα επιχειρησιακής συνέχειας.
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Το 2007 αποσπάσαµε αρκετές διακρίσεις, όσον αφορά τη 
συµβολή µας στην ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 
την εφαρµογή µε συνέπεια και σταθερότητα µακροχρόνιων 
προγραµµάτων, αλλά και την ανάληψη καινοτόµων πρωτοβουλιών 
Κοινωνικής Ευθύνης. 

• Τιµηθήκαµε µε το «Βραβείο Κοινού» για το πρωτοποριακό 
ερευνητικό πρόγραµµα SmartEyes για άτοµα µε προβλήµατα 
όρασης, στην Έκθεση «European Marketplace on Corporate 
Social Responsibility»1 που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες 
το Νοέµβριο 2007. Το SmartEyes επελέγη από τον διεθνώς 
αναγνωρισµένο φορέα «Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης»2, για να παρουσιαστεί ως µία από τις 
καλύτερες πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ανάµεσα 
σε 90 πρακτικές που αναπτύσσουν εταιρίες και πολυεθνικοί 
οργανισµοί από κάθε γωνιά της Ευρώπης 

•  Αποσπάσαµε δύο σηµαντικές διακρίσεις κατά την απονοµή 
των Αριστείων Κοινωνικής Προσφοράς που διοργάνωσε 
ο Σύνδεσµος ∆ιαφηµιζοµένων Ελλάδος (Σ∆Ε). Πιο 
συγκεκριµένα, βραβευτήκαµε µε Αριστεία για τις δράσεις 
«Θεσµός Αγάπης – SMS Πρωτοχρονιάς» στην κατηγορία 
«Συνεχής Προσφορά» και «COSMOTE και Πολιτισµός» 
στην κατηγορία «Πολιτισµός»

• Σηµαντικές διακρίσεις  αποσπάσαµε και κατά την απονοµή 
των Βραβείων CEO & CSR στο πλαίσιο του συνεδρίου που 
διοργάνωσε το περιοδικό «ΧΡΗΜΑ» «CEO & CSR 2007: 
Η Εταιρική Κοινωνική ευθύνη στην Επιχειρηµατική 
Στρατηγική». Τιµηθήκαµε µε το 2ο βραβείο στην κατηγορία 
«Καλύτερος Υπεύθυνος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» και 
µε το 3ο βραβείο στις κατηγορίες «Καλύτερος Απολογισµός 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» και «Καλύτερη παρουσία 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο ∆ιαδίκτυο»

1. Πρόκειται για µια καινοτόµο µορφή ανταλλαγής καλών πρακτικών και εµπειριών Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης µεταξύ Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, που πραγµατοποιείται κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες µε στόχο την 
ενηµέρωση τόσο της διεθνούς επιχειρηµατικής κοινότητας, όσο και του ευρύτερου κοινού για τη σηµασία 
και για την αναγκαιότητα της ανάληψης ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
2. Το CSR Europe - Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, είναι ένα πανευρωπαϊκό
δίκτυο που προωθεί την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µε τη δραστηριοποίηση Εθνικών ∆ικτύων 
σε όλη την Ευρώπη.

Βράβευση του πρωτοποριακού ερευνητικού προγράµµατος SmartEyes στις Βρυξέλλες

Απονοµή βραβείου στα Αριστεία
Κοινωνικής Προσφοράς του Συνδέσµου
∆ιαφηµιζοµένων Ελλάδος

Στιγµιότυπο από την απονοµή βραβείου
στο συνέδριο «CEO & CSR 2007:
η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
στην Επιχειρηµατική Στρατηγική» 

24 25

sel 24-25 21x29cm



Υπεύθυνη ∆ιοίκηση

∆ιαχείριση Κινδύνων   6.5

Συστήµατα ∆ιοίκησης 6.7

Επιχειρησιακή Συνέχεια6.6

ΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟ ΟΛΛ ΓΙΣΜΟΣ

INΩΝΙΚΗΣ
EΥΘΥΥ ΥΘ ΝΗΣ2EΤEΤ
ΑΑΠΠΟ

KOKO
EEΥΥ0ΑΙΡΑΙΡ

ΟΟΛΛΟΟΟΟ ΟΟΛΛ

INΩINΩ
ΥΘΘΥΥΥ ΥΥΘΘΘΘ0ΡΙΚΗΡΙΚΗ

ΓΙΙΣΣΜΜ

ΝΙΚΝΙΚ
ΥΥΝΝΗΗ7ΗΣΗΣ

ΜΜΟΟΣΣ

ΚΗΣΗΣ
ΗΗΣΣ

Η διαχείριση κινδύνων (Risk Management) για την COSMOTE 
είναι άµεσα συνδεδεµένη µε όλες τις εκφάνσεις των 
δραστηριοτήτων της, από το σχεδιασµό νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών, το σχεδιασµό και την κατασκευή των υποδοµών της, 
την οικονοµική διαχείριση/διοίκηση, την εµπορική στρατηγική, 
την ασφάλεια των πληροφοριών, των υποδοµών και των χώρων, 
µέχρι την περιβαλλοντική διαχείριση των δραστηριοτήτων της, 
την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας του προσωπικού της 
και την επιχειρηµατική της συνέχεια. Για το σκοπό αυτόν, όλες 
οι οργανωτικές µονάδες, ανάλογα µε το έργο τους, αναγνωρίζουν 
και αξιολογούν τους πιθανούς κινδύνους και αναπτύσσουν 
στρατηγικές αποφυγής, µείωσης ή αποδοχής των κινδύνων που 
ελλοχεύουν, ώστε να επιτευχθούν στο ακέραιο οι στρατηγικοί 
στόχοι της ∆ιοίκησης. 

Το παραπάνω πλαίσιο παρακολουθείται για την εφαρµογή και 
αναθεωρείται από τη διοίκηση της εταιρίας, καθώς και από 
την Επιτροπή Ελέγχου και τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 
µέσω των αναφορών της.

Οι στόχοι µας για το 2008, ανάµεσα σε άλλα, περιλαµβάνουν 
τα παρακάτω:

• Ευθυγράµµιση του προγράµµατος επιχειρησιακής  
 συνέχειας µε το πρότυπο BS25999
• Υλοποίηση ενός πλήρους συστήµατος διοίκησης  
 επιχειρησιακής συνέχειας
• Έκδοση της επίσηµης πολιτικής επιχειρησιακής   
 συνέχειας του Οµίλου COSMOTE
• Στοχευόµενες εκπαιδεύσεις, δοκιµές και προγράµµατα  
 ενηµέρωσης προσωπικού

Έχουµε ξεκινήσει, από τις αρχές του 2007, να παρακολουθούµε 
µε δείκτες αξιολόγησης κάθε παράµετρο που επιδρά στη 
διαµόρφωση του περιβαλλοντικού µας αποτυπώµατος. Αυτή 
η προσπάθεια έχει ξεκινήσει από την COSMOTE στην Ελλάδα,
για να αναπτυχθεί στη συνέχεια και στις θυγατρικές µας.

Η απόφαση της διοίκησης να ακολουθήσουµε τους δείκτες 
αξιολόγησης του GRI όσον αφορά την περιβαλλοντική µας 
επίδραση, καθώς και η τοποθέτηση στελέχους υπεύθυνου για
τα  περιβαλλοντικά ζητηµάτα στο τµήµα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης της εταιρίας µας, καταδεικνύει τη δέσµευση της 
διοίκησης στον περιορισµό της περιβαλλοντικής µας επίδρασης. 
Αναλυτικά στοιχεία για την επίδραση της επιχειρηµατικής µας 
δραστηριότητας στο περιβάλλον µπορείτε να δείτε στο  
κεφάλαιο σελ. 36.

Παρακολουθούµε έρευνες που διεξάγονται από ανεξάρτητους 
φορείς σχετικά µε τις αντιλήψεις του κοινού για το προφίλ της 
COSMOTE, ως υπεύθυνου κοινωνικά εταίρου στις χώρες 
δραστηριοποίησής της. Ειδικότερα:

• Το 2007, βάσει της έρευνας «Κοινωνικό Βαρόµετρο A.S.B.I.», 
η COSMOTE καταγράφεται ως η τρίτη πιο κοινωνικά 
υπεύθυνη εταιρία στην ελληνική αγορά και ως η πρώτη 
στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών

• Στο πλαίσιο του θεσµού «Accountability Rating» που 
εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2007, 
η COSMOTE βρέθηκε στην 6η θέση, στην κατάταξη 
Εταιρικής Υπευθυνότητας

• Με στόχο το διάλογο και τη συνεχή επαφή µε τους 
κοινωνικούς εταίρους µας (stakeholders), καθώς και τη 
συνεχή παρακολούθηση των κρίσιµων ζητηµάτων που τους 
απασχολούν, διεξάγουµε σειρά ειδικών ερευνών που αφορούν 
τόσο τη γενικότερη αντίληψη του κοινού σε κρίσιµα 
κοινωνικά-περιβαλλοντικά ζητήµατα όσο και το τι αυτοί 
αναµένουν από τις επιχειρήσεις να πράξουν

Κατά τη διάρκεια του 2007, πραγµατοποιήσαµε τις παρακάτω 
έρευνες, µε στόχο να λάβουµε υπόψη µας τις απόψεις του 
κοινού, στη διαµόρφωση προγραµµάτων που αφορούν το 
περιβάλλον και την ενηµέρωση των γονέων σχετικά µε την 
κινητή τηλεφωνία και την ασφαλή χρήση των υπηρεσιών της. 
Ειδικότερα, υλοποιήσαµε:
   

• Ποιοτική έρευνα αγοράς για την αντίληψη του κοινού σχετικά 
µε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα 
της ανακύκλωσης

• Ποιοτική έρευνα αγοράς σχετικά µε την αντίληψη µαθητών, 
γονέων και καθηγητών µέσης εκπαίδευσης σχετικά µε την 
ασφαλή χρήση του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας 
από παιδιά και εφήβους

Στην COSMOTE έχουµε αναπτύξει Συστήµατα ∆ιοίκησης, 
τα οποία είναι πιστοποιηµένα από έγκριτους οργανισµούς 
και µας βοηθούν να διαχειριζόµαστε µε συστηµατικό τρόπο 
την επιχειρηµατική µας λειτουργία. 

Το τρίπτυχο της συστηµατικής προσέγγισής µας είναι 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ. 
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εµπορικής λειτουργίας µας, πιστοποιηθήκαµε µε το ISO 
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ο σχεδιασµός, η υλοποίηση, η λειτουργία και η συντήρηση 
του τηλεπικοινωνιακού µας δικτύου, καθώς και η λειτουργία 
και η συντήρηση των συστηµάτων των υπηρεσιών µας. 
Στη συνέχεια, πιστοποιήθηκαν εκ νέου οι ανωτέρω 
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αναγνωρισµένες καλές πρακτικές εταιριών του κλάδου.

Για την υλοποίηση των παραπάνω χρησιµοποιούνται εργαλεία 
επιχειρησιακής συνέχειας, σε συνεργασία µε εξειδικευµένους 
συµβούλους της παγκόσµιας αγοράς. Αυτό περιλαµβάνει 
µια νέα προσέγγιση υλοποίησης, σύµφωνη µε το πρότυπο 
BS25999, καθώς και διεξαγωγή ενηµερωτικών και εκπαιδευτικών 
σεµιναρίων, προκειµένου να εξασφαλίσουµε ότι όλοι οι 
εργαζόµενοι της COSMOTE θα έχουν το σωστό επίπεδο 
κατανόησης των ρόλων και των αρµοδιοτήτων τους αναφορικά 
µε το πρόγραµµα επιχειρησιακής συνέχειας.

Αξιολόγηση της Εταιρικής 
µας Επίδοσης στο
Περιβάλλον και στην
Κλιµατική Αλλαγή

6.8
Αναγνωρίσεις
& Βραβεύσεις6.10  

Αξιολόγηση της Εταιρικής
µας Επίδοσης στην
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

6.9

Το 2007 αποσπάσαµε αρκετές διακρίσεις, όσον αφορά τη 
συµβολή µας στην ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 
την εφαρµογή µε συνέπεια και σταθερότητα µακροχρόνιων 
προγραµµάτων, αλλά και την ανάληψη καινοτόµων πρωτοβουλιών 
Κοινωνικής Ευθύνης. 

• Τιµηθήκαµε µε το «Βραβείο Κοινού» για το πρωτοποριακό 
ερευνητικό πρόγραµµα SmartEyes για άτοµα µε προβλήµατα 
όρασης, στην Έκθεση «European Marketplace on Corporate 
Social Responsibility»1 που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες 
το Νοέµβριο 2007. Το SmartEyes επελέγη από τον διεθνώς 
αναγνωρισµένο φορέα «Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης»2, για να παρουσιαστεί ως µία από τις 
καλύτερες πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ανάµεσα 
σε 90 πρακτικές που αναπτύσσουν εταιρίες και πολυεθνικοί 
οργανισµοί από κάθε γωνιά της Ευρώπης 

•  Αποσπάσαµε δύο σηµαντικές διακρίσεις κατά την απονοµή 
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ο Σύνδεσµος ∆ιαφηµιζοµένων Ελλάδος (Σ∆Ε). Πιο 
συγκεκριµένα, βραβευτήκαµε µε Αριστεία για τις δράσεις 
«Θεσµός Αγάπης – SMS Πρωτοχρονιάς» στην κατηγορία 
«Συνεχής Προσφορά» και «COSMOTE και Πολιτισµός» 
στην κατηγορία «Πολιτισµός»

• Σηµαντικές διακρίσεις  αποσπάσαµε και κατά την απονοµή 
των Βραβείων CEO & CSR στο πλαίσιο του συνεδρίου που 
διοργάνωσε το περιοδικό «ΧΡΗΜΑ» «CEO & CSR 2007: 
Η Εταιρική Κοινωνική ευθύνη στην Επιχειρηµατική 
Στρατηγική». Τιµηθήκαµε µε το 2ο βραβείο στην κατηγορία 
«Καλύτερος Υπεύθυνος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» και 
µε το 3ο βραβείο στις κατηγορίες «Καλύτερος Απολογισµός 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» και «Καλύτερη παρουσία 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο ∆ιαδίκτυο»

1. Πρόκειται για µια καινοτόµο µορφή ανταλλαγής καλών πρακτικών και εµπειριών Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης µεταξύ Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, που πραγµατοποιείται κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες µε στόχο την 
ενηµέρωση τόσο της διεθνούς επιχειρηµατικής κοινότητας, όσο και του ευρύτερου κοινού για τη σηµασία 
και για την αναγκαιότητα της ανάληψης ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
2. Το CSR Europe - Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, είναι ένα πανευρωπαϊκό
δίκτυο που προωθεί την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µε τη δραστηριοποίηση Εθνικών ∆ικτύων 
σε όλη την Ευρώπη.

Βράβευση του πρωτοποριακού ερευνητικού προγράµµατος SmartEyes στις Βρυξέλλες

Απονοµή βραβείου στα Αριστεία
Κοινωνικής Προσφοράς του Συνδέσµου
∆ιαφηµιζοµένων Ελλάδος

Στιγµιότυπο από την απονοµή βραβείου
στο συνέδριο «CEO & CSR 2007:
η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
στην Επιχειρηµατική Στρατηγική» 
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Στον Όµιλο COSMOTE, δηµιουργούµε µε τους εργαζοµένους 
µας µια νέα εργασιακή κουλτούρα, προσελκύοντας το 
καλύτερο εργατικό δυναµικό στις χώρες στις οποίες 
δραστηριοποιούµαστε, και παρέχοντάς τους τις καλύτερες 
δυνατές συνθήκες εργασίας και εξέλιξης.
Η επιτυχηµένη διαχείριση των συνεχών επιχειρηµατικών 
προκλήσεων που αντιµετωπίζουµε, βασίζεται στο ανθρώπινο 
δυναµικό µας. Στο πλαίσιο ανάπτυξης των ικανοτήτων και των 
δεξιοτήτων των εργαζοµένων, παράλληλα µε την επίτευξη των 
στρατηγικών µας στόχων, εφαρµόζουµε:

• Πολιτικές και συστήµατα που προωθούν τις ίσες  
 ευκαιρίες και την αποτελεσµατικότητα της εργασίας   

• Ανταγωνιστικές αµοιβές και παροχές 

• Ανάπτυξη επαγγελµατικών δεξιοτήτων 

Η υιοθέτηση πολιτικών για το σεβασµό των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων, την ανάπτυξη ίσων ευκαιριών µεταξύ των 
εργαζοµένων, ανεξαρτήτως φύλου, την αποφυγή διακρίσεων,
την εξασφάλιση ισονοµίας στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναµικού µας, καθώς και για τη δυνατότητα της ελευθερίας του 
συνδικαλίζεσθαι, είναι το βασικό πλαίσιο δηµιουργίας µιας υγιούς 
πλατφόρµας ανάπτυξης των πολιτικών που αφορά το προσωπικό 
του Οµίλου COSMOTE, σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής 
µας. Αυτό το πλαίσιο πολιτικών είναι που αποδεικνύει την 
Υπεύθυνη Επιχειρηµατική µας Λειτουργία.

Ενθαρρύνουµε τις προσλήψεις σε τοπικό επίπεδο, παρέχοντας 
σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούµαστε, επαγγελµατική 
εξέλιξη, ανάπτυξη πολύπλευρων δεξιοτήτων, αξιολόγηση της 
απόδοσης, καθώς και συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση.

Το 2007, πραγµατοποιήσαµε 128 νέες προσλήψεις στην 
COSMOTE Ελλάδας, σε διαφορετικά επίπεδα και θέσεις, µε 
το συνολικό αριθµό εργαζοµένων να φθάνει τους 2.220, από 
τους οποίους το 53% είναι γυναίκες και το 47% άνδρες µε 
µέσο όρο ηλικίας τα 35 έτη.

Στην COSMOTE, δίνουµε µεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη 
των εργαζοµένων µας. Με στόχο την καθιέρωση σταθερού 
συστήµατος προαγωγών και ανάπτυξης διοικητικών 
ικανοτήτων, υλοποιήσαµε, το 2007, 19 κέντρα αξιολόγησης 
και ανάπτυξης εργαζοµένων (Development Centers), στα 
οποία συµµετείχαν 48 υποψήφιοι για προαγωγή ή µετακίνηση 
σε διαφορετικούς ρόλους µε διευρυµένα καθήκοντα. 

Επιπλέον, και σύµφωνα µε τη διαδικασία ανάπτυξης εργαζοµένων, 
η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού αξιολογεί 
τις θέσεις που µπορούν να ανακοινωθούν και να καλυφθούν 
εσωτερικά. Στη διαδικασία αυτή, η οποία περιλαµβάνει µια σειρά 
συνεντεύξεις ή και συµµετοχή σε κέντρα αξιολόγησης και 
ανάπτυξης εργαζοµένων (Development Centers), µπορούν να 
συµµετέχουν οι εργαζόµενοι που πληρούν τις προδιαγραφές 
της θέσης. Tο 2007, µετακινήθηκαν εσωτερικά 231 άτοµα, 
αναπτύσσοντας, µε τον τρόπο αυτόν, δεξιότητες και αποκτώντας 
επιπλέον επαγγελµατική γνώση και εµπειρία. 

Σηµαντική για την ανάπτυξη των εργαζοµένων είναι και
η συνεισφορά του συστήµατος Αξιολόγησης της Απόδοσης. 
Μέσα από το σύστηµα προκύπτει η αποτελεσµατική διοίκηση 
της απόδοσης των εργαζοµένων, επισηµαίνονται τα ήδη 
δυνατά σηµεία και τα σηµεία προς ανάπτυξη, ενώ 
καταγράφονται οι ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν για 
την περαιτέρω επαγγελµατική ανάπτυξη. Η απόδοση των 
εργαζοµένων επιβραβεύεται µέσα από το σύστηµα 
αξιολόγησης της απόδοσης, καθώς αυτό είναι συνδεδεµένο 
µε το σύστηµα «bonus».

Στόχος µας για το επόµενο χρονικό διάστηµα είναι 
ο σχεδιασµός «διαδροµών» καριέρας (career paths) που 
µε συστηµατικό τρόπο θα εξασφαλίζει τη στοχευµένη 
ανάπτυξη των εργαζοµένων.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των εργαζοµένων και, παράλληλα, 
της επίτευξης των στρατηγικών µας στόχων, σχεδιάσαµε και 
υλοποιήσαµε ένα ευρύ φάσµα εξειδικευµένων εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων, µε θεµατολογίες που αφορούν την τεχνολογία, 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη 
διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού και την εξυπηρέτηση του 
πελάτη.

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι το 2007 πραγµατοποιήθηκαν
438 εκπαιδευτικά προγράµµατα, αφιερώθηκαν πάνω από 
58.000 ανθρωποώρες εκπαίδευσης και δαπανήθηκαν περίπου 
1.756.000€.

Πηγή: στοιχεία COSMOTE
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Αριθµός Εργαζοµένων 2007

COSMOTE - Ελλάδα 2.220

COSMOTE - Ρουµανία 1.008

GLOBUL - Βουλγαρία 1.226

AMC - Αλβανία 516

COSMOFON - πΓ∆Μ 357

Όµιλος ΓΕΡΜΑΝΟΣ 3.081

Σύνολο 8.408

Αριθµός εργαζοµένων που
εκπαιδεύτηκαν ανά χώρα

Αριθµός Εργαζοµένων 2007

COSMOTE - Ελλάδα 1.737

COSMOTE - Ρουµανία 477

GLOBUL - Βουλγαρία 1.143

AMC - Αλβανία 295

COSMOFON - πΓ∆Μ 226

Όµιλος ΓΕΡΜΑΝΟΣ 3.182

Σύνολο 7.060

Ποσοστό Εργαζοµένων που
απασχολούνται στην περιφέρεια

Περιοχές Άτοµα Ποσοστό

Θεσσαλονίκη  157 7,14%

Πάτρα  39 1,77%

Κρήτη  33 1,50%

Ιωάννινα 7 0,32%

Καβάλα 6 0,27%

Λάρισα 7 0,32%

Βόλος 7 0,32%

Σύνολο 256 11,64%

Άµεση Απασχόληση Άνδρες-Γυναίκες ανά χώρα

Φύλο Εργαζοµένων 2007

COSMOTE - Ελλάδα  

Γυναίκες 53,00%

Άνδρες 47,00%

COSMOTE - Ρουµανία  

Γυναίκες 46,70%

Άνδρες 53,30%

GLOBUL - Βουλγαρία  

Γυναίκες 53,00%

Άνδρες 47,00%

AMC - Αλβανία 

Γυναίκες 55,50%

Άνδρες 44,50%

COSMOFON - πΓ∆Μ  

Γυναίκες 50,00%

Άνδρες 50,00%

Όµιλος ΓΕΡΜΑΝΟΣ  

Γυναίκες 55,10%

Άνδρες 44,90%
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Στον Όµιλο COSMOTE, δηµιουργούµε µε τους εργαζοµένους 
µας µια νέα εργασιακή κουλτούρα, προσελκύοντας το 
καλύτερο εργατικό δυναµικό στις χώρες στις οποίες 
δραστηριοποιούµαστε, και παρέχοντάς τους τις καλύτερες 
δυνατές συνθήκες εργασίας και εξέλιξης.
Η επιτυχηµένη διαχείριση των συνεχών επιχειρηµατικών 
προκλήσεων που αντιµετωπίζουµε, βασίζεται στο ανθρώπινο 
δυναµικό µας. Στο πλαίσιο ανάπτυξης των ικανοτήτων και των 
δεξιοτήτων των εργαζοµένων, παράλληλα µε την επίτευξη των 
στρατηγικών µας στόχων, εφαρµόζουµε:

• Πολιτικές και συστήµατα που προωθούν τις ίσες  
 ευκαιρίες και την αποτελεσµατικότητα της εργασίας   

• Ανταγωνιστικές αµοιβές και παροχές 

• Ανάπτυξη επαγγελµατικών δεξιοτήτων 

Η υιοθέτηση πολιτικών για το σεβασµό των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων, την ανάπτυξη ίσων ευκαιριών µεταξύ των 
εργαζοµένων, ανεξαρτήτως φύλου, την αποφυγή διακρίσεων,
την εξασφάλιση ισονοµίας στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναµικού µας, καθώς και για τη δυνατότητα της ελευθερίας του 
συνδικαλίζεσθαι, είναι το βασικό πλαίσιο δηµιουργίας µιας υγιούς 
πλατφόρµας ανάπτυξης των πολιτικών που αφορά το προσωπικό 
του Οµίλου COSMOTE, σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής 
µας. Αυτό το πλαίσιο πολιτικών είναι που αποδεικνύει την 
Υπεύθυνη Επιχειρηµατική µας Λειτουργία.

Ενθαρρύνουµε τις προσλήψεις σε τοπικό επίπεδο, παρέχοντας 
σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούµαστε, επαγγελµατική 
εξέλιξη, ανάπτυξη πολύπλευρων δεξιοτήτων, αξιολόγηση της 
απόδοσης, καθώς και συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση.

Το 2007, πραγµατοποιήσαµε 128 νέες προσλήψεις στην 
COSMOTE Ελλάδας, σε διαφορετικά επίπεδα και θέσεις, µε 
το συνολικό αριθµό εργαζοµένων να φθάνει τους 2.220, από 
τους οποίους το 53% είναι γυναίκες και το 47% άνδρες µε 
µέσο όρο ηλικίας τα 35 έτη.

Στην COSMOTE, δίνουµε µεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη 
των εργαζοµένων µας. Με στόχο την καθιέρωση σταθερού 
συστήµατος προαγωγών και ανάπτυξης διοικητικών 
ικανοτήτων, υλοποιήσαµε, το 2007, 19 κέντρα αξιολόγησης 
και ανάπτυξης εργαζοµένων (Development Centers), στα 
οποία συµµετείχαν 48 υποψήφιοι για προαγωγή ή µετακίνηση 
σε διαφορετικούς ρόλους µε διευρυµένα καθήκοντα. 

Επιπλέον, και σύµφωνα µε τη διαδικασία ανάπτυξης εργαζοµένων, 
η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού αξιολογεί 
τις θέσεις που µπορούν να ανακοινωθούν και να καλυφθούν 
εσωτερικά. Στη διαδικασία αυτή, η οποία περιλαµβάνει µια σειρά 
συνεντεύξεις ή και συµµετοχή σε κέντρα αξιολόγησης και 
ανάπτυξης εργαζοµένων (Development Centers), µπορούν να 
συµµετέχουν οι εργαζόµενοι που πληρούν τις προδιαγραφές 
της θέσης. Tο 2007, µετακινήθηκαν εσωτερικά 231 άτοµα, 
αναπτύσσοντας, µε τον τρόπο αυτόν, δεξιότητες και αποκτώντας 
επιπλέον επαγγελµατική γνώση και εµπειρία. 

Σηµαντική για την ανάπτυξη των εργαζοµένων είναι και
η συνεισφορά του συστήµατος Αξιολόγησης της Απόδοσης. 
Μέσα από το σύστηµα προκύπτει η αποτελεσµατική διοίκηση 
της απόδοσης των εργαζοµένων, επισηµαίνονται τα ήδη 
δυνατά σηµεία και τα σηµεία προς ανάπτυξη, ενώ 
καταγράφονται οι ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν για 
την περαιτέρω επαγγελµατική ανάπτυξη. Η απόδοση των 
εργαζοµένων επιβραβεύεται µέσα από το σύστηµα 
αξιολόγησης της απόδοσης, καθώς αυτό είναι συνδεδεµένο 
µε το σύστηµα «bonus».

Στόχος µας για το επόµενο χρονικό διάστηµα είναι 
ο σχεδιασµός «διαδροµών» καριέρας (career paths) που 
µε συστηµατικό τρόπο θα εξασφαλίζει τη στοχευµένη 
ανάπτυξη των εργαζοµένων.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των εργαζοµένων και, παράλληλα, 
της επίτευξης των στρατηγικών µας στόχων, σχεδιάσαµε και 
υλοποιήσαµε ένα ευρύ φάσµα εξειδικευµένων εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων, µε θεµατολογίες που αφορούν την τεχνολογία, 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη 
διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού και την εξυπηρέτηση του 
πελάτη.

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι το 2007 πραγµατοποιήθηκαν
438 εκπαιδευτικά προγράµµατα, αφιερώθηκαν πάνω από 
58.000 ανθρωποώρες εκπαίδευσης και δαπανήθηκαν περίπου 
1.756.000€.
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Αριθµός Εργαζοµένων 2007

COSMOTE - Ελλάδα 2.220

COSMOTE - Ρουµανία 1.008

GLOBUL - Βουλγαρία 1.226

AMC - Αλβανία 516

COSMOFON - πΓ∆Μ 357

Όµιλος ΓΕΡΜΑΝΟΣ 3.081

Σύνολο 8.408

Αριθµός εργαζοµένων που
εκπαιδεύτηκαν ανά χώρα

Αριθµός Εργαζοµένων 2007

COSMOTE - Ελλάδα 1.737

COSMOTE - Ρουµανία 477

GLOBUL - Βουλγαρία 1.143

AMC - Αλβανία 295

COSMOFON - πΓ∆Μ 226

Όµιλος ΓΕΡΜΑΝΟΣ 3.182

Σύνολο 7.060

Ποσοστό Εργαζοµένων που
απασχολούνται στην περιφέρεια

Περιοχές Άτοµα Ποσοστό

Θεσσαλονίκη  157 7,14%

Πάτρα  39 1,77%

Κρήτη  33 1,50%

Ιωάννινα 7 0,32%

Καβάλα 6 0,27%

Λάρισα 7 0,32%

Βόλος 7 0,32%

Σύνολο 256 11,64%

Άµεση Απασχόληση Άνδρες-Γυναίκες ανά χώρα

Φύλο Εργαζοµένων 2007

COSMOTE - Ελλάδα  

Γυναίκες 53,00%

Άνδρες 47,00%

COSMOTE - Ρουµανία  

Γυναίκες 46,70%

Άνδρες 53,30%

GLOBUL - Βουλγαρία  

Γυναίκες 53,00%

Άνδρες 47,00%

AMC - Αλβανία 

Γυναίκες 55,50%

Άνδρες 44,50%

COSMOFON - πΓ∆Μ  

Γυναίκες 50,00%

Άνδρες 50,00%

Όµιλος ΓΕΡΜΑΝΟΣ  

Γυναίκες 55,10%

Άνδρες 44,90%
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Ενεργώντας µε υπευθυνότητα, προσφέρουµε στους 
εργαζοµένους µας ένα πλήρες πακέτο αµοιβών και λοιπές 
οικειοθελείς παροχές, όπως:

• Οµαδικό ιδιωτικό πρόγραµµα ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης για όλους τους εργαζοµένους και τα 
προστατευόµενα µέλη τους.

• Οµαδικό ιδιωτικό πρόγραµµα ασφάλειας ζωής για όλους 
τους εργαζοµένους.

• Ιδιωτικό πρόγραµµα συνταξιοδότησης, µέσω του οποίου 
συµβάλλουµε και ενισχύουµε τη δυνατότητα αποταµίευσης 
για κάθε εργαζόµενο.

• Παροχή εταιρικού κινητού τηλεφώνου σε όλους τους 
εργαζoµένους και προνοµιακές χρεώσεις µέσω ειδικών 
οικονοµικών προγραµµάτων.

• Παροχή έκπτωσης για αναβάθµιση συσκευής εταιρικού 
κινητού τηλεφώνου ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, το 
ύψος της οποίας διαφοροποιείται ανάλογα µε το επίπεδο 
κάθε εργαζoµένου.

• Επιδότηση του κόστους χρήσης βρεφονηπιακού σταθµού 
της επιλογής τους. To 2007, το ποσό της επιδότησης 
αυξήθηκε κατά 8,3%.

• Εφαρµογή ευνοϊκών πολιτικών για τις εργαζόµενες µητέρες 
µε σκοπό την καλύτερη εξισορρόπηση της επαγγελµατικής 
ζωής µε την προσωπική. 

• Ευέλικτο ωράριο ως προς την καθηµερινή προσέλευση 
στην εργασία για όλους τους εργαζοµένους (εκτός της 
απασχόλησης µε βάρδιες).

• Παροχή επιπλέον ηµερών άδειας, σε περιπτώσεις όπου 
υπάρχει ειδική ανάγκη.

• Προγράµµατα κινήτρων για την ανάδειξη και την επιβράβευση 
των καλύτερων εργαζόµενων οµάδων (ποσοστό συµµετοχής 
περίπου 7,6% επί του συνόλου των εργαζοµένων).

• Προγράµµατα κινήτρων για συγκεκριµένες προωθητικές 
ενέργειες που υλοποιούµε (ποσοστό συµµετοχής περίπου 
7,6% επί του συνόλου των εργαζοµένων).  

• ∆ιοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων (εσωτερικό 
πρωτάθληµα ποδοσφαίρου 5Χ5, εσωτερικό πρωτάθληµα 
µπάσκετ, εσωτερικό τουρνουά τένις, εσωτερικό τουρνουά 
beach volley) και άλλων εκδηλώσεων, µε σκοπό την ενίσχυση 
της οµαδικότητας και τη συµµετοχή των εργαζοµένων σε 
αθλητικές δραστηριότητες. 

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του µοντέλου οικογενειών 
θέσεων εργασίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους:  

• Πραγµατοποιήθηκαν αναλύσεις για την κατανόηση του 
περιεχοµένου των διακριτών θέσεων εργασίας της COSMOTE 
για όλα τα επίπεδα της οργάνωσης. 

• Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των ρόλων βάσει της 
βαρύτητας και συνεισφοράς τους στη λειτουργία 
της COSMOTE και επιβεβαιώθηκαν οι µεταξύ τους 
συσχετισµοί, µε τη συµµετοχή της ανώτατης διοίκησης 
της εταιρίας.

Πραγµατοποιήθηκε αντιστοίχιση θέσεων και εργαζοµένων, µε 
τη συµβολή των ∆ιευθυντών της COSMOTE, ανάλογα µε το 
ρόλο που διαδραµατίζουν σήµερα στην οργάνωση της εταιρίας.

• Πραγµατοποιήθηκαν αναλυτικές παρουσιάσεις, µε σκοπό 
την ενηµέρωση των εργαζοµένων για το περιεχόµενο και 
την πρόοδο του έργου, οι οποίες κάλυψαν το 100% των 
εργαζοµένων. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκαν 8 ολοήµερες 
παρουσιάσεις σε στελέχη της εταιρίας (middle management) 
και 70 τετράωρες παρουσιάσεις για όλους τους εργαζοµένους.

Την περίοδο Μαΐου–Ιουνίου του 2007, παρουσιάστηκαν στο 
σύνολο των εργαζοµένων της COSMOTE τα αποτελέσµατα 
της έρευνας ικανοποίησης εργαζοµένων που είχε διενεργηθεί 
το 2006. 

Το κύριο συµπέρασµα της έρευνας είναι ότι το 70% των 
εργαζοµένων µας αισθάνονται περήφανοι που εργάζονται στην 
COSMOTE. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας,  
αναπτύχθηκε το ακόλουθο πρόγραµµα δράσης: 

• Σχεδιασµός και εφαρµογή συστήµατος οριζόντιας και 
κάθετης ανάπτυξης των εργαζοµένων – µέσω της εφαρµογής 
των «διαδροµών καριέρας» (Career Paths) (Εφαρµογή 
Μοντέλου Οικογενειών Θέσεων) 

• Ενίσχυση της κουλτούρας υψηλής απόδοσης 

• Εφαρµογή νέου συστήµατος αξιολόγησης, τακτική ενηµέρωση 
και καθοδήγηση των εργαζοµένων από τον προϊστάµενο 

• Επικοινωνία, ενηµέρωση και ευθυγράµµιση µε εταιρικούς 
στόχους 

• Περιορισµός της περιττής γραφειοκρατίας και απλοποίηση 
διαδικασιών 

• Έµφαση στη συνεργασία και συνέργειες µεταξύ µονάδων  
  

Έχοντας πάντα ως γνώµονα να προσφέρουµε στους 
εργαζοµένους µας ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, δίνουµε 
µεγάλη σηµασία στην παρακολούθηση των δεικτών και των 
αιτίων που δηµιουργούν ατυχήµατα, τόσο µέσα στο εργασιακό 
περιβάλλον όσο και εκτός αυτού.

Σε σχέση µε το 2006, το σύνολο των ατυχηµάτων αυξήθηκε 
από 25 σε 31, αλλά µειώθηκε ο αριθµός των εργατικών 
ατυχηµάτων-συµβάντων µέσα στους χώρους εργασίας από 11 
σε 7, καθώς και οι µέρες απουσίας, λόγω εργατικών ατυχηµάτων, 
στους χώρους εργασίας από 115 σε 40.

Το 77,42% των ατυχηµάτων έγιναν εκτός των χώρων εργασίας 
της COSMOTE και ήταν τροχαία, παραπάτηµα κατά την 
προσέλευση ή την αποχώρηση από την εργασία.

Σε όλες τις περιπτώσεις όπου τα ατυχήµατα έγιναν σε χώρους 
εντός της εταιρίας, έγινε διερεύνηση του εργατικού ατυχήµατος 
και δόθηκαν και οι αντίστοιχες υποδείξεις-προτάσεις, σύµφωνα 
µε την εταιρική διαδικασία «Αναφορά Ατυχηµάτων-Συµβάντων». 

• Παροχή δωροεπιταγών στις εορταστικές περιόδους 
των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Το 2007, το ποσό ανά 
δωροεπιταγή αυξήθηκε κατά 20% 

• Παροχή έκπτωσης σε εταιρικά προϊόντα στα ιδιόκτητα 
καταστήµατα της COSMOTE

• Ειδικές συνεργασίες µε εταιρίες, µε σκοπό την προνοµιακή 
µεταχείριση των εργαζοµένων σε επίπεδο παροχής προϊόντων 
και υπηρεσιών

• Στις 8/6/2007, διαθέσαµε την COSMOTE EUROBANK 
VISA, δηµιουργώντας ένα ανταγωνιστικό πρόγραµµα 
επιβράβευσης για τους πελάτες µας και, κυρίως, 
εξασφαλίζοντας µια σειρά νέα αλλά και αναβαθµισµένα 
προνόµια που ισχύουν και για τους εργαζοµένους της 
εταιρίας µας. Σηµαντικό νέο προνόµιο είναι η δυνατότητα 
µόνιµης έκπτωσης στο λογαριασµό του κινητού.

Εσωτερικό πρωτάθληµα µπάσκετ εργαζοµένων COSMOTE

Τελικός εσωτερικού πρωταθλήµατος τένις

Πηγή: στοιχεία COSMOTE

Ανάλυση Εργατικών 2006 2007
Ατυχηµάτων

Αριθµός εργαζοµένων 2.197 2.220

Αριθµός Εργατικών
Ατυχηµάτων 25 31

% Εργαζοµένων που
ενεπλάκησαν σε
εργατικό ατύχηµα 1,14% 1,42%

Ατυχήµατα εκτός χώρων
εταιρίας (τροχαία &
πτώσεις στο δρόµο)  14 24

Ηµέρες απουσίας λόγω
ατυχηµάτων εκτός χώρων
εταιρίας (τροχαία &
πτώσεις στο δρόµο) 208 310

Ατυχήµατα µέσα στους
χώρους εργασίας 11 7

Ηµέρες απουσίας λόγω
ατυχηµάτων µέσα στους
χώρους εργασίας  115 40
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Ενεργώντας µε υπευθυνότητα, προσφέρουµε στους 
εργαζοµένους µας ένα πλήρες πακέτο αµοιβών και λοιπές 
οικειοθελείς παροχές, όπως:

• Οµαδικό ιδιωτικό πρόγραµµα ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης για όλους τους εργαζοµένους και τα 
προστατευόµενα µέλη τους.

• Οµαδικό ιδιωτικό πρόγραµµα ασφάλειας ζωής για όλους 
τους εργαζοµένους.

• Ιδιωτικό πρόγραµµα συνταξιοδότησης, µέσω του οποίου 
συµβάλλουµε και ενισχύουµε τη δυνατότητα αποταµίευσης 
για κάθε εργαζόµενο.

• Παροχή εταιρικού κινητού τηλεφώνου σε όλους τους 
εργαζoµένους και προνοµιακές χρεώσεις µέσω ειδικών 
οικονοµικών προγραµµάτων.

• Παροχή έκπτωσης για αναβάθµιση συσκευής εταιρικού 
κινητού τηλεφώνου ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, το 
ύψος της οποίας διαφοροποιείται ανάλογα µε το επίπεδο 
κάθε εργαζoµένου.

• Επιδότηση του κόστους χρήσης βρεφονηπιακού σταθµού 
της επιλογής τους. To 2007, το ποσό της επιδότησης 
αυξήθηκε κατά 8,3%.

• Εφαρµογή ευνοϊκών πολιτικών για τις εργαζόµενες µητέρες 
µε σκοπό την καλύτερη εξισορρόπηση της επαγγελµατικής 
ζωής µε την προσωπική. 

• Ευέλικτο ωράριο ως προς την καθηµερινή προσέλευση 
στην εργασία για όλους τους εργαζοµένους (εκτός της 
απασχόλησης µε βάρδιες).

• Παροχή επιπλέον ηµερών άδειας, σε περιπτώσεις όπου 
υπάρχει ειδική ανάγκη.

• Προγράµµατα κινήτρων για την ανάδειξη και την επιβράβευση 
των καλύτερων εργαζόµενων οµάδων (ποσοστό συµµετοχής 
περίπου 7,6% επί του συνόλου των εργαζοµένων).

• Προγράµµατα κινήτρων για συγκεκριµένες προωθητικές 
ενέργειες που υλοποιούµε (ποσοστό συµµετοχής περίπου 
7,6% επί του συνόλου των εργαζοµένων).  

• ∆ιοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων (εσωτερικό 
πρωτάθληµα ποδοσφαίρου 5Χ5, εσωτερικό πρωτάθληµα 
µπάσκετ, εσωτερικό τουρνουά τένις, εσωτερικό τουρνουά 
beach volley) και άλλων εκδηλώσεων, µε σκοπό την ενίσχυση 
της οµαδικότητας και τη συµµετοχή των εργαζοµένων σε 
αθλητικές δραστηριότητες. 

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του µοντέλου οικογενειών 
θέσεων εργασίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους:  

• Πραγµατοποιήθηκαν αναλύσεις για την κατανόηση του 
περιεχοµένου των διακριτών θέσεων εργασίας της COSMOTE 
για όλα τα επίπεδα της οργάνωσης. 

• Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των ρόλων βάσει της 
βαρύτητας και συνεισφοράς τους στη λειτουργία 
της COSMOTE και επιβεβαιώθηκαν οι µεταξύ τους 
συσχετισµοί, µε τη συµµετοχή της ανώτατης διοίκησης 
της εταιρίας.

Πραγµατοποιήθηκε αντιστοίχιση θέσεων και εργαζοµένων, µε 
τη συµβολή των ∆ιευθυντών της COSMOTE, ανάλογα µε το 
ρόλο που διαδραµατίζουν σήµερα στην οργάνωση της εταιρίας.

• Πραγµατοποιήθηκαν αναλυτικές παρουσιάσεις, µε σκοπό 
την ενηµέρωση των εργαζοµένων για το περιεχόµενο και 
την πρόοδο του έργου, οι οποίες κάλυψαν το 100% των 
εργαζοµένων. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκαν 8 ολοήµερες 
παρουσιάσεις σε στελέχη της εταιρίας (middle management) 
και 70 τετράωρες παρουσιάσεις για όλους τους εργαζοµένους.

Την περίοδο Μαΐου–Ιουνίου του 2007, παρουσιάστηκαν στο 
σύνολο των εργαζοµένων της COSMOTE τα αποτελέσµατα 
της έρευνας ικανοποίησης εργαζοµένων που είχε διενεργηθεί 
το 2006. 

Το κύριο συµπέρασµα της έρευνας είναι ότι το 70% των 
εργαζοµένων µας αισθάνονται περήφανοι που εργάζονται στην 
COSMOTE. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας,  
αναπτύχθηκε το ακόλουθο πρόγραµµα δράσης: 

• Σχεδιασµός και εφαρµογή συστήµατος οριζόντιας και 
κάθετης ανάπτυξης των εργαζοµένων – µέσω της εφαρµογής 
των «διαδροµών καριέρας» (Career Paths) (Εφαρµογή 
Μοντέλου Οικογενειών Θέσεων) 

• Ενίσχυση της κουλτούρας υψηλής απόδοσης 

• Εφαρµογή νέου συστήµατος αξιολόγησης, τακτική ενηµέρωση 
και καθοδήγηση των εργαζοµένων από τον προϊστάµενο 

• Επικοινωνία, ενηµέρωση και ευθυγράµµιση µε εταιρικούς 
στόχους 

• Περιορισµός της περιττής γραφειοκρατίας και απλοποίηση 
διαδικασιών 

• Έµφαση στη συνεργασία και συνέργειες µεταξύ µονάδων  
  

Έχοντας πάντα ως γνώµονα να προσφέρουµε στους 
εργαζοµένους µας ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, δίνουµε 
µεγάλη σηµασία στην παρακολούθηση των δεικτών και των 
αιτίων που δηµιουργούν ατυχήµατα, τόσο µέσα στο εργασιακό 
περιβάλλον όσο και εκτός αυτού.

Σε σχέση µε το 2006, το σύνολο των ατυχηµάτων αυξήθηκε 
από 25 σε 31, αλλά µειώθηκε ο αριθµός των εργατικών 
ατυχηµάτων-συµβάντων µέσα στους χώρους εργασίας από 11 
σε 7, καθώς και οι µέρες απουσίας, λόγω εργατικών ατυχηµάτων, 
στους χώρους εργασίας από 115 σε 40.

Το 77,42% των ατυχηµάτων έγιναν εκτός των χώρων εργασίας 
της COSMOTE και ήταν τροχαία, παραπάτηµα κατά την 
προσέλευση ή την αποχώρηση από την εργασία.

Σε όλες τις περιπτώσεις όπου τα ατυχήµατα έγιναν σε χώρους 
εντός της εταιρίας, έγινε διερεύνηση του εργατικού ατυχήµατος 
και δόθηκαν και οι αντίστοιχες υποδείξεις-προτάσεις, σύµφωνα 
µε την εταιρική διαδικασία «Αναφορά Ατυχηµάτων-Συµβάντων». 

• Παροχή δωροεπιταγών στις εορταστικές περιόδους 
των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Το 2007, το ποσό ανά 
δωροεπιταγή αυξήθηκε κατά 20% 

• Παροχή έκπτωσης σε εταιρικά προϊόντα στα ιδιόκτητα 
καταστήµατα της COSMOTE

• Ειδικές συνεργασίες µε εταιρίες, µε σκοπό την προνοµιακή 
µεταχείριση των εργαζοµένων σε επίπεδο παροχής προϊόντων 
και υπηρεσιών

• Στις 8/6/2007, διαθέσαµε την COSMOTE EUROBANK 
VISA, δηµιουργώντας ένα ανταγωνιστικό πρόγραµµα 
επιβράβευσης για τους πελάτες µας και, κυρίως, 
εξασφαλίζοντας µια σειρά νέα αλλά και αναβαθµισµένα 
προνόµια που ισχύουν και για τους εργαζοµένους της 
εταιρίας µας. Σηµαντικό νέο προνόµιο είναι η δυνατότητα 
µόνιµης έκπτωσης στο λογαριασµό του κινητού.

Εσωτερικό πρωτάθληµα µπάσκετ εργαζοµένων COSMOTE

Τελικός εσωτερικού πρωταθλήµατος τένις

Πηγή: στοιχεία COSMOTE

Ανάλυση Εργατικών 2006 2007
Ατυχηµάτων

Αριθµός εργαζοµένων 2.197 2.220

Αριθµός Εργατικών
Ατυχηµάτων 25 31

% Εργαζοµένων που
ενεπλάκησαν σε
εργατικό ατύχηµα 1,14% 1,42%

Ατυχήµατα εκτός χώρων
εταιρίας (τροχαία &
πτώσεις στο δρόµο)  14 24

Ηµέρες απουσίας λόγω
ατυχηµάτων εκτός χώρων
εταιρίας (τροχαία &
πτώσεις στο δρόµο) 208 310

Ατυχήµατα µέσα στους
χώρους εργασίας 11 7

Ηµέρες απουσίας λόγω
ατυχηµάτων µέσα στους
χώρους εργασίας  115 40
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι, το 2007, αφιερώθηκαν πάνω από 3.900 ανθρωποώρες εκπαίδευσης για θέµατα ασφάλειας και υγείας
στην εργασία, και δαπανήθηκαν περίπου 64.100€.

Από το 2005, έχει εδραιωθεί η λειτουργία του συστήµατος 
εσωτερικής επικοινωνίας των εργαζοµένων, µε απώτερο στόχο 
την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας και τη διαµόρφωση ενός 
κώδικα επικοινωνίας και ενηµέρωσης των εργαζοµένων. 

Για να πετύχουµε το σκοπό αυτόν, κάνουµε χρήση διαφόρων 
µέσων επικοινωνίας:

• το εσωτερικό διαδίκτυο (Intranet) της εταιρίας 

• το τριµηνιαίο περιοδικό «Στον COSMO µας»

• ειδικούς πίνακες ανακοινώσεων, σε κάθε όροφο των γραφείων  
 της εταιρίας 
• εξατοµικευµένη ηλεκτρονική ενηµέρωση (e-mails) για εταιρικά  
 και άλλα θέµατα 
• Web2sms, γραπτά µηνύµατα στο εταιρικό κινητό όλων των  
 εργαζοµένων 

Το 2007, διανείµαµε σε όλους τους εργαζοµένους το έντυπο του 
απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του 2006, µε στόχο 
να γίνουν κοινωνοί των πρακτικών υπεύθυνης επιχειρηµατικής 
λειτουργίας που εφαρµόζει η εταιρία µας. ∆ίνοντας µεγάλη 
σηµασία στην ανάπτυξη µιας κοινής αντίληψης και της ενεργής 
συµµετοχής των εργαζοµένων µας στο πρόγραµµα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, πραγµατοποιούνται εκτεταµένες 
ενηµερώσεις στους νεοπροσλαµβανοµένους, ενώ έχουν 
καθιερωθεί τακτικές ενηµερώσεις στο σύνολο των εργαζοµένων, 
µε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. 

Την ίδια πολιτική ενηµέρωσης των εργαζοµένων µας υιοθετούµε 
και για πιο εξειδικευµένα θέµατα, όπως η περιβαλλοντική 
πολιτική της εταιρίας και οι αρχές λειτουργίας της κινητής 
τηλεφωνίας. 

Παράδειγµα αποτελεί η επιτυχηµένη επικοινωνία του 
συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρµόζουµε 
στην COSMOTE, µε ενεργή συµµετοχή των εργαζοµένων στα 
προγράµµατα που αφορούν την καθηµερινότητά τους, όπως 
η µείωση κατανάλωσης νερού και ρεύµατος, αλλά και η 
ανακύκλωση χαρτιού, εκτυπωτικών µελανιών, συσκευών 
και αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και µπαταριών.Το περιοδικό «Στον COSMO µας»

Εντός του 2007, ολοκληρώσαµε το 90% της υλοποίησης του 
προγράµµατος ενηµέρωσης όλων των εργαζοµένων, από 
εξειδικευµένη οµάδα, σχετικά µε τις αρχές λειτουργίας της 
κινητής τηλεφωνίας, την υγεία και την ασφαλή χρήση των 
κινητών τηλεφώνων.

Με στόχο να ευαισθητοποιήσουµε και, στη συνέχεια, να 
κινητοποιήσουµε τους εργαζοµένους, αναπτύσσουµε διάφορα 
προγράµµατα εθελοντισµού, στα οποία καλούνται να 
συµµετέχουν.  

Μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει από το 2005, είναι η 
ενέργεια «Η Οικογένεια COSMOTE βοηθά τις Οικογένειες 
της Ελλάδας», όπου οι εργαζόµενοι καλούνται να συνεισφέρουν 
µε είδη ρουχισµού, παιχνίδια, βιβλία και τρόφιµα, τα οποία 
παραδίδονται σε κοινωφελή ιδρύµατα. Το 2007, συγκεντρώσαµε 
304 κιβώτια µε παιχνίδια, σχολικά είδη, αλλά, κυρίως, µε είδη 
ρουχισµού. Όλα τα παιχνίδια, τα βιβλία και τα σχολικά είδη 
παραδόθηκαν στις οικογένειες των πυροπλήκτων από τις 
πυρκαγιές της Πελοποννήσου µέσω του Ερυθρού Σταυρού, ενώ 
όλα τα ρούχα και τα είδη πρώτης ανάγκης παραδόθηκαν στο 
Κέντρο Υποδοχής Αστέγων του ∆ήµου Αθηναίων. 

Το 2007, πραγµατοποιήσαµε µία ακόµα ενέργεια, µε αφορµή 
την υποστήριξη της COSMOTE στον 25ο Κλασικό Μαραθώνιο 
Αθηνών. 83 εργαζόµενοι που συµµετείχαν εθελοντικά στη 
Μαραθώνια διαδροµή και τους Αγώνες των 5 και των 10 χλµ., 
έλαβαν µέρος, ακριβώς, λόγω του φιλανθρωπικού σκοπού που 
χαρακτήριζε τη συµµετοχή. Για κάθε χιλιόµετρο που διένυσε 
κάθε εργαζόµενος, η COSMOTE προσέφερε 5 ευρώ στο 
Αθλητικό Σωµατείο Στίβου Τυφλών. Σηµειώνεται ότι στον 
Μαραθώνιο του 2007, η συµµετοχή των εργαζοµένων 
παρουσίασε αύξηση κατά 69,5%.

Τα Χριστούγεννα του 2007, µε αφορµή τις Παιδικές γιορτές της 
COSMOTE, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προσκαλέσαµε τα 
παιδιά των εργαζοµένων να δώσουν το δικό τους µήνυµα αγάπης 
και ελπίδας στα παιδιά που το έχουν πραγµατικά ανάγκη, 
φέρνοντας δώρα και παιχνίδια για τις οικογένειες του σωµατείου 
«Οι Φίλοι του Παιδιού». Οι εργαζόµενοι που ανταποκρίθηκαν 
µε ιδιαίτερο ενθουσιασµό στο κάλεσµα αυτό, κατάφεραν να 
συγκεντρώσουν πάνω από 200 δώρα, τα οποία παραδόθηκαν, 
από οµάδα των ιδίων, στον παιδικό σταθµό του σωµατείου. 

Συµµετοχή εργαζοµένων COSMOTE στον 25ο Κλασικό
Μαραθώνιο Αθηνών για φιλανθρωπικό σκοπό

Αµέσως µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 
2007, οι εργαζόµενοι κινητοποιήθηκαν, και 3 οµάδες εθελοντών 
επισκέφθηκαν 6 νοµούς από τις πληγείσες περιοχές των 
πυρκαγιών στην Πελοπόννησο και την Εύβοια, µοιράζοντας 
8.000 κάρτες sim και 100 συσκευές κινητών. 
 

Εθελοντικές ∆ράσεις
στις Θυγατρικές µας Εταιρίες

AMC - ΑΛΒΑΝΙΑ
• Στο πλαίσιο της παγκόσµιας πρωτοβουλίας 

αιµοδοσίας, οι εργαζόµενοι της AMC συµµετείχαν 
για δεύτερη φορά σε αυτή την εκστρατεία.

• Επιπλέον στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας κατά 
του AIDS, το προσωπικό της AMC συγκέντρωσε 
σηµαντικό χρηµατικό ποσό µε στόχο να 
συνεισφέρει στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 
των παιδιών που πάσχουν από την ασθένεια.

GLOBUL - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 
Το 56% των εργαζοµένων της GLOBUL συµµετείχε 
στην εκστρατεία δωρεάς για την υποστήριξη της 
εκπαίδευσης ορφανών παιδιών στην πόλη 
Asenovgrad. 

COSMOTE - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Την Παραµονή των Χριστουγέννων, οι εργαζόµενοι 
της COSMOTE Ρουµανίας δώρισαν πάνω από 50 
κούτες µε ρουχισµό, παιχνίδια και βιβλία στα παιδιά 
του Κέντρου Κοινωνικής Μέριµνας  «Sfanta Maria» 
στο Βουκουρέστι, προσφέροντας στιγµές χαράς 
σε περισσότερα από 100 παιδιά.

COSMOFON - πΓ∆Μ
  
Το 2007, οι εργαζόµενοι της COSMOFON 
συµµετείχαν στην εκστρατεία αιµοδοσίας «∆ώσε αίµα 
– Σκέψου ανθρώπινα», που η εταιρία συνδιοργάνωσε 
µε τον Ερυθρό Σταυρό Σκοπίων. Με τη δράση αυτή, 
που υλοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, οι 
εργαζόµενοι της COSMOFON απέδειξαν την 
υπεύθυνη στάση τους απέναντι στην κοινωνία και τους 
συνανθρώπους τους.

Οι εργαζόµενοι της COSMOTE Ρουµανίας υποστήριξαν το Κέντρο Κοινωνικής Μέριµνας
«Sfanta Maria»

Πηγή: στοιχεία COSMOTE
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι, το 2007, αφιερώθηκαν πάνω από 3.900 ανθρωποώρες εκπαίδευσης για θέµατα ασφάλειας και υγείας
στην εργασία, και δαπανήθηκαν περίπου 64.100€.

Από το 2005, έχει εδραιωθεί η λειτουργία του συστήµατος 
εσωτερικής επικοινωνίας των εργαζοµένων, µε απώτερο στόχο 
την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας και τη διαµόρφωση ενός 
κώδικα επικοινωνίας και ενηµέρωσης των εργαζοµένων. 

Για να πετύχουµε το σκοπό αυτόν, κάνουµε χρήση διαφόρων 
µέσων επικοινωνίας:

• το εσωτερικό διαδίκτυο (Intranet) της εταιρίας 

• το τριµηνιαίο περιοδικό «Στον COSMO µας»

• ειδικούς πίνακες ανακοινώσεων, σε κάθε όροφο των γραφείων  
 της εταιρίας 
• εξατοµικευµένη ηλεκτρονική ενηµέρωση (e-mails) για εταιρικά  
 και άλλα θέµατα 
• Web2sms, γραπτά µηνύµατα στο εταιρικό κινητό όλων των  
 εργαζοµένων 

Το 2007, διανείµαµε σε όλους τους εργαζοµένους το έντυπο του 
απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του 2006, µε στόχο 
να γίνουν κοινωνοί των πρακτικών υπεύθυνης επιχειρηµατικής 
λειτουργίας που εφαρµόζει η εταιρία µας. ∆ίνοντας µεγάλη 
σηµασία στην ανάπτυξη µιας κοινής αντίληψης και της ενεργής 
συµµετοχής των εργαζοµένων µας στο πρόγραµµα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, πραγµατοποιούνται εκτεταµένες 
ενηµερώσεις στους νεοπροσλαµβανοµένους, ενώ έχουν 
καθιερωθεί τακτικές ενηµερώσεις στο σύνολο των εργαζοµένων, 
µε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. 

Την ίδια πολιτική ενηµέρωσης των εργαζοµένων µας υιοθετούµε 
και για πιο εξειδικευµένα θέµατα, όπως η περιβαλλοντική 
πολιτική της εταιρίας και οι αρχές λειτουργίας της κινητής 
τηλεφωνίας. 

Παράδειγµα αποτελεί η επιτυχηµένη επικοινωνία του 
συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρµόζουµε 
στην COSMOTE, µε ενεργή συµµετοχή των εργαζοµένων στα 
προγράµµατα που αφορούν την καθηµερινότητά τους, όπως 
η µείωση κατανάλωσης νερού και ρεύµατος, αλλά και η 
ανακύκλωση χαρτιού, εκτυπωτικών µελανιών, συσκευών 
και αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και µπαταριών.Το περιοδικό «Στον COSMO µας»

Εντός του 2007, ολοκληρώσαµε το 90% της υλοποίησης του 
προγράµµατος ενηµέρωσης όλων των εργαζοµένων, από 
εξειδικευµένη οµάδα, σχετικά µε τις αρχές λειτουργίας της 
κινητής τηλεφωνίας, την υγεία και την ασφαλή χρήση των 
κινητών τηλεφώνων.

Με στόχο να ευαισθητοποιήσουµε και, στη συνέχεια, να 
κινητοποιήσουµε τους εργαζοµένους, αναπτύσσουµε διάφορα 
προγράµµατα εθελοντισµού, στα οποία καλούνται να 
συµµετέχουν.  

Μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει από το 2005, είναι η 
ενέργεια «Η Οικογένεια COSMOTE βοηθά τις Οικογένειες 
της Ελλάδας», όπου οι εργαζόµενοι καλούνται να συνεισφέρουν 
µε είδη ρουχισµού, παιχνίδια, βιβλία και τρόφιµα, τα οποία 
παραδίδονται σε κοινωφελή ιδρύµατα. Το 2007, συγκεντρώσαµε 
304 κιβώτια µε παιχνίδια, σχολικά είδη, αλλά, κυρίως, µε είδη 
ρουχισµού. Όλα τα παιχνίδια, τα βιβλία και τα σχολικά είδη 
παραδόθηκαν στις οικογένειες των πυροπλήκτων από τις 
πυρκαγιές της Πελοποννήσου µέσω του Ερυθρού Σταυρού, ενώ 
όλα τα ρούχα και τα είδη πρώτης ανάγκης παραδόθηκαν στο 
Κέντρο Υποδοχής Αστέγων του ∆ήµου Αθηναίων. 

Το 2007, πραγµατοποιήσαµε µία ακόµα ενέργεια, µε αφορµή 
την υποστήριξη της COSMOTE στον 25ο Κλασικό Μαραθώνιο 
Αθηνών. 83 εργαζόµενοι που συµµετείχαν εθελοντικά στη 
Μαραθώνια διαδροµή και τους Αγώνες των 5 και των 10 χλµ., 
έλαβαν µέρος, ακριβώς, λόγω του φιλανθρωπικού σκοπού που 
χαρακτήριζε τη συµµετοχή. Για κάθε χιλιόµετρο που διένυσε 
κάθε εργαζόµενος, η COSMOTE προσέφερε 5 ευρώ στο 
Αθλητικό Σωµατείο Στίβου Τυφλών. Σηµειώνεται ότι στον 
Μαραθώνιο του 2007, η συµµετοχή των εργαζοµένων 
παρουσίασε αύξηση κατά 69,5%.

Τα Χριστούγεννα του 2007, µε αφορµή τις Παιδικές γιορτές της 
COSMOTE, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προσκαλέσαµε τα 
παιδιά των εργαζοµένων να δώσουν το δικό τους µήνυµα αγάπης 
και ελπίδας στα παιδιά που το έχουν πραγµατικά ανάγκη, 
φέρνοντας δώρα και παιχνίδια για τις οικογένειες του σωµατείου 
«Οι Φίλοι του Παιδιού». Οι εργαζόµενοι που ανταποκρίθηκαν 
µε ιδιαίτερο ενθουσιασµό στο κάλεσµα αυτό, κατάφεραν να 
συγκεντρώσουν πάνω από 200 δώρα, τα οποία παραδόθηκαν, 
από οµάδα των ιδίων, στον παιδικό σταθµό του σωµατείου. 

Συµµετοχή εργαζοµένων COSMOTE στον 25ο Κλασικό
Μαραθώνιο Αθηνών για φιλανθρωπικό σκοπό

Αµέσως µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 
2007, οι εργαζόµενοι κινητοποιήθηκαν, και 3 οµάδες εθελοντών 
επισκέφθηκαν 6 νοµούς από τις πληγείσες περιοχές των 
πυρκαγιών στην Πελοπόννησο και την Εύβοια, µοιράζοντας 
8.000 κάρτες sim και 100 συσκευές κινητών. 
 

Εθελοντικές ∆ράσεις
στις Θυγατρικές µας Εταιρίες

AMC - ΑΛΒΑΝΙΑ
• Στο πλαίσιο της παγκόσµιας πρωτοβουλίας 

αιµοδοσίας, οι εργαζόµενοι της AMC συµµετείχαν 
για δεύτερη φορά σε αυτή την εκστρατεία.

• Επιπλέον στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας κατά 
του AIDS, το προσωπικό της AMC συγκέντρωσε 
σηµαντικό χρηµατικό ποσό µε στόχο να 
συνεισφέρει στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 
των παιδιών που πάσχουν από την ασθένεια.

GLOBUL - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 
Το 56% των εργαζοµένων της GLOBUL συµµετείχε 
στην εκστρατεία δωρεάς για την υποστήριξη της 
εκπαίδευσης ορφανών παιδιών στην πόλη 
Asenovgrad. 

COSMOTE - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Την Παραµονή των Χριστουγέννων, οι εργαζόµενοι 
της COSMOTE Ρουµανίας δώρισαν πάνω από 50 
κούτες µε ρουχισµό, παιχνίδια και βιβλία στα παιδιά 
του Κέντρου Κοινωνικής Μέριµνας  «Sfanta Maria» 
στο Βουκουρέστι, προσφέροντας στιγµές χαράς 
σε περισσότερα από 100 παιδιά.

COSMOFON - πΓ∆Μ
  
Το 2007, οι εργαζόµενοι της COSMOFON 
συµµετείχαν στην εκστρατεία αιµοδοσίας «∆ώσε αίµα 
– Σκέψου ανθρώπινα», που η εταιρία συνδιοργάνωσε 
µε τον Ερυθρό Σταυρό Σκοπίων. Με τη δράση αυτή, 
που υλοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, οι 
εργαζόµενοι της COSMOFON απέδειξαν την 
υπεύθυνη στάση τους απέναντι στην κοινωνία και τους 
συνανθρώπους τους.

Οι εργαζόµενοι της COSMOTE Ρουµανίας υποστήριξαν το Κέντρο Κοινωνικής Μέριµνας
«Sfanta Maria»

Πηγή: στοιχεία COSMOTE
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Εµείς, στην COSMOTE, αντιλαµβανόµαστε την ευθύνη 
που µας αναλογεί στην υπεύθυνη ανάπτυξη της 
Αγοράς και των προϋποθέσεων εκείνων που θα 
επιτρέψουν σε όλες τις κατηγορίες κοινού στις οποίες 
απευθύνονται οι υπηρεσίες µας ή επηρεάζονται από 
αυτές, να έχουν µια ολοκληρωµένη πληροφόρηση.

∆εδοµένου ότι η χρήση της κινητής τηλεφωνίας 
διευρύνεται συνεχώς, έχουµε υιοθετήσει ένα εύρος 
ενεργειών που συµβάλλουν στην υπευθυνότητά µας 
απέναντι στη λειτουργία της Αγοράς.

Τα σηµαντικά οφέλη που εισπράττει στην καθηµερινότητά 
του ο πολίτης χρησιµοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο, 
αποτελούν τη βασική παράµετρο της ισχυρής διείσδυσης της 
κινητής τηλεφωνίας στη ζωή µας.

Πιστοί στη φιλοσοφία µας ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να ενηµερώνονται υπεύθυνα για θέµατα 
που άπτονται της καθηµερινότητάς τους –και για την 
ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας του κοινού–, σχεδιάσαµε 
και υλοποιήσαµε για τρίτη συνεχή χρονιά ένα ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα συστηµατικής και υπεύθυνης ενηµέρωσης του 
κοινού, αναφορικά µε τους Σταθµούς Βάσης και τη σωστή 
χρήση των κινητών τηλεφώνων. Όπως και το 2006, 
συνεχίσαµε µε συνέπεια και το 2007, µε το πρόγραµµα 
ενηµέρωσης να στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες/ 
πυλώνες:

• Υποστήριξη του Προγράµµατος Συνεχών Μετρήσεων 
Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων – «Πεδίον24»

• Υπεύθυνη και συστηµατική ενηµέρωση  του κοινού 
• Άµεση ανταπόκριση σε αιτήµατα για ενηµέρωση και συνεχή 

διάλογο µε τις τοπικές κοινωνίες
• Ενηµέρωση των εργαζοµένων της COSMOTE

Ειδικότερα: 
• Συµµετέχουµε στο Πρόγραµµα Συνεχών Μετρήσεων 

Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας «Πεδίον24» 
(www.pedion24.gr).

Το Πρόγραµµα Συνεχών Μετρήσεων «Πεδίον24» έχει 
αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Εργαστήριο 
Ραδιοεπικοινωνιών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, µε την υποστήριξη της COSMOTE. Η συµµετοχή 
µας στο πρόγραµµα αφορά τον εφοδιασµό του προγράµµατος 
µε όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό: σταθµούς µέτρησης 
τελευταίας τεχνολογίας, ενισχυµένους µε τους κατάλληλους 
ανιχνευτές µέτρησης ηλεκτρικού πεδίου, καθώς και όργανα 
πιστοποιηµένα και πλήρως συµµορφωµένα µε τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές και τα επιστηµονικά πρότυπα. Με σκοπό 
τη συνεχή καταγραφή των επιπέδων της ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και την 
ενηµέρωση όλων των πολιτών, στο πρόγραµµα εντάχθηκε 
πρόσφατα και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Έπειτα από την πρώτη 
περίοδο πιλοτικής εφαρµογής, στα τέλη του 2005, το πρόγραµµα 
τέθηκε σε πλήρη λειτουργία µέσα στο 2006, προσφέροντας 
απρόσκοπτα πληροφορίες για τα µετρούµενα ηλεκτροµαγνητικά 
πεδία καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
Η λειτουργία του συνεχίστηκε και το 2007, καλύπτοντας 
περισσότερες περιοχές της χώρας. Το σύστηµα αποτελείται από: 

• τους σταθµούς µέτρησης των επιπέδων της 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας που είναι 
εγκατεστηµένοι σε διάφορες περιοχές,

• το κέντρο διαχείρισης που βρίσκεται στο Εργαστήριο 
Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου και στο Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

Οι σταθµοί µέτρησης µετρούν σε 24ωρη βάση το συνολικό 
ηλεκτροµαγνητικό πεδίο που προκαλείται από διάφορες 
πηγές, όπως η ραδιοφωνία, η τηλεόραση και η κινητή 
τηλεφωνία. Κάθε 24 ώρες, οι σταθµοί µέτρησης επικοινωνούν 
µε το κέντρο διαχείρισης και αποστέλλουν τα δεδοµένα στον 
κεντρικό server, όπου αποθηκεύονται σε βάση δεδοµένων. 
Στη συνέχεια, τα στοιχεία καθίστανται αυτοµάτως διαθέσιµα 
στην ιστοσελίδα του προγράµµατος (www.pedion24.gr), όπου 
κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ενηµερωθεί για τα 
αποτελέσµατα κάθε µετρητικού σταθµού. Επιπλέον, κάθε 
έτος φροντίζουµε για την αύξηση των σταθµών µέτρησης, 
µε στόχο την ενηµέρωση των συµπολιτών µας για ακόµα 
περισσότερες περιοχές της χώρας. Στους 21 σταθµούς 
που ήταν ήδη εγκατεστηµένοι, προσθέσαµε ακόµα 36, 
ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο που είχαµε θέσει για 30 
νέους σταθµούς µέσα στο 2007. 
Το σύνολό τους (57) καλύπτει τους νοµούς Αττικής, 
Θεσσαλονίκης, Ροδόπης, Άρτας, Λευκάδας, Κορίνθου, 
Χανίων, Ρεθύµνου, Ηρακλείου, Κυκλάδων και Μαγνησίας.
Ο στόχος για το 2008 είναι η εγκατάσταση παραπάνω 
από 50 νέων σταθµών µέτρησης.

• Ενηµερώνουµε τους συµπολίτες µας
Στην COSMOTE, πιστεύουµε ότι η ανάγκη για υπεύθυνη 
πληροφόρηση είναι αντίστοιχη µε την ανάγκη ύπαρξης 
των κατάλληλων µέσων και διαύλων επικοινωνίας της 
πληροφορίας. Με στόχο κάθε έλληνας πολίτης να διαθέτει 
πρόσβαση στην υπεύθυνη πληροφορία, προσπαθούµε 
διαρκώς να αναδεικνύουµε τρόπους µέσω των οποίων 
ο πολίτης, είτε µέσα από την καθηµερινότητά του είτε 
στο πλαίσιο κάποιας συγκεκριµένης δράσης, να έρχεται 
σε επαφή µε πηγές ενηµέρωσης για τη χρήση του κινητού 
τηλεφώνου και τις κεραίες. Προς την κατεύθυνση αυτή:

Α. Μεριµνούµε για την παραγωγή έντυπου υλικού,
µε όλη την έγκυρη και επιστηµονικά τεκµηριωµένη σχετική 
πληροφόρηση.

• Το 2007 προχωρήσαµε στην έκδοση του εντύπου 
«Πεδίον 24 – Πρόγραµµα Συνεχών Μετρήσεων 
Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας», όπου περιγράφεται η 
λειτουργία του προγράµµατος. Το έντυπο τοποθετήθηκε 
στο εµπορικό µας δίκτυο ανά την Ελλάδα.

• Συνεχίσαµε την προώθηση υφισταµένων εντύπων τα οποία 
εµπλουτίσαµε µε επίκαιρο περιεχόµενο: το 2007, 
αποστείλαµε περισσότερα από 25.000 έντυπα, µε τίτλο 
«Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την κινητή τηλεφωνία», 
στα καταστήµατά µας. 

B. Αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες για τη συστηµατική 
ενηµέρωση εφήβων και νέων, υλοποιώντας ειδικά 
εκπαιδευτικά προγράµµατα για µαθητές γυµνασίου και 
λυκείου, καθώς και για σπουδαστές Πανεπιστηµίων-ΤΕΙ, κατά 
τη διάρκεια των οποίων πραγµατοποιείται και ξενάγησή τους 
στις εγκαταστάσεις της εταιρίας µας. Η ξενάγηση 
περιλαµβάνει:  

• Ενηµέρωση από το επιστηµονικό µας προσωπικό 
(ακτινοφυσικούς) για ζητήµατα ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας από Σταθµούς Βάσης και κινητά τηλέφωνα. 
Στο πλαίσιο αυτό, πραγµατοποιείται και επιτόπου µέτρηση 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µε αναλυτή φάσµατος. 

• Ενηµέρωση από µηχανικούς της εταιρίας σχετικά µε 
θέµατα τεχνολογίας, επαγγελµατικού προσανατολισµού, 
καθώς και λειτουργίας της εταιρίας.

• Παρουσίαση της αρχιτεκτονικής του δικτύου και του 
έργου του κέντρου ελέγχου.

• Ενηµέρωση για την τεχνολογία των Σταθµών Βάσης, των 
δικτύων 2ης (2G) και 3ης γενιάς (3G), τις µικροκυµατικές 
ζεύξεις κ.λπ. (Testbed). 

Το 2007, µας επισκέφθηκαν περισσότεροι από 600 µαθητές και 
φοιτητές (Αθήνα & Θεσσαλονίκη), οι οποίοι παρακολούθησαν 
το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Στόχος µας είναι, το 
2008, να δεχτούµε περισσότερους νέους από όλη την Ελλάδα.

Γ. Στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο για την κινητή τηλεφωνία 
που δηµιουργήθηκε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ, 
οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν,
µε διαδραστικούς και δηµιουργικούς τρόπους, αναφορικά µε 
τους Σταθµούς Βάσης και τη λειτουργία τους.

Αρχής γενοµένης από το 2006, δεκάδες σχολεία και χιλιάδες 
µαθητές επισκέφθηκαν και το 2007 το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών 
του Ο.Τ.Ε. και έγιναν αποδέκτες της ενηµέρωσης αυτής. Το ίδιο 
αναµένεται να συµβεί και το 2008. 

Ο τοµέας ενηµέρωσης θα ενισχυθεί µέσα στο 2008 και 
διαδικτυακά, µε την ένταξη ειδικής ενηµερωτικής ενότητας για 
θέµατα ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στην ιστοσελίδα µας.   

• Είµαστε σε συνεχή διάλογο µε τις τοπικές κοινωνίες 
Η προσπάθειά µας για την υπεύθυνη ενηµέρωση των 
πολιτών δε σταµατά στις προγραµµατισµένες δράσεις µας. 
Κατά τη διάρκεια του 2007, εντατικοποιήσαµε τις επαφές 
µας µε αρµόδιους φορείς και εκπροσώπους των τοπικών 
κοινωνιών σε όλη την Ελλάδα, ανταποκρινόµενοι πλήρως 
σε όποιες κλήσεις δεχτήκαµε για διάλογο, ενηµέρωση και 
τεκµηρίωση απόψεων. Παράλληλα, ενισχύσαµε την αρµόδια 
οµάδα ενηµέρωσης της εταιρίας µε περισσότερα στελέχη, 
ώστε να µπορεί να ανταποκρίνεται στις πολλαπλές 
προσκλήσεις για πληροφόρηση, σε κάθε περιοχή όπου 
εκδηλώνεται ενδιαφέρον από το κοινό. Ως εκ τούτου, 
επισκεφθήκαµε περισσότερες από 50 περιοχές σε όλη 
την ελληνική επικράτεια, όπου ανταλλάξαµε απόψεις µε 
πολίτες και παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

• Ενηµερώνουµε συστηµατικά τους Εργαζοµένους 
Οι εργαζόµενοί µας, πρώτοι απ’ όλους, οφείλουν να 
γνωρίζουν πώς λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία. Γι’ αυτό:

• διοργανώσαµε περισσότερες από 30 ενηµερωτικές ηµερίδες 
για τους εργαζοµένους µας, στις οποίες συµµετείχαν 
περισσότερα από 2.000 άτοµα, όπου δώσαµε υπεύθυνη και 
επιστηµονικά τεκµηριωµένη πληροφόρηση για τη λειτουργία 
της κινητής τηλεφωνίας, 

• αποστέλλουµε µηνιαίο ηλεκτρονικό ενηµερωτικό δελτίο, που 
απευθύνεται σε όλους τους εργαζοµένους µας, µε όλες τις 
πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις στον επιστηµονικό, τον πολιτικό 
και τον κοινωνικό τοµέα, γύρω από την κινητή τηλεφωνία. 
Επιπλέον, φροντίζουµε για την επέκταση του προγράµµατος 
ενηµέρωσης στις θυγατρικές µας εταιρίες στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό.

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές στις εγκαταστάσεις της COSMOTE

Ενηµέρωση εργαζοµένων COSMOTE

Ενηµερωτικό έντυπο «Πεδίον 24 -Πρόγραµµα Συνεχών
Μετρήσεων Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας»
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Εµείς, στην COSMOTE, αντιλαµβανόµαστε την ευθύνη 
που µας αναλογεί στην υπεύθυνη ανάπτυξη της 
Αγοράς και των προϋποθέσεων εκείνων που θα 
επιτρέψουν σε όλες τις κατηγορίες κοινού στις οποίες 
απευθύνονται οι υπηρεσίες µας ή επηρεάζονται από 
αυτές, να έχουν µια ολοκληρωµένη πληροφόρηση.

∆εδοµένου ότι η χρήση της κινητής τηλεφωνίας 
διευρύνεται συνεχώς, έχουµε υιοθετήσει ένα εύρος 
ενεργειών που συµβάλλουν στην υπευθυνότητά µας 
απέναντι στη λειτουργία της Αγοράς.

Τα σηµαντικά οφέλη που εισπράττει στην καθηµερινότητά 
του ο πολίτης χρησιµοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο, 
αποτελούν τη βασική παράµετρο της ισχυρής διείσδυσης της 
κινητής τηλεφωνίας στη ζωή µας.

Πιστοί στη φιλοσοφία µας ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να ενηµερώνονται υπεύθυνα για θέµατα 
που άπτονται της καθηµερινότητάς τους –και για την 
ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας του κοινού–, σχεδιάσαµε 
και υλοποιήσαµε για τρίτη συνεχή χρονιά ένα ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα συστηµατικής και υπεύθυνης ενηµέρωσης του 
κοινού, αναφορικά µε τους Σταθµούς Βάσης και τη σωστή 
χρήση των κινητών τηλεφώνων. Όπως και το 2006, 
συνεχίσαµε µε συνέπεια και το 2007, µε το πρόγραµµα 
ενηµέρωσης να στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες/ 
πυλώνες:

• Υποστήριξη του Προγράµµατος Συνεχών Μετρήσεων 
Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων – «Πεδίον24»

• Υπεύθυνη και συστηµατική ενηµέρωση  του κοινού 
• Άµεση ανταπόκριση σε αιτήµατα για ενηµέρωση και συνεχή 

διάλογο µε τις τοπικές κοινωνίες
• Ενηµέρωση των εργαζοµένων της COSMOTE

Ειδικότερα: 
• Συµµετέχουµε στο Πρόγραµµα Συνεχών Μετρήσεων 

Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας «Πεδίον24» 
(www.pedion24.gr).

Το Πρόγραµµα Συνεχών Μετρήσεων «Πεδίον24» έχει 
αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Εργαστήριο 
Ραδιοεπικοινωνιών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, µε την υποστήριξη της COSMOTE. Η συµµετοχή 
µας στο πρόγραµµα αφορά τον εφοδιασµό του προγράµµατος 
µε όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό: σταθµούς µέτρησης 
τελευταίας τεχνολογίας, ενισχυµένους µε τους κατάλληλους 
ανιχνευτές µέτρησης ηλεκτρικού πεδίου, καθώς και όργανα 
πιστοποιηµένα και πλήρως συµµορφωµένα µε τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές και τα επιστηµονικά πρότυπα. Με σκοπό 
τη συνεχή καταγραφή των επιπέδων της ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και την 
ενηµέρωση όλων των πολιτών, στο πρόγραµµα εντάχθηκε 
πρόσφατα και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Έπειτα από την πρώτη 
περίοδο πιλοτικής εφαρµογής, στα τέλη του 2005, το πρόγραµµα 
τέθηκε σε πλήρη λειτουργία µέσα στο 2006, προσφέροντας 
απρόσκοπτα πληροφορίες για τα µετρούµενα ηλεκτροµαγνητικά 
πεδία καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
Η λειτουργία του συνεχίστηκε και το 2007, καλύπτοντας 
περισσότερες περιοχές της χώρας. Το σύστηµα αποτελείται από: 

• τους σταθµούς µέτρησης των επιπέδων της 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας που είναι 
εγκατεστηµένοι σε διάφορες περιοχές,

• το κέντρο διαχείρισης που βρίσκεται στο Εργαστήριο 
Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου και στο Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

Οι σταθµοί µέτρησης µετρούν σε 24ωρη βάση το συνολικό 
ηλεκτροµαγνητικό πεδίο που προκαλείται από διάφορες 
πηγές, όπως η ραδιοφωνία, η τηλεόραση και η κινητή 
τηλεφωνία. Κάθε 24 ώρες, οι σταθµοί µέτρησης επικοινωνούν 
µε το κέντρο διαχείρισης και αποστέλλουν τα δεδοµένα στον 
κεντρικό server, όπου αποθηκεύονται σε βάση δεδοµένων. 
Στη συνέχεια, τα στοιχεία καθίστανται αυτοµάτως διαθέσιµα 
στην ιστοσελίδα του προγράµµατος (www.pedion24.gr), όπου 
κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ενηµερωθεί για τα 
αποτελέσµατα κάθε µετρητικού σταθµού. Επιπλέον, κάθε 
έτος φροντίζουµε για την αύξηση των σταθµών µέτρησης, 
µε στόχο την ενηµέρωση των συµπολιτών µας για ακόµα 
περισσότερες περιοχές της χώρας. Στους 21 σταθµούς 
που ήταν ήδη εγκατεστηµένοι, προσθέσαµε ακόµα 36, 
ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο που είχαµε θέσει για 30 
νέους σταθµούς µέσα στο 2007. 
Το σύνολό τους (57) καλύπτει τους νοµούς Αττικής, 
Θεσσαλονίκης, Ροδόπης, Άρτας, Λευκάδας, Κορίνθου, 
Χανίων, Ρεθύµνου, Ηρακλείου, Κυκλάδων και Μαγνησίας.
Ο στόχος για το 2008 είναι η εγκατάσταση παραπάνω 
από 50 νέων σταθµών µέτρησης.

• Ενηµερώνουµε τους συµπολίτες µας
Στην COSMOTE, πιστεύουµε ότι η ανάγκη για υπεύθυνη 
πληροφόρηση είναι αντίστοιχη µε την ανάγκη ύπαρξης 
των κατάλληλων µέσων και διαύλων επικοινωνίας της 
πληροφορίας. Με στόχο κάθε έλληνας πολίτης να διαθέτει 
πρόσβαση στην υπεύθυνη πληροφορία, προσπαθούµε 
διαρκώς να αναδεικνύουµε τρόπους µέσω των οποίων 
ο πολίτης, είτε µέσα από την καθηµερινότητά του είτε 
στο πλαίσιο κάποιας συγκεκριµένης δράσης, να έρχεται 
σε επαφή µε πηγές ενηµέρωσης για τη χρήση του κινητού 
τηλεφώνου και τις κεραίες. Προς την κατεύθυνση αυτή:

Α. Μεριµνούµε για την παραγωγή έντυπου υλικού,
µε όλη την έγκυρη και επιστηµονικά τεκµηριωµένη σχετική 
πληροφόρηση.

• Το 2007 προχωρήσαµε στην έκδοση του εντύπου 
«Πεδίον 24 – Πρόγραµµα Συνεχών Μετρήσεων 
Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας», όπου περιγράφεται η 
λειτουργία του προγράµµατος. Το έντυπο τοποθετήθηκε 
στο εµπορικό µας δίκτυο ανά την Ελλάδα.

• Συνεχίσαµε την προώθηση υφισταµένων εντύπων τα οποία 
εµπλουτίσαµε µε επίκαιρο περιεχόµενο: το 2007, 
αποστείλαµε περισσότερα από 25.000 έντυπα, µε τίτλο 
«Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την κινητή τηλεφωνία», 
στα καταστήµατά µας. 

B. Αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες για τη συστηµατική 
ενηµέρωση εφήβων και νέων, υλοποιώντας ειδικά 
εκπαιδευτικά προγράµµατα για µαθητές γυµνασίου και 
λυκείου, καθώς και για σπουδαστές Πανεπιστηµίων-ΤΕΙ, κατά 
τη διάρκεια των οποίων πραγµατοποιείται και ξενάγησή τους 
στις εγκαταστάσεις της εταιρίας µας. Η ξενάγηση 
περιλαµβάνει:  

• Ενηµέρωση από το επιστηµονικό µας προσωπικό 
(ακτινοφυσικούς) για ζητήµατα ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας από Σταθµούς Βάσης και κινητά τηλέφωνα. 
Στο πλαίσιο αυτό, πραγµατοποιείται και επιτόπου µέτρηση 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µε αναλυτή φάσµατος. 

• Ενηµέρωση από µηχανικούς της εταιρίας σχετικά µε 
θέµατα τεχνολογίας, επαγγελµατικού προσανατολισµού, 
καθώς και λειτουργίας της εταιρίας.

• Παρουσίαση της αρχιτεκτονικής του δικτύου και του 
έργου του κέντρου ελέγχου.

• Ενηµέρωση για την τεχνολογία των Σταθµών Βάσης, των 
δικτύων 2ης (2G) και 3ης γενιάς (3G), τις µικροκυµατικές 
ζεύξεις κ.λπ. (Testbed). 

Το 2007, µας επισκέφθηκαν περισσότεροι από 600 µαθητές και 
φοιτητές (Αθήνα & Θεσσαλονίκη), οι οποίοι παρακολούθησαν 
το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Στόχος µας είναι, το 
2008, να δεχτούµε περισσότερους νέους από όλη την Ελλάδα.

Γ. Στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο για την κινητή τηλεφωνία 
που δηµιουργήθηκε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ, 
οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν,
µε διαδραστικούς και δηµιουργικούς τρόπους, αναφορικά µε 
τους Σταθµούς Βάσης και τη λειτουργία τους.

Αρχής γενοµένης από το 2006, δεκάδες σχολεία και χιλιάδες 
µαθητές επισκέφθηκαν και το 2007 το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών 
του Ο.Τ.Ε. και έγιναν αποδέκτες της ενηµέρωσης αυτής. Το ίδιο 
αναµένεται να συµβεί και το 2008. 

Ο τοµέας ενηµέρωσης θα ενισχυθεί µέσα στο 2008 και 
διαδικτυακά, µε την ένταξη ειδικής ενηµερωτικής ενότητας για 
θέµατα ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στην ιστοσελίδα µας.   

• Είµαστε σε συνεχή διάλογο µε τις τοπικές κοινωνίες 
Η προσπάθειά µας για την υπεύθυνη ενηµέρωση των 
πολιτών δε σταµατά στις προγραµµατισµένες δράσεις µας. 
Κατά τη διάρκεια του 2007, εντατικοποιήσαµε τις επαφές 
µας µε αρµόδιους φορείς και εκπροσώπους των τοπικών 
κοινωνιών σε όλη την Ελλάδα, ανταποκρινόµενοι πλήρως 
σε όποιες κλήσεις δεχτήκαµε για διάλογο, ενηµέρωση και 
τεκµηρίωση απόψεων. Παράλληλα, ενισχύσαµε την αρµόδια 
οµάδα ενηµέρωσης της εταιρίας µε περισσότερα στελέχη, 
ώστε να µπορεί να ανταποκρίνεται στις πολλαπλές 
προσκλήσεις για πληροφόρηση, σε κάθε περιοχή όπου 
εκδηλώνεται ενδιαφέρον από το κοινό. Ως εκ τούτου, 
επισκεφθήκαµε περισσότερες από 50 περιοχές σε όλη 
την ελληνική επικράτεια, όπου ανταλλάξαµε απόψεις µε 
πολίτες και παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

• Ενηµερώνουµε συστηµατικά τους Εργαζοµένους 
Οι εργαζόµενοί µας, πρώτοι απ’ όλους, οφείλουν να 
γνωρίζουν πώς λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία. Γι’ αυτό:

• διοργανώσαµε περισσότερες από 30 ενηµερωτικές ηµερίδες 
για τους εργαζοµένους µας, στις οποίες συµµετείχαν 
περισσότερα από 2.000 άτοµα, όπου δώσαµε υπεύθυνη και 
επιστηµονικά τεκµηριωµένη πληροφόρηση για τη λειτουργία 
της κινητής τηλεφωνίας, 

• αποστέλλουµε µηνιαίο ηλεκτρονικό ενηµερωτικό δελτίο, που 
απευθύνεται σε όλους τους εργαζοµένους µας, µε όλες τις 
πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις στον επιστηµονικό, τον πολιτικό 
και τον κοινωνικό τοµέα, γύρω από την κινητή τηλεφωνία. 
Επιπλέον, φροντίζουµε για την επέκταση του προγράµµατος 
ενηµέρωσης στις θυγατρικές µας εταιρίες στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό.

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές στις εγκαταστάσεις της COSMOTE

Ενηµέρωση εργαζοµένων COSMOTE

Ενηµερωτικό έντυπο «Πεδίον 24 -Πρόγραµµα Συνεχών
Μετρήσεων Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας»
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Η χρήση των κινητών τηλεφώνων διευρύνεται συνεχώς, σε 
όλο και νεαρότερες ηλικιακές οµάδες, γεγονός που απαιτεί τη 
συνεχή ενηµέρωση και αφύπνιση των γονιών. Οι γονείς πρέπει 
να είναι ενηµερωµένοι για τις δυνατότητες που προσφέρουν 
τα κινητά τηλέφωνα, όπως την πρόσβαση σε πολλές 
υπηρεσίες (φωνητικές κλήσεις, sms, αποστολή και λήψη 
φωτογραφιών και video, πρόσβαση στο internet), ώστε να 
είναι σε θέση να αποφασίζουν για τη χρήση του κινητού 
τηλεφώνου που θα επιτρέψουν ή όχι στα παιδιά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, στην COSMOTE, ως υπεύθυνοι κοινωνικοί 
εταίροι, αναγνωρίζουµε τη ραγδαία ανάπτυξη των νέων 
τεχνολογιών και των διαδραστικών µέσων, όπως είναι το 
διαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο, και, µε την πεποίθηση ότι 
η πρόληψη και η σωστή ενηµέρωση µπορούν να 
διασφαλίσουν την ορθή χρήση των µέσων αυτών, έχουµε 
αναπτύξει µια σειρά υπηρεσίες, δράσεις και πρωτοβουλίες:

Υπηρεσίες Γονικού Ελέγχου
Έχουµε αναπτύξει µια σειρά εύχρηστες Υπηρεσίες Γονικού 
Ελέγχου (parental control), µέσω των οποίων οι γονείς έχουν 
τη δυνατότητα να ελέγξουν την πρόσβαση των παιδιών τους 
σε υπηρεσίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. 

• Στο imode, οι κατηγορίες α) Erotic και β) Chat & Date 
απευθύνονται µόνο σε ενήλικους χρήστες που αποδέχονται 
τους όρους χρήσης των υπηρεσιών αυτών 
(συµπεριλαµβανοµένης της δήλωσης ότι ο χρήστης 
είναι ενήλικας). Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς έχουν τη 
δυνατότητα να φράξουν την πρόσβαση στο περιεχόµενο 
αυτό είτε µέσω της ίδιας της υπηρεσίας, επιλέγοντας τη 
σχετική εντολή, είτε µε ένα τηλεφώνηµα στην Εξυπηρέτηση 
Πελατών στο 1212 ή στο 1313. Σηµείωση: η φραγή, από τη 
στιγµή που ενεργοποιείται, εφαρµόζεται ταυτόχρονα και 
στις 2 κατηγορίες (Erotic και Chat).

• Μέσω COSMOTE my view, οι κατηγορίες Erotic Zone 
και Chat στο µενού «Ψυχαγωγία» απευθύνονται επίσης µόνο 
σε ενήλικους χρήστες που αποδέχονται τους όρους 
χρήσης των υπηρεσιών αυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι 
γονείς έχουν τη δυνατότητα να κλειδώσουν την πρόσβαση 
στο περιεχόµενο αυτό. Στη περίπτωση του Erotic Zone, 
αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µέσω της ίδιας της 
υπηρεσίας, επιλέγοντας τη σχετική εντολή, είτε µε ένα 
τηλεφώνηµα στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο 1212 ή 
στο 1313. Στην περίπτωση του Chat, ο περιορισµός της 
πρόσβασης γίνεται µόνο µέσω κλήσης στην Εξυπηρέτηση 
Πελατών.

• Οι γονείς, εφόσον το επιθυµούν, µπορούν να ελέγχουν 
τις κλήσεις των παιδιών τους προς τηλεφωνικούς αριθµούς 
υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. Συγκεκριµένα, παρέχουµε 
δωρεάν στους συνδροµητές µας την υπηρεσία φραγής 
κλήσεων στις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας φωνής που 
παρέχονται µέσω κλήσης σε δεκαψήφιους αριθµούς, 
της µορφής 901 και 909 (αποκλειστικά για ενήλικες). 

Ειδικότερα, ο συνδροµητής, καλώντας το Τµήµα 
Εξυπηρέτησης Πελατών COSMOTE στο 1212, το 1313 ή το 
1200, µπορεί να ζητήσει φραγή για τα νούµερα 901 και 909.
• Αναπτύξαµε το σύστηµα «Bad Words list», το οποίο 

εφαρµόζεται στην υπηρεσία Chat της COSMOTE µέσω 
WAP/SMS, αποκλείοντας τη δυνατότητα χρησιµοποίησης 
ορισµένων ανάρµοστων λέξεων στο Chat Room και 
διατηρώντας το δικαίωµα να απαγορεύουµε τη χρήση του 
Chat σε άτοµα που παραβαίνουν βασικούς κανόνες καλής 
συµπεριφοράς. 

• Σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους παρόχους κινητής 
τηλεφωνίας στην Ελλάδα, συµβάλαµε ενεργά στη 
διαµόρφωση ενός σχεδίου «Κοινού Κώδικα ∆εοντολογίας 
για τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας µέσω κινητών 
τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών». 
Στόχος αυτής της διαδικασίας αυτορρύθµισης του κλάδου 
της κινητής τηλεφωνίας είναι, οι ανήλικοι χρήστες να 
απολαµβάνουν ένα κοινό επίπεδο προστασίας, όπως 
συµβαίνει ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

• Συµµετείχαµε ενεργά στις διαβουλεύσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, υπό την αιγίδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη σύνταξη του Ευρωπαϊκού 
Μνηµονίου σχετικά µε την ασφαλέστερη χρήση του 
κινητού από παιδιά και εφήβους. Η COSMOTE ήταν 
η πρώτη ελληνική εταιρία που υπέγραψε το Μνηµόνιο, το 
Φεβρουάριο του 2007, ανάµεσα σε ακόµη 15 ευρωπαϊκές 
εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και παρόχους περιεχοµένου. 
Το Μνηµόνιο περιλαµβάνει προτάσεις που αποσκοπούν 
στην ασφαλέστερη χρήση των υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας από ανήλικους χρήστες και πραγµατεύεται 
θέµατα όπως οι µηχανισµοί ελέγχου πρόσβασης, η 
ευαισθητοποίηση και η επιµόρφωση, η κατηγοριοποίηση 
του εµπορικού περιεχοµένου, η αντιµετώπιση του 
παράνοµου περιεχοµένου σε προϊόντα και υπηρεσίες 
κινητής τηλεφωνίας ή/και στο ∆ιαδίκτυο. 

• Συνεργαζόµαστε µε τον Ελληνικό Κόµβο για την Ασφαλή 
Χρήση του ∆ιαδικτύου (www.saferinternet.gr). Πιστοί στη 
φιλοσοφία µας να συνεργαζόµαστε µε έγκριτους ∆ιεθνείς 
και Εθνικούς Οργανισµούς, καθώς και να συµµετέχουµε 
σε πρωτοβουλίες που εστιάζουν σε ζητήµατα Κοινωνικής 
Υπευθυνότητας, όπως αυτά που αφορούν τη λειτουργία 
και τη χρήση της Κινητής Τηλεφωνίας, στην COSMOTE 
στηρίζουµε το έργο του «Ελληνικού Κόµβου για την 
Ασφαλή χρήση του ∆ιαδικτύου» www.saferinternet.gr, 
µε την ιδιότητα του Χρυσού Χορηγού. 
Πρόκειται για µια συνεργασία που έχει ως στόχο να 
ενδυναµώσει τη συστηµατική εκστρατεία ενηµέρωσης 
του φορέα σχετικά µε την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών 

στο ∆ιαδίκτυο, όχι µόνο µέσω οικονοµικής ενίσχυσης, αλλά 
και µεταδίδοντας την εξειδικευµένη πληροφόρηση για 
θέµατα ασφαλούς χρήσης των τεχνολογιών και του 
διαδικτύου στους πελάτες-συνδροµητές µας. 

Από την αρχή της λειτουργίας µας, έχουµε υιοθετήσει ένα  
απλό, ξεκάθαρο, φιλικό και προσιτό ύφος στην επικοινωνία  
µε τους πελάτες µας. Ειδικότερα σε θέµατα τιµών και 
χρεώσεων, επιδιώκουµε να επικοινωνούµε µε σαφήνεια και 
διαφάνεια, και να παρέχουµε κάθε φορά την απαραίτητη 
πληροφόρηση ώστε οι πελάτες µας να έχουν την καλύτερη 
δυνατή και πληρέστερη ενηµέρωση. Κατά τη διάρκεια του 
2007, δηµιουργήθηκαν ειδικά πακέτα, όπως:
  
• Υπηρεσία Ενηµέρωσης Χρήσης
 Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται αυτόµατα και δωρεάν 
 στους οικιακούς συνδροµητές συµβολαίου µε 
 προπληρωµένο χρόνο οµιλίας. Παρέχει ενηµέρωση στον 
 έντυπο και ηλεκτρονικό λογαριασµό σχετικά µε την 
 κατανάλωση του πακέτου δωρεάν χρόνου οµιλίας του 
 οικονοµικού προγράµµατος.
 Μέσω της υπηρεσίας αυτής, όλοι οι πελάτες  αποκτούν  
 άµεση και διαρκή µηνιαία ενηµέρωση για τη χρήση του 
 προγράµµατός τους, ενώ τους παρέχονται οι εξής 
 δυνατότητες:
• Μεταφορά χρόνου οµιλίας που δεν καταναλώθηκε 
 (rollover). ∆ίνουµε τη δυνατότητα σε όλα τα εµπορικά 
 διαθέσιµα προγράµµατα προπληρωµένου χρόνου οµιλίας 
 (C60 – C1000 & COSMOTE Απεριόριστα 1, 2 & 3), να 
 µεταφέρουν τα δωρεάν λεπτά που δεν κατανάλωσαν, 
 στον επόµενο µήνα.
• Αναβάθµιση της υπηρεσίας επέκτασης υπολοίπου.
 Με την αναβαθµισµένη υπηρεσία επέκτασης υπολοίπου,
  ο συνδροµητής, ακόµα και όταν έχει µηδενικό υπόλοιπο,
  µπορεί, καλώντας έναν 4ψήφιο αριθµό, να επεκτείνει 
 τον χρόνο οµιλίας του.
• Ενηµέρωση υπολοίπου πελάτη καρτοκινητής
 Μετά από κάθε ανανέωση χρόνου (µε κάρτα ή από 
 τα καταστήµατα), ο πελάτης αυτόµατα λαµβάνει SMS 
 που τον ενηµερώνει για το νέο του υπόλοιπο.
• Ανάπτυξη των υπηρεσιών περιαγωγής 
 Με µια σειρά µέτρα που λάβαµε, όπως η διεύρυνση και 
 η επέκταση των συµφωνιών Περιαγωγής µε κάλυψη σε 170 
 χώρες, µε ξεκάθαρες και προσιτές χρεώσεις για τα data 
 και µε µείωση των τιµών για εισερχόµενες και εξερχόµενες 
 κλήσεις, συµβάλλουµε στη βελτιστοποίηση της ποιότητας 
 των παρεχοµένων υπηρεσιών µας.

Για τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων 
και του περιεχοµένου της επικοινωνίας, διαθέτουµε πολιτικές 
ασφάλειας και διαδικασίες, καθώς και αυστηρούς µηχανισµούς 
ελέγχου σύµφωνα µε αναγνωρισµένα διεθνή πρότυπα.
Τόσο οι µηχανισµοί της εταιρίας όσο και το εξειδικευµένο 
προσωπικό της, υπό το συντονισµό και της ∆ιεύθυνσης 
Ασφάλειας Πληροφοριών, εγγυώνται την ασφάλεια των 
συνοµιλιών όλων των πελατών µας.  

Για εµάς, στην COSMOTE, ο πελάτης και η δική µας ανταπόκριση 
στις ανάγκες του παραµένουν οι βασικές µας προτεραιότητες. 
Ως ένδειξη της δέσµευσής µας αυτής, είµαστε στη διαδικασία 
δηµιουργίας και ολοκλήρωσης ενός µεγάλου έργου, όπως αυτό 
του εταιρικού συστήµατος διαχείρισης των σχέσεων µε τους 
πελάτες (Customer Relationship Management - CRM).

H φιλοσοφία της ευελιξίας και του πελατοκεντρισµού που έχουµε 
υιοθετήσει, έχουν συµβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσµατικότητα 
των διαδικασιών χειρισµού των παραπόνων, γραπτών και 
προφορικών, διαφοροποιώντας τον τρόπο διαχείρισής τους 
και µετατρέποντας την εµπειρία και τη γνώση σε µηχανισµούς 
πρόβλεψης και έγκαιρης ικανοποίησης των αναγκών, µε στόχο τη 
δηµιουργία κλίµατος αξιοπιστίας και την ενίσχυση της πιστότητας.
Σε µηνιαία βάση, διαχειριζόµαστε περίπου 800 γραπτές 
επισηµάνσεις-παράπονα πελατών και 600 e-mails, σε χρόνους 
που δεν ξεπερνούν τις 2 εργάσιµες ηµέρες για τα παράπονα 
και τις 2 εργάσιµες ώρες για τα e-mails.
  
Αν και τα παράπονα των πελατών, σε µηνιαία βάση, δεν ξεπερνούν 
το 1% των συνολικών επαφών της συνδροµητικής µας βάσης, 
η βαρύτητα που δίνουµε στη διεργασία διαχείρισής τους είναι 
πολύ µεγάλη,  αναγνωρίζοντας ότι η αξιοποίηση της «φωνής» 
του πελάτη είναι η κινητήρια δύναµη της επιτυχίας και της 
διασφάλισης ποιοτικών σχέσεων µαζί του. Με δεδοµένο ότι 
τα παράπονα αποτελούν σηµαντική πηγή πληροφοριών για τον 
εντοπισµό πιθανών αδυναµιών στις δραστηριότητές µας, αλλά 
και µέσω των προτιµήσεων και των προσδοκιών του πελάτη, 
στην COSMOTE µεταφράζουµε κάθε έκφραση δυσαρέσκειας 
ή επισήµανση σε υπόδειξη βελτίωσης, στοχεύοντας στην πλήρη 
αξιοποίησή τους.

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 
µας και την εφαρµογή και τη διάδοση των αρχών Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, έχουµε εισαγάγει ανάλογα κριτήρια στη 
διαδικασία επιλογής των προµηθευτών µας, αναγνωρίζοντας ότι:
α) η κοινωνική µας απόδοση µπορεί να επηρεαστεί από τις 
δραστηριότητες των προµηθευτών µας,
β) είναι ευθύνη µας να διαµορφώνουµε κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά πρότυπα, 
γ) είναι ευθύνη µας να αναπτύσσουµε το διάλογο και, 
όπου χρειάζεται, να εκπαιδεύουµε τους συνεργάτες µας 
για τις πρακτικές Κοινωνικής Ευθύνης που ακολουθούµε.

Κατά συνέπεια, συµµετέχουµε όλοι στην προσπάθεια για 
την εφαρµογή αρχών που αφορούν τοµείς όπως η Υγεία, 
η Ασφάλεια και η Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση, σε ολόκληρη 
την αλυσίδα των προµηθευτών. 

Κατά τη διάρκεια του 2007, επεξεργαστήκαµε τον Κώδικα 
Ηθικής Αγοράς, τον οποίο, όταν ολοκληρωθεί η εταιρική 
διαδικασία υιοθέτησής του, αναµένουµε  ότι θα σέβονται 
και θα ακολουθούν όλοι οι συνεργάτες µας. Η συµµόρφωση 
των συνεργατών µας µε τον Κώδικα θα αποτελεί κριτήριο στη 
διαδικασία επιλογής και αξιολόγησής τους από την COSMOTE.

Ο Κώδικας Ηθικής Αγοράς δεν κυκλοφόρησε εντός του 2007, 
διότι δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί η διαδικασία της εσωτερικής 
διαβούλευσης για την αποδοχή του από όλες τις οργανωτικές 
µονάδες που εµπλέκονται. Αναµένεται ότι θα ολοκληρωθεί µέσα 
στο 2008.
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Η χρήση των κινητών τηλεφώνων διευρύνεται συνεχώς, σε 
όλο και νεαρότερες ηλικιακές οµάδες, γεγονός που απαιτεί τη 
συνεχή ενηµέρωση και αφύπνιση των γονιών. Οι γονείς πρέπει 
να είναι ενηµερωµένοι για τις δυνατότητες που προσφέρουν 
τα κινητά τηλέφωνα, όπως την πρόσβαση σε πολλές 
υπηρεσίες (φωνητικές κλήσεις, sms, αποστολή και λήψη 
φωτογραφιών και video, πρόσβαση στο internet), ώστε να 
είναι σε θέση να αποφασίζουν για τη χρήση του κινητού 
τηλεφώνου που θα επιτρέψουν ή όχι στα παιδιά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, στην COSMOTE, ως υπεύθυνοι κοινωνικοί 
εταίροι, αναγνωρίζουµε τη ραγδαία ανάπτυξη των νέων 
τεχνολογιών και των διαδραστικών µέσων, όπως είναι το 
διαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο, και, µε την πεποίθηση ότι 
η πρόληψη και η σωστή ενηµέρωση µπορούν να 
διασφαλίσουν την ορθή χρήση των µέσων αυτών, έχουµε 
αναπτύξει µια σειρά υπηρεσίες, δράσεις και πρωτοβουλίες:

Υπηρεσίες Γονικού Ελέγχου
Έχουµε αναπτύξει µια σειρά εύχρηστες Υπηρεσίες Γονικού 
Ελέγχου (parental control), µέσω των οποίων οι γονείς έχουν 
τη δυνατότητα να ελέγξουν την πρόσβαση των παιδιών τους 
σε υπηρεσίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. 

• Στο imode, οι κατηγορίες α) Erotic και β) Chat & Date 
απευθύνονται µόνο σε ενήλικους χρήστες που αποδέχονται 
τους όρους χρήσης των υπηρεσιών αυτών 
(συµπεριλαµβανοµένης της δήλωσης ότι ο χρήστης 
είναι ενήλικας). Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς έχουν τη 
δυνατότητα να φράξουν την πρόσβαση στο περιεχόµενο 
αυτό είτε µέσω της ίδιας της υπηρεσίας, επιλέγοντας τη 
σχετική εντολή, είτε µε ένα τηλεφώνηµα στην Εξυπηρέτηση 
Πελατών στο 1212 ή στο 1313. Σηµείωση: η φραγή, από τη 
στιγµή που ενεργοποιείται, εφαρµόζεται ταυτόχρονα και 
στις 2 κατηγορίες (Erotic και Chat).

• Μέσω COSMOTE my view, οι κατηγορίες Erotic Zone 
και Chat στο µενού «Ψυχαγωγία» απευθύνονται επίσης µόνο 
σε ενήλικους χρήστες που αποδέχονται τους όρους 
χρήσης των υπηρεσιών αυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι 
γονείς έχουν τη δυνατότητα να κλειδώσουν την πρόσβαση 
στο περιεχόµενο αυτό. Στη περίπτωση του Erotic Zone, 
αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µέσω της ίδιας της 
υπηρεσίας, επιλέγοντας τη σχετική εντολή, είτε µε ένα 
τηλεφώνηµα στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο 1212 ή 
στο 1313. Στην περίπτωση του Chat, ο περιορισµός της 
πρόσβασης γίνεται µόνο µέσω κλήσης στην Εξυπηρέτηση 
Πελατών.

• Οι γονείς, εφόσον το επιθυµούν, µπορούν να ελέγχουν 
τις κλήσεις των παιδιών τους προς τηλεφωνικούς αριθµούς 
υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. Συγκεκριµένα, παρέχουµε 
δωρεάν στους συνδροµητές µας την υπηρεσία φραγής 
κλήσεων στις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας φωνής που 
παρέχονται µέσω κλήσης σε δεκαψήφιους αριθµούς, 
της µορφής 901 και 909 (αποκλειστικά για ενήλικες). 

Ειδικότερα, ο συνδροµητής, καλώντας το Τµήµα 
Εξυπηρέτησης Πελατών COSMOTE στο 1212, το 1313 ή το 
1200, µπορεί να ζητήσει φραγή για τα νούµερα 901 και 909.
• Αναπτύξαµε το σύστηµα «Bad Words list», το οποίο 

εφαρµόζεται στην υπηρεσία Chat της COSMOTE µέσω 
WAP/SMS, αποκλείοντας τη δυνατότητα χρησιµοποίησης 
ορισµένων ανάρµοστων λέξεων στο Chat Room και 
διατηρώντας το δικαίωµα να απαγορεύουµε τη χρήση του 
Chat σε άτοµα που παραβαίνουν βασικούς κανόνες καλής 
συµπεριφοράς. 

• Σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους παρόχους κινητής 
τηλεφωνίας στην Ελλάδα, συµβάλαµε ενεργά στη 
διαµόρφωση ενός σχεδίου «Κοινού Κώδικα ∆εοντολογίας 
για τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας µέσω κινητών 
τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών». 
Στόχος αυτής της διαδικασίας αυτορρύθµισης του κλάδου 
της κινητής τηλεφωνίας είναι, οι ανήλικοι χρήστες να 
απολαµβάνουν ένα κοινό επίπεδο προστασίας, όπως 
συµβαίνει ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

• Συµµετείχαµε ενεργά στις διαβουλεύσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, υπό την αιγίδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη σύνταξη του Ευρωπαϊκού 
Μνηµονίου σχετικά µε την ασφαλέστερη χρήση του 
κινητού από παιδιά και εφήβους. Η COSMOTE ήταν 
η πρώτη ελληνική εταιρία που υπέγραψε το Μνηµόνιο, το 
Φεβρουάριο του 2007, ανάµεσα σε ακόµη 15 ευρωπαϊκές 
εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και παρόχους περιεχοµένου. 
Το Μνηµόνιο περιλαµβάνει προτάσεις που αποσκοπούν 
στην ασφαλέστερη χρήση των υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας από ανήλικους χρήστες και πραγµατεύεται 
θέµατα όπως οι µηχανισµοί ελέγχου πρόσβασης, η 
ευαισθητοποίηση και η επιµόρφωση, η κατηγοριοποίηση 
του εµπορικού περιεχοµένου, η αντιµετώπιση του 
παράνοµου περιεχοµένου σε προϊόντα και υπηρεσίες 
κινητής τηλεφωνίας ή/και στο ∆ιαδίκτυο. 

• Συνεργαζόµαστε µε τον Ελληνικό Κόµβο για την Ασφαλή 
Χρήση του ∆ιαδικτύου (www.saferinternet.gr). Πιστοί στη 
φιλοσοφία µας να συνεργαζόµαστε µε έγκριτους ∆ιεθνείς 
και Εθνικούς Οργανισµούς, καθώς και να συµµετέχουµε 
σε πρωτοβουλίες που εστιάζουν σε ζητήµατα Κοινωνικής 
Υπευθυνότητας, όπως αυτά που αφορούν τη λειτουργία 
και τη χρήση της Κινητής Τηλεφωνίας, στην COSMOTE 
στηρίζουµε το έργο του «Ελληνικού Κόµβου για την 
Ασφαλή χρήση του ∆ιαδικτύου» www.saferinternet.gr, 
µε την ιδιότητα του Χρυσού Χορηγού. 
Πρόκειται για µια συνεργασία που έχει ως στόχο να 
ενδυναµώσει τη συστηµατική εκστρατεία ενηµέρωσης 
του φορέα σχετικά µε την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών 

στο ∆ιαδίκτυο, όχι µόνο µέσω οικονοµικής ενίσχυσης, αλλά 
και µεταδίδοντας την εξειδικευµένη πληροφόρηση για 
θέµατα ασφαλούς χρήσης των τεχνολογιών και του 
διαδικτύου στους πελάτες-συνδροµητές µας. 

Από την αρχή της λειτουργίας µας, έχουµε υιοθετήσει ένα  
απλό, ξεκάθαρο, φιλικό και προσιτό ύφος στην επικοινωνία  
µε τους πελάτες µας. Ειδικότερα σε θέµατα τιµών και 
χρεώσεων, επιδιώκουµε να επικοινωνούµε µε σαφήνεια και 
διαφάνεια, και να παρέχουµε κάθε φορά την απαραίτητη 
πληροφόρηση ώστε οι πελάτες µας να έχουν την καλύτερη 
δυνατή και πληρέστερη ενηµέρωση. Κατά τη διάρκεια του 
2007, δηµιουργήθηκαν ειδικά πακέτα, όπως:
  
• Υπηρεσία Ενηµέρωσης Χρήσης
 Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται αυτόµατα και δωρεάν 
 στους οικιακούς συνδροµητές συµβολαίου µε 
 προπληρωµένο χρόνο οµιλίας. Παρέχει ενηµέρωση στον 
 έντυπο και ηλεκτρονικό λογαριασµό σχετικά µε την 
 κατανάλωση του πακέτου δωρεάν χρόνου οµιλίας του 
 οικονοµικού προγράµµατος.
 Μέσω της υπηρεσίας αυτής, όλοι οι πελάτες  αποκτούν  
 άµεση και διαρκή µηνιαία ενηµέρωση για τη χρήση του 
 προγράµµατός τους, ενώ τους παρέχονται οι εξής 
 δυνατότητες:
• Μεταφορά χρόνου οµιλίας που δεν καταναλώθηκε 
 (rollover). ∆ίνουµε τη δυνατότητα σε όλα τα εµπορικά 
 διαθέσιµα προγράµµατα προπληρωµένου χρόνου οµιλίας 
 (C60 – C1000 & COSMOTE Απεριόριστα 1, 2 & 3), να 
 µεταφέρουν τα δωρεάν λεπτά που δεν κατανάλωσαν, 
 στον επόµενο µήνα.
• Αναβάθµιση της υπηρεσίας επέκτασης υπολοίπου.
 Με την αναβαθµισµένη υπηρεσία επέκτασης υπολοίπου,
  ο συνδροµητής, ακόµα και όταν έχει µηδενικό υπόλοιπο,
  µπορεί, καλώντας έναν 4ψήφιο αριθµό, να επεκτείνει 
 τον χρόνο οµιλίας του.
• Ενηµέρωση υπολοίπου πελάτη καρτοκινητής
 Μετά από κάθε ανανέωση χρόνου (µε κάρτα ή από 
 τα καταστήµατα), ο πελάτης αυτόµατα λαµβάνει SMS 
 που τον ενηµερώνει για το νέο του υπόλοιπο.
• Ανάπτυξη των υπηρεσιών περιαγωγής 
 Με µια σειρά µέτρα που λάβαµε, όπως η διεύρυνση και 
 η επέκταση των συµφωνιών Περιαγωγής µε κάλυψη σε 170 
 χώρες, µε ξεκάθαρες και προσιτές χρεώσεις για τα data 
 και µε µείωση των τιµών για εισερχόµενες και εξερχόµενες 
 κλήσεις, συµβάλλουµε στη βελτιστοποίηση της ποιότητας 
 των παρεχοµένων υπηρεσιών µας.

Για τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων 
και του περιεχοµένου της επικοινωνίας, διαθέτουµε πολιτικές 
ασφάλειας και διαδικασίες, καθώς και αυστηρούς µηχανισµούς 
ελέγχου σύµφωνα µε αναγνωρισµένα διεθνή πρότυπα.
Τόσο οι µηχανισµοί της εταιρίας όσο και το εξειδικευµένο 
προσωπικό της, υπό το συντονισµό και της ∆ιεύθυνσης 
Ασφάλειας Πληροφοριών, εγγυώνται την ασφάλεια των 
συνοµιλιών όλων των πελατών µας.  

Για εµάς, στην COSMOTE, ο πελάτης και η δική µας ανταπόκριση 
στις ανάγκες του παραµένουν οι βασικές µας προτεραιότητες. 
Ως ένδειξη της δέσµευσής µας αυτής, είµαστε στη διαδικασία 
δηµιουργίας και ολοκλήρωσης ενός µεγάλου έργου, όπως αυτό 
του εταιρικού συστήµατος διαχείρισης των σχέσεων µε τους 
πελάτες (Customer Relationship Management - CRM).

H φιλοσοφία της ευελιξίας και του πελατοκεντρισµού που έχουµε 
υιοθετήσει, έχουν συµβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσµατικότητα 
των διαδικασιών χειρισµού των παραπόνων, γραπτών και 
προφορικών, διαφοροποιώντας τον τρόπο διαχείρισής τους 
και µετατρέποντας την εµπειρία και τη γνώση σε µηχανισµούς 
πρόβλεψης και έγκαιρης ικανοποίησης των αναγκών, µε στόχο τη 
δηµιουργία κλίµατος αξιοπιστίας και την ενίσχυση της πιστότητας.
Σε µηνιαία βάση, διαχειριζόµαστε περίπου 800 γραπτές 
επισηµάνσεις-παράπονα πελατών και 600 e-mails, σε χρόνους 
που δεν ξεπερνούν τις 2 εργάσιµες ηµέρες για τα παράπονα 
και τις 2 εργάσιµες ώρες για τα e-mails.
  
Αν και τα παράπονα των πελατών, σε µηνιαία βάση, δεν ξεπερνούν 
το 1% των συνολικών επαφών της συνδροµητικής µας βάσης, 
η βαρύτητα που δίνουµε στη διεργασία διαχείρισής τους είναι 
πολύ µεγάλη,  αναγνωρίζοντας ότι η αξιοποίηση της «φωνής» 
του πελάτη είναι η κινητήρια δύναµη της επιτυχίας και της 
διασφάλισης ποιοτικών σχέσεων µαζί του. Με δεδοµένο ότι 
τα παράπονα αποτελούν σηµαντική πηγή πληροφοριών για τον 
εντοπισµό πιθανών αδυναµιών στις δραστηριότητές µας, αλλά 
και µέσω των προτιµήσεων και των προσδοκιών του πελάτη, 
στην COSMOTE µεταφράζουµε κάθε έκφραση δυσαρέσκειας 
ή επισήµανση σε υπόδειξη βελτίωσης, στοχεύοντας στην πλήρη 
αξιοποίησή τους.

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 
µας και την εφαρµογή και τη διάδοση των αρχών Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, έχουµε εισαγάγει ανάλογα κριτήρια στη 
διαδικασία επιλογής των προµηθευτών µας, αναγνωρίζοντας ότι:
α) η κοινωνική µας απόδοση µπορεί να επηρεαστεί από τις 
δραστηριότητες των προµηθευτών µας,
β) είναι ευθύνη µας να διαµορφώνουµε κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά πρότυπα, 
γ) είναι ευθύνη µας να αναπτύσσουµε το διάλογο και, 
όπου χρειάζεται, να εκπαιδεύουµε τους συνεργάτες µας 
για τις πρακτικές Κοινωνικής Ευθύνης που ακολουθούµε.

Κατά συνέπεια, συµµετέχουµε όλοι στην προσπάθεια για 
την εφαρµογή αρχών που αφορούν τοµείς όπως η Υγεία, 
η Ασφάλεια και η Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση, σε ολόκληρη 
την αλυσίδα των προµηθευτών. 

Κατά τη διάρκεια του 2007, επεξεργαστήκαµε τον Κώδικα 
Ηθικής Αγοράς, τον οποίο, όταν ολοκληρωθεί η εταιρική 
διαδικασία υιοθέτησής του, αναµένουµε  ότι θα σέβονται 
και θα ακολουθούν όλοι οι συνεργάτες µας. Η συµµόρφωση 
των συνεργατών µας µε τον Κώδικα θα αποτελεί κριτήριο στη 
διαδικασία επιλογής και αξιολόγησής τους από την COSMOTE.

Ο Κώδικας Ηθικής Αγοράς δεν κυκλοφόρησε εντός του 2007, 
διότι δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί η διαδικασία της εσωτερικής 
διαβούλευσης για την αποδοχή του από όλες τις οργανωτικές 
µονάδες που εµπλέκονται. Αναµένεται ότι θα ολοκληρωθεί µέσα 
στο 2008.
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7. Περιβαλλοντική
Υπευθυνότητα

Λόγω του αντικειµένου µας, συγκαταλεγόµαστε στις εταιρίες µε µικρή επίδραση στο περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά, οι δραστηριότητες, 
τα προϊόντα και οι υπηρεσίες µας αναλύονται, ώστε να αναγνωριστούν οι αλληλεπιδράσεις τους µε το περιβάλλον, και ιεραρχούνται 
µε τη χρήση έγκυρων και επιστηµονικά τεκµηριωµένων µεθοδολογιών σύµφωνα µε τη σπουδαιότητά τους. 

Όλες οι εταιρίες του Οµίλου COSMOTE θα εργαστούν συστηµατικά τα 2 επόµενα χρόνια, για τον περιορισµό 
του περιβαλλοντικού τους αποτυπώµατος.

Περιβαλλοντική
Υπευθυνότητα

Ανακυκλώσιµα
Υλικά

∆ιαχείριση
Φυσικών
Πόρων

Ενέργεια

Ακτινοβολία

ΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟ ΟΛΛ ΓΙΣΜΟΣ

INΩΝΙΚΗΣ
EΥΘΥΥ ΥΘ ΝΗΣ2EΤEΤ
ΑΑΠΠΟ

KOKO
EEΥΥ0ΑΙΡΑΙΡ
ΟΟΛΛΟΟΟΟ ΟΟΛΛ

INΩINΩ
ΥΘΘΥΥΥ ΥΥΘΘΘΘ0ΡΙΚΗΡΙΚΗ

ΓΙΙΣΣΜΜ

ΝΙΚΝΙΚ
ΥΥΝΝΗΗ7ΗΣΗΣ

ΜΜΟΟΣΣ

ΚΗΣΗΣ
ΗΗΣΣ
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7. Περιβαλλοντική
Υπευθυνότητα

Λόγω του αντικειµένου µας, συγκαταλεγόµαστε στις εταιρίες µε µικρή επίδραση στο περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά, οι δραστηριότητες, 
τα προϊόντα και οι υπηρεσίες µας αναλύονται, ώστε να αναγνωριστούν οι αλληλεπιδράσεις τους µε το περιβάλλον, και ιεραρχούνται 
µε τη χρήση έγκυρων και επιστηµονικά τεκµηριωµένων µεθοδολογιών σύµφωνα µε τη σπουδαιότητά τους. 

Όλες οι εταιρίες του Οµίλου COSMOTE θα εργαστούν συστηµατικά τα 2 επόµενα χρόνια, για τον περιορισµό 
του περιβαλλοντικού τους αποτυπώµατος.
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7. Περιβαλλοντική

Υπευθυνότητα
ΤΑΙΡΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΟ ΟΛΛ ΓΙΣΜΟΣ

INΩΝΙΚΗΣ
EΥΘΥΥ ΥΘ ΝΗΣ2EΤEΤ
ΑΑΠΠΟ

KOKO
EEΥΥ0ΑΙΡΑΙΡ

ΟΟΛΛΟΟΟΟ ΟΟΛΛ

INΩINΩ
ΥΘΘΥΥΥ ΥΥΘΘΘΘ0ΡΙΚΗΡΙΚΗ

ΓΙΙΣΣΜΜ

ΝΙΚΝΙΚ
ΥΥΝΝΗΗ7ΗΣΗΣ

ΜΜΟΟΣΣ

ΚΗΣΗΣ
ΗΗΣΣ

Η δέσµευση όλων µας στην COSMOTE για την προστασία 
του περιβάλλοντος εκφράζεται από την περιβαλλοντική µας 
πολιτική και γίνεται πράξη µέσα από την ανάπτυξη του 
Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, κατά ΙSO 
14001/2004, που διέπει τη δραστηριότητά µας.   

Στο πλαίσιο του εν λόγω Συστήµατος Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης, περιοδικά αξιολογούµε την περιβαλλοντική µας 
επίδραση, λαµβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες, τα  
προϊόντα και τις υπηρεσίες που άµεσα ή έµµεσα επιδρούν 
στο περιβάλλον. 

Παράλληλα, λαµβάνουµε τα µηνύµατα όλων των 
ενδιαφεροµένων µερών, όπως η τοπική κοινωνία, οι µέτοχοι, 
οι προµηθευτές, οι εργαζόµενοι. Με τον τρόπο αυτόν, 
εξασφαλίζουµε την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του 
Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, αλλά και τη συνεχή 
βελτίωση της περιβαλλοντικής µας επίδοσης.

Αναλύσαµε όλες µας τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες µας αναφορικά µε τις επιπτώσεις τους στο 
περιβάλλον και προσπαθήσαµε να βελτιώσουµε την 
περιβαλλοντική µας επίδοση, καθορίζοντας δείκτες, θέτοντας 
στόχους και λαµβάνοντας µέτρα οικονοµικά βιώσιµα.
Σίγουρα τα αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά. 

Το σηµαντικότερο επίτευγµα είναι η κοινή δέσµευση όλων 
των εργαζοµένων σε έναν κοινό σκοπό: οι άνθρωποί µας 
να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι και κινητοποιηµένοι 
στα ζητήµατα προστασίας του περιβάλλοντος, και να 
ανταποκρίνονται πρόθυµα σε κάθε πρόσκληση από την 
εταιρία και την κοινωνία για ενέργειες προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Προκειµένου να παρέχουµε αδιάλειπτα τις υπηρεσίες µας σε 
όλη την ελληνική επικράτεια, εγκαθιστούµε Σταθµούς Βάσης 
(Σ/Β) σε αποµακρυσµένα σηµεία όπου η παροχή ρεύµατος, 
µέσω του δικτύου της ∆ΕΗ, είναι δύσκολη ή αδύνατη. Εκεί 
χρησιµοποιούµε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (γεννήτριες) που 
λειτουργούν ολόκληρο το 24ωρο. 

Η µείωση κατανάλωσης ενέργειας που πετύχαµε, ήταν 8,52%, 
η οποία προήλθε από τη µείωση της χρήσης 24ωρων Η/Ζ, 
αλλά και τη χρήση φωτοβολταϊκών σε 37 Σταθµούς Βάσης 
έως σήµερα. 

Στα µέσα του 2007, ξεκινήσαµε τη συστηµατική µέτρηση 
καυσαερίων σε 160 γεννήτριες 24ωρης λειτουργίας, µε στόχο 
τη διασφάλιση της ορθής τους λειτουργίας.

Συνεχίσαµε την εγκατάσταση κλιµατιστικών συστηµάτων free 
cooling, µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας. Εντός του 
2007 εγκαταστήσαµε 109 συστήµατα, ανεβάζοντας το 
συνολικό αριθµό στα 1.255.

Ο υψηλός ρυθµός ανάπτυξης της εταιρίας µας, σε όλους τους 
τοµείς, έχει ως συνέπεια την αύξηση του απασχολούµενου 
προσωπικού, άρα και των χώρων γραφείου, µε αντίστοιχη 
επίδραση και στην αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

Ευαισθητοποιηµένοι στις συνέπειες που προκαλεί η κατανάλωση 
ενέργειας στο περιβάλλον, διενεργούµε συνεχείς µετρήσεις και 
λαµβάνουµε µέτρα, προκειµένου να βελτιώσουµε τόσο την 
απόδοση των κλιµατιστικών όσο και την απόδοση των 

φωτιστικών µονάδων, τους δύο βασικότερους παράγοντες 
κατανάλωσης ενέργειας στα γραφεία. Από το 2006, η 
COSMOTE έγινε µέλος του ευρωπαϊκού προγράµµατος 
Greenbuilding, εφαρµόζοντας πιλοτικά µέτρα µείωσης 
κατανάλωσης ρεύµατος σε ένα από τα µεγαλύτερα κτίριά της, 
στην Αθήνα, στην οδό Αχαρνών. Επενδύοντας στην τεχνολογία, 
εφαρµόσαµε µεθόδους ελέγχου και εγκαταστήσαµε νέες 

µονάδες φωτισµού, µε σκοπό τη µείωση κατανάλωσης ενέργειας.
Αν και ο στόχος για το 2007 ήταν η µείωση κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά 5%, αυτή αυξήθηκε κατά 29,6%. 
Αυτό οφείλεται κυρίως: 
1. Στην πρόσθεση ενός κτιρίου γραφείων (πρώην αποθήκες 
Μεταµόρφωσης) και τη µεταφορά προσωπικού από κτίριο που 
δεν προσµετρούνταν λόγω συστέγασης µε άλλη εταιρία.
2. Στο ιδιαιτέρως θερµό καλοκαίρι του 2007 που οδήγησε σε 
αύξηση έντασης λειτουργίας κλιµατιστικών.
3. Σε πιθανή ελλιπή συλλογή στοιχείων, κυρίως το 2006, που 
διαφαίνεται από τη διακύµανση των τριών τελευταίων ετών. 

Από το 2008, η κατανάλωση ενέργειας θα εκφράζεται συνολικά 
σε εκποµπές CΟ2 ανά εργαζόµενο ανά έτος.
Στόχος είναι η σταδιακή µείωση της εκποµπής CΟ2.

Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει επέκταση των µετρήσεων και σε άλλες 
λειτουργίες της εταιρίας, όπως: α) η θέρµανση των κτιρίων των
γραφείων και τα καύσιµα των εταιρικών οχηµάτων για τα υγρά 
καύσιµα, και β) η κατανάλωση ρεύµατος σε καταστήµατα και σε 
Σ/Β, για το ρεύµα.
Θα διασφαλιστεί η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων.

Αντίστοιχη µε τη µείωση κατανάλωσης πετρελαίου ήταν
και η µείωση εκποµπών CO2 κατά  8,52%.
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Η δέσµευση όλων µας στην COSMOTE για την προστασία 
του περιβάλλοντος εκφράζεται από την περιβαλλοντική µας 
πολιτική και γίνεται πράξη µέσα από την ανάπτυξη του 
Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, κατά ΙSO 
14001/2004, που διέπει τη δραστηριότητά µας.   

Στο πλαίσιο του εν λόγω Συστήµατος Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης, περιοδικά αξιολογούµε την περιβαλλοντική µας 
επίδραση, λαµβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες, τα  
προϊόντα και τις υπηρεσίες που άµεσα ή έµµεσα επιδρούν 
στο περιβάλλον. 

Παράλληλα, λαµβάνουµε τα µηνύµατα όλων των 
ενδιαφεροµένων µερών, όπως η τοπική κοινωνία, οι µέτοχοι, 
οι προµηθευτές, οι εργαζόµενοι. Με τον τρόπο αυτόν, 
εξασφαλίζουµε την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του 
Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, αλλά και τη συνεχή 
βελτίωση της περιβαλλοντικής µας επίδοσης.

Αναλύσαµε όλες µας τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες µας αναφορικά µε τις επιπτώσεις τους στο 
περιβάλλον και προσπαθήσαµε να βελτιώσουµε την 
περιβαλλοντική µας επίδοση, καθορίζοντας δείκτες, θέτοντας 
στόχους και λαµβάνοντας µέτρα οικονοµικά βιώσιµα.
Σίγουρα τα αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά. 

Το σηµαντικότερο επίτευγµα είναι η κοινή δέσµευση όλων 
των εργαζοµένων σε έναν κοινό σκοπό: οι άνθρωποί µας 
να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι και κινητοποιηµένοι 
στα ζητήµατα προστασίας του περιβάλλοντος, και να 
ανταποκρίνονται πρόθυµα σε κάθε πρόσκληση από την 
εταιρία και την κοινωνία για ενέργειες προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Προκειµένου να παρέχουµε αδιάλειπτα τις υπηρεσίες µας σε 
όλη την ελληνική επικράτεια, εγκαθιστούµε Σταθµούς Βάσης 
(Σ/Β) σε αποµακρυσµένα σηµεία όπου η παροχή ρεύµατος, 
µέσω του δικτύου της ∆ΕΗ, είναι δύσκολη ή αδύνατη. Εκεί 
χρησιµοποιούµε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (γεννήτριες) που 
λειτουργούν ολόκληρο το 24ωρο. 

Η µείωση κατανάλωσης ενέργειας που πετύχαµε, ήταν 8,52%, 
η οποία προήλθε από τη µείωση της χρήσης 24ωρων Η/Ζ, 
αλλά και τη χρήση φωτοβολταϊκών σε 37 Σταθµούς Βάσης 
έως σήµερα. 

Στα µέσα του 2007, ξεκινήσαµε τη συστηµατική µέτρηση 
καυσαερίων σε 160 γεννήτριες 24ωρης λειτουργίας, µε στόχο 
τη διασφάλιση της ορθής τους λειτουργίας.

Συνεχίσαµε την εγκατάσταση κλιµατιστικών συστηµάτων free 
cooling, µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας. Εντός του 
2007 εγκαταστήσαµε 109 συστήµατα, ανεβάζοντας το 
συνολικό αριθµό στα 1.255.

Ο υψηλός ρυθµός ανάπτυξης της εταιρίας µας, σε όλους τους 
τοµείς, έχει ως συνέπεια την αύξηση του απασχολούµενου 
προσωπικού, άρα και των χώρων γραφείου, µε αντίστοιχη 
επίδραση και στην αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

Ευαισθητοποιηµένοι στις συνέπειες που προκαλεί η κατανάλωση 
ενέργειας στο περιβάλλον, διενεργούµε συνεχείς µετρήσεις και 
λαµβάνουµε µέτρα, προκειµένου να βελτιώσουµε τόσο την 
απόδοση των κλιµατιστικών όσο και την απόδοση των 

φωτιστικών µονάδων, τους δύο βασικότερους παράγοντες 
κατανάλωσης ενέργειας στα γραφεία. Από το 2006, η 
COSMOTE έγινε µέλος του ευρωπαϊκού προγράµµατος 
Greenbuilding, εφαρµόζοντας πιλοτικά µέτρα µείωσης 
κατανάλωσης ρεύµατος σε ένα από τα µεγαλύτερα κτίριά της, 
στην Αθήνα, στην οδό Αχαρνών. Επενδύοντας στην τεχνολογία, 
εφαρµόσαµε µεθόδους ελέγχου και εγκαταστήσαµε νέες 

µονάδες φωτισµού, µε σκοπό τη µείωση κατανάλωσης ενέργειας.
Αν και ο στόχος για το 2007 ήταν η µείωση κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά 5%, αυτή αυξήθηκε κατά 29,6%. 
Αυτό οφείλεται κυρίως: 
1. Στην πρόσθεση ενός κτιρίου γραφείων (πρώην αποθήκες 
Μεταµόρφωσης) και τη µεταφορά προσωπικού από κτίριο που 
δεν προσµετρούνταν λόγω συστέγασης µε άλλη εταιρία.
2. Στο ιδιαιτέρως θερµό καλοκαίρι του 2007 που οδήγησε σε 
αύξηση έντασης λειτουργίας κλιµατιστικών.
3. Σε πιθανή ελλιπή συλλογή στοιχείων, κυρίως το 2006, που 
διαφαίνεται από τη διακύµανση των τριών τελευταίων ετών. 

Από το 2008, η κατανάλωση ενέργειας θα εκφράζεται συνολικά 
σε εκποµπές CΟ2 ανά εργαζόµενο ανά έτος.
Στόχος είναι η σταδιακή µείωση της εκποµπής CΟ2.

Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει επέκταση των µετρήσεων και σε άλλες 
λειτουργίες της εταιρίας, όπως: α) η θέρµανση των κτιρίων των
γραφείων και τα καύσιµα των εταιρικών οχηµάτων για τα υγρά 
καύσιµα, και β) η κατανάλωση ρεύµατος σε καταστήµατα και σε 
Σ/Β, για το ρεύµα.
Θα διασφαλιστεί η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων.

Αντίστοιχη µε τη µείωση κατανάλωσης πετρελαίου ήταν
και η µείωση εκποµπών CO2 κατά  8,52%.
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Κατά τη διάρκεια του 2007, δεν επιτεύχθηκε καµία µείωση της κατανάλωσης υλικών συσκευασίας, λόγω της µεγάλης αύξησης κατά 
43,13% των τεµαχίων συσκευασίας, ως αποτέλεσµα της αντίστοιχης αύξησης της πελατειακής µας βάσης. Βεβαίως, στην COSMOTE, 
από το Φεβρουάριο του 2007, επενδύσαµε σε 1.000.000 φιλικές προς το περιβάλλον βιοδιασπώµενες σακούλες, αντικαθιστώντας τις 
παλιές σακούλες συσκευασίας, για χρήση στο σύνολο των καταστηµάτων µας σε ετήσια βάση. Στόχος για το 2008 είναι η επέκταση 
του µέτρου και στην αλυσίδα καταστηµάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

Η COSMOTE είναι η πρώτη εταιρία κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα που, ανταποκρινόµενη στις απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας 
(Π∆ 117/2004), συµβλήθηκε µε την εταιρία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., το µοναδικό Συλλογικό Σύστηµα Ανακύκλωσης Ηλεκτρικού 
& Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού. 

Στο πλαίσιο του σχετικού περιβαλλοντικού προγράµµατος του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, προωθούµε προς 
ανακύκλωση ολόκληρη την ποσότητα του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού που αποσύρουµε. Συνεχής στόχος είναι η εναλλακτική 
διαχείριση του 100% της παραπάνω ποσότητας που αποσύρεται.

Το 2007, επεκτείναµε το πρόγραµµα ανακύκλωσης που 
υλοποιούµε µε επιτυχία από το 2005, καθιστώντας εκτός από 
τα αποκλειστικά καταστήµατά µας και τα 417 καταστήµατα 
της ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα, σηµεία συλλογής κινητών, 
αξεσουάρ, µπαταριών και µελανοδοχείων, µε ήδη σηµαντικά 
αποτελέσµατα. Στόχος για το 2007 ήταν η συλλογή 5 κιλών 
συσκευών κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ ανά σηµείο 
συλλογής, και συλλέχθηκαν 16,6 κιλά. Το 2007, 
συγκεντρώθηκαν συνολικά 1.326 κιλά στα κτίριά µας, στα 
αποκλειστικά καταστήµατα COSMOTE και, το τελευταίο 
τρίµηνο του 2007, στα καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη 
την Ελλάδα, αποτέλεσµα της ευαισθητοποίησης και της 
κινητοποίησης τόσο των εργαζοµένων της COSMOTE 
όσο και του κοινού. Στόχος για το 2008 είναι η συλλογή 
10 κιλών αποβλήτων ανά σηµείο συλλογής.

Τέλος, µε απόλυτη επίγνωση της ευθύνης που µας αναλογεί 
στην προστασία του περιβάλλοντος, αναλαµβάνουµε ενεργό 
ρόλο στην ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, 
µέσα από πρωτοβουλίες επικοινωνίας που αφορούν 
ειδικότερα την ανακύκλωση, µε µαζική επικοινωνία 
και δηµοσιότητα.

Ο Ολυµπιονίκης και Πρεσβευτής Κοινωνικής Ευθύνης COSMOTE,
Πύρρος ∆ήµας, χρησιµοποιεί τον κάδο ανακύκλωσης

Οι παίκτες της ΠΑΕ Παναθηναϊκός συµµετέχουν στο πρόγραµµα ανακύκλωσης

Kαταναλώσεις Υλικών για τις Συσκευασίες των Προϊόντων µας
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Κατά τη διάρκεια του 2007, δεν επιτεύχθηκε καµία µείωση της κατανάλωσης υλικών συσκευασίας, λόγω της µεγάλης αύξησης κατά 
43,13% των τεµαχίων συσκευασίας, ως αποτέλεσµα της αντίστοιχης αύξησης της πελατειακής µας βάσης. Βεβαίως, στην COSMOTE, 
από το Φεβρουάριο του 2007, επενδύσαµε σε 1.000.000 φιλικές προς το περιβάλλον βιοδιασπώµενες σακούλες, αντικαθιστώντας τις 
παλιές σακούλες συσκευασίας, για χρήση στο σύνολο των καταστηµάτων µας σε ετήσια βάση. Στόχος για το 2008 είναι η επέκταση 
του µέτρου και στην αλυσίδα καταστηµάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

Η COSMOTE είναι η πρώτη εταιρία κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα που, ανταποκρινόµενη στις απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας 
(Π∆ 117/2004), συµβλήθηκε µε την εταιρία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., το µοναδικό Συλλογικό Σύστηµα Ανακύκλωσης Ηλεκτρικού 
& Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού. 

Στο πλαίσιο του σχετικού περιβαλλοντικού προγράµµατος του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, προωθούµε προς 
ανακύκλωση ολόκληρη την ποσότητα του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού που αποσύρουµε. Συνεχής στόχος είναι η εναλλακτική 
διαχείριση του 100% της παραπάνω ποσότητας που αποσύρεται.

Το 2007, επεκτείναµε το πρόγραµµα ανακύκλωσης που 
υλοποιούµε µε επιτυχία από το 2005, καθιστώντας εκτός από 
τα αποκλειστικά καταστήµατά µας και τα 417 καταστήµατα 
της ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα, σηµεία συλλογής κινητών, 
αξεσουάρ, µπαταριών και µελανοδοχείων, µε ήδη σηµαντικά 
αποτελέσµατα. Στόχος για το 2007 ήταν η συλλογή 5 κιλών 
συσκευών κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ ανά σηµείο 
συλλογής, και συλλέχθηκαν 16,6 κιλά. Το 2007, 
συγκεντρώθηκαν συνολικά 1.326 κιλά στα κτίριά µας, στα 
αποκλειστικά καταστήµατα COSMOTE και, το τελευταίο 
τρίµηνο του 2007, στα καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη 
την Ελλάδα, αποτέλεσµα της ευαισθητοποίησης και της 
κινητοποίησης τόσο των εργαζοµένων της COSMOTE 
όσο και του κοινού. Στόχος για το 2008 είναι η συλλογή 
10 κιλών αποβλήτων ανά σηµείο συλλογής.

Τέλος, µε απόλυτη επίγνωση της ευθύνης που µας αναλογεί 
στην προστασία του περιβάλλοντος, αναλαµβάνουµε ενεργό 
ρόλο στην ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, 
µέσα από πρωτοβουλίες επικοινωνίας που αφορούν 
ειδικότερα την ανακύκλωση, µε µαζική επικοινωνία 
και δηµοσιότητα.

Ο Ολυµπιονίκης και Πρεσβευτής Κοινωνικής Ευθύνης COSMOTE,
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Προκειµένου να παρέχουµε στους πελάτες µας απρόσκοπτα 
τις υπηρεσίες µας, έχουµε εφοδιάσει τους Σ/Β µε συστοιχίες 
συσσωρευτών που ενεργοποιούνται όταν παρουσιάζονται 
προβλήµατα τροφοδοσίας. 

Όταν ο κύκλος ζωής των συσσωρευτών ολοκληρωθεί, αυτοί 
συλλέγονται από εξειδικευµένα συνεργεία και µεταφέρονται σε 
πιστοποιηµένες εγκαταστάσεις, προκειµένου να ανακυκλωθούν. 

Το 2007, προωθήθηκαν προς ανακύκλωση 45,6tn τέτοιων. 
Στόχος µας το 2007 ήταν η εναλλακτική διαχείριση του 100% 
των αποσυρόµενων συσσωρευτών, και αυτός επιτεύχθηκε, µε 
αποτέλεσµα να προωθηθούν προς ανακύκλωση 45,6tn 
συσσωρευτών Pb – οξέος. Σε ό,τι αφορά το 2008, ο στόχος 
παραµένει ο ίδιος. 

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η COSMOTE υιοθετεί 
πολιτική για τη διαχείριση των µελανοδοχείων των εκτυπωτών 
και των τόνερ των φωτοτυπικών µηχανηµάτων. 

Ο στόχος για το 2007 ήταν η επαναχρησιµοποίηση του 20% 
των αγορασθέντων µελανοδοχείων και τόνερ.

Χάρη στη συστηµατική αντιµετώπιση του ζητήµατος, το 2007 
επιτεύχθηκε η επαναχρησιµοποίηση του 45% των 
µελανοδοχείων και τόνερ. Τα άχρηστα τεµάχια οδηγήθηκαν 
προς εναλλακτική διαχείριση.

Για το 2008, στόχος είναι η επαναχρησιµοποίηση του 30% των 
νέων και η εναλλακτική διαχείριση του συνόλου (100%) των 
αχρήστων.

Σηµαντική οικολογική σηµασία παρουσιάζει η αποφυγή της 
απόρριψης στο περιβάλλον τµήµατος της ποσότητας των 
λιπαντικών που χρησιµοποιούνται στις γεννήτριες συνεχούς 
λειτουργίας των Σ/Β.

Ο στόχος για το 2007 ήταν η εναλλακτική διαχείριση σε 
ποσοστό 100% των Α.Λ.Ε. (Απόβλητα Λιπαντικά και Έλαια) 
που προκύπτουν από τη συντήρηση των Η/Ζ των Σ/Β, και 
επιτεύχθηκε χάρη στις παρακάτω ενέργειές µας:

Επενδύσαµε στην εγκατάσταση ειδικών κάδων συλλογής σε 
κάθε Σ/Β µε γεννήτρια 24ωρης λειτουργίας. Μέχρι το τέλος 
του 2007, τοποθετήθηκαν συνολικά 609 ειδικοί κάδοι, ενώ 
συλλέχθηκαν προς εναλλακτική διαχείριση 3.618 λίτρα Α.Λ.Ε. 
Παράλληλα, συνεργαζόµαστε µε πιστοποιηµένο φορέα που 
συλλέγει και θα στέλνει προς ανακύκλωση όλη την ποσότητα 
λιπαντικών που απορρίπτεται κατά τη συντήρηση των 
γεννητριών.

Η ανακύκλωση χαρτιού είναι µια πρακτική που η COSMOTE 
ακολουθεί επί σειρά ετών, γι’ αυτό και οι εργαζόµενοι είναι 
εξοικειωµένοι µε τη διαδικασία. Συστηµατοποιώντας το έργο 
της ανακύκλωσης, δίνουµε ώθηση για καλύτερες επιδόσεις.

Η προσπάθεια για ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων 
αφορά και τη µείωση κατανάλωσης και ανακύκλωσης χαρτιού. 
Η προσπάθεια ευαισθητοποίησης των εργαζοµένων 
συνδυάστηκε µε τη δυνατότητα εκτυπώσεων και 
φωτοτύπησης διπλής όψης. 

Οι στόχοι για το 2007 ήταν:
1. µείωση κατανάλωσης φωτοτυπικού χαρτιού σε ποσοστό 5%,
2. ανακύκλωση φωτοτυπικού χαρτιού σε ποσοστό 10% αυτού 
που αγοράστηκε.

Τα αποτελέσµατα ήταν ενθαρρυντικά. ∆εδοµένου ότι, το  
2007, πετύχαµε µείωση της κατανάλωσης κατά 26%, αυτό 
το ποσοστό µπορεί στην πραγµατικότητα να είναι µικρότερο, 
λόγω χρήσης ποσότητας που είχε αγοραστεί το 2006. 
Σίγουρα, όµως, η τάση είναι πτωτική. 

Όσον αφορά την ανακύκλωση, ανακυκλώθηκαν συνολικά 
26,5tn, γεγονός που αντιστοιχεί σε 89,8% της ποσότητας 
του χαρτιού που είχε αγοραστεί (29,5tn). 

Για την ορθότερη απεικόνιση της επίδοσης, το 2008, ο δείκτης 
θα αφορά την καθαρή ποσότητα που αποστέλλεται προς 
ανακύκλωση, ανεξαρτήτως αγορών, δηλαδή «Ποσότητα χαρτιού 
που ανακυκλώνεται/Εργαζόµενο/ Έτος». Στόχος είναι η αύξηση 
της ποσότητας χαρτιού προς ανακύκλωση κατά 10%.

Εκτός από τους ειδικούς κάδους συλλογής των λιπαντικών, 
τοποθετήσαµε ισάριθµους κάδους στους οποίους 
συλλέγονται τα αναλώσιµα από τις συντηρήσεις των 
γεννητριών (φίλτρα, ιµάντες κ.λπ.) και οδηγούνται προς 
εναλλακτική διαχείριση.

Η συνεχής ενηµέρωση του κοινού για τα επίπεδα εκποµπής 
ραδιοκυµάτων από τους Σ/Β συνιστά κύριο καθήκον µας. 
Για το λόγο αυτόν, παρακολουθούµε συνεχώς τα επίπεδα 
έντασης του πεδίου εκποµπής των κεραιών µας.

Μέσα στο 2007 πραγµατοποιήσαµε 80 µετρήσεις. Οι 
δειγµατοληπτικές αυτές µετρήσεις διενεργούνται από 
εξειδικευµένους ακτινοφυσικούς που χρησιµοποιούν απόλυτα 
αξιόπιστο και διακριβωµένο, από ανεξάρτητο εργαστήριο, 
εξοπλισµό. Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκαν 20 περίπου 
µετρήσεις από ανεξάρτητους φορείς (Πανεπιστήµια, Ε.Ε.Α.Ε.).

Παράλληλα µε τις δειγµατοληπτικές µετρήσεις, γίνεται 
συνεχής παρακολούθηση του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου από 
σταθερούς σταθµούς µέτρησης, ενώ τα αποτελέσµατά τους 
είναι στη διάθεση του κοινού.

Στην COSMOTE, παρακολουθούµε την εγκατάσταση και 
τη λειτουργία σταθερών σταθµών µέτρησης από το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυτοί οι σταθµοί εγκαθίστανται 
σε «ευαίσθητα» σηµεία σε όλη τη χώρα. Ως τέτοια νοούνται 
σηµεία κοντά σε σχολεία και σε  πυκνοκατοικηµένες περιοχές. 
Μέσα στο 2007, εγκαταστάθηκαν 36 επιπλέον σταθµοί, µε 
αποτέλεσµα να ανέβει ο συνολικός αριθµός τους στους 57.

Στόχος για το 2008 είναι η εγκατάσταση πάνω από 50 
σταθµών.

Σκοπό έχουµε τη συνεχή και απρόσκοπτη ενηµέρωση του 
κοινού για τα επίπεδα του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου από 
τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από άλλες πηγές, 
όπως: κεραίες εκποµπής ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Τα 
στοιχεία των µετρήσεων βρίσκονται στη διάθεση του κοινού 
µέσω και της ιστοσελίδας www.pedion24.gr

Η κατανάλωση νερού από την εταιρία µας είναι ένας 
παράγοντας που δε συνδέεται µε την παραγωγική µας 
δραστηριότητα, και η χρήση του αποσκοπεί αποκλειστικά 
στην υγιεινή και την καθαριότητα των χώρων γραφείων και των 
καταστηµάτων. Όλοι οι εργαζόµενοι προσπαθούµε να µειώνουµε 
σταδιακά την κατανάλωση νερού. Η κατανάλωση το 2007 ανήλθε 
σε 6,29m3/ εργαζόµενο (14.423m3), ενώ το 2005 ήταν 
7,02m3/ εργαζόµενο (15.862m3).

Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι τα στοιχεία του 2006 δεν 
είναι ακριβή, γιατί δεν υπήρχε συστηµατική αρχειοθέτηση 
και παρακολούθησή τους, κάτι που γίνεται πλέον.

Ο στόχος για το 2008 είναι η παρακολούθηση και η µείωση 
της κατανάλωσης κατά 1%.
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Προκειµένου να παρέχουµε στους πελάτες µας απρόσκοπτα 
τις υπηρεσίες µας, έχουµε εφοδιάσει τους Σ/Β µε συστοιχίες 
συσσωρευτών που ενεργοποιούνται όταν παρουσιάζονται 
προβλήµατα τροφοδοσίας. 

Όταν ο κύκλος ζωής των συσσωρευτών ολοκληρωθεί, αυτοί 
συλλέγονται από εξειδικευµένα συνεργεία και µεταφέρονται σε 
πιστοποιηµένες εγκαταστάσεις, προκειµένου να ανακυκλωθούν. 

Το 2007, προωθήθηκαν προς ανακύκλωση 45,6tn τέτοιων. 
Στόχος µας το 2007 ήταν η εναλλακτική διαχείριση του 100% 
των αποσυρόµενων συσσωρευτών, και αυτός επιτεύχθηκε, µε 
αποτέλεσµα να προωθηθούν προς ανακύκλωση 45,6tn 
συσσωρευτών Pb – οξέος. Σε ό,τι αφορά το 2008, ο στόχος 
παραµένει ο ίδιος. 

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η COSMOTE υιοθετεί 
πολιτική για τη διαχείριση των µελανοδοχείων των εκτυπωτών 
και των τόνερ των φωτοτυπικών µηχανηµάτων. 

Ο στόχος για το 2007 ήταν η επαναχρησιµοποίηση του 20% 
των αγορασθέντων µελανοδοχείων και τόνερ.

Χάρη στη συστηµατική αντιµετώπιση του ζητήµατος, το 2007 
επιτεύχθηκε η επαναχρησιµοποίηση του 45% των 
µελανοδοχείων και τόνερ. Τα άχρηστα τεµάχια οδηγήθηκαν 
προς εναλλακτική διαχείριση.

Για το 2008, στόχος είναι η επαναχρησιµοποίηση του 30% των 
νέων και η εναλλακτική διαχείριση του συνόλου (100%) των 
αχρήστων.

Σηµαντική οικολογική σηµασία παρουσιάζει η αποφυγή της 
απόρριψης στο περιβάλλον τµήµατος της ποσότητας των 
λιπαντικών που χρησιµοποιούνται στις γεννήτριες συνεχούς 
λειτουργίας των Σ/Β.

Ο στόχος για το 2007 ήταν η εναλλακτική διαχείριση σε 
ποσοστό 100% των Α.Λ.Ε. (Απόβλητα Λιπαντικά και Έλαια) 
που προκύπτουν από τη συντήρηση των Η/Ζ των Σ/Β, και 
επιτεύχθηκε χάρη στις παρακάτω ενέργειές µας:

Επενδύσαµε στην εγκατάσταση ειδικών κάδων συλλογής σε 
κάθε Σ/Β µε γεννήτρια 24ωρης λειτουργίας. Μέχρι το τέλος 
του 2007, τοποθετήθηκαν συνολικά 609 ειδικοί κάδοι, ενώ 
συλλέχθηκαν προς εναλλακτική διαχείριση 3.618 λίτρα Α.Λ.Ε. 
Παράλληλα, συνεργαζόµαστε µε πιστοποιηµένο φορέα που 
συλλέγει και θα στέλνει προς ανακύκλωση όλη την ποσότητα 
λιπαντικών που απορρίπτεται κατά τη συντήρηση των 
γεννητριών.

Η ανακύκλωση χαρτιού είναι µια πρακτική που η COSMOTE 
ακολουθεί επί σειρά ετών, γι’ αυτό και οι εργαζόµενοι είναι 
εξοικειωµένοι µε τη διαδικασία. Συστηµατοποιώντας το έργο 
της ανακύκλωσης, δίνουµε ώθηση για καλύτερες επιδόσεις.

Η προσπάθεια για ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων 
αφορά και τη µείωση κατανάλωσης και ανακύκλωσης χαρτιού. 
Η προσπάθεια ευαισθητοποίησης των εργαζοµένων 
συνδυάστηκε µε τη δυνατότητα εκτυπώσεων και 
φωτοτύπησης διπλής όψης. 

Οι στόχοι για το 2007 ήταν:
1. µείωση κατανάλωσης φωτοτυπικού χαρτιού σε ποσοστό 5%,
2. ανακύκλωση φωτοτυπικού χαρτιού σε ποσοστό 10% αυτού 
που αγοράστηκε.

Τα αποτελέσµατα ήταν ενθαρρυντικά. ∆εδοµένου ότι, το  
2007, πετύχαµε µείωση της κατανάλωσης κατά 26%, αυτό 
το ποσοστό µπορεί στην πραγµατικότητα να είναι µικρότερο, 
λόγω χρήσης ποσότητας που είχε αγοραστεί το 2006. 
Σίγουρα, όµως, η τάση είναι πτωτική. 

Όσον αφορά την ανακύκλωση, ανακυκλώθηκαν συνολικά 
26,5tn, γεγονός που αντιστοιχεί σε 89,8% της ποσότητας 
του χαρτιού που είχε αγοραστεί (29,5tn). 

Για την ορθότερη απεικόνιση της επίδοσης, το 2008, ο δείκτης 
θα αφορά την καθαρή ποσότητα που αποστέλλεται προς 
ανακύκλωση, ανεξαρτήτως αγορών, δηλαδή «Ποσότητα χαρτιού 
που ανακυκλώνεται/Εργαζόµενο/ Έτος». Στόχος είναι η αύξηση 
της ποσότητας χαρτιού προς ανακύκλωση κατά 10%.

Εκτός από τους ειδικούς κάδους συλλογής των λιπαντικών, 
τοποθετήσαµε ισάριθµους κάδους στους οποίους 
συλλέγονται τα αναλώσιµα από τις συντηρήσεις των 
γεννητριών (φίλτρα, ιµάντες κ.λπ.) και οδηγούνται προς 
εναλλακτική διαχείριση.

Η συνεχής ενηµέρωση του κοινού για τα επίπεδα εκποµπής 
ραδιοκυµάτων από τους Σ/Β συνιστά κύριο καθήκον µας. 
Για το λόγο αυτόν, παρακολουθούµε συνεχώς τα επίπεδα 
έντασης του πεδίου εκποµπής των κεραιών µας.

Μέσα στο 2007 πραγµατοποιήσαµε 80 µετρήσεις. Οι 
δειγµατοληπτικές αυτές µετρήσεις διενεργούνται από 
εξειδικευµένους ακτινοφυσικούς που χρησιµοποιούν απόλυτα 
αξιόπιστο και διακριβωµένο, από ανεξάρτητο εργαστήριο, 
εξοπλισµό. Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκαν 20 περίπου 
µετρήσεις από ανεξάρτητους φορείς (Πανεπιστήµια, Ε.Ε.Α.Ε.).

Παράλληλα µε τις δειγµατοληπτικές µετρήσεις, γίνεται 
συνεχής παρακολούθηση του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου από 
σταθερούς σταθµούς µέτρησης, ενώ τα αποτελέσµατά τους 
είναι στη διάθεση του κοινού.

Στην COSMOTE, παρακολουθούµε την εγκατάσταση και 
τη λειτουργία σταθερών σταθµών µέτρησης από το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυτοί οι σταθµοί εγκαθίστανται 
σε «ευαίσθητα» σηµεία σε όλη τη χώρα. Ως τέτοια νοούνται 
σηµεία κοντά σε σχολεία και σε  πυκνοκατοικηµένες περιοχές. 
Μέσα στο 2007, εγκαταστάθηκαν 36 επιπλέον σταθµοί, µε 
αποτέλεσµα να ανέβει ο συνολικός αριθµός τους στους 57.

Στόχος για το 2008 είναι η εγκατάσταση πάνω από 50 
σταθµών.

Σκοπό έχουµε τη συνεχή και απρόσκοπτη ενηµέρωση του 
κοινού για τα επίπεδα του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου από 
τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από άλλες πηγές, 
όπως: κεραίες εκποµπής ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Τα 
στοιχεία των µετρήσεων βρίσκονται στη διάθεση του κοινού 
µέσω και της ιστοσελίδας www.pedion24.gr

Η κατανάλωση νερού από την εταιρία µας είναι ένας 
παράγοντας που δε συνδέεται µε την παραγωγική µας 
δραστηριότητα, και η χρήση του αποσκοπεί αποκλειστικά 
στην υγιεινή και την καθαριότητα των χώρων γραφείων και των 
καταστηµάτων. Όλοι οι εργαζόµενοι προσπαθούµε να µειώνουµε 
σταδιακά την κατανάλωση νερού. Η κατανάλωση το 2007 ανήλθε 
σε 6,29m3/ εργαζόµενο (14.423m3), ενώ το 2005 ήταν 
7,02m3/ εργαζόµενο (15.862m3).

Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι τα στοιχεία του 2006 δεν 
είναι ακριβή, γιατί δεν υπήρχε συστηµατική αρχειοθέτηση 
και παρακολούθησή τους, κάτι που γίνεται πλέον.

Ο στόχος για το 2008 είναι η παρακολούθηση και η µείωση 
της κατανάλωσης κατά 1%.
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 8. Kοινωνική
Υπευθυνότητα

Στην COSMOTE εφαρµόζουµε ένα µοντέλο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σκοπός του οποίου είναι η βιώσιµη ανάπτυξη του 
οργανισµού, σε συνδυασµό µε την ευηµερία όλων όσοι επηρεάζονται από τις δραστηριότητές µας, µέσω της συνεισφοράς µας
στην κάλυψη των πραγµατικών αναγκών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών στις οποίες  
δραστηριοποιούµαστε.
Έχουµε αναπτύξει πολλαπλές δραστηριότητες, υποστηρίζοντας τις δεσµεύσεις µας απέναντι στην κοινωνία για συνεισφορά 
στους έχοντες ανάγκη, καθώς και για την παροχή υποστήριξης για τη δηµιουργία των µελλοντικών ενεργών πολιτών.   
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µε Αναπηρίες
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στην εκπαίδευση
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περιβάλλοντος
από τις συνέπειες
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Eνότητες Πρόγραµµα Χώρες

• Εργοµετρικό Πρόγραµµα «Έλα στον Αθλητισµό»
• Θεσµός Αγάπης «SMS Πρωτοχρονιάς»
• Παραστάσεις για παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκοµεία
 και ιδρύµατα 
• Εκστρατείες Προληπτικής Ιατρικής για την ακριτική περιφέρεια
• Ενίσχυση κοινωνικών πρωτοβουλιών για τα παιδιά 

• Εθελοντικό Πρόγραµµα ενίσχυσης των Ορφανοτροφείων
 και των Οίκων Ευγηρίας 
• ∆ιοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για την Πρωτοχρονιά

• Πρόγραµµα «Άκουσε τα όνειρα των παιδιών» µε στόχο
 την κοινωνικοποίηση ορφανών και ανάπηρων παιδιών
 µέσω της τέχνης
• Εθνικοί Σχολικοί Ολυµπιακοί Αγώνες «GLOBUL START»
 µε στόχο τη δηµιουργία αθλητικής κουλτούρας και
 την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας

• Υποστήριξη ενηµερωτικής εκστρατείας κατά των ναρκωτικών
 για τους νέους 
• Υποστήριξη για τη θεραπεία βρέφους από βαριά ασθένεια  
 ∆ιάθεση αριθµού για τη συλλογή δωρεών

• Ενίσχυση των παιδικών χωριών SOS - Εορτασµός
 Ηµέρας της Μητέρας
• ∆ηµιουργία παιδότοπων σε Σκόπια και Γκοστιβάρ 
• Βαλκανικός παιδικός διαγωνισµός Πρώτων Βοηθειών  

• Υποστήριξη οργανισµών και σωµατείων για το παιδί

• Ανάπτυξη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την ίση πρόσβαση 
 και κοινωνική ένταξη Ατόµων µε Αναπηρίες 
• Κύριος Χορηγός του προγράµµατος SmartEyes για άτοµα
 µε προβλήµατα όρασης
• Ανάπτυξη πολυγλωσσικού συστήµατος Sign2Talk για τη µετατροπή  
 της πληροφορίας της νοηµατικής γλώσσας σε οµιλούµενη και αντίστροφα
• Ενίσχυση προγραµµάτων φορέων που υποστηρίζουν Άτοµα 
 µε Αναπηρίες 

• Υποστήριξη του Ινστιτούτου Τυφλών Μαθητών µέσω της διάθεσης  
 τεχνολογικού εξοπλισµού

• Υποστήριξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης για άτοµα µε προβλήµατα  
 όρασης «LOUIS BRAILLE»

• Συνεργασία µε την Εθνική Ένωση Κωφών και προσφορά στα µέλη  
 της Ένωσης 3 εκατ. δωρεάν µηνυµάτων µε αφορµή τη συµπλήρωση
 3 εκατ. συνδροµητών COSMOTE
• Υποστήριξη προγραµµάτων της Εθνικής Ένωσης Κωφών

• Πρωτοχρονιάτικο «ΜΑΓΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ» για τα παιδιά µε αναπηρίες
• Υποστήριξη Ιδρυµάτων για Άτοµα µε Αναπηρίες
• Υποστήριξη ανθρωπιστικής εκστρατείας µε στόχο τη  
 βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στους Οίκους Ευγηρίας
• Αναπαλαίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Εθνικού 
 Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου στο Demir Hisar

COSMOTE - Ελλάδα

AMC - Αλβανία 

GLOBUL - Βουλγαρία

COSMOTE - Ρουµανία

COSMOFON - πΓ∆Μ

Όµιλος ΓΕΡΜΑΝΟΣ

COSMOTE - Ελλάδα

AMC - Αλβανία 

GLOBUL - Βουλγαρία

COSMOTE - Ρουµανία

COSMOFON-πΓ∆Μ
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Eνότητες Πρόγραµµα Χώρες

• Πρόγραµµα Υποτροφιών για την ελληνική περιφέρεια σε νέους από 
 11 νοµούς της Ελλάδας µε ιδιαίτερες οικογενειακές ανάγκες, ώστε να  
 µπορέσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους

• Πρόγραµµα Υποτροφιών για την ενίσχυση της ακαδηµαϊκής επίδοσης
 15 σπουδαστών
• Κατασκευή δηµοτικού σχολείου στο Labinot για τη φιλοξενία 70-75 παιδιών
• Υποστήριξη της πρωτοβουλίας «Γραπτά Μηνύµατα από το Σχολείο στους  
 Γονείς» σε συνεργασία µε το Υπ. Παιδείας, µε στόχο τον περιορισµό
 των απουσιών των παιδιών από το σχολείο   
• Εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραµµα «Προστάτευσε τα αποθέµατα   
 νερού», σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας

• Πρόγραµµα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Πρακτικής   
 Άσκησης στην εταιρία
• Κύριος Υποστηρικτής του Τµήµατος Τηλεπικοινωνιών του 
 Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Σόφιας 
• Πρόγραµµα Υποτροφιών για νέους επιστήµονες
• Υποστηρικτής του Προγράµµατος «Έτοιµος για την Επιτυχία»
 µε στόχο την εύρεση δωρεών για υποτροφίες σε µαθητές
 µε κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα

• Συµβουλευτικό πρόγραµµα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για νέους
• Πρόγραµµα «Υποτροφίες COSMOTE για Νέους Επιστήµονες»   
 για φοιτητές πανεπιστηµίων και υποστήριξη προγραµµάτων Ερευνητικών  
 Κέντρων σε συνεργασία µε τη Βαλκανική Ένωση Περιβάλλοντος 

• Πρόγραµµα ενηµέρωσης για την εξάλειψη του αποκλεισµού
 των παιδιών από την εκπαίδευση
• Πρόγραµµα ανταλλαγής σπουδαστών στην Ευρώπη µέσω του δικτύου  
 του ∆ιεθνούς Οργανισµού Φοιτητών των Οικονοµικών και Εµπορικών 
 Επιστηµών (Association Internationale des Etudiants en Sciences 
 Economiques et Commerciales - AIESEC) και της Επιτροπής των   
 Φοιτητών Υψηλής Τεχνολογίας (Board of Students of Technology - BEST). 
• Συµµετοχή στην Πρωτοβουλία του Πανεπιστηµίου
 Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East European University-S.E.E.) 
 µε στόχο την πρόσβαση των φοιτητών στην αγορά εργασίας  

• Πρόγραµµα Υποτροφιών G Youth. Επιβράβευση µεµονωµένων  ή  
 οµαδικών προσπαθειών νέων µε έµφαση στον τοµέα της εκπαίδευσης

• Προσφορά χρηµατικής ενίσχυσης στο Ειδικό Ταµείο Αντιµετώπισης  
 Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών 
• Οργανωµένες επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των πυρκαγιών από  
 οµάδες τεχνικών της εταιρίας προκειµένου να καλύψουν µε επιτυχία 
 το σύνολο των αυξηµένων τηλεπικοινωνιακών αναγκών 
• Συνδροµή εθελοντών εργαζοµένων µε στόχο τη διευκόλυνση και 
 την εξυπηρέτηση των άµεσων αναγκών επικοινωνίας των πληγέντων
• Παροχή διευκολύνσεων στους πληγέντες συνδροµητές COSMOTE 
• Ενεργοποίηση της Υπηρεσίας «ΠΡΟΣΦΕΡΩ» για τη διενέργεια   
 τηλεµαραθωνίων
• Υποστήριξη στους αριστούχους πρωτοετείς φοιτητές των πληγεισών  
 περιοχών µέσω των Υποτροφιών COSMOTE 2007-2008
• Υποστήριξη της οµάδας του Θεάτρου του Νέου Κόσµου για την  
 πραγµατοποίηση σειράς παραστάσεων στις πυρόπληκτες περιοχές 
• Οικονοµική ενίσχυση για την αναδάσωση 100 στρεµµάτων

• ∆ωρεά στο ∆ήµο του Tsar Kaloyan σε συµπαράσταση των    
   θυµάτων των καταστροφικών πληµµυρών 

• Υποστήριξη των πληγέντων από τις καταστροφικές              
 πληµµύρες στις πόλεις Γκαλάτι και Βραντσέα

• ∆ωρεά ιµατισµού στο κατεστραµµένο από πυρκαγιά Ινστιτούτο  
 Αποκατάστασης «Banja Bansko»

COSMOTE - Ελλάδα

AMC - Αλβανία 

GLOBUL - Βουλγαρία

 

COSMOTE - Ρουµανία

COSMOFON - πΓ∆Μ

Όµιλος 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ

COSMOTE - Ελλάδα

AMC - Αλβανία

GLOBUL - Βουλγαρία

COSMOTE - Ρουµανία

COSMOFON - πΓ∆Μ
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8. Κοινωνική
 Υπευθυνότητα

ΤΑΙΡΙΚΗΣ
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Χάρτης Κοινωνικής 
Επίδρασης 8.1   
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Eνότητες Πρόγραµµα Χώρες

• Εργοµετρικό Πρόγραµµα «Έλα στον Αθλητισµό»
• Θεσµός Αγάπης «SMS Πρωτοχρονιάς»
• Παραστάσεις για παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκοµεία
 και ιδρύµατα 
• Εκστρατείες Προληπτικής Ιατρικής για την ακριτική περιφέρεια
• Ενίσχυση κοινωνικών πρωτοβουλιών για τα παιδιά 

• Εθελοντικό Πρόγραµµα ενίσχυσης των Ορφανοτροφείων
 και των Οίκων Ευγηρίας 
• ∆ιοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για την Πρωτοχρονιά

• Πρόγραµµα «Άκουσε τα όνειρα των παιδιών» µε στόχο
 την κοινωνικοποίηση ορφανών και ανάπηρων παιδιών
 µέσω της τέχνης
• Εθνικοί Σχολικοί Ολυµπιακοί Αγώνες «GLOBUL START»
 µε στόχο τη δηµιουργία αθλητικής κουλτούρας και
 την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας

• Υποστήριξη ενηµερωτικής εκστρατείας κατά των ναρκωτικών
 για τους νέους 
• Υποστήριξη για τη θεραπεία βρέφους από βαριά ασθένεια  
 ∆ιάθεση αριθµού για τη συλλογή δωρεών

• Ενίσχυση των παιδικών χωριών SOS - Εορτασµός
 Ηµέρας της Μητέρας
• ∆ηµιουργία παιδότοπων σε Σκόπια και Γκοστιβάρ 
• Βαλκανικός παιδικός διαγωνισµός Πρώτων Βοηθειών  

• Υποστήριξη οργανισµών και σωµατείων για το παιδί

• Ανάπτυξη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την ίση πρόσβαση 
 και κοινωνική ένταξη Ατόµων µε Αναπηρίες 
• Κύριος Χορηγός του προγράµµατος SmartEyes για άτοµα
 µε προβλήµατα όρασης
• Ανάπτυξη πολυγλωσσικού συστήµατος Sign2Talk για τη µετατροπή  
 της πληροφορίας της νοηµατικής γλώσσας σε οµιλούµενη και αντίστροφα
• Ενίσχυση προγραµµάτων φορέων που υποστηρίζουν Άτοµα 
 µε Αναπηρίες 

• Υποστήριξη του Ινστιτούτου Τυφλών Μαθητών µέσω της διάθεσης  
 τεχνολογικού εξοπλισµού

• Υποστήριξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης για άτοµα µε προβλήµατα  
 όρασης «LOUIS BRAILLE»

• Συνεργασία µε την Εθνική Ένωση Κωφών και προσφορά στα µέλη  
 της Ένωσης 3 εκατ. δωρεάν µηνυµάτων µε αφορµή τη συµπλήρωση
 3 εκατ. συνδροµητών COSMOTE
• Υποστήριξη προγραµµάτων της Εθνικής Ένωσης Κωφών

• Πρωτοχρονιάτικο «ΜΑΓΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ» για τα παιδιά µε αναπηρίες
• Υποστήριξη Ιδρυµάτων για Άτοµα µε Αναπηρίες
• Υποστήριξη ανθρωπιστικής εκστρατείας µε στόχο τη  
 βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στους Οίκους Ευγηρίας
• Αναπαλαίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Εθνικού 
 Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου στο Demir Hisar

COSMOTE - Ελλάδα

AMC - Αλβανία 

GLOBUL - Βουλγαρία

COSMOTE - Ρουµανία

COSMOFON - πΓ∆Μ

Όµιλος ΓΕΡΜΑΝΟΣ

COSMOTE - Ελλάδα

AMC - Αλβανία 

GLOBUL - Βουλγαρία

COSMOTE - Ρουµανία

COSMOFON-πΓ∆Μ
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Eνότητες Πρόγραµµα Χώρες

• Πρόγραµµα Υποτροφιών για την ελληνική περιφέρεια σε νέους από 
 11 νοµούς της Ελλάδας µε ιδιαίτερες οικογενειακές ανάγκες, ώστε να  
 µπορέσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους

• Πρόγραµµα Υποτροφιών για την ενίσχυση της ακαδηµαϊκής επίδοσης
 15 σπουδαστών
• Κατασκευή δηµοτικού σχολείου στο Labinot για τη φιλοξενία 70-75 παιδιών
• Υποστήριξη της πρωτοβουλίας «Γραπτά Μηνύµατα από το Σχολείο στους  
 Γονείς» σε συνεργασία µε το Υπ. Παιδείας, µε στόχο τον περιορισµό
 των απουσιών των παιδιών από το σχολείο   
• Εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραµµα «Προστάτευσε τα αποθέµατα   
 νερού», σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας

• Πρόγραµµα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Πρακτικής   
 Άσκησης στην εταιρία
• Κύριος Υποστηρικτής του Τµήµατος Τηλεπικοινωνιών του 
 Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Σόφιας 
• Πρόγραµµα Υποτροφιών για νέους επιστήµονες
• Υποστηρικτής του Προγράµµατος «Έτοιµος για την Επιτυχία»
 µε στόχο την εύρεση δωρεών για υποτροφίες σε µαθητές
 µε κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα

• Συµβουλευτικό πρόγραµµα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για νέους
• Πρόγραµµα «Υποτροφίες COSMOTE για Νέους Επιστήµονες»   
 για φοιτητές πανεπιστηµίων και υποστήριξη προγραµµάτων Ερευνητικών  
 Κέντρων σε συνεργασία µε τη Βαλκανική Ένωση Περιβάλλοντος 

• Πρόγραµµα ενηµέρωσης για την εξάλειψη του αποκλεισµού
 των παιδιών από την εκπαίδευση
• Πρόγραµµα ανταλλαγής σπουδαστών στην Ευρώπη µέσω του δικτύου  
 του ∆ιεθνούς Οργανισµού Φοιτητών των Οικονοµικών και Εµπορικών 
 Επιστηµών (Association Internationale des Etudiants en Sciences 
 Economiques et Commerciales - AIESEC) και της Επιτροπής των   
 Φοιτητών Υψηλής Τεχνολογίας (Board of Students of Technology - BEST). 
• Συµµετοχή στην Πρωτοβουλία του Πανεπιστηµίου
 Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East European University-S.E.E.) 
 µε στόχο την πρόσβαση των φοιτητών στην αγορά εργασίας  

• Πρόγραµµα Υποτροφιών G Youth. Επιβράβευση µεµονωµένων  ή  
 οµαδικών προσπαθειών νέων µε έµφαση στον τοµέα της εκπαίδευσης

• Προσφορά χρηµατικής ενίσχυσης στο Ειδικό Ταµείο Αντιµετώπισης  
 Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών 
• Οργανωµένες επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των πυρκαγιών από  
 οµάδες τεχνικών της εταιρίας προκειµένου να καλύψουν µε επιτυχία 
 το σύνολο των αυξηµένων τηλεπικοινωνιακών αναγκών 
• Συνδροµή εθελοντών εργαζοµένων µε στόχο τη διευκόλυνση και 
 την εξυπηρέτηση των άµεσων αναγκών επικοινωνίας των πληγέντων
• Παροχή διευκολύνσεων στους πληγέντες συνδροµητές COSMOTE 
• Ενεργοποίηση της Υπηρεσίας «ΠΡΟΣΦΕΡΩ» για τη διενέργεια   
 τηλεµαραθωνίων
• Υποστήριξη στους αριστούχους πρωτοετείς φοιτητές των πληγεισών  
 περιοχών µέσω των Υποτροφιών COSMOTE 2007-2008
• Υποστήριξη της οµάδας του Θεάτρου του Νέου Κόσµου για την  
 πραγµατοποίηση σειράς παραστάσεων στις πυρόπληκτες περιοχές 
• Οικονοµική ενίσχυση για την αναδάσωση 100 στρεµµάτων

• ∆ωρεά στο ∆ήµο του Tsar Kaloyan σε συµπαράσταση των    
   θυµάτων των καταστροφικών πληµµυρών 

• Υποστήριξη των πληγέντων από τις καταστροφικές              
 πληµµύρες στις πόλεις Γκαλάτι και Βραντσέα

• ∆ωρεά ιµατισµού στο κατεστραµµένο από πυρκαγιά Ινστιτούτο  
 Αποκατάστασης «Banja Bansko»

COSMOTE - Ελλάδα

AMC - Αλβανία 

GLOBUL - Βουλγαρία

 

COSMOTE - Ρουµανία

COSMOFON - πΓ∆Μ

Όµιλος 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ

COSMOTE - Ελλάδα

AMC - Αλβανία

GLOBUL - Βουλγαρία

COSMOTE - Ρουµανία

COSMOFON - πΓ∆Μ
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8. Κοινωνική
 Υπευθυνότητα
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Χάρτης Κοινωνικής 
Επίδρασης 8.1   
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Προστασία και Φροντίδα
για το Παιδί8.2 

1. Εργοµετρικό Πρόγραµµα
«Έλα στον Αθλητισµό»
Με πρωτοβουλία της εταιρίας µας, την επιστηµονική υποστήριξη 
του Εργαστηρίου Εργοφυσιολογίας–Εργοµετρίας του Τµήµατος 
Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αθήνας, και την 
οργάνωση της ΕΥ ΖΗΝ, υλοποιήσαµε για δεύτερη συνεχόµενη 
χρονιά το πρωτοποριακό Εργοµετρικό πρόγραµµα «Έλα στον 
Αθλητισµό» που µετρά και αξιολογεί τις αθλητικές ικανότητες 
παιδιών και νέων 9-16 ετών. Σκοπός του προγράµµατος είναι να 
τους παροτρύνει να ανακαλύψουν το άθληµα που τους ταιριάζει 
και, κυρίως, να εντάξουν τον αθλητισµό στην καθηµερινότητά 
τους και να τον κάνουν τρόπο ζωής. 

Σε µια κινητή µονάδα, εξοπλισµένη µε µηχανήµατα 
εργοµέτρησης τελευταίας τεχνολογίας και στελεχωµένη
µε το άρτια καταρτισµένο επιστηµονικό προσωπικό του 
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας (εργοφυσιολόγους και ειδικούς επιστήµονες), 
πραγµατοποιήθηκαν έγκυρες και αξιόπιστες επιστηµονικές 
εργοµετρικές αξιολογήσεις, σε παιδιά και νέους δήµων της 
Αττικής. 

Συµπαραστάτης της προσπάθειας αυτής παραµένει από το 
ξεκίνηµα ο Ολυµπιονίκης της άρσης βαρών και πρεσβευτής 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της COSMOTE, Πύρρος ∆ήµας. 
Μέσα από την πολύτιµη παρουσία του στο πρόγραµµα, 
ενθάρρυνε τη συµµετοχή των παιδιών και νέων  έτσι ώστε να 
ξεκινήσουν ή να ενδυναµώσουν τη σχέση τους µε τον αθλητισµό. 

Ειδικότερα:

• Το πρόγραµµα, το 2007, επισκέφθηκε συνολικά 14 δήµους 
της Αττικής, δίνοντας τη δυνατότητα σε 3.489 παιδιά και 
νέους να µετρήσουν τις αθλητικές τους δεξιότητες. 

• Τα οφέλη ήταν πολλαπλά για τους νέους:
- αξιολογήθηκε η φυσική τους κατάσταση,
- αναγνωρίστηκαν οι διατροφικές τους συνήθειες,
- αναδείχθηκαν οι κατηγορίες αθληµάτων στις οποίες 
παρουσιάζουν µεγαλύτερη κλίση. 

• Είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα συλλέχθηκαν δεδοµένα 
για τη φυσική κατάσταση των νέων αυτών των ηλικιών 
(9-16 ετών), µε όργανα υψηλής τεχνολογίας και αυστηρές 
επιστηµονικές µεθόδους. Τα δεδοµένα αυτά προσέφεραν, 
το 2007, τα πρώτα δηµοσιευµένα ερευνητικά αποτελέσµατα, 
τα οποία παρουσιάστηκαν σε 2 διεθνή συνέδρια της 
αθλητικής επιστήµης.

2. Θεσµός Αγάπης : SMS  Πρωτοχρονιάς 
Συνεχίζοντας τον παραδοσιακό πλέον «ΘΕΣΜΟ ΑΓΑΠΗΣ»
και αποδεικνύοντας το έµπρακτο ενδιαφέρον µας για τα 
παιδιά σε κάθε γωνιά της χώρας, διαθέσαµε για όγδοη συνεχή 
χρονιά σηµαντικό τµήµα από το ποσό που συγκεντρώθηκε από
τα Πρωτοχρονιάτικα SMS, σε κοινωφελή ιδρύµατα για το 
παιδί, ανάµεσα στα οποία συµπεριλήφθηκε και ένα σωµατείο 
από την ελληνική περιφέρεια.

Ειδικότερα: 

• 213 παιδιά φιλοξενήθηκαν στον ξενώνα του Συλλόγου Γονέων 
Παιδιών µε Νεοπλασµατική Ασθένεια, «Φλόγα». Επιπλέον, 
38 παιδιά µεταφέρθηκαν µε το αυτοκίνητο της «Φλόγας» για 
τις θεραπευτικές τους ανάγκες.

• 37 νέοι συνολικά εκπαιδεύτηκαν στην αυτόνοµη διαβίωση 
και σε εργαστήρια της Εταιρίας Προστασίας 
Σπαστικών.

• 43 παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας εκπαιδεύτηκαν 
στο πλαίσιο των Παιδαγωγικών Προγραµµάτων του 
Ιδρύµατος ΘΕΟΤΟΚΟΣ. Επίσης, υποστηρίξαµε τα 
προεπαγγελµατικά και επαγγελµατικά προγράµµατα, στα 
οποία συµµετείχαν 286 παιδιά, καθώς και την υπηρεσία 
«ΕργΑξία» µέσω της οποίας τοποθετήθηκαν 9 νέοι σε 
αντίστοιχες θέσεις εργασίας το 2007.  

• 52 παιδιά του Κέντρου Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες 
Λέσβου «H ΚΥΨΕΛΗ» έτυχαν υποστήριξης για την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, τη θεραπεία, τη φυσική και 
σωµατική τους αποκατάσταση, καθώς και την επαγγελµατική 
τους κατάρτιση.

• Χιλιάδες κάτοικοι ακριτικών περιοχών, επωφελήθηκαν από 
τις εκστρατείες Προληπτικής Ιατρικής του εθελοντικού 
φορέα «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ», των Φίλων Κοινωνικής 
Παιδιατρικής, µέσα από µια σειρά προληπτικές ιατρικές 
εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν από τα κλιµάκια των 
εθελοντών ιατρών.

• Επιπρόσθετα, για έβδοµη συνεχή χρονιά, προσφέραµε 
σε κοινωφελή οργανισµό για το παιδί το ποσό που 
αντιστοιχούσε στην αγορά επιχειρηµατικών δώρων 
για τα Χριστούγεννα. Για το 2007, επιλέξαµε την Εταιρία 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, 
«Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.», στηρίζοντας την αποπεράτωση των 
οικοδοµικών εργασιών του ξενώνα θεραπευτικής φιλοξενίας 
Εφήβων «ΙΡΙΣ», στην ανέγερση του οποίου έχει συµβάλει 
η COSMOTE επί σειρά ετών.

Το συνολικό ποσό που διαθέσαµε στα παραπάνω σωµατεία, 
ανήλθε στις 250.000€.

Ο Χρυσός Ολυµπιονίκης Πύρρος ∆ήµας ενθαρρύνει τους
συµµετέχοντες του Εργοµετρικού προγράµµατος

Εκπαίδευση νέων στην Εταιρία Προστασίας Σπαστικών µε την υποστήριξη της COSMOTE

Στιγµιότυπο από την επίσκεψη του Ολυµπιονίκη Πύρρου ∆ήµα στο Ίδρυµα ΘΕΟΤΟΚΟΣ

Η COSMOTE ενίσχυσε την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε για ακόµη µία χρονιά

Στιγµιότυπο από το έργο του Θεάτρου του Νέου Κόσµου για τα παιδιά στη Ζαχάρω

Επιστηµονικές µετρήσεις του Εργοµετρικού προγράµµατος

Επιστηµονικές µετρήσεις του Εργοµετρικού προγράµµατος

3. Παραστάσεις για παιδιά που 
νοσηλεύονται σε νοσοκοµεία και ιδρύµατα 
Ενισχύσαµε, για τρίτη συνεχή χρονιά, το πρωτοποριακό 
θεατρικό πρόγραµµα για παιδιά που νοσηλεύονται σε 
νοσοκοµεία και ιδρύµατα. Πρόκειται για την κινητή θεατρική 
παράσταση του Θεάτρου του Νέου Κόσµου, που εκτυλίσσεται 
σε διαδρόµους και θαλάµους νοσοκοµείων, ακόµη και για ένα 
µόνο παιδί. Οι παραστάσεις αυτές, που στόχο έχουν να 
προσφέρουν ψυχαγωγία, σε συνδυασµό µε ψυχολογική 
υποστήριξη, είναι οι µοναδικές που πραγµατοποιούνται από 
επαγγελµατικό θέατρο σε σταθερή και καθηµερινή βάση.

Ειδικότερα:

• ∆όθηκαν 202 παραστάσεις σε νοσοκοµεία και ιδρύµατα 
του Νοµού Αττικής. 10 παραστάσεις πραγµατοποιήθηκαν 
σε σχολεία και σε νοσοκοµείο των πυρόπληκτων περιοχών 
του Νοµού Ηλείας, προσφέροντας ενεργό συµπαράσταση και 
χαµόγελα ανακούφισης στα παιδιά αυτών των περιοχών που 
επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περσινού Αυγούστου.
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Προστασία και Φροντίδα
για το Παιδί8.2 

1. Εργοµετρικό Πρόγραµµα
«Έλα στον Αθλητισµό»
Με πρωτοβουλία της εταιρίας µας, την επιστηµονική υποστήριξη 
του Εργαστηρίου Εργοφυσιολογίας–Εργοµετρίας του Τµήµατος 
Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αθήνας, και την 
οργάνωση της ΕΥ ΖΗΝ, υλοποιήσαµε για δεύτερη συνεχόµενη 
χρονιά το πρωτοποριακό Εργοµετρικό πρόγραµµα «Έλα στον 
Αθλητισµό» που µετρά και αξιολογεί τις αθλητικές ικανότητες 
παιδιών και νέων 9-16 ετών. Σκοπός του προγράµµατος είναι να 
τους παροτρύνει να ανακαλύψουν το άθληµα που τους ταιριάζει 
και, κυρίως, να εντάξουν τον αθλητισµό στην καθηµερινότητά 
τους και να τον κάνουν τρόπο ζωής. 

Σε µια κινητή µονάδα, εξοπλισµένη µε µηχανήµατα 
εργοµέτρησης τελευταίας τεχνολογίας και στελεχωµένη
µε το άρτια καταρτισµένο επιστηµονικό προσωπικό του 
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας (εργοφυσιολόγους και ειδικούς επιστήµονες), 
πραγµατοποιήθηκαν έγκυρες και αξιόπιστες επιστηµονικές 
εργοµετρικές αξιολογήσεις, σε παιδιά και νέους δήµων της 
Αττικής. 

Συµπαραστάτης της προσπάθειας αυτής παραµένει από το 
ξεκίνηµα ο Ολυµπιονίκης της άρσης βαρών και πρεσβευτής 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της COSMOTE, Πύρρος ∆ήµας. 
Μέσα από την πολύτιµη παρουσία του στο πρόγραµµα, 
ενθάρρυνε τη συµµετοχή των παιδιών και νέων  έτσι ώστε να 
ξεκινήσουν ή να ενδυναµώσουν τη σχέση τους µε τον αθλητισµό. 

Ειδικότερα:

• Το πρόγραµµα, το 2007, επισκέφθηκε συνολικά 14 δήµους 
της Αττικής, δίνοντας τη δυνατότητα σε 3.489 παιδιά και 
νέους να µετρήσουν τις αθλητικές τους δεξιότητες. 

• Τα οφέλη ήταν πολλαπλά για τους νέους:
- αξιολογήθηκε η φυσική τους κατάσταση,
- αναγνωρίστηκαν οι διατροφικές τους συνήθειες,
- αναδείχθηκαν οι κατηγορίες αθληµάτων στις οποίες 
παρουσιάζουν µεγαλύτερη κλίση. 

• Είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα συλλέχθηκαν δεδοµένα 
για τη φυσική κατάσταση των νέων αυτών των ηλικιών 
(9-16 ετών), µε όργανα υψηλής τεχνολογίας και αυστηρές 
επιστηµονικές µεθόδους. Τα δεδοµένα αυτά προσέφεραν, 
το 2007, τα πρώτα δηµοσιευµένα ερευνητικά αποτελέσµατα, 
τα οποία παρουσιάστηκαν σε 2 διεθνή συνέδρια της 
αθλητικής επιστήµης.

2. Θεσµός Αγάπης : SMS  Πρωτοχρονιάς 
Συνεχίζοντας τον παραδοσιακό πλέον «ΘΕΣΜΟ ΑΓΑΠΗΣ»
και αποδεικνύοντας το έµπρακτο ενδιαφέρον µας για τα 
παιδιά σε κάθε γωνιά της χώρας, διαθέσαµε για όγδοη συνεχή 
χρονιά σηµαντικό τµήµα από το ποσό που συγκεντρώθηκε από
τα Πρωτοχρονιάτικα SMS, σε κοινωφελή ιδρύµατα για το 
παιδί, ανάµεσα στα οποία συµπεριλήφθηκε και ένα σωµατείο 
από την ελληνική περιφέρεια.

Ειδικότερα: 

• 213 παιδιά φιλοξενήθηκαν στον ξενώνα του Συλλόγου Γονέων 
Παιδιών µε Νεοπλασµατική Ασθένεια, «Φλόγα». Επιπλέον, 
38 παιδιά µεταφέρθηκαν µε το αυτοκίνητο της «Φλόγας» για 
τις θεραπευτικές τους ανάγκες.

• 37 νέοι συνολικά εκπαιδεύτηκαν στην αυτόνοµη διαβίωση 
και σε εργαστήρια της Εταιρίας Προστασίας 
Σπαστικών.

• 43 παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας εκπαιδεύτηκαν 
στο πλαίσιο των Παιδαγωγικών Προγραµµάτων του 
Ιδρύµατος ΘΕΟΤΟΚΟΣ. Επίσης, υποστηρίξαµε τα 
προεπαγγελµατικά και επαγγελµατικά προγράµµατα, στα 
οποία συµµετείχαν 286 παιδιά, καθώς και την υπηρεσία 
«ΕργΑξία» µέσω της οποίας τοποθετήθηκαν 9 νέοι σε 
αντίστοιχες θέσεις εργασίας το 2007.  

• 52 παιδιά του Κέντρου Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες 
Λέσβου «H ΚΥΨΕΛΗ» έτυχαν υποστήριξης για την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, τη θεραπεία, τη φυσική και 
σωµατική τους αποκατάσταση, καθώς και την επαγγελµατική 
τους κατάρτιση.

• Χιλιάδες κάτοικοι ακριτικών περιοχών, επωφελήθηκαν από 
τις εκστρατείες Προληπτικής Ιατρικής του εθελοντικού 
φορέα «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ», των Φίλων Κοινωνικής 
Παιδιατρικής, µέσα από µια σειρά προληπτικές ιατρικές 
εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν από τα κλιµάκια των 
εθελοντών ιατρών.

• Επιπρόσθετα, για έβδοµη συνεχή χρονιά, προσφέραµε 
σε κοινωφελή οργανισµό για το παιδί το ποσό που 
αντιστοιχούσε στην αγορά επιχειρηµατικών δώρων 
για τα Χριστούγεννα. Για το 2007, επιλέξαµε την Εταιρία 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, 
«Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.», στηρίζοντας την αποπεράτωση των 
οικοδοµικών εργασιών του ξενώνα θεραπευτικής φιλοξενίας 
Εφήβων «ΙΡΙΣ», στην ανέγερση του οποίου έχει συµβάλει 
η COSMOTE επί σειρά ετών.

Το συνολικό ποσό που διαθέσαµε στα παραπάνω σωµατεία, 
ανήλθε στις 250.000€.

Ο Χρυσός Ολυµπιονίκης Πύρρος ∆ήµας ενθαρρύνει τους
συµµετέχοντες του Εργοµετρικού προγράµµατος

Εκπαίδευση νέων στην Εταιρία Προστασίας Σπαστικών µε την υποστήριξη της COSMOTE

Στιγµιότυπο από την επίσκεψη του Ολυµπιονίκη Πύρρου ∆ήµα στο Ίδρυµα ΘΕΟΤΟΚΟΣ

Η COSMOTE ενίσχυσε την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε για ακόµη µία χρονιά

Στιγµιότυπο από το έργο του Θεάτρου του Νέου Κόσµου για τα παιδιά στη Ζαχάρω

Επιστηµονικές µετρήσεις του Εργοµετρικού προγράµµατος

Επιστηµονικές µετρήσεις του Εργοµετρικού προγράµµατος

3. Παραστάσεις για παιδιά που 
νοσηλεύονται σε νοσοκοµεία και ιδρύµατα 
Ενισχύσαµε, για τρίτη συνεχή χρονιά, το πρωτοποριακό 
θεατρικό πρόγραµµα για παιδιά που νοσηλεύονται σε 
νοσοκοµεία και ιδρύµατα. Πρόκειται για την κινητή θεατρική 
παράσταση του Θεάτρου του Νέου Κόσµου, που εκτυλίσσεται 
σε διαδρόµους και θαλάµους νοσοκοµείων, ακόµη και για ένα 
µόνο παιδί. Οι παραστάσεις αυτές, που στόχο έχουν να 
προσφέρουν ψυχαγωγία, σε συνδυασµό µε ψυχολογική 
υποστήριξη, είναι οι µοναδικές που πραγµατοποιούνται από 
επαγγελµατικό θέατρο σε σταθερή και καθηµερινή βάση.

Ειδικότερα:

• ∆όθηκαν 202 παραστάσεις σε νοσοκοµεία και ιδρύµατα 
του Νοµού Αττικής. 10 παραστάσεις πραγµατοποιήθηκαν 
σε σχολεία και σε νοσοκοµείο των πυρόπληκτων περιοχών 
του Νοµού Ηλείας, προσφέροντας ενεργό συµπαράσταση και 
χαµόγελα ανακούφισης στα παιδιά αυτών των περιοχών που 
επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περσινού Αυγούστου.
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8. Kοινωνική
Υπευθυνότητα

4. Εκστρατείες Προληπτικής Ιατρικής για 
την Ακριτική Περιφέρεια
Έχοντας αναγνωρίσει την ανάγκη θωράκισης της υγείας των 
κατοίκων και, ειδικότερα, των παιδιών που ζουν σε ακριτικές 
περιοχές, δώσαµε «το παρών», για όγδοη συνεχή χρονιά, στην 
ελληνική περιφέρεια, υποστηρίζοντας τις εκστρατείες 
Προληπτικής Ιατρικής του εθελοντικού φορέα «ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΑΓΚΑΛΙΑ» των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής. 

Ειδικότερα:
• Εθελοντές γιατροί όλων σχεδόν των ειδικοτήτων προσέφεραν 

κατά τη διάρκεια των 5 εκστρατειών στις Μικρές και 
Ν. ∆υτικές Κυκλάδες, τη Θράκη, το Β.Α. Αιγαίο και τα 
∆ωδεκάνησα:

 α) δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στο σύνολο των κατοίκων 
(ενήλικες και παιδιά),
β) πολύτιµη ενηµέρωση σε θέµατα υγείας και πρόληψης,
γ) ψυχαγωγικά προγράµµατα για τα παιδιά. 

• Καταγράφηκαν 15.000 ιατρικές πράξεις στις παραπάνω 
περιοχές, από τις οποίες το µεγαλύτερο ποσοστό αφορά 
τον παιδικό πληθυσµό.  

• 2.171 παιδιά υπεβλήθηκαν σε ιατρικές προληπτικές εξετάσεις 
και 1.779 ενήλικες υποβλήθηκαν σε ετήσια προληπτική 
εξέταση.

Είναι αξιοσηµείωτο ότι, από το 2000 έως το 2007, υποστηρίξαµε 
ενεργά 32 εκστρατείες, κατά τη διάρκεια των οποίων 
πραγµατοποιήθηκαν πάνω από 59.000 ιατρικές πράξεις. 
Χάρη στις πρωτοβουλίες της ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΓΚΑΛΙΑΣ δόθηκε 
η δυνατότητα στο 100% των παιδιών των ακριτικών νησιών και 
των παιδιών 12 κοινοτήτων των νοµών Ροδόπης και Ξάνθης να 
εξεταστούν.

5. Ενίσχυση κοινωνικών πρωτοβουλιών
για τα παιδιά 
Στο πλαίσιο του τηλεµαραθώνιου του τηλεοπτικού καναλιού 
Mega Channel, ενισχύσαµε µε το ποσό των 20.000€
τη µεγάλη προσπάθεια του Συλλόγου Φίλων Παιδιών 
µε Καρκίνο «Ελπίδα» για την ανέγερση του πρώτου 
Ογκολογικού Νοσοκοµείου για παιδιά στην Ελλάδα. 

Επίσης, στο πλαίσιο της πάγιας υποστήριξης του κοινωνικού 
έργου του εθελοντικού φορέα «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ» των 
Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής, συνεισφέραµε στην 
Ανάπλαση της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου 
Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης. 

Ο Ολυµπιονίκης Πύρρος ∆ήµας επισκέφθηκε τους Λειψούς, στο πλαίσιο της εκστρατείας
προληπτικής Ιατρικής

Στιγµιότυπο από το πρόγραµµα «Άκουσε τα όνειρα των παιδιών» της GLOBUL

Ιατρική εξέταση από γιατρό της ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΓΚΑΛΙΑΣ στους Λειψούς

∆ράσεις στις Θυγατρικές
µας Εταιρίες

AMC - ΑΛΒΑΝΙΑ
 
• Εθελοντικό Πρόγραµµα ενίσχυσης των Ορφανοτροφείων και των Οίκων Ευγηρίας 
 Με στόχο την ενίσχυση και την ανακούφιση των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, η AMC έχει προωθήσει εθελοντικό  
 πρόγραµµα προς τα Ορφανοτροφεία και τους Οίκους Ευγηρίας της Αλβανίας. Στο τέλος της χρονιάς, διοργάνωσε 
 επισκέψεις από εκπροσώπους της, οι οποίοι προσέφεραν δώρα και αντικείµενα πρώτης ανάγκης. 
 Επίσης, το πατροπαράδοτο γεύµα της Πρωτοχρονιάς οργανώθηκε και χρηµατοδοτήθηκε από την AMC για όλους
 τους φιλοξενουµένους των ιδρυµάτων.

GLOBUL - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
• Πρόγραµµα «Άκουσε τα όνειρα των παιδιών»
 Η GLOBUL εφαρµόζει µε συνέπεια και σταθερότητα προγράµµατα για τα παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία δώρισε 
 τα έσοδα από τα γραπτά µηνύµατα (SMS) που στάλθηκαν την ηµέρα των Χριστουγέννων από τους συνδροµητές της, 
 σε πρωτοβουλίες του προγράµµατος «Άκουσε τα όνειρα των παιδιών». Σκοπός του προγράµµατος είναι να βοηθήσει 
 παιδιά που έχουν ανάγκη από φροντίδα και υποστήριξη (ορφανά, µε αναπηρίες, κ.ο.κ.), να µάθουν να επικοινωνούν και 
 να εντάσσονται στην κοινωνία, µέσα από εικαστική θεραπεία, ψυχόδραµα, παιχνίδια κ.ά. Περισσότερα από 340 παιδιά  
 συµµετείχαν στο πρόγραµµα το 2007, µε τη βοήθεια εξειδικευµένων καλλιτεχνών και ψυχολόγων.

• Εθνικοί Σχολικοί Ολυµπιακοί Αγώνες «GLOBUL START»
 Η GLOBUL, µε στόχο τη δηµιουργία αθλητικής συνείδησης και την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας, διοργάνωσε  
 για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, µε την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Επιστηµών, τον Κρατικό Φορέα Νεότητας  
 και Αθλητισµού και άλλους φορείς, τους Εθνικούς Σχολικούς Ολυµπιακούς Αγώνες «GLOBUL START», µε βασικό µήνυµα  
 «Οι Πρωταθλητές Ξεκινούν από το Σχολείο». Στους Αγώνες συµµετείχαν πάνω από 1.600 µαθητές από 269 σχολεία, που  
 αγωνίστηκαν σε 4 αθλήµατα. To «GLOBUL START» είναι το πρώτο πρόγραµµα ανάλογης φιλοσοφίας που έχει ως στόχο 
 να γίνει ετήσιος θεσµός.

COSMOTE - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
• Υποστήριξη ενηµερωτικής εκστρατείας κατά των ναρκωτικών για τους νέους 
 Το 2007, η COSMOTE Ρουµανίας υποστήριξε την εκστρατεία «Η θάλασσα, ο µόνος µας εθισµός» στα παράλια της Ρουµανίας:  
 µία πρωτοβουλία, που στόχο είχε να αποτρέψει τη νεολαία από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η εκστρατεία οργανώθηκε από  
 τον Οργανισµό «Σώστε τα Παιδιά» και απευθύνθηκε σε νέους, ηλικίας µεταξύ 15 και 25 ετών, προκειµένου να τους   
 πληροφορήσει για τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. 

• Πρόγραµµα υποστήριξης για τη θεραπεία βρέφους
 Η CΟSMOTE συµµετείχε, µαζί µε τον Οργανισµό «Fundatia Mereu Aproape» και άλλους συνεργάτες, στη σωτηρία του οκτάµηνου  
 Luca, ενός βρέφους που έπασχε από ανίατη ασθένεια. Η εταιρία, µέσω της έγκαιρης παρέµβασής της, δηµιούργησε 2 δωρεάν  
 αριθµούς αποστολής γραπτών µηνυµάτων SMS, στους οποίους οι πελάτες πρόσφεραν δωρεές για τη χειρουργική επέµβαση του  
 Luca, η οποία τελικά στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία. Η COSMOTE αποφάσισε να διατηρήσει τη συνεργασία της µε τη    
 «Fundatia Mereu Aproape», ώστε να σωθούν ανθρώπινες ζωές και στο µέλλον. 

COSMOFON - πΓ∆Μ
• Ενίσχυση των παιδικών χωριών SOS - Εορτασµός Ηµέρας της Μητέρας
 Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα της Μητέρας, η COSMOFON γιόρτασε µαζί µε τα ορφανά παιδιά των Παιδικών Χωριών SOS,  
 προσφέροντάς τους χαρά.
• ∆ηµιουργία παιδότοπων στα Σκόπια και το Γκοστιβάρ
 Η COSMOFON συνέβαλε στη δηµιουργία ή και την αναµόρφωση παιδότοπων, στο κέντρο των παραπάνω περιοχών,
 για την ψυχαγωγία των παιδιών. 

ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
• Υποστήριξη Οργανισµών και Σωµατείων για το παιδί
 Με σεβασµό απέναντι στις ευπαθείς κοινωνικά
 οµάδες, ο Όµιλος Γερµανός υποστηρίζει µε συνέπεια το
 έργο µη κερδοσκοπικών οργανισµών, µε στόχο τη
 συνεισφορά του σε ένα καλύτερο αύριο. Στο πλαίσιο αυτό,
 ο Όµιλος έχει συνεισφέρει στο έργο του Χατζηκυριάκειου
 Ιδρύµατος Παιδικής Προστασίας, του «Συλλόγου Ελπίδα»,
 του «Συλλόγου Ακρωτηριασµένων Παιδιών», του
 «ΟΝΑΡ-Μέσο τέχνης για το άρρωστο παιδί», του
 «Πανελληνίου Συλλόγου Βοήθειας και Συµπαράστασης
 Τετραπληγικών Κακοποιηµένων Ανηλίκων Παιδιών», κ.ά. 

ΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟ ΟΛΛ ΓΙΣΜΟΣ

INΩΝΙΚΗΣ
EΥΘΥΥ ΥΘ ΝΗΣ2EΤEΤ
ΑΑΠΠΟ

KOKO
EEΥΥ0ΑΙΡΑΙΡ

ΟΟΛΛΟΟΟΟ ΟΟΛΛ

INΩINΩ
ΥΘΘΥΥΥ ΥΥΘΘΘΘ0ΡΙΚΗΡΙΚΗ

ΓΙΙΣΣΜΜ

ΝΙΚΝΙΚ
ΥΥΝΝΗΗ7ΗΣΗΣ

ΜΜΟΟΣΣ

ΚΗΣΗΣ
ΗΗΣΣ
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4. Εκστρατείες Προληπτικής Ιατρικής για 
την Ακριτική Περιφέρεια
Έχοντας αναγνωρίσει την ανάγκη θωράκισης της υγείας των 
κατοίκων και, ειδικότερα, των παιδιών που ζουν σε ακριτικές 
περιοχές, δώσαµε «το παρών», για όγδοη συνεχή χρονιά, στην 
ελληνική περιφέρεια, υποστηρίζοντας τις εκστρατείες 
Προληπτικής Ιατρικής του εθελοντικού φορέα «ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΑΓΚΑΛΙΑ» των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής. 

Ειδικότερα:
• Εθελοντές γιατροί όλων σχεδόν των ειδικοτήτων προσέφεραν 

κατά τη διάρκεια των 5 εκστρατειών στις Μικρές και 
Ν. ∆υτικές Κυκλάδες, τη Θράκη, το Β.Α. Αιγαίο και τα 
∆ωδεκάνησα:

 α) δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στο σύνολο των κατοίκων 
(ενήλικες και παιδιά),
β) πολύτιµη ενηµέρωση σε θέµατα υγείας και πρόληψης,
γ) ψυχαγωγικά προγράµµατα για τα παιδιά. 

• Καταγράφηκαν 15.000 ιατρικές πράξεις στις παραπάνω 
περιοχές, από τις οποίες το µεγαλύτερο ποσοστό αφορά 
τον παιδικό πληθυσµό.  

• 2.171 παιδιά υπεβλήθηκαν σε ιατρικές προληπτικές εξετάσεις 
και 1.779 ενήλικες υποβλήθηκαν σε ετήσια προληπτική 
εξέταση.

Είναι αξιοσηµείωτο ότι, από το 2000 έως το 2007, υποστηρίξαµε 
ενεργά 32 εκστρατείες, κατά τη διάρκεια των οποίων 
πραγµατοποιήθηκαν πάνω από 59.000 ιατρικές πράξεις. 
Χάρη στις πρωτοβουλίες της ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΓΚΑΛΙΑΣ δόθηκε 
η δυνατότητα στο 100% των παιδιών των ακριτικών νησιών και 
των παιδιών 12 κοινοτήτων των νοµών Ροδόπης και Ξάνθης να 
εξεταστούν.

5. Ενίσχυση κοινωνικών πρωτοβουλιών
για τα παιδιά 
Στο πλαίσιο του τηλεµαραθώνιου του τηλεοπτικού καναλιού 
Mega Channel, ενισχύσαµε µε το ποσό των 20.000€
τη µεγάλη προσπάθεια του Συλλόγου Φίλων Παιδιών 
µε Καρκίνο «Ελπίδα» για την ανέγερση του πρώτου 
Ογκολογικού Νοσοκοµείου για παιδιά στην Ελλάδα. 

Επίσης, στο πλαίσιο της πάγιας υποστήριξης του κοινωνικού 
έργου του εθελοντικού φορέα «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ» των 
Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής, συνεισφέραµε στην 
Ανάπλαση της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου 
Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης. 

Ο Ολυµπιονίκης Πύρρος ∆ήµας επισκέφθηκε τους Λειψούς, στο πλαίσιο της εκστρατείας
προληπτικής Ιατρικής

Στιγµιότυπο από το πρόγραµµα «Άκουσε τα όνειρα των παιδιών» της GLOBUL

Ιατρική εξέταση από γιατρό της ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΓΚΑΛΙΑΣ στους Λειψούς

∆ράσεις στις Θυγατρικές
µας Εταιρίες

AMC - ΑΛΒΑΝΙΑ
 
• Εθελοντικό Πρόγραµµα ενίσχυσης των Ορφανοτροφείων και των Οίκων Ευγηρίας 
 Με στόχο την ενίσχυση και την ανακούφιση των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, η AMC έχει προωθήσει εθελοντικό  
 πρόγραµµα προς τα Ορφανοτροφεία και τους Οίκους Ευγηρίας της Αλβανίας. Στο τέλος της χρονιάς, διοργάνωσε 
 επισκέψεις από εκπροσώπους της, οι οποίοι προσέφεραν δώρα και αντικείµενα πρώτης ανάγκης. 
 Επίσης, το πατροπαράδοτο γεύµα της Πρωτοχρονιάς οργανώθηκε και χρηµατοδοτήθηκε από την AMC για όλους
 τους φιλοξενουµένους των ιδρυµάτων.

GLOBUL - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
• Πρόγραµµα «Άκουσε τα όνειρα των παιδιών»
 Η GLOBUL εφαρµόζει µε συνέπεια και σταθερότητα προγράµµατα για τα παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία δώρισε 
 τα έσοδα από τα γραπτά µηνύµατα (SMS) που στάλθηκαν την ηµέρα των Χριστουγέννων από τους συνδροµητές της, 
 σε πρωτοβουλίες του προγράµµατος «Άκουσε τα όνειρα των παιδιών». Σκοπός του προγράµµατος είναι να βοηθήσει 
 παιδιά που έχουν ανάγκη από φροντίδα και υποστήριξη (ορφανά, µε αναπηρίες, κ.ο.κ.), να µάθουν να επικοινωνούν και 
 να εντάσσονται στην κοινωνία, µέσα από εικαστική θεραπεία, ψυχόδραµα, παιχνίδια κ.ά. Περισσότερα από 340 παιδιά  
 συµµετείχαν στο πρόγραµµα το 2007, µε τη βοήθεια εξειδικευµένων καλλιτεχνών και ψυχολόγων.

• Εθνικοί Σχολικοί Ολυµπιακοί Αγώνες «GLOBUL START»
 Η GLOBUL, µε στόχο τη δηµιουργία αθλητικής συνείδησης και την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας, διοργάνωσε  
 για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, µε την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Επιστηµών, τον Κρατικό Φορέα Νεότητας  
 και Αθλητισµού και άλλους φορείς, τους Εθνικούς Σχολικούς Ολυµπιακούς Αγώνες «GLOBUL START», µε βασικό µήνυµα  
 «Οι Πρωταθλητές Ξεκινούν από το Σχολείο». Στους Αγώνες συµµετείχαν πάνω από 1.600 µαθητές από 269 σχολεία, που  
 αγωνίστηκαν σε 4 αθλήµατα. To «GLOBUL START» είναι το πρώτο πρόγραµµα ανάλογης φιλοσοφίας που έχει ως στόχο 
 να γίνει ετήσιος θεσµός.

COSMOTE - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
• Υποστήριξη ενηµερωτικής εκστρατείας κατά των ναρκωτικών για τους νέους 
 Το 2007, η COSMOTE Ρουµανίας υποστήριξε την εκστρατεία «Η θάλασσα, ο µόνος µας εθισµός» στα παράλια της Ρουµανίας:  
 µία πρωτοβουλία, που στόχο είχε να αποτρέψει τη νεολαία από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η εκστρατεία οργανώθηκε από  
 τον Οργανισµό «Σώστε τα Παιδιά» και απευθύνθηκε σε νέους, ηλικίας µεταξύ 15 και 25 ετών, προκειµένου να τους   
 πληροφορήσει για τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. 

• Πρόγραµµα υποστήριξης για τη θεραπεία βρέφους
 Η CΟSMOTE συµµετείχε, µαζί µε τον Οργανισµό «Fundatia Mereu Aproape» και άλλους συνεργάτες, στη σωτηρία του οκτάµηνου  
 Luca, ενός βρέφους που έπασχε από ανίατη ασθένεια. Η εταιρία, µέσω της έγκαιρης παρέµβασής της, δηµιούργησε 2 δωρεάν  
 αριθµούς αποστολής γραπτών µηνυµάτων SMS, στους οποίους οι πελάτες πρόσφεραν δωρεές για τη χειρουργική επέµβαση του  
 Luca, η οποία τελικά στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία. Η COSMOTE αποφάσισε να διατηρήσει τη συνεργασία της µε τη    
 «Fundatia Mereu Aproape», ώστε να σωθούν ανθρώπινες ζωές και στο µέλλον. 

COSMOFON - πΓ∆Μ
• Ενίσχυση των παιδικών χωριών SOS - Εορτασµός Ηµέρας της Μητέρας
 Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα της Μητέρας, η COSMOFON γιόρτασε µαζί µε τα ορφανά παιδιά των Παιδικών Χωριών SOS,  
 προσφέροντάς τους χαρά.
• ∆ηµιουργία παιδότοπων στα Σκόπια και το Γκοστιβάρ
 Η COSMOFON συνέβαλε στη δηµιουργία ή και την αναµόρφωση παιδότοπων, στο κέντρο των παραπάνω περιοχών,
 για την ψυχαγωγία των παιδιών. 

ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
• Υποστήριξη Οργανισµών και Σωµατείων για το παιδί
 Με σεβασµό απέναντι στις ευπαθείς κοινωνικά
 οµάδες, ο Όµιλος Γερµανός υποστηρίζει µε συνέπεια το
 έργο µη κερδοσκοπικών οργανισµών, µε στόχο τη
 συνεισφορά του σε ένα καλύτερο αύριο. Στο πλαίσιο αυτό,
 ο Όµιλος έχει συνεισφέρει στο έργο του Χατζηκυριάκειου
 Ιδρύµατος Παιδικής Προστασίας, του «Συλλόγου Ελπίδα»,
 του «Συλλόγου Ακρωτηριασµένων Παιδιών», του
 «ΟΝΑΡ-Μέσο τέχνης για το άρρωστο παιδί», του
 «Πανελληνίου Συλλόγου Βοήθειας και Συµπαράστασης
 Τετραπληγικών Κακοποιηµένων Ανηλίκων Παιδιών», κ.ά. 
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Ίση πρόσβαση και
κοινωνική ένταξη Aτόµων
µε Αναπηρίες 

8.3 

Στην COSMOTE, επενδύουµε στην αξιοποίηση της 
τεχνολογίας προς όφελος του ανθρώπου, τόσο µέσα 
από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διαθέτουµε, όσο 
και µέσα από επιστηµονικά προγράµµατα που µε συνέπεια 
υποστηρίζουµε και έχουν ως στόχο τη βελτίωση της 
επικοινωνίας και, κατ’ επέκταση, της ποιότητας ζωής του.

1. Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας 
Ως βασική µας αρχή έχουµε να θέτουµε την τεχνολογία στην 
υπηρεσία του ανθρώπου. Με ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στα 
άτοµα µε αναπηρία και αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα των 
επιστηµονικών ερευνητικών προσπαθειών µας, φροντίζουµε  
ώστε να διαθέτουµε υπηρεσίες επικοινωνίας ειδικά 
προσαρµοσµένες στις ανάγκες τους.

• Υπηρεσίες για άτοµα µε προβλήµατα όρασης:
- Η υπηρεσία Φωνητικό e-mail προσφέρει σε άτοµα 
µε προβλήµατα όρασης τη δυνατότητα να διαχειριστούν 
εύκολα και απλά το ηλεκτρονικό τους ταχυδροµείο. Μέσω 
της τεχνολογίας αναγνώρισης φωνής, οι χρήστες της 
υπηρεσίας έχουν τη δυνατότητα, δίνοντας φωνητικές 
εντολές και χωρίς χρέωση, να ακούσουν και να απαντήσουν 
στα e-mail τους, καθώς και να εκφωνήσουν την απάντησή 
τους. Παράλληλα, µπορούν να προωθήσουν και να 
διαγράψουν ηλεκτρονικά µηνύµατα. 
- Αξιοποιώντας τη συνεργασία µας µε το Ινστιτούτο 
Επεξεργασίας Λόγου στο πλαίσιο ερευνητικού 
προγράµµατος, προσφέρουµε σε άτοµα µε προβλήµατα 
όρασης την υπηρεσία MobiTalk. Συγκεκριµένα, η υπηρεσία 
MobiTalk δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να 
χρησιµοποιούν το κινητό τους µε ευκολία, µε την 
εγκατάσταση ενός σύγχρονου λογισµικού, το οποίο εκφωνεί 
όλες τις υπάρχουσες πληροφορίες της οθόνης καθώς 
οι χρήστες κινούνται στα διάφορα µενού.

• Υπηρεσίες για άτοµα µε προβλήµατα ακοής: 
- Στην COSMOTE διαθέτουµε την προηγµένη υπηρεσία 
Video Κλήση µε έκπτωση 50%, µια προσφορά τόσο για 
τους κατόχους προγραµµάτων συµβολαίου COSMOTE όσο 
και για τους χρήστες καρτοκινητής.
- Στο ίδιο πλαίσιο, όλοι οι πελάτες συµβολαίου και 
καρτοκινητής µε προβλήµατα ακοής της COSMOTE έχουν 
τη δυνατότητα αποστολής γραπτών µηνυµάτων (SMS) 
µε 50% έκπτωση και δωρεάν χρήσης των υπηρεσιών έκτακτης 
ανάγκης µέσω γραπτών µηνυµάτων.
- ∆ιαθέσαµε πρώτοι στην Ελλάδα, το 2007, τα hands free 
NoiZfree για χρήστες ακουστικών βαρηκοΐας και κοχλιακών 
εµφυτευµάτων. Πρόκειται για µια καινοτόµο τεχνολογία, η 
οποία προσφέρει υψηλή ευκρίνεια, καθαρότητα και ένταση, 
διευκολύνοντας την καθηµερινή επικοινωνία των χρηστών.

2. Υποστήριξη Επιστηµονικών Ερευνητικών 
Προγραµµάτων

• Από το 2005, υποστηρίζουµε ως Κύριος Χορηγός το 
πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραµµα «SmartEyes» του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε στόχο την 
πλοήγηση των ατόµων µε προβλήµατα όρασης στο αστικό 
περιβάλλον, µέσω κινητού τηλεφώνου. Συµπαραστάτες σε 
αυτό το πρόγραµµα έχουµε ακόµα 2 κοινωνικά ευαίσθητες 
εταιρίες: τη Microsoft Hellas και τη Geomatics. Εκατό χρήστες 
στην Αθήνα και πενήντα στη Θεσσαλονίκη εντάχθηκαν, το 
2007, στην πιλοτική εφαρµογή του SmartEyes, δοκιµάζοντας 
στην πράξη τις δυνατότητες αυτής της τεχνολογικά 
προηγµένης εφαρµογής.

Συσκευή SmartEyes

Οι συσκευές SmartEyes παραδίδονται σε πιλοτικούς χρήστες στην Αθήνα

Στιγµιότυπο από την τελετή παράδοσης συσκευής SmartEyes στη Θεσσαλονίκη

Έκθεση «Autonomia EXPO 2007»: Ο Ολυµπιονίκης Πύρρος ∆ήµας µε την αθλήτρια
της Εθνικής Οµάδας Μπάσκετ Γυναικών Στάλα Κοτσιρέα και

του Ολυµπιονίκη Tae Kwon Do Σταύρο Ρενιέρη

Ενηµερωτικά έντυπα υπηρεσιών της COSMOTE για AMEA:
Φωνητικό e-mail, Video Κλήση και MobiTalk

• Σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου 
υλοποιήσαµε επίσης το «MobiTalk»: ένα έργο που 
αξιοποιώντας την τεχνολογία αυτόµατης µετατροπής 
κειµένου σε φωνή, διευκολύνει την πρόσβαση ατόµων µε 
προβλήµατα όρασης, σε υπηρεσίες όπως ο τηλεφωνικός 
κατάλογος, οι λίστες πρόσφατων κλήσεων, τα γραπτά 
µηνύµατα και η πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο.

• Το «Sign2Talk» είναι ακόµα ένα ερευνητικό πρόγραµµα 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το 
οποίο υποστηρίζει η COSMOTE και απευθύνεται στα 
άτοµα µε προβλήµατα ακοής. 
Αντικείµενο του ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη 
πολυγλωσσικού συστήµατος εξαγωγής και µετατροπής 
της πληροφορίας των χειροµορφών (νοηµατική γλώσσα) 
σε οµιλούµενη γλώσσα και αντίστροφα. Μέσω της 
υλοποίησης του έργου αναµένεται να βελτιωθεί η ποιότητα 
ζωής ανθρώπων µε ιδιαίτερες επικοινωνιακές ανάγκες, 
όπως των ατόµων µε προβλήµατα ακοής, αφού, µέσω 
προηγµένης τεχνολογίας, θα υποβοηθηθεί η καθηµερινή 
επικοινωνία τους. Το έργο στοχεύει, µέσω της ανάπτυξης 
ενός προγράµµατος, στη σχεδίαση και την ανάπτυξη 
ευφυών συστηµάτων εξαγωγής της πληροφορίας της 
νοηµατικής γλώσσας και της αξιόπιστης µετατροπής της 
σε οµιλούµενη και αντίστροφα, σε πραγµατικό χρόνο.

3. Υποστήριξη φορέων Ενηµέρωσης-
Επικοινωνίας

• Για τρίτη συνεχή χρονιά, ενισχύσαµε τη σηµαντική 
δικτυακή πύλη www.DISABLED.gr, της οποίας οι 
επισκέπτες το 2007 διπλασιάστηκαν σε σχέση µε 
το 2006, φθάνοντας τους 150.000 τον µήνα. 
Επιπλέον υποστηρίξαµε το περιοδικό «ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
ΤΩΡΑ», το µεγαλύτερο σε κυκλοφορία και ύλη έντυπο 
για την αναπηρία στην ελληνική γλώσσα.

• Χορηγήσαµε την «Autonomia EXPO 2007», την πρώτη 
έκθεση για την Αναπηρία, την Αποκατάσταση, την Ειδική 
Αγωγή και την Ανεξάρτητη ∆ιαβίωση, η οποία προσέλκυσε 
περισσότερους από 80 εκθέτες και περίπου 4.500 
επισκέπτες. Σε ειδικά διαµορφωµένο περίπτερο 
παρουσιάσαµε το σύνολο των υπηρεσιών και των 
προϊόντων που απευθύνονται στα Άτοµα µε Αναπηρίες, 
και ενηµερώσαµε τους επισκέπτες της έκθεσης για 
την πρόοδο των ερευνητικών προγραµµάτων που 
µε συνέπεια υποστηρίζουµε.

Υπηρεσία «Προσφέρω»

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι φορείς κάνουν 
χρήση των σύντοµων γραπτών µηνυµάτων (SMS) για τη 
διενέργεια ραδιοτηλεµαραθωνίων, αναδεικνύοντας τον 
σηµαντικό ρόλο και τη σηµασία της τεχνολογίας στην 
υπηρεσία του ανθρώπου.

Με στόχο την ουσιαστική συνδροµή µας στο έργο κοινωφελών 
οργανισµών και σωµατείων, η COSMOTE και άλλες δύο εταιρίες 
κινητής τηλεφωνίας, η VODAFONE και η WIND, συνέχισαν την 
συνεργασία τους στην παροχή της Υπηρεσίας «Προσφέρω», την 
οποία είχαν αναπτύξει από κοινού. Από το Φεβρουάριο του 
2006, που ξεκίνησε η υπηρεσία αυτή, υποστηρίζεται από 3 
τετραψήφιους αριθµούς και ενεργοποιείται αποκλειστικά και 
µόνο για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας προϋποθέτει την έγκαιρη 
κατάθεση συγκεκριµένης αίτησης, καθώς και την κατάθεση 
των απαιτούµενων δικαιολογητικών (άδεια διεξαγωγής εράνου) 
από το εκάστοτε φιλανθρωπικό Ίδρυµα / Σωµατείο.

Ο χρήστης της υπηρεσίας στέλνει ένα SMS µε µία λέξη, 
σχετική µε το περιεχόµενο ενός φιλανθρωπικού σκοπού, σε 
έναν από τους τρεις συµφωνηθέντες τετραψήφιους αριθµούς, 
µε κόστος 1€/SMS συν ΦΠΑ. Το σύνολο των καθαρών 
εσόδων από τη χρήση της υπηρεσίας αποδίδεται για τον 
συγκεκριµένο σκοπό του Ιδρύµατος / Σωµατείου που αιτείται 
την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία «Προσφέρω» ενεργοποιήθηκε 25 φορές κατά 
τη διάρκεια του 2007, και το συνολικό χρηµατικό ποσό που 
διαθέσαµε, ως COSMOTE, ήταν 1.619.968€.

Είναι αξιοσηµείωτη η σηµαντική αύξηση των φιλανθρωπικών 
σωµατείων που ωφελήθηκαν από την υπηρεσία σε σχέση 
µε το 2006, λαµβάνοντας υπ’ όψη ότι, το 2006, ο αριθµός 
ενεργοποιήσεων είχε ανέλθει στις 13, ενώ το αντίστοιχο 
ποσό που είχε διατεθεί, ήταν συνολικά 797.532€.
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8.3 

Στην COSMOTE, επενδύουµε στην αξιοποίηση της 
τεχνολογίας προς όφελος του ανθρώπου, τόσο µέσα 
από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διαθέτουµε, όσο 
και µέσα από επιστηµονικά προγράµµατα που µε συνέπεια 
υποστηρίζουµε και έχουν ως στόχο τη βελτίωση της 
επικοινωνίας και, κατ’ επέκταση, της ποιότητας ζωής του.

1. Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας 
Ως βασική µας αρχή έχουµε να θέτουµε την τεχνολογία στην 
υπηρεσία του ανθρώπου. Με ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στα 
άτοµα µε αναπηρία και αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα των 
επιστηµονικών ερευνητικών προσπαθειών µας, φροντίζουµε  
ώστε να διαθέτουµε υπηρεσίες επικοινωνίας ειδικά 
προσαρµοσµένες στις ανάγκες τους.

• Υπηρεσίες για άτοµα µε προβλήµατα όρασης:
- Η υπηρεσία Φωνητικό e-mail προσφέρει σε άτοµα 
µε προβλήµατα όρασης τη δυνατότητα να διαχειριστούν 
εύκολα και απλά το ηλεκτρονικό τους ταχυδροµείο. Μέσω 
της τεχνολογίας αναγνώρισης φωνής, οι χρήστες της 
υπηρεσίας έχουν τη δυνατότητα, δίνοντας φωνητικές 
εντολές και χωρίς χρέωση, να ακούσουν και να απαντήσουν 
στα e-mail τους, καθώς και να εκφωνήσουν την απάντησή 
τους. Παράλληλα, µπορούν να προωθήσουν και να 
διαγράψουν ηλεκτρονικά µηνύµατα. 
- Αξιοποιώντας τη συνεργασία µας µε το Ινστιτούτο 
Επεξεργασίας Λόγου στο πλαίσιο ερευνητικού 
προγράµµατος, προσφέρουµε σε άτοµα µε προβλήµατα 
όρασης την υπηρεσία MobiTalk. Συγκεκριµένα, η υπηρεσία 
MobiTalk δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να 
χρησιµοποιούν το κινητό τους µε ευκολία, µε την 
εγκατάσταση ενός σύγχρονου λογισµικού, το οποίο εκφωνεί 
όλες τις υπάρχουσες πληροφορίες της οθόνης καθώς 
οι χρήστες κινούνται στα διάφορα µενού.

• Υπηρεσίες για άτοµα µε προβλήµατα ακοής: 
- Στην COSMOTE διαθέτουµε την προηγµένη υπηρεσία 
Video Κλήση µε έκπτωση 50%, µια προσφορά τόσο για 
τους κατόχους προγραµµάτων συµβολαίου COSMOTE όσο 
και για τους χρήστες καρτοκινητής.
- Στο ίδιο πλαίσιο, όλοι οι πελάτες συµβολαίου και 
καρτοκινητής µε προβλήµατα ακοής της COSMOTE έχουν 
τη δυνατότητα αποστολής γραπτών µηνυµάτων (SMS) 
µε 50% έκπτωση και δωρεάν χρήσης των υπηρεσιών έκτακτης 
ανάγκης µέσω γραπτών µηνυµάτων.
- ∆ιαθέσαµε πρώτοι στην Ελλάδα, το 2007, τα hands free 
NoiZfree για χρήστες ακουστικών βαρηκοΐας και κοχλιακών 
εµφυτευµάτων. Πρόκειται για µια καινοτόµο τεχνολογία, η 
οποία προσφέρει υψηλή ευκρίνεια, καθαρότητα και ένταση, 
διευκολύνοντας την καθηµερινή επικοινωνία των χρηστών.

2. Υποστήριξη Επιστηµονικών Ερευνητικών 
Προγραµµάτων

• Από το 2005, υποστηρίζουµε ως Κύριος Χορηγός το 
πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραµµα «SmartEyes» του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε στόχο την 
πλοήγηση των ατόµων µε προβλήµατα όρασης στο αστικό 
περιβάλλον, µέσω κινητού τηλεφώνου. Συµπαραστάτες σε 
αυτό το πρόγραµµα έχουµε ακόµα 2 κοινωνικά ευαίσθητες 
εταιρίες: τη Microsoft Hellas και τη Geomatics. Εκατό χρήστες 
στην Αθήνα και πενήντα στη Θεσσαλονίκη εντάχθηκαν, το 
2007, στην πιλοτική εφαρµογή του SmartEyes, δοκιµάζοντας 
στην πράξη τις δυνατότητες αυτής της τεχνολογικά 
προηγµένης εφαρµογής.

Συσκευή SmartEyes

Οι συσκευές SmartEyes παραδίδονται σε πιλοτικούς χρήστες στην Αθήνα

Στιγµιότυπο από την τελετή παράδοσης συσκευής SmartEyes στη Θεσσαλονίκη

Έκθεση «Autonomia EXPO 2007»: Ο Ολυµπιονίκης Πύρρος ∆ήµας µε την αθλήτρια
της Εθνικής Οµάδας Μπάσκετ Γυναικών Στάλα Κοτσιρέα και

του Ολυµπιονίκη Tae Kwon Do Σταύρο Ρενιέρη

Ενηµερωτικά έντυπα υπηρεσιών της COSMOTE για AMEA:
Φωνητικό e-mail, Video Κλήση και MobiTalk

• Σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου 
υλοποιήσαµε επίσης το «MobiTalk»: ένα έργο που 
αξιοποιώντας την τεχνολογία αυτόµατης µετατροπής 
κειµένου σε φωνή, διευκολύνει την πρόσβαση ατόµων µε 
προβλήµατα όρασης, σε υπηρεσίες όπως ο τηλεφωνικός 
κατάλογος, οι λίστες πρόσφατων κλήσεων, τα γραπτά 
µηνύµατα και η πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο.

• Το «Sign2Talk» είναι ακόµα ένα ερευνητικό πρόγραµµα 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το 
οποίο υποστηρίζει η COSMOTE και απευθύνεται στα 
άτοµα µε προβλήµατα ακοής. 
Αντικείµενο του ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη 
πολυγλωσσικού συστήµατος εξαγωγής και µετατροπής 
της πληροφορίας των χειροµορφών (νοηµατική γλώσσα) 
σε οµιλούµενη γλώσσα και αντίστροφα. Μέσω της 
υλοποίησης του έργου αναµένεται να βελτιωθεί η ποιότητα 
ζωής ανθρώπων µε ιδιαίτερες επικοινωνιακές ανάγκες, 
όπως των ατόµων µε προβλήµατα ακοής, αφού, µέσω 
προηγµένης τεχνολογίας, θα υποβοηθηθεί η καθηµερινή 
επικοινωνία τους. Το έργο στοχεύει, µέσω της ανάπτυξης 
ενός προγράµµατος, στη σχεδίαση και την ανάπτυξη 
ευφυών συστηµάτων εξαγωγής της πληροφορίας της 
νοηµατικής γλώσσας και της αξιόπιστης µετατροπής της 
σε οµιλούµενη και αντίστροφα, σε πραγµατικό χρόνο.

3. Υποστήριξη φορέων Ενηµέρωσης-
Επικοινωνίας

• Για τρίτη συνεχή χρονιά, ενισχύσαµε τη σηµαντική 
δικτυακή πύλη www.DISABLED.gr, της οποίας οι 
επισκέπτες το 2007 διπλασιάστηκαν σε σχέση µε 
το 2006, φθάνοντας τους 150.000 τον µήνα. 
Επιπλέον υποστηρίξαµε το περιοδικό «ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
ΤΩΡΑ», το µεγαλύτερο σε κυκλοφορία και ύλη έντυπο 
για την αναπηρία στην ελληνική γλώσσα.

• Χορηγήσαµε την «Autonomia EXPO 2007», την πρώτη 
έκθεση για την Αναπηρία, την Αποκατάσταση, την Ειδική 
Αγωγή και την Ανεξάρτητη ∆ιαβίωση, η οποία προσέλκυσε 
περισσότερους από 80 εκθέτες και περίπου 4.500 
επισκέπτες. Σε ειδικά διαµορφωµένο περίπτερο 
παρουσιάσαµε το σύνολο των υπηρεσιών και των 
προϊόντων που απευθύνονται στα Άτοµα µε Αναπηρίες, 
και ενηµερώσαµε τους επισκέπτες της έκθεσης για 
την πρόοδο των ερευνητικών προγραµµάτων που 
µε συνέπεια υποστηρίζουµε.

Υπηρεσία «Προσφέρω»

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι φορείς κάνουν 
χρήση των σύντοµων γραπτών µηνυµάτων (SMS) για τη 
διενέργεια ραδιοτηλεµαραθωνίων, αναδεικνύοντας τον 
σηµαντικό ρόλο και τη σηµασία της τεχνολογίας στην 
υπηρεσία του ανθρώπου.

Με στόχο την ουσιαστική συνδροµή µας στο έργο κοινωφελών 
οργανισµών και σωµατείων, η COSMOTE και άλλες δύο εταιρίες 
κινητής τηλεφωνίας, η VODAFONE και η WIND, συνέχισαν την 
συνεργασία τους στην παροχή της Υπηρεσίας «Προσφέρω», την 
οποία είχαν αναπτύξει από κοινού. Από το Φεβρουάριο του 
2006, που ξεκίνησε η υπηρεσία αυτή, υποστηρίζεται από 3 
τετραψήφιους αριθµούς και ενεργοποιείται αποκλειστικά και 
µόνο για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας προϋποθέτει την έγκαιρη 
κατάθεση συγκεκριµένης αίτησης, καθώς και την κατάθεση 
των απαιτούµενων δικαιολογητικών (άδεια διεξαγωγής εράνου) 
από το εκάστοτε φιλανθρωπικό Ίδρυµα / Σωµατείο.

Ο χρήστης της υπηρεσίας στέλνει ένα SMS µε µία λέξη, 
σχετική µε το περιεχόµενο ενός φιλανθρωπικού σκοπού, σε 
έναν από τους τρεις συµφωνηθέντες τετραψήφιους αριθµούς, 
µε κόστος 1€/SMS συν ΦΠΑ. Το σύνολο των καθαρών 
εσόδων από τη χρήση της υπηρεσίας αποδίδεται για τον 
συγκεκριµένο σκοπό του Ιδρύµατος / Σωµατείου που αιτείται 
την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία «Προσφέρω» ενεργοποιήθηκε 25 φορές κατά 
τη διάρκεια του 2007, και το συνολικό χρηµατικό ποσό που 
διαθέσαµε, ως COSMOTE, ήταν 1.619.968€.

Είναι αξιοσηµείωτη η σηµαντική αύξηση των φιλανθρωπικών 
σωµατείων που ωφελήθηκαν από την υπηρεσία σε σχέση 
µε το 2006, λαµβάνοντας υπ’ όψη ότι, το 2006, ο αριθµός 
ενεργοποιήσεων είχε ανέλθει στις 13, ενώ το αντίστοιχο 
ποσό που είχε διατεθεί, ήταν συνολικά 797.532€.
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8.4 

Υποστήριξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης για άτοµα µε προβλήµατα όρασης LOUIS BRAILLE «ΜΑΓΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ» της COSMOFON για παιδιά µε Αναπηρίες

Υπότροφοι COSMOTE

Τελετή απονοµής Υποτροφιών COSMOTE

∆ράσεις στις Θυγατρικές
µας Εταιρίες

AMC-ΑΛΒΑΝΙΑ
• Υποστήριξη του Ινστιτούτου Τυφλών Μαθητών µέσω της διάθεσης τεχνολογικού εξοπλισµού Η AMC, υποστηρίζοντας 

την προσπάθεια του Ινστιτούτου Τυφλών Μαθητών για τη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, 
δώρισε έναν εκτυπωτή υψηλής τεχνολογίας βασισµένης στο σύστηµα γραφής «BRAILLE», για την εκτύπωση των λογοτεχνικών 
κειµένων. 

GLOBUL- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
• Υποστήριξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης για άτοµα µε προβλήµατα όρασης «LOUIS BRAILLE»

Η GLOBUL υποστήριξε την εκτύπωση βιβλίων µε βάση το σύστηµα γραφής «BRAILLE» για την Εθνική Βιβλιοθήκη για τα άτοµα 
µε προβλήµατα όρασης και τις κατά τόπους βιβλιοθήκες. 17 βιβλία, τεύχη και ηχητικά αρχεία περιοδικών παρήχθησαν –για 
πρώτη φορά–, ώστε να είναι προσβάσιµα σε µεγαλύτερη µερίδα ατόµων µε αναπηρίες.

COSMOTE-ΡΟΥΜΑΝΙΑ
• Συνεργασία µε την Εθνική Ένωση Κωφών

Γιορτάζοντας τα 3 εκατοµµύρια πελατών στη Ρουµανία, η COSMOTE ανήγγειλε συνεργασία µε την Εθνική Ένωση Κωφών 
και προσέφερε στα µέλη της 3 εκατοµµύρια δωρεάν γραπτά µηνύµατα µέσω του δικτύου της. Η Ένωση αριθµεί πάνω από 
30.000 µέλη που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ακοής. 

• Υποστήριξη Προγραµµάτων της Εθνικής Ένωσης Κωφών
Η συνεργασία µε την Ένωση περιλαµβάνει και τη δηµιουργία ειδικής γραµµής γραπτών µηνυµάτων για δωρεές, καθώς και την 
υποστήριξη της ανάπτυξης εθνικών προγραµµάτων και καναλιών ενηµέρωσης του κοινού, όπως το νέο site www.ansr.org.ro

COSMOFON-πΓ∆Μ
• Πρωτοχρονιάτικο «ΜΑΓΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ» για τα παιδιά µε αναπηρίες
 Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία, η COSMOFON διοργάνωσε Πρωτοχρονιάτικο ανθρωπιστικό καραβάνι 

µε βασικό µήνυµα «Ευχές για τη Μαγεία της Πρωτοχρονιάς». Στόχο είχε την επίσκεψη σε 23 Ηµερήσιους Σταθµούς Παιδιών µε 
Αναπηρίες της χώρας και την προσφορά δώρων. Μέσα σε διάστηµα 3 εβδοµάδων, το «ΜΑΓΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ» διέσχισε 2.200 χιλ. 
και προσέφερε «µαγεία» σε 900 παιδιά περίπου.

• Υποστήριξη Ιδρυµάτων για  Άτοµα µε Αναπηρίες
Η εταιρία προσέφερε Πρωτοχρονιάτικες δωρεές σε Ινστιτούτα Ατόµων µε προβλήµατα όρασης και ακοής, που αφορούσαν 
χριστουγεννιάτικο στολισµό και δώρα, αλλά και προµήθειες σε υλικοτεχνική υποδοµή.

• Υποστήριξη ανθρωπιστικής εκστρατείας µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στους Οίκους Ευγηρίας 
Για δεύτερη χρονιά, µε βασικό µήνυµα «Είµαστε όλοι παιδιά τους», ο Ερυθρός Σταυρός Σκοπίων και η COSMOFON, 
διοργάνωσαν ανθρωπιστική εκστρατεία µε στόχο να βοηθήσουν τους ηλικιωµένους στους Οίκους Ευγηρίας της χώρας. Το ποσό 
που συγκεντρώθηκε, χρησιµοποιήθηκε για ανακατασκευή της κτιριακής υποδοµής, αλλά και την παροχή υλικοτεχνικού 
εξοπλισµού.

• Αναπαλαίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Εθνικού  Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου στο Demir Hisar
Στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο του Demir Hisar, η COSMOFON ανακαίνισε και επίπλωσε δύο νοσοκοµειακές πτέρυγες. 
Η ανακαίνιση βελτίωσε τις συνθήκες νοσηλείας περίπου 500 ασθενών.

1. Πρόγραµµα Υποτροφιών COSMOTE για 
την Ελληνική Περιφέρεια 
Για έκτη συνεχή χρονιά, υλοποιήσαµε τις Υποτροφίες COSMOTE. 

Οι Υποτροφίες αυτές έχουν ως στόχο να στηρίξουν πρωτοετείς 
φοιτητές ΑΕΙ της ευρύτερης ελληνικής περιφέρειας µε 
χαµηλότερα εισοδήµατα ή µε ιδιαίτερες οικογενειακές ανάγκες, 
προκειµένου να µπορέσουν να πραγµατοποιήσουν τους στόχους 
και τα όνειρά τους για ένα καλύτερο αύριο. 

Μεριµνώντας µε ιδιαίτερη ευαισθησία για τη στήριξη των 
νέων από τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές 
πυρκαγιές, συµπεριλάβαµε τους αντίστοιχους νοµούς στο 
πρόγραµµα. 

Συγκεκριµένα: 

• Προσφέραµε 11 Υποτροφίες ύψους 12.000€ η καθεµία, σε 
πρωτοετείς φοιτητές από τους νοµούς: Αιτωλοακαρνανίας, 
Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ευβοίας, 
Βοιωτίας, Αργολίδας, Ρεθύµνου και Χαλκιδικής. 

• Επιπλέον, απονείµαµε και 25 Τιµητικές ∆ιακρίσεις ύψους 
1.000€ η καθεµία σε επιλεγµένους υποψηφίους που 
διακρίθηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης για τις 
σχολικές και τις εξωσχολικές τους επιδόσεις. 

• Από το 2002, οπότε και ξεκίνησε το πρόγραµµα, οι 
Υποτροφίες COSMOTE έχουν ταξιδέψει σε 49 νοµούς, 
καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια, 
ενώ στο πλαίσιο του προγράµµατος έχουµε απονείµει 
συνολικά 61 Υποτροφίες και 126 Τιµητικές ∆ιακρίσεις σε 
πρωτοετείς φοιτητές της περιφέρειας, ύψους 858.000 ευρώ. 
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8. Kοινωνική
Υπευθυνότητα
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ΑΠΟΛΟ ΟΛΛ ΓΙΣΜΟΣ

INΩΝΙΚΗΣ
EΥΘΥΥ ΥΘ ΝΗΣ2EΤEΤ
ΑΑΠΠΟ
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ΓΙΙΣΣΜΜ

ΝΙΚΝΙΚ
ΥΥΝΝΗΗ7ΗΣΗΣ

ΜΜΟΟΣΣ

ΚΗΣΗΣ
ΗΗΣΣ

Ίσες ευκαιρίες στην
Εκπαίδευση και στις
Τεχνολογίες Πληροφοριών

8.4 

Υποστήριξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης για άτοµα µε προβλήµατα όρασης LOUIS BRAILLE «ΜΑΓΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ» της COSMOFON για παιδιά µε Αναπηρίες

Υπότροφοι COSMOTE

Τελετή απονοµής Υποτροφιών COSMOTE

∆ράσεις στις Θυγατρικές
µας Εταιρίες

AMC-ΑΛΒΑΝΙΑ
• Υποστήριξη του Ινστιτούτου Τυφλών Μαθητών µέσω της διάθεσης τεχνολογικού εξοπλισµού Η AMC, υποστηρίζοντας 

την προσπάθεια του Ινστιτούτου Τυφλών Μαθητών για τη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, 
δώρισε έναν εκτυπωτή υψηλής τεχνολογίας βασισµένης στο σύστηµα γραφής «BRAILLE», για την εκτύπωση των λογοτεχνικών 
κειµένων. 

GLOBUL- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
• Υποστήριξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης για άτοµα µε προβλήµατα όρασης «LOUIS BRAILLE»

Η GLOBUL υποστήριξε την εκτύπωση βιβλίων µε βάση το σύστηµα γραφής «BRAILLE» για την Εθνική Βιβλιοθήκη για τα άτοµα 
µε προβλήµατα όρασης και τις κατά τόπους βιβλιοθήκες. 17 βιβλία, τεύχη και ηχητικά αρχεία περιοδικών παρήχθησαν –για 
πρώτη φορά–, ώστε να είναι προσβάσιµα σε µεγαλύτερη µερίδα ατόµων µε αναπηρίες.

COSMOTE-ΡΟΥΜΑΝΙΑ
• Συνεργασία µε την Εθνική Ένωση Κωφών

Γιορτάζοντας τα 3 εκατοµµύρια πελατών στη Ρουµανία, η COSMOTE ανήγγειλε συνεργασία µε την Εθνική Ένωση Κωφών 
και προσέφερε στα µέλη της 3 εκατοµµύρια δωρεάν γραπτά µηνύµατα µέσω του δικτύου της. Η Ένωση αριθµεί πάνω από 
30.000 µέλη που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ακοής. 

• Υποστήριξη Προγραµµάτων της Εθνικής Ένωσης Κωφών
Η συνεργασία µε την Ένωση περιλαµβάνει και τη δηµιουργία ειδικής γραµµής γραπτών µηνυµάτων για δωρεές, καθώς και την 
υποστήριξη της ανάπτυξης εθνικών προγραµµάτων και καναλιών ενηµέρωσης του κοινού, όπως το νέο site www.ansr.org.ro

COSMOFON-πΓ∆Μ
• Πρωτοχρονιάτικο «ΜΑΓΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ» για τα παιδιά µε αναπηρίες
 Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία, η COSMOFON διοργάνωσε Πρωτοχρονιάτικο ανθρωπιστικό καραβάνι 

µε βασικό µήνυµα «Ευχές για τη Μαγεία της Πρωτοχρονιάς». Στόχο είχε την επίσκεψη σε 23 Ηµερήσιους Σταθµούς Παιδιών µε 
Αναπηρίες της χώρας και την προσφορά δώρων. Μέσα σε διάστηµα 3 εβδοµάδων, το «ΜΑΓΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ» διέσχισε 2.200 χιλ. 
και προσέφερε «µαγεία» σε 900 παιδιά περίπου.

• Υποστήριξη Ιδρυµάτων για  Άτοµα µε Αναπηρίες
Η εταιρία προσέφερε Πρωτοχρονιάτικες δωρεές σε Ινστιτούτα Ατόµων µε προβλήµατα όρασης και ακοής, που αφορούσαν 
χριστουγεννιάτικο στολισµό και δώρα, αλλά και προµήθειες σε υλικοτεχνική υποδοµή.

• Υποστήριξη ανθρωπιστικής εκστρατείας µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στους Οίκους Ευγηρίας 
Για δεύτερη χρονιά, µε βασικό µήνυµα «Είµαστε όλοι παιδιά τους», ο Ερυθρός Σταυρός Σκοπίων και η COSMOFON, 
διοργάνωσαν ανθρωπιστική εκστρατεία µε στόχο να βοηθήσουν τους ηλικιωµένους στους Οίκους Ευγηρίας της χώρας. Το ποσό 
που συγκεντρώθηκε, χρησιµοποιήθηκε για ανακατασκευή της κτιριακής υποδοµής, αλλά και την παροχή υλικοτεχνικού 
εξοπλισµού.

• Αναπαλαίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Εθνικού  Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου στο Demir Hisar
Στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο του Demir Hisar, η COSMOFON ανακαίνισε και επίπλωσε δύο νοσοκοµειακές πτέρυγες. 
Η ανακαίνιση βελτίωσε τις συνθήκες νοσηλείας περίπου 500 ασθενών.

1. Πρόγραµµα Υποτροφιών COSMOTE για 
την Ελληνική Περιφέρεια 
Για έκτη συνεχή χρονιά, υλοποιήσαµε τις Υποτροφίες COSMOTE. 

Οι Υποτροφίες αυτές έχουν ως στόχο να στηρίξουν πρωτοετείς 
φοιτητές ΑΕΙ της ευρύτερης ελληνικής περιφέρειας µε 
χαµηλότερα εισοδήµατα ή µε ιδιαίτερες οικογενειακές ανάγκες, 
προκειµένου να µπορέσουν να πραγµατοποιήσουν τους στόχους 
και τα όνειρά τους για ένα καλύτερο αύριο. 

Μεριµνώντας µε ιδιαίτερη ευαισθησία για τη στήριξη των 
νέων από τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές 
πυρκαγιές, συµπεριλάβαµε τους αντίστοιχους νοµούς στο 
πρόγραµµα. 

Συγκεκριµένα: 

• Προσφέραµε 11 Υποτροφίες ύψους 12.000€ η καθεµία, σε 
πρωτοετείς φοιτητές από τους νοµούς: Αιτωλοακαρνανίας, 
Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ευβοίας, 
Βοιωτίας, Αργολίδας, Ρεθύµνου και Χαλκιδικής. 

• Επιπλέον, απονείµαµε και 25 Τιµητικές ∆ιακρίσεις ύψους 
1.000€ η καθεµία σε επιλεγµένους υποψηφίους που 
διακρίθηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης για τις 
σχολικές και τις εξωσχολικές τους επιδόσεις. 

• Από το 2002, οπότε και ξεκίνησε το πρόγραµµα, οι 
Υποτροφίες COSMOTE έχουν ταξιδέψει σε 49 νοµούς, 
καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια, 
ενώ στο πλαίσιο του προγράµµατος έχουµε απονείµει 
συνολικά 61 Υποτροφίες και 126 Τιµητικές ∆ιακρίσεις σε 
πρωτοετείς φοιτητές της περιφέρειας, ύψους 858.000 ευρώ. 
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8. Kοινωνική
Υπευθυνότητα

∆ράσεις στις Θυγατρικές
µας Εταιρίες

AMC-ΑΛΒΑΝΙΑ
• Πρόγραµµα Υποτροφιών

Για έκτη συνεχόµενη χρονιά, η AMC απένειµε υποτροφίες σε 15 µαθητές που είχαν διακριθεί για την ακαδηµαϊκή τους πρόοδο. 
Το πρόγραµµα αυτό αποτελεί σηµαντικό µέρος των δεσµεύσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας της AMC και έχει ως στόχο να 
βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης, καθώς και να ενθαρρύνει και να προωθήσει αξίες. 

• Κατασκευή σχολείου στο Labinot για τη φιλοξενία 70-75 παιδιών
Η AMC συνέβαλε το 2007 στην κατασκευή νέου δηµοτικού σχολείου στο Labinot, ένα χωριό στην περιοχή Ελµπασάν, 
που θα φιλοξενεί 70 µε 75 παιδιά σε κατάλληλο πλέον εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η εταιρία πραγµατοποίησε την κατασκευή του 
σχολείου, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον της για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στην Αλβανία.

• Υποστήριξη της πρωτοβουλίας «Γραπτά Μηνύµατα από το Σχολείο στους Γονείς» 
Η AMC υπήρξε υποστηρικτής της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας «Γραπτά Μηνύµατα από το Σχολείο στους Γονείς», 
που στόχο είχε τη µείωση των απουσιών των µαθητών από το σχολείο. Η εταιρία προσέφερε 100 κάρτες SIM, από τις οποίες 
µπορούσαν να σταλούν απεριόριστα δωρεάν γραπτά µηνύµατα σε γονείς που τα παιδιά τους είχαν πρόβληµα απουσιών. Έτσι, 
δηµιουργήθηκε ένα κανάλι καθηµερινής επικοινωνίας µεταξύ του σχολείου και των γονέων, µε στόχο την πρόοδο των παιδιών.

• Εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραµµα «Προστάτευσε τα αποθέµατα νερού» σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας 
Η AMC υπήρξε υποστηρικτής της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας και Επιστηµών και της Ένωσης Ύδρευσης & 
Αποχετευτικού ∆ικτύου Αλβανίας, σχετικά µε ένα ευαίσθητο περιβαλλοντικό θέµα, όπως είναι η κατανάλωση νερού, µέσω της 
δηµιουργίας του εκπαιδευτικού προγράµµατος «Προστάτευσε τα αποθέµατα νερού», µε στόχο να ευαισθητοποιήσει τους 
µαθητές για τη σηµασία της προστασίας του νερού.

GLOBUL-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
• Πρόγραµµα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Πρακτικής Άσκησης 

Η GLOBUL επανέλαβε για 4η φορά το πρόγραµµα πρακτικής άσκησης νέων, µε σκοπό να τους διευκολύνει στην επίτευξη 
των στόχων τους και να τους προσφέρει επαγγελµατική εµπειρία και προσόντα, µε απώτερο στόχο να τους παροτρύνει να 
παραµείνουν και να εργαστούν στη Βουλγαρία.

• Κύριος Υποστηρικτής του Τµήµατος Τηλεπικοινωνιών του Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Σόφιας
Το 2007, η GLOBUL βραβεύτηκε µε χρυσό µετάλλιο για την ξεχωριστή συνεισφορά της στο Τµήµα Τηλεπικοινωνιών του 
Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Σόφιας και τη συµµετοχή της στη βελτίωση των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και την ανακαίνιση 
των εργαστηρίων Επικοινωνίας.

• Πρόγραµµα Υποτροφιών για νέους επιστήµονες
Το 2007, η GLOBUL πρoσέφερε τρεις νέες υποτροφίες σε φοιτητές του Τµήµατος Τηλεπικοινωνιών του Τεχνικού 
Πανεπιστηµίου της Σόφιας, µε την παροχή µηνιαίας ενίσχυσης, πρακτικής άσκησης και άλλων ενεργειών υποστήριξης των φοιτητών. 

• Υποστηρικτής του Προγράµµατος «Έτοιµος για την Επιτυχία»
Η GLOBUL υποστήριξε την πρωτοβουλία ανεύρεσης δωρεών για υποτροφίες σε µαθητές µε κοινωνοικοοικονοµικά προβλήµατα. 
Το πρόγραµµα διοργανώθηκε σε συνεργασία µε το Βουλγαρικό Ίδρυµα Αλληλοβοήθειας, το Ίδρυµα για τα Ορφανά και τη ∆ιεθνή 
Λέσχη Γυναικών της Σόφιας. Η GLOBUL προσέφερε υποτροφίες σε πέντε µαθητές.

COSMOTE-ΡΟΥΜΑΝΙΑ
• Συµβουλευτικό Πρόγραµµα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για νέους

Το 2007, η COSMOTE Ρουµανίας, σε συνεργασία µε τον οργανισµό νέων ORICUM, εισήγαγαν µια ηλεκτρονική διαδραστική 
πλατφόρµα, τo www.mentorship.ro,  που στόχο είχε τη διευκόλυνση του διαλόγου µεταξύ των νέων οι οποίοι επιθυµούσαν 
να κατευθυνθούν επαγγελµατικά προς έναν συγκεκριµένο τοµέα, καθώς και των πιθανών µελλοντικών εργοδοτών τους.

• Πρόγραµµα «Υποτροφίες COSMOTE για νέους Επιστήµονες»
Η COSMOTE, σε συνεργασία µε τη Βαλκανική Ένωση Περιβάλλοντος (Balkan Environmental Association (ΒΕΝΑ), υποστηρίζει 
υποτροφίες και ερευνητικά προγράµµατα για νέους επιστήµονες.  Στο πλαίσιο αυτό, η υποτροφία που δίνεται ετήσια από 
τη ΒΕΝΑ, ονοµάστηκε «Υποτροφίες COSMOTE για Νέους Επιστήµονες».

COSMOFON-πΓ∆Μ
• Πρόγραµµα ενηµέρωσης για την εξάλειψη του αποκλεισµού των παιδιών από την εκπαίδευση 

Το 2007, η COSMOFON συνεργάστηκε µε τη ΜΚΟ «Πρώτη Πρεσβεία για Παιδιά -  Megjasi» µε στόχο την υποστήριξη 
δραστηριοτήτων για τα παιδιά, καθώς και της εκστρατείας ενσωµάτωσής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

• Πρόγραµµα ανταλλαγής σπουδαστών στην Ευρώπη µέσω του δικτύου του ∆ιεθνούς Οργανισµού Φοιτητών 
των Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et 
Commerciales - AIESEC), και της Επιτροπής των Φοιτητών Υψηλής Τεχνολογίας (Board of Students of Technology - BEST) 
Η COSMOFON επενδύει σταθερά στην ανάπτυξη των νέων. Συγκεκριµένα, το 2007 επέλεξε να υποστηρίξει τα 
Εκπαιδευτικά ∆ίκτυα  των Οργανισµών AIESEC και BEST. 
- Η COSMOFON έχει µακρά συνεργασία µε το Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques
 et Commerciales (AIESEC), υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων των νέων µέσω των προγραµµάτων της. 
- Η COSMOFON είναι ο κύριος υποστηρικτής των δραστηριοτήτων ενός από τους πιο σηµαντικούς τεχνικούς εκπαιδευτικούς
 οργανισµούς της χώρας, την Επιτροπή Φοιτητών Υψηλής Τεχνολογίας (Board of Students of Technology - BEST). 

• Συµµετοχή στην πρωτοβουλία του Πανεπιστηµίου Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East European University
- S.E.E.) για την πρόσβαση των φοιτητών στην αγορά εργασίας
Η COSMOFON συµµετείχε ενεργά στην πρωτοβουλία του Πανεπιστηµίου S.E.E. µε στόχο την προσέγγιση των φοιτητών 
µε τις εταιρίες. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, οι εταιρίες βοηθούν το Πανεπιστήµιο στο σχεδιασµό των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων και της σύνδεσης των σπουδαστών µε την αγορά εργασίας.

ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
• Πρόγραµµα Υποτροφιών G Youth 

Το Πρόγραµµα G Youth σχεδιάστηκε µε στόχο 
τη στήριξη των νέων, µέσα από µια σειρά ενέργειες 
που ενισχύουν ή επιβραβεύουν µεµονωµένες 
και οµαδικές προσπάθειες, µε έµφαση στον τοµέα 
της Εκπαίδευσης. 
Το G Youth έχει ήδη στηρίξει: 
- χορηγίες σε φοιτητικά συνέδρια 
- υποτροφίες σε µαθητές που ξεχώρισαν 
 στο σχολικό τους έτος 
- στήριξη φοιτητικών οµάδων στον ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό 
 Στρατηγικής «Global Management Challenge» 
- δωρεά Η/Υ σε σχολεία και πανεπιστήµια 
- προγράµµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού 
 για τα παιδιά των εργαζοµένων του Οµίλου 
 Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
- αποστολή εκπαιδευτικού υλικού σε σχολεία 
 της Οµογένειας

Συµβουλευτικά Προγράµµατα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για νέους µε την
υποστήριξη της COSMOTE Ρουµανίας

Η AMC συνέβαλε στην κατασκευή σχολείου στο Labinot

ΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟ ΟΛΛ ΓΙΣΜΟΣ

INΩΝΙΚΗΣ
EΥΘΥΥ ΥΘ ΝΗΣ2EΤEΤ
ΑΑΠΠΟ

KOKO
EEΥΥ0ΑΙΡΑΙΡ

ΟΟΛΛΟΟΟΟ ΟΟΛΛ

INΩINΩ
ΥΘΘΥΥΥ ΥΥΘΘΘΘ0ΡΙΚΗΡΙΚΗ

ΓΙΙΣΣΜΜ

ΝΙΚΝΙΚ
ΥΥΝΝΗΗ7ΗΣΗΣ

ΜΜΟΟΣΣ

ΚΗΣΗΣ
ΗΗΣΣ

 Πρόγραµµα ενηµέρωσης για την εξάλειψη του αποκλεισµού των παιδιών
από την εκπαίδευση που υποστήριξε η COSMOFON
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8. Kοινωνική
Υπευθυνότητα

∆ράσεις στις Θυγατρικές
µας Εταιρίες

AMC-ΑΛΒΑΝΙΑ
• Πρόγραµµα Υποτροφιών

Για έκτη συνεχόµενη χρονιά, η AMC απένειµε υποτροφίες σε 15 µαθητές που είχαν διακριθεί για την ακαδηµαϊκή τους πρόοδο. 
Το πρόγραµµα αυτό αποτελεί σηµαντικό µέρος των δεσµεύσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας της AMC και έχει ως στόχο να 
βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης, καθώς και να ενθαρρύνει και να προωθήσει αξίες. 

• Κατασκευή σχολείου στο Labinot για τη φιλοξενία 70-75 παιδιών
Η AMC συνέβαλε το 2007 στην κατασκευή νέου δηµοτικού σχολείου στο Labinot, ένα χωριό στην περιοχή Ελµπασάν, 
που θα φιλοξενεί 70 µε 75 παιδιά σε κατάλληλο πλέον εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η εταιρία πραγµατοποίησε την κατασκευή του 
σχολείου, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον της για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στην Αλβανία.

• Υποστήριξη της πρωτοβουλίας «Γραπτά Μηνύµατα από το Σχολείο στους Γονείς» 
Η AMC υπήρξε υποστηρικτής της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας «Γραπτά Μηνύµατα από το Σχολείο στους Γονείς», 
που στόχο είχε τη µείωση των απουσιών των µαθητών από το σχολείο. Η εταιρία προσέφερε 100 κάρτες SIM, από τις οποίες 
µπορούσαν να σταλούν απεριόριστα δωρεάν γραπτά µηνύµατα σε γονείς που τα παιδιά τους είχαν πρόβληµα απουσιών. Έτσι, 
δηµιουργήθηκε ένα κανάλι καθηµερινής επικοινωνίας µεταξύ του σχολείου και των γονέων, µε στόχο την πρόοδο των παιδιών.

• Εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραµµα «Προστάτευσε τα αποθέµατα νερού» σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας 
Η AMC υπήρξε υποστηρικτής της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας και Επιστηµών και της Ένωσης Ύδρευσης & 
Αποχετευτικού ∆ικτύου Αλβανίας, σχετικά µε ένα ευαίσθητο περιβαλλοντικό θέµα, όπως είναι η κατανάλωση νερού, µέσω της 
δηµιουργίας του εκπαιδευτικού προγράµµατος «Προστάτευσε τα αποθέµατα νερού», µε στόχο να ευαισθητοποιήσει τους 
µαθητές για τη σηµασία της προστασίας του νερού.

GLOBUL-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
• Πρόγραµµα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Πρακτικής Άσκησης 

Η GLOBUL επανέλαβε για 4η φορά το πρόγραµµα πρακτικής άσκησης νέων, µε σκοπό να τους διευκολύνει στην επίτευξη 
των στόχων τους και να τους προσφέρει επαγγελµατική εµπειρία και προσόντα, µε απώτερο στόχο να τους παροτρύνει να 
παραµείνουν και να εργαστούν στη Βουλγαρία.

• Κύριος Υποστηρικτής του Τµήµατος Τηλεπικοινωνιών του Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Σόφιας
Το 2007, η GLOBUL βραβεύτηκε µε χρυσό µετάλλιο για την ξεχωριστή συνεισφορά της στο Τµήµα Τηλεπικοινωνιών του 
Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Σόφιας και τη συµµετοχή της στη βελτίωση των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και την ανακαίνιση 
των εργαστηρίων Επικοινωνίας.

• Πρόγραµµα Υποτροφιών για νέους επιστήµονες
Το 2007, η GLOBUL πρoσέφερε τρεις νέες υποτροφίες σε φοιτητές του Τµήµατος Τηλεπικοινωνιών του Τεχνικού 
Πανεπιστηµίου της Σόφιας, µε την παροχή µηνιαίας ενίσχυσης, πρακτικής άσκησης και άλλων ενεργειών υποστήριξης των φοιτητών. 

• Υποστηρικτής του Προγράµµατος «Έτοιµος για την Επιτυχία»
Η GLOBUL υποστήριξε την πρωτοβουλία ανεύρεσης δωρεών για υποτροφίες σε µαθητές µε κοινωνοικοοικονοµικά προβλήµατα. 
Το πρόγραµµα διοργανώθηκε σε συνεργασία µε το Βουλγαρικό Ίδρυµα Αλληλοβοήθειας, το Ίδρυµα για τα Ορφανά και τη ∆ιεθνή 
Λέσχη Γυναικών της Σόφιας. Η GLOBUL προσέφερε υποτροφίες σε πέντε µαθητές.

COSMOTE-ΡΟΥΜΑΝΙΑ
• Συµβουλευτικό Πρόγραµµα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για νέους

Το 2007, η COSMOTE Ρουµανίας, σε συνεργασία µε τον οργανισµό νέων ORICUM, εισήγαγαν µια ηλεκτρονική διαδραστική 
πλατφόρµα, τo www.mentorship.ro,  που στόχο είχε τη διευκόλυνση του διαλόγου µεταξύ των νέων οι οποίοι επιθυµούσαν 
να κατευθυνθούν επαγγελµατικά προς έναν συγκεκριµένο τοµέα, καθώς και των πιθανών µελλοντικών εργοδοτών τους.

• Πρόγραµµα «Υποτροφίες COSMOTE για νέους Επιστήµονες»
Η COSMOTE, σε συνεργασία µε τη Βαλκανική Ένωση Περιβάλλοντος (Balkan Environmental Association (ΒΕΝΑ), υποστηρίζει 
υποτροφίες και ερευνητικά προγράµµατα για νέους επιστήµονες.  Στο πλαίσιο αυτό, η υποτροφία που δίνεται ετήσια από 
τη ΒΕΝΑ, ονοµάστηκε «Υποτροφίες COSMOTE για Νέους Επιστήµονες».

COSMOFON-πΓ∆Μ
• Πρόγραµµα ενηµέρωσης για την εξάλειψη του αποκλεισµού των παιδιών από την εκπαίδευση 

Το 2007, η COSMOFON συνεργάστηκε µε τη ΜΚΟ «Πρώτη Πρεσβεία για Παιδιά -  Megjasi» µε στόχο την υποστήριξη 
δραστηριοτήτων για τα παιδιά, καθώς και της εκστρατείας ενσωµάτωσής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

• Πρόγραµµα ανταλλαγής σπουδαστών στην Ευρώπη µέσω του δικτύου του ∆ιεθνούς Οργανισµού Φοιτητών 
των Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et 
Commerciales - AIESEC), και της Επιτροπής των Φοιτητών Υψηλής Τεχνολογίας (Board of Students of Technology - BEST) 
Η COSMOFON επενδύει σταθερά στην ανάπτυξη των νέων. Συγκεκριµένα, το 2007 επέλεξε να υποστηρίξει τα 
Εκπαιδευτικά ∆ίκτυα  των Οργανισµών AIESEC και BEST. 
- Η COSMOFON έχει µακρά συνεργασία µε το Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques
 et Commerciales (AIESEC), υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων των νέων µέσω των προγραµµάτων της. 
- Η COSMOFON είναι ο κύριος υποστηρικτής των δραστηριοτήτων ενός από τους πιο σηµαντικούς τεχνικούς εκπαιδευτικούς
 οργανισµούς της χώρας, την Επιτροπή Φοιτητών Υψηλής Τεχνολογίας (Board of Students of Technology - BEST). 

• Συµµετοχή στην πρωτοβουλία του Πανεπιστηµίου Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East European University
- S.E.E.) για την πρόσβαση των φοιτητών στην αγορά εργασίας
Η COSMOFON συµµετείχε ενεργά στην πρωτοβουλία του Πανεπιστηµίου S.E.E. µε στόχο την προσέγγιση των φοιτητών 
µε τις εταιρίες. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, οι εταιρίες βοηθούν το Πανεπιστήµιο στο σχεδιασµό των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων και της σύνδεσης των σπουδαστών µε την αγορά εργασίας.

ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
• Πρόγραµµα Υποτροφιών G Youth 

Το Πρόγραµµα G Youth σχεδιάστηκε µε στόχο 
τη στήριξη των νέων, µέσα από µια σειρά ενέργειες 
που ενισχύουν ή επιβραβεύουν µεµονωµένες 
και οµαδικές προσπάθειες, µε έµφαση στον τοµέα 
της Εκπαίδευσης. 
Το G Youth έχει ήδη στηρίξει: 
- χορηγίες σε φοιτητικά συνέδρια 
- υποτροφίες σε µαθητές που ξεχώρισαν 
 στο σχολικό τους έτος 
- στήριξη φοιτητικών οµάδων στον ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό 
 Στρατηγικής «Global Management Challenge» 
- δωρεά Η/Υ σε σχολεία και πανεπιστήµια 
- προγράµµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού 
 για τα παιδιά των εργαζοµένων του Οµίλου 
 Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
- αποστολή εκπαιδευτικού υλικού σε σχολεία 
 της Οµογένειας

Συµβουλευτικά Προγράµµατα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για νέους µε την
υποστήριξη της COSMOTE Ρουµανίας

Η AMC συνέβαλε στην κατασκευή σχολείου στο Labinot
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8. Kοινωνική
Υπευθυνότητα

Οµάδα εθελοντών εργαζοµένων της COSMOTE στις
πληγείσες περιοχές της Πελοποννήσου

∆ωρεά ιµατισµού από την COSMOFON στο κατεστραµµένο
από πυρκαγιά Ινστιτούτο Αποκατάστασης «Banja Bansko» 

∆ράσεις στις Θυγατρικές
µας Εταιρίες

GLOBUL - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
• ∆ωρεά στο ∆ήµο του Tsar Kaloyan για τη στήριξη των θυµάτων των καταστροφικών πληµµυρών 

Η GLOBUL δώρισε στο ∆ήµο του Tsar Kaloyan σηµαντικό ποσό για την υποστήριξη των πληγέντων από τις πληµµύρες 
που προκάλεσαν σηµαντικές καταστροφές στην πόλη. Αρχικά συγκεντρώθηκε το ποσό των 131.000 βουλγαρικών λέβα 
από την εκστρατεία που είχε οργανώσει η GLOBUL µέσω της αποστολής γραπτών µηνυµάτων. Αµέσως µετά την τραγωδία, 
η GLOBUL δώρισε στην πόλη 50.000 βουλγάρικα λέβα και ανέλαβε να καλύψει τους λογαριασµούς των συνδροµητών 
συµβολαίου για το µήνα Αύγουστο. Έτσι, το συνολικό ποσό της δωρεάς της εταιρίας και των συνδροµητών της ξεπέρασε 
τα 200.000 βουλγαρικά λέβα.

COSMOTE - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
• Συνδροµή στους πληγέντες από τις καταστροφικές πληµµύρες στις πόλεις Γκαλάτι και Βραντσέα 

Οι εργαζόµενοι της COSMOTE Ρουµανίας εµπλέκονται ενεργά σε κοινωνικές δράσεις, βοηθώντας ανθρώπους που έχουν 
ανάγκη. Το 2007, σε συνεργασία µε τον Ερυθρό Σταυρό, προσέφερε κούτες µε φθινοπωρινό και χειµερινό ιµατισµό στους 
πληγέντες από τις καταστροφικές πληµµύρες.  

COSMOFON - πΓ∆Μ
• ∆ωρεά ιµατισµού στο κατεστραµµένο από πυρκαγιά Ινστιτούτο Αποκατάστασης «Banja Bansko» 

Τον Ιούλιο του 2007, η COSMOFON δώρησε ιµατισµό για όλους τους διαµένοντες στο κατεστραµµένο από πυρκαγιά 
Ινστιτούτο Αποκατάστασης «Banja Bansko», το οποίο στεγάζει περισσότερα από 60 Άτοµα µε Αναπηρίες.

Η κινητοποίησή µας για την ανακούφιση των περιοχών που 
επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές, το καλοκαίρι 
του 2007, ήταν άµεση: 

• Προσφέραµε χρηµατικό ποσό ύψους 1,75 εκατοµµυρίων 
ευρώ στο Ειδικό Ταµείο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
που συνέστησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και 
Οικονοµικών. 

• Καθ’ όλη τη διάρκεια των πυρκαγιών, πραγµατοποιήθηκαν  
οργανωµένες επιχειρήσεις από οµάδες τεχνικών της εταιρίας  
που, λειτουργώντας σε αρκετές περιπτώσεις υπό αντίξοες  
συνθήκες, κατάφεραν να καλύψουν µε επιτυχία το σύνολο 
των αυξηµένων τηλεπικοινωνιακών αναγκών και να 
διασφαλίσουν την άρτια επικοινωνία στις πληγείσες περιοχές. 

• Με στόχο τη διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση των άµεσων 
αναγκών επικοινωνίας των πληγέντων, οµάδα εθελοντών 
εργαζοµένων µας µετέβη στις πληγείσες περιοχές 
Πελοποννήσου και Ευβοίας από τις πρώτες µέρες των 
καταστροφών, όπου διένειµε σε πυροπαθείς, εθελοντές 
πυροσβέστες και τεχνικούς που πραγµατοποιούσαν έργα 
αποκατάστασης, 10.000 πακέτα σύνδεσης COSMOKARΤΑ, 
µε χρόνο οµιλίας αξίας 50€, αλλά και συσκευές κινητών 
τηλεφώνων για την εξυπηρέτηση άµεσων αναγκών 
επικοινωνίας. 

• Παρείχαµε διευκολύνσεις στους πληγέντες συνδροµητές µας 
αναβάλλοντας την υποχρέωση καταβολής οφειλών 
λογαριασµού για διάστηµα 6 µηνών. 

• Ενεργοποιήσαµε την Υπηρεσία «ΠΡΟΣΦΕΡΩ» για τη 
διενέργεια τηλεµαραθωνίων. 

• Συµπεριλάβαµε στον ετήσιο θεσµό Υποτροφιών COSMOTE 
2007-2008 και αριστούχους πρωτοετείς φοιτητές από τους 
νοµούς της ελληνικής περιφέρειας που είχαν πληγεί. 

• Με την ενεργό υποστήριξή µας, η οµάδα Θεάτρου του Νέου 
Κόσµου ταξίδεψε, στο τέλος του 2007, στις πυρόπληκτες 
περιοχές και πραγµατοποίησε σειρά παραστάσεων, 
χαρίζοντας ανακούφιση και χαµόγελο στα παιδιά που 
ήταν µάρτυρες της µεγάλης καταστροφής. 

• Τον περασµένο ∆εκέµβριο, ενισχύσαµε οικονοµικά την 
αναδάσωση 100 στρεµµάτων στην Άσσηρο του Νοµού 
Θεσσαλονίκης.

Ανακούφιση της Κοινωνίας
και του Περιβάλλοντος από
τις συνέπειες Φυσικών
Καταστροφών

8.5 

Έχοντας ήδη κινητοποιηθεί µε σειρά ενέργειες για την άµεση 
ανακούφιση των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές 
τον Αύγουστο του 2007, πραγµατοποιήσαµε, µετά από 
συστηµατική επιτόπου έρευνα και σχεδιασµό αρκετών µηνών, 
τις παρακάτω δράσεις:

• Στους ∆ήµους Γόρτυνας, Ανδρίτσαινας, Φαλαισίας και 
Φιγαλείας, εξασφαλίσαµε την αγορά χωµατουργικών 
µηχανηµάτων για κάθε δήµο, για τη διάνοιξη δρόµων µετά 
από κατολισθήσεις, την υλοποίηση εργασιών αγροτικής και 
δηµοτικής οδοποιίας, την αποκατάσταση ζηµιών στα δίκτυα 
ύδρευσης και άρδευσης, καθώς και την ολοκλήρωση 
αντιπληµµυρικών, αντιδιαβρωτικών και αντιολισθητικών έργων 
και προσπαθειών αναδάσωσης. Επιπλέον, για το ∆ήµο 
Φιγαλείας συνδράµαµε στην αποκατάσταση της στέγης του 
Γυµνασίου και Λυκείου, καθώς και στη διαµόρφωση 
στεγασµένου γυµναστηρίου, ενώ, προσβλέποντας στην 
εξοικείωση των παιδιών µε την υψηλή τεχνολογία, φροντίσαµε 
για την αγορά σχετικού ηλεκτρονικού εξοπλισµού (H/Y, 
εκτυπωτές, projectors, φωτοτυπικά) για το ∆ηµοτικό, 
το Γυµνάσιο και το Λύκειο του ∆ήµου. 

• Στο ∆ήµο Μεγαλόπολης, συνδράµαµε  στην αγορά 
ολοκληρωµένου συστήµατος χλωρίωσης νερού, έτσι ώστε 
να διασφαλιστεί η ποιότητα του πόσιµου νερού για 9.000 
κατοίκους σε 31 δηµοτικά διαµερίσµατα. 

• Στο νοµό Λακωνίας, υποστηρίζουµε το πρόγραµµα 
αναδάσωσης του ∆ήµου Θεραπνών στον Πάρνωνα, µε 
την αγορά δενδρυλλίων για την αναγέννηση του φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής. 

• Για το ∆ήµο Καλαµάτας, εξασφαλίσαµε την αγορά ενός 
αυτοκινήτου 4Χ4 µε πυροσβεστική αντλία για την κάλυψη 
αναγκών προληπτικής δασοπροστασίας της περιοχής και 
άµεσης επέµβασης σε περιπτώσεις πυρκαγιών. 

• Έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέµατα διαφύλαξης της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας, αλλά και ενισχύοντας 
σηµαντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες στην περιφέρεια, 
υποστηρίζουµε, σε συνεργασία µε το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), την τεκµηρίωση 
και ψηφιοποίηση επιλεγµένων βιβλίων της συλλογής 
Νικολόπουλου της Βιβλιοθήκης της Ανδρίτσαινας, καθώς 
και την έκδοση του Ιστορικού Αρχείου της Βιβλιοθήκης. 

• Τέλος, υποστηρίζουµε το πρόγραµµα δωρεάν προληπτικών 
εξετάσεων και ενηµερώσεων για θέµατα υγείας και πρόληψης 
που θα πραγµατοποιήσει στο Νοµό Ηλείας ο εθελοντικός 
φορέας «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ», των Φίλων Κοινωνικής 
Παιδιατρικής, στο πλαίσιο εκστρατειών προληπτικής ιατρικής 
«Υποστηρίζουµε τη Ζωή». Παράλληλα, µε τη χορηγία µας, 
ολοκληρώνονται σύντοµα από την «Ανοιχτή Αγκαλιά»,

 το σχολείο, το ιατρείο και η παιδική χαρά του χωριού 
Καυκανιά στο Νοµό Ηλείας. 
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8. Kοινωνική
Υπευθυνότητα

Οµάδα εθελοντών εργαζοµένων της COSMOTE στις
πληγείσες περιοχές της Πελοποννήσου

∆ωρεά ιµατισµού από την COSMOFON στο κατεστραµµένο
από πυρκαγιά Ινστιτούτο Αποκατάστασης «Banja Bansko» 

∆ράσεις στις Θυγατρικές
µας Εταιρίες

GLOBUL - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
• ∆ωρεά στο ∆ήµο του Tsar Kaloyan για τη στήριξη των θυµάτων των καταστροφικών πληµµυρών 

Η GLOBUL δώρισε στο ∆ήµο του Tsar Kaloyan σηµαντικό ποσό για την υποστήριξη των πληγέντων από τις πληµµύρες 
που προκάλεσαν σηµαντικές καταστροφές στην πόλη. Αρχικά συγκεντρώθηκε το ποσό των 131.000 βουλγαρικών λέβα 
από την εκστρατεία που είχε οργανώσει η GLOBUL µέσω της αποστολής γραπτών µηνυµάτων. Αµέσως µετά την τραγωδία, 
η GLOBUL δώρισε στην πόλη 50.000 βουλγάρικα λέβα και ανέλαβε να καλύψει τους λογαριασµούς των συνδροµητών 
συµβολαίου για το µήνα Αύγουστο. Έτσι, το συνολικό ποσό της δωρεάς της εταιρίας και των συνδροµητών της ξεπέρασε 
τα 200.000 βουλγαρικά λέβα.

COSMOTE - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
• Συνδροµή στους πληγέντες από τις καταστροφικές πληµµύρες στις πόλεις Γκαλάτι και Βραντσέα 

Οι εργαζόµενοι της COSMOTE Ρουµανίας εµπλέκονται ενεργά σε κοινωνικές δράσεις, βοηθώντας ανθρώπους που έχουν 
ανάγκη. Το 2007, σε συνεργασία µε τον Ερυθρό Σταυρό, προσέφερε κούτες µε φθινοπωρινό και χειµερινό ιµατισµό στους 
πληγέντες από τις καταστροφικές πληµµύρες.  

COSMOFON - πΓ∆Μ
• ∆ωρεά ιµατισµού στο κατεστραµµένο από πυρκαγιά Ινστιτούτο Αποκατάστασης «Banja Bansko» 

Τον Ιούλιο του 2007, η COSMOFON δώρησε ιµατισµό για όλους τους διαµένοντες στο κατεστραµµένο από πυρκαγιά 
Ινστιτούτο Αποκατάστασης «Banja Bansko», το οποίο στεγάζει περισσότερα από 60 Άτοµα µε Αναπηρίες.

Η κινητοποίησή µας για την ανακούφιση των περιοχών που 
επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές, το καλοκαίρι 
του 2007, ήταν άµεση: 

• Προσφέραµε χρηµατικό ποσό ύψους 1,75 εκατοµµυρίων 
ευρώ στο Ειδικό Ταµείο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
που συνέστησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και 
Οικονοµικών. 

• Καθ’ όλη τη διάρκεια των πυρκαγιών, πραγµατοποιήθηκαν  
οργανωµένες επιχειρήσεις από οµάδες τεχνικών της εταιρίας  
που, λειτουργώντας σε αρκετές περιπτώσεις υπό αντίξοες  
συνθήκες, κατάφεραν να καλύψουν µε επιτυχία το σύνολο 
των αυξηµένων τηλεπικοινωνιακών αναγκών και να 
διασφαλίσουν την άρτια επικοινωνία στις πληγείσες περιοχές. 

• Με στόχο τη διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση των άµεσων 
αναγκών επικοινωνίας των πληγέντων, οµάδα εθελοντών 
εργαζοµένων µας µετέβη στις πληγείσες περιοχές 
Πελοποννήσου και Ευβοίας από τις πρώτες µέρες των 
καταστροφών, όπου διένειµε σε πυροπαθείς, εθελοντές 
πυροσβέστες και τεχνικούς που πραγµατοποιούσαν έργα 
αποκατάστασης, 10.000 πακέτα σύνδεσης COSMOKARΤΑ, 
µε χρόνο οµιλίας αξίας 50€, αλλά και συσκευές κινητών 
τηλεφώνων για την εξυπηρέτηση άµεσων αναγκών 
επικοινωνίας. 

• Παρείχαµε διευκολύνσεις στους πληγέντες συνδροµητές µας 
αναβάλλοντας την υποχρέωση καταβολής οφειλών 
λογαριασµού για διάστηµα 6 µηνών. 

• Ενεργοποιήσαµε την Υπηρεσία «ΠΡΟΣΦΕΡΩ» για τη 
διενέργεια τηλεµαραθωνίων. 

• Συµπεριλάβαµε στον ετήσιο θεσµό Υποτροφιών COSMOTE 
2007-2008 και αριστούχους πρωτοετείς φοιτητές από τους 
νοµούς της ελληνικής περιφέρειας που είχαν πληγεί. 

• Με την ενεργό υποστήριξή µας, η οµάδα Θεάτρου του Νέου 
Κόσµου ταξίδεψε, στο τέλος του 2007, στις πυρόπληκτες 
περιοχές και πραγµατοποίησε σειρά παραστάσεων, 
χαρίζοντας ανακούφιση και χαµόγελο στα παιδιά που 
ήταν µάρτυρες της µεγάλης καταστροφής. 

• Τον περασµένο ∆εκέµβριο, ενισχύσαµε οικονοµικά την 
αναδάσωση 100 στρεµµάτων στην Άσσηρο του Νοµού 
Θεσσαλονίκης.

Ανακούφιση της Κοινωνίας
και του Περιβάλλοντος από
τις συνέπειες Φυσικών
Καταστροφών

8.5 

Έχοντας ήδη κινητοποιηθεί µε σειρά ενέργειες για την άµεση 
ανακούφιση των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές 
τον Αύγουστο του 2007, πραγµατοποιήσαµε, µετά από 
συστηµατική επιτόπου έρευνα και σχεδιασµό αρκετών µηνών, 
τις παρακάτω δράσεις:

• Στους ∆ήµους Γόρτυνας, Ανδρίτσαινας, Φαλαισίας και 
Φιγαλείας, εξασφαλίσαµε την αγορά χωµατουργικών 
µηχανηµάτων για κάθε δήµο, για τη διάνοιξη δρόµων µετά 
από κατολισθήσεις, την υλοποίηση εργασιών αγροτικής και 
δηµοτικής οδοποιίας, την αποκατάσταση ζηµιών στα δίκτυα 
ύδρευσης και άρδευσης, καθώς και την ολοκλήρωση 
αντιπληµµυρικών, αντιδιαβρωτικών και αντιολισθητικών έργων 
και προσπαθειών αναδάσωσης. Επιπλέον, για το ∆ήµο 
Φιγαλείας συνδράµαµε στην αποκατάσταση της στέγης του 
Γυµνασίου και Λυκείου, καθώς και στη διαµόρφωση 
στεγασµένου γυµναστηρίου, ενώ, προσβλέποντας στην 
εξοικείωση των παιδιών µε την υψηλή τεχνολογία, φροντίσαµε 
για την αγορά σχετικού ηλεκτρονικού εξοπλισµού (H/Y, 
εκτυπωτές, projectors, φωτοτυπικά) για το ∆ηµοτικό, 
το Γυµνάσιο και το Λύκειο του ∆ήµου. 

• Στο ∆ήµο Μεγαλόπολης, συνδράµαµε  στην αγορά 
ολοκληρωµένου συστήµατος χλωρίωσης νερού, έτσι ώστε 
να διασφαλιστεί η ποιότητα του πόσιµου νερού για 9.000 
κατοίκους σε 31 δηµοτικά διαµερίσµατα. 

• Στο νοµό Λακωνίας, υποστηρίζουµε το πρόγραµµα 
αναδάσωσης του ∆ήµου Θεραπνών στον Πάρνωνα, µε 
την αγορά δενδρυλλίων για την αναγέννηση του φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής. 

• Για το ∆ήµο Καλαµάτας, εξασφαλίσαµε την αγορά ενός 
αυτοκινήτου 4Χ4 µε πυροσβεστική αντλία για την κάλυψη 
αναγκών προληπτικής δασοπροστασίας της περιοχής και 
άµεσης επέµβασης σε περιπτώσεις πυρκαγιών. 

• Έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέµατα διαφύλαξης της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας, αλλά και ενισχύοντας 
σηµαντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες στην περιφέρεια, 
υποστηρίζουµε, σε συνεργασία µε το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), την τεκµηρίωση 
και ψηφιοποίηση επιλεγµένων βιβλίων της συλλογής 
Νικολόπουλου της Βιβλιοθήκης της Ανδρίτσαινας, καθώς 
και την έκδοση του Ιστορικού Αρχείου της Βιβλιοθήκης. 

• Τέλος, υποστηρίζουµε το πρόγραµµα δωρεάν προληπτικών 
εξετάσεων και ενηµερώσεων για θέµατα υγείας και πρόληψης 
που θα πραγµατοποιήσει στο Νοµό Ηλείας ο εθελοντικός 
φορέας «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ», των Φίλων Κοινωνικής 
Παιδιατρικής, στο πλαίσιο εκστρατειών προληπτικής ιατρικής 
«Υποστηρίζουµε τη Ζωή». Παράλληλα, µε τη χορηγία µας, 
ολοκληρώνονται σύντοµα από την «Ανοιχτή Αγκαλιά»,

 το σχολείο, το ιατρείο και η παιδική χαρά του χωριού 
Καυκανιά στο Νοµό Ηλείας. 
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