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Α. Μήνυµα Προέδρου Β. Μήνυµα ∆ιευθύνοντα Συµβούλου

Σ
ε εποχές που ο όρος «Κοινωνική Υπευθυνότητα» δεν είχε ακόµα ακουστεί και που πρώτο µέληµα των εταιριών ήταν
αποκλειστικά οι οικονοµικές τους επιδόσεις και τα στενά συµφέροντα των µετόχων τους, ο ΟΤΕ βοήθησε, όσο λίγες
ελληνικές επιχειρήσεις, στην ανάπτυξη της χώρας. Στο να έχουν όλοι οι πολίτες ίδιες δυνατότητες και ευκαιρίες,

φέρνοντας τη σταθερή τηλεφωνία παντού, ακόµα και στο πιο αποµακρυσµένο χωριό.

Αυτή την υποχρέωση της ανταπόδοσης στην κοινωνία και στους πολίτες, που συνοδεύει τον Όµιλο ΟΤΕ από την ίδρυσή του
µέχρι σήµερα, έχει εντάξει ως αναπόσπαστο κοµµάτι της επιχειρηµατικής της πορείας η COSMOTE. Το παρελθόν όµως δεν
µπορεί να αποτελεί αφορµή για εφησυχασµό: ΟΤΕ και COSMOTE, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και την εποχή, έχουν
επεκτείνει τις δράσεις τους και την προσφορά τους σε τοµείς όπως οι εργαζόµενοι, η κοινωνία, η αγορά και το περιβάλλον.
Μέσα από την έκδοση του Απολογισµού Εταιρικής Υπευθυνότητας παρουσιάζουν στην κοινωνία, µε τρόπο ανοικτό και
διαφανή, τις δράσεις τους και κυρίως, τα µετρήσιµα αποτελέσµατα, που αυτές επιτυγχάνουν.

Μ
ετά από 16 χρόνια παρουσίας της κινητής τηλεφωνίας στην ελληνική αγορά, έχουµε ξεπεράσει πια το στάδιο που ο κλάδος
εκπληρώνει µόνο το βασικό του στόχο, παρέχοντας σε όλους πρόσβαση στο αγαθό της επικοινωνίας και υπηρεσίες υψη-
λής ποιότητας. Μιλάµε πια για µια «βιοµηχανία», που διαδραµατίζει ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονοµικής ζωής της

χώρας, ενισχύει την επιχειρηµατικότητα µε σηµαντικές επενδύσεις, µεταφέρει τεχνογνωσία, δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας, έχει
ρόλο ως κοινωνικός εταίρος. Η πρόκληση για κάθε υπεύθυνο πάροχο τηλεπικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένης της COSMOTE,
δεν είναι µόνο η επιχειρηµατική του βιωσιµότητα, αλλά και η ουσιαστική του συνεισφορά στην κοινωνία και στην επίλυση πραγµατι-
κών προβληµάτων.

Αυτή ακριβώς τη συνεισφορά της COSMOTE αποτυπώνει µε καθαρότητα ο Απολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότητας για το έτος 2008,
που κρατάτε στα χέρια σας. Ενηµερώνουµε µε διαφάνεια και ειλικρίνεια για τα πεπραγµένα µας, τροφοδοτούµε το συνεχή διάλογο
µε τους Κοινωνικούς µας Εταίρους. Κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή, αποτελεί η εφαρµογή και χρήση διεθνών οδηγιών και πρα-
κτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας, όπως το GRI και το EFQM.
Ανταποκρινόµαστε µε προσοχή και ολοκληρωµένα προγράµµατα σε σηµαντικά θέµατα, όπως οι κλιµατικές αλλαγές, ενώ παράλληλα
ενηµερώνουµε µε συνέπεια τους πολίτες για ζητήµατα που έχει εγείρει η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου και ειδικά για την ασφαλή λει-
τουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, αλλά και την ορθή χρήση της τεχνολογίας και των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους
νέους. Στις προκλήσεις αυτές απαντούµε µε την περαιτέρω διάχυση υπεύθυνων πρακτικών στη σφαίρα επιρροής µας, θεσµοθετούµε
ποσοτικούς στόχους, για τα προγράµµατα που εφαρµόζουµε, επεκτείνουµε το σύστηµα µέτρησης, σε όλες µας τις δράσεις και στα-
διακά και στις θυγατρικές µας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όλα αυτά, σε συνεχή επαφή και µέσα από διάλογο µε κοινωνίες και
οµάδες, τις ανάγκες και τους προβληµατισµούς των οποίων καταγράφουµε και αποκωδικοποιούµε σε δράση.

Στέκοµαι σε δυο ζητήµατα, µε πρώτο το περιβάλλον. Με την προστασία του να αποτελεί ζωτική ανάγκη που απαιτεί ενεργοποίηση και
δράση από όλους ανεξαιρέτως, η COSMOTE δεν µπορεί παρά να έχει επενδύσει σε µια ολοκληρωµένη περιβαλλοντική πολιτική, µε
ένα σαφή στόχο: η επιχειρηµατική µας ανάπτυξη να µην έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και να ευαισθητοποιήσουµε τους
συµπολίτες µας, στο θέµα της προστασίας του. Αναφορικά µε τη λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, παρακολουθούµε τις
διαστάσεις που λαµβάνουν οι ανησυχίες των πολιτών για την ασφάλεια των σταθµών βάσης. Για το λόγο αυτό, κάνουµε πολλά περισ-
σότερα από το να παρακολουθούµε τα επίπεδα των εκπεµπόµενων ραδιοκυµάτων, για να διασφαλίσουµε την αυστηρή τήρηση των
ορίων ασφαλείας. Επιπλέον, ενηµερώνουµε υπεύθυνα και συστηµατικά τους πολίτες και τους εργαζοµένους µας για θέµατα υγείας
και κινητής τηλεφωνίας, κάνουµε διάλογο µε τις τοπικές κοινωνίες και τους αρµόδιους φορείς, µεταφέρουµε τεχνογνωσία και από
τους αρµόδιους διεθνείς επιστηµονικούς φορείς, όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας.

∆εν σταµατάµε εδώ. Υπάρχουν πολλά ακόµα να κάνουµε και να πετύχουµε. Η Εταιρική Υπευθυνότητα δεν είναι για την COSMOTE
πάρεργο στην επιχειρηµατική της δραστηριότητα και δεν αντιµετωπίζεται ως µια ακόµη δυνατότητα, που µας δίνουν τα οικονοµικά µε-
γέθη της εταιρίας. Είναι ενσωµατωµένη στις αξίες, την λειτουργία, τις δοµές και τις διαδικασίες της εταιρείας. Αποτελεί παράγοντα
βιωσιµότητας, ανάπτυξης και καινοτοµίας, αλλά και δέσµευση απέναντι στην κοινωνία και τους πολίτες για ανάπτυξη µε τρόπο υπεύ-
θυνο, έµπρακτο, µετρήσιµο και αποτελεσµατικό. Για να διατηρήσουµε τη σχέση διαλόγου που έχουµε µε τους Κοινωνικούς µας Εταί-
ρους και τα εκατοµµύρια των πολιτών που µας εµπιστεύονται για την επικοινωνία τους.

Παναγής Βουρλούµης
Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου COSMOTE

µηνύµατα
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επεξηγήσεις

Γ. Σηµείο Επαφής - Αξιολόγηση GRI
Ο Απολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2008 της CΟSMOTE, που κρατάτε στα χέρια σας, αποτελεί τον 4ο Απολογισµό που
εκδίδει η COSMOTE. Το περιεχόµενό του αντανακλά τη συνολική αντίληψη που έχουµε για το τι σηµαίνει Εταιρική Υπευθυνότητα
στην πράξη και τις δράσεις που εφαρµόζουµε, ώστε να συµβάλλουµε στη βιώσιµη ανάπτυξη και την υπεύθυνη λειτουργία µας.

Πεδίο του Απολογισµού
Ο Απολογισµός αυτός:

αναφέρεται στην περίοδο 1/1/2008-
31/12/2008 (εκτός αν σε κάποια
σηµεία επισηµαίνεται αλλιώς)

αφορά όλες τις δραστηριότητες της
CΟSMOTE στην Ελλάδα και µερικώς
τις δράσεις των θυγατρικών της
εταιρείας στο εξωτερικό και της
ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Ελλάδα.

Αρχές του Απολογισµού
Προκειµένου να διευκολυνθεί η αξιο-
λόγηση του περιεχοµένου, ο Απολογι-
σµός ακολουθεί τις βασικές αρχές,
κατευθύνσεις και οδηγίες «Sustaina-
bility Reporting Guidelines» (έκδοση
G3, 2006) του Global Reporting
Initiative (GRΙ), ενώ έχουν χρησιµοποιηθεί
επίσης:

για τις αρχές του Απολογισµού,
το Global Compact των Ηνωµένων
Εθνών

για το περιεχόµενο του Απολογισµού,
το πλαίσιο ΑΑ1000-Assurance
Standard του AccountAbility

για την παρουσίαση στοιχείων
του Απολογισµού, το RADAR Card
του ΕFQM.

Εξέλιξη του Απολογισµού
Στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης
του Απολογισµού µας, φέτος η εταιρεία
έδωσε ιδιαίτερη έµφαση:

στην παρουσίαση περισσότερων
και πληρέστερων ποσοτικών
αποτελεσµάτων στον Απολογισµό
(βλέπε ενότητα ΙΙ-2)

στη χρήση διεθνών οδηγιών
Εταιρικής Υπευθυνότητας

στην ανταπόκριση σε ερωτήµατα
που τέθηκαν από τους Κοινωνικούς
Εταίρους κατά το 2008
(βλέπε ενότητα ΙΙ-4)

στην ισορροπηµένη παρουσίαση
όλων των τοµέων Εταιρικής
Υπευθυνότητας.

Περιορισµοί του Απολογισµού
Η εταιρεία αναγνωρίζει περιορισµούς
στον Απολογισµό που εκδίδει (τους
οποίους σκοπεύει να χειριστεί σε
µελλοντικές εκδόσεις) που αφορούν:

στην επέκταση του συστήµατος
ποσοτικής παρακολούθησης
της επίδοσης

στην παρουσίαση στόχων για όλα
τα προγράµµατα που περιγράφονται,
και σε κάθε ενότητα

στην εναρµόνιση των ποσοτικών
στοιχείων µέτρησης µε τις
θυγατρικές µας.

Παρουσίαση στοιχείων
Ο Απολογισµός της COSMOTE:

περιέχει, κατά κανόνα, ποσοτικά
στοιχεία για τα τελευταία τρία χρόνια,
για όλους τους δείκτες

καλύπτει στοιχεία από όλη τη
λειτουργία της εταιρείας (διαχείριση
δικτύου, λειτουργία γραφείων,
πωλήσεις)

περιγράφει σε σχετικό πίνακα
(βλέπε ενότητα VII-1) συνολικά
στοιχεία κατανάλωσης - χρήσης, ενώ
µέσα στο κυρίως σώµα του
Απολογισµού, παρέχονται και στοιχεία
αποδοτικότητας.

Σχόλια
Ο Απολογισµός αποτελεί ένα από τα
κυριότερα εργαλεία επικοινωνίας µε
τους Κοινωνικούς µας Εταίρους και για
το λόγο αυτό καλωσορίζουµε τυχόν
σχόλια, σκέψεις και υποδείξεις σας.

Ανάγνωση του Απολογισµoύ
Για την ευκολότερη ανάγνωση του Απο-
λογισµού, σας προσκαλούµε να δώσετε
έµφαση στα παρακάτω σύµβολα και
όρους που χρησιµοποιούνται ευρέως:

Όροι
Οι όροι «εταιρεία», «εµείς»,
«COSMOTE» και «Όµιλος COSMOTE»,
αναφέρονται στις δραστηριότητες της
CΟSMOTE, τόσο στην Ελλάδα,
όσο και στο εξωτερικό.

Ο όρος «COSMOTE Ελλάδας»
αναφέρεται στις δραστηριότητες
της COSMOTE στην Ελλάδα (εκτός
της θυγατρικής ΓΕΡΜΑΝΟΣ).

Ο όρος «Όµιλος ΟΤΕ», αναφέρεται
στον Όµιλο ΟΤΕ, θυγατρική του οποίου
είναι η COSMOTE.

Ο όρος «Απολογισµός»
αναφέρεται στον Απολογισµό
Εταιρικής Υπευθυνότητας 2008.

Oι όροι της µορφής «ΙΙ-3, V-2 κτλ.»
χρησιµοποιούνται για παραποµπή σε
ενότητα και τµήµα του Απολογισµού
(π.χ. στους πίνακες GRI, Global
Compact και Κοινωνικών Εταίρων).
Έτσι π.χ. ο όρος «III-5Α» αναφέρεται
στην ενότητα III (Περιβάλλον),
στο τµήµα 5 (Νερό) και στην
παράγραφο Α.

Σύµβολα

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα της
COSMOTE: www.cosmote.gr

Επισηµαίνονται Καλές Πρακτικές
(Case Studies) της εταιρείας

Παρακαλούµε, στείλτε τα σχόλιά σας υπόψη...κα Άννα Μάλτη
Προϊστάµενος Τµήµατος Εταιρικής Υπευθυνότητας COSMOTEΛ. Κηφισίας 44, ΤΚ 151 25, Μαρούσι
Τ: 210 61.77.777, Fax: 210 61.77.239
E-mail: csr@cosmote.gr

Αξιολόγηση του Απολογισµού κατά GRI
Ο βαθµός συµφωνίας του Απολογισµού της εταιρείας σε σχέση µε τις οδηγίες «Sustainability Reporting Guidelines»
του Global Reporting Initiative (GRΙ), συµβολίζεται στον παρακάτω πίνακα. Η αξιολόγηση στο επίπεδο “Β”, επιβεβαιώθηκε
και από σχετικό έλεγχο του ίδιου του οργανισµού GRI.
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1. Η Κινητή Τηλεφωνία
Η κινητή τηλεφωνία αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα τεχνο-
λογικά επιτεύγµατα της εποχής µας και συνεχίζει να αναπτύσ-
σεται εντυπωσιακά σε παγκόσµιο επίπεδο, αφού η διάθεση
νέων, εξελιγµένων προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρί-
νονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σύγχρονου κατανα-
λωτή, έχουν οδηγήσει παγκοσµίως στην αύξηση της
διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας.

Σύµφωνα µε έρευνα των Ηνωµένων Εθνών που δόθηκε στη
δηµοσιότητα το Μάρτιο του 2009, πάνω από το 50% των κα-
τοίκων του πλανήτη χρησιµοποιούν κινητό τηλέφωνο, ενώ η
κινητή τηλεφωνία έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές στην κοινωνία,
ιδίως στις αναπτυσσόµενες χώρες, όπου η έλλειψη υποδοµής
τηλεπικοινωνιών θεωρείται τροχοπέδη για την οικονοµική τους
ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα, αλλά και στις άλλες 3 χώρες της ΝΑ Ευρώ-
πης (Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουµανία), όπου δραστηριοποι-
είται η COSMOTE, η κινητή τηλεφωνία έχει αναπτυχθεί µε
ραγδαίους ρυθµούς, καλύπτοντας τις τηλεπικοινωνιακές
ανάγκες των πολιτών, και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο
τµήµα της καθηµερινότητάς τους.

Στις 4 αυτές χώρες, όπου δραστηριοποιούνται και οι µεγαλύ-
τεροι τηλεπικοινωνιακοί Όµιλοι της Ευρώπης, η ονοµαστική
διείσδυση ήδη έχει ξεπεράσει το 100% στην Ελλάδα (172%),
τη Βουλγαρία (142%) και τη Ρουµανία (133%). Μόνο στην
Ελλάδα το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε πάνω από 18,85
εκατ. συνδέσεις στα τέλη του 2008.

Η κινητή τηλεφωνία, εκτός από το να παρέχει σε όλους πρό-
σβαση στο αγαθό της επικοινωνίας, ενισχύει την επιχειρηµατι-
κότητα και συνεισφέρει στην ανάπτυξη της οικονοµικής ζωής
µε σηµαντικές επενδύσεις, µεταφορά τεχνογνωσίας και δηµι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας. Από την άλλη πλευρά, η ρα-
γδαία αύξηση της διείσδυσης έχει επιδράσει αρνητικά στους
τοµείς της κατανάλωσης ενέργειας, έχει συµβάλει στη δηµι-
ουργία απορριµµάτων από τις µη χρησιµοποιούµενες συ-
σκευές και τις συσκευασίες τους, ενώ η χρήση του διαδικτύου
εµπεριέχει θέµατα ασφάλειας για τις µικρότερες ηλικίες.

Η άµβλυνση αυτών των τοµέων αποτελεί σηµαντική πρόκληση
για όλες τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στον κόσµο, µεταξύ
των οποίων και για την COSMOTE.

2. Η Εταιρεία
Α. Η µετοχική σύνθεση της COSMOTE

Η COSMOTE ξεκίνησε την εµπορική της λειτουργία τον Απρί-
λιο του 1998, µε έδρα την Αθήνα. Μέσα σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα, η εταιρεία κατάφερε όχι µόνο να κατακτήσει την
πρώτη θέση στην ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας, αλλά
και να µετεξελιχθεί σε πολυεθνικό όµιλο, µε δυναµική παρου-
σία στη ΝΑ Ευρώπη.

Η εταιρεία αποτελεί µέλος του Οµίλου ΟΤΕ, ο οποίος
κατέχει το 100% των µετοχών της. Ο Όµιλος ΟΤΕ αποτελεί
το µεγαλύτερο φορέα παροχής τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και απασχολεί
περισσότερα από 30.000 άτοµα, µε υψηλή τεχνογνωσία
και εκτεταµένη εµπειρία, σε 4 χώρες (Ελλάδα, Αλβανία
Βουλγαρία και Ρουµανία), ενώ κατέχει σηµαντικό µερίδιο
στον Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών της Σερβίας.

Τον Ιούνιο του 2008 κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο
η σύµβαση για την πώληση του 25,0000004% των µετοχών
του Oµίλου ΟΤΕ από το Ελληνικό ∆ηµόσιο προς την
Deutsche Telekom A.G.

Έτσι, οι συµµετοχές στο µετοχικό κεφάλαιο του Οµίλου ΟΤΕ
και το σύνολο των αντίστοιχων δικαιωµάτων ψήφου διαµορ-
φώθηκαν ως εξής:

Mετοχική Σύνθεση Oµίλου ΟΤΕ

25%

9,8%

7,7%

32,5%

25%
∆ιεθνείς Θεσµικοί

Ελληνικό ∆ηµόσιο

Deutsche Telekom

Έλληνες Θεσµικοί

Λοιποί Επενδυτές

εισαγωγή
Ι

Στοιχεία στις 25/11/2008



1110

Β. Η οργανωτική δοµή της COSMOTE

Η οργανωτική δοµή της COSMOTE περιγράφεται στο παρακάτω σχήµα:

Γ. Σηµαντικές αλλαγές στην COSMOTE

Οι κυριότερες µεταβολές που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2008, ως προς την οργανωτική, µετοχική και διοικητική
λειτουργία της εταιρείας, ήταν οι εξής:

Ο Όµιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι κατέχει πλέον το σύνολο (100%) των µετοχών και των αντίστοιχων δικαιωµάτων ψήφου
της COSMOTE, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προαιρετικής δηµόσιας πρότασης για την απόκτηση του
συνόλου των κοινών ονοµαστικών µετοχών της COSMOTE, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3461/2006.

Την 1η Απριλίου 2008, οκτώ περίπου χρόνια µετά την είσοδό της στο Χρηµατιστήριο, ανεστάλη η διαπραγµάτευση της
µετοχής της COSMOTE. Από το 2000 µέχρι το 2008 η µετοχή, ακολουθώντας τη δυναµική πορεία της εταιρείας, σηµείωσε
άνοδο κατά 179% περίπου, µε το Γενικό ∆είκτη να ενισχύεται την ίδια περίοδο κατά 2,6% περίπου.

Τον Ιούνιο του 2008, ανακοινώθηκε η κύρωση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών ΟΤΕ
και η Συµφωνία Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G., µε την οποία µεταβιβάζεται στην
Deutsche Telekom το 25,0000004%. του µετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ και το σύνολο των αντίστοιχων δικαιωµάτων ψήφου.

∆ιοικητικό Συµβούλιο

Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Π. Βουρλούµης

∆ιεύθυνση
Εσωτερικού Ελέγχου
Α. ∆ηµητριάδης

Γενική Εµπορική
∆ιεύθυνση

Ζ. Πιπερίδης

∆ιεύθυνση Επιχειρ/κής
Απόδοσης & Ανάπτυξης
Επενδυτικών Σχέσεων

& Στρατηγικής
Ανάπτυξης

Ε. Σαρσέντης

∆ιεύθυνση Εταιρικών
Σχέσεων

Μ. Φατσέα

∆ιεύθυνση Ασφάλειας
Πληροφοριών
& Πρόληψης

Τηλεπ/κής Απάτης
Π. Σπηλιόπουλος

Γενική Τεχνική
∆ιεύθυνση

Γ. Τσώνης

Γενική Οικονοµική
∆ιεύθυνση

Ε. Φιλίππου
- Klöpfer

Νοµ. Σύµβουλος
Γ.∆. Ανταγωνισµού,
Νοµ. Υπηρεσιών &

Ρυθµιστικών θεµάτων
Ε. Νικολαΐδη

Γενική ∆ιεύθυνση
Ανθρώπινου ∆υναµικού

COSMOTE
E. Παπαδοπούλου

Γενική ∆ιεύθυνση
Λειτουργιών

& Συστηµάτων
Πληροφορικής

Γ. Αθανασόπουλος

Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μ. Τσαµάζ

Γραφεία

Κέντρο
Μεταγωγής

Ελεγκτής
Σταθµών βάσης

Σταθµός
Βάσης (Σ/Β)

Επέκταση Κυψέλης

Πελάτης Α

Πελάτης Β

3. Τα Προϊόντα και οι Υπηρεσίες
Α. Τα κυριότερα προϊόντα και υπηρεσίες µας

Η εταιρεία µας παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Πιο συγκεκριµένα, η COSMOTE καλύπτει όλο το φάσµα προϊόντων και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ξεκινώντας
από τον σχεδιασµό του δικτύου, την ανάπτυξή του, την πώληση υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση µετά την πώληση.

Τα κυριότερα προϊόντα που η εταιρεία µας παρέχει, περιγράφονται παρακάτω:
Yπηρεσίες Συµβολαίου για ιδιώτες, επαγγελµατίες και εταιρείες.
Yπηρεσίες Καρτοκινητής Τηλεφωνίας.
Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας όπως SMS, κινητό ευρυζωνικό Internet, βιντεοκλήση κ.τ.λ.
Yπηρεσίες Περιαγωγής (Roaming) σε χώρες του εξωτερικού.
Αξεσουάρ όπως ακουστικά, προϊόντα bluetooth, φορτιστές, προϊόντα µεταφοράς δεδοµένων, θήκες κ.τ.λ.

Β. Τα κτίρια και το δίκτυο της εταιρείας µας

Η εταιρεία µας έχει αναπτύξει ιδιόκτητο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στις χώρες όπου δραστηριοποιείται, που βασίζεται
στο ∆ίκτυο Κορµού (κέντρα µεταγωγής - MTX κ.τ.λ.) και σε πολυάριθµους Σταθµούς Βάσης (Σ/Β), που εξασφαλίζουν την
απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών µας. Εκτός του ∆ικτύου, η εταιρεία µας διαθέτει και κτιριακές εγκαταστάσεις
που στεγάζουν τις διοικητικές λειτουργίες.

Με τον τρόπο αυτό, σε όλες τις χώρες λειτουργίας της, η COSMOTE παρέχει επαρκή και ικανοποιητική πληθυσµιακή κάλυψη.

Πληθυσµιακή κάλυψη (%)

ΕΛΛΑ∆Α

99,6%
ΑΛΒΑΝΙΑ

99,3%
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

99,9%
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

98,0%

Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο



Περιβάλλον

Περιβάλλον
Κοινωνία

Κοινωνία

Κοινωνία

Κοινωνία

Εργαζόµενοι

Εργαζόµενοι

Αγορά

Αγορά

µε λίγα λόγια...

Πώς µπορούµε να ενσωµατώσουµε
την υπευθυνότητα στον τρόπο µε τον

οποίο εργαζόµαστε καθηµερινά;

Η φιλοσοφία µας
Η COSMOTE, από την αρχή της εµπορικής της λειτουρ-
γίας, λειτουργεί µε υπευθυνότητα, έτσι ώστε να µπορεί
να συνεισφέρει στην παγκόσµια αειφόρο ανάπτυξη, να
συνεργάζεται αρµονικά µε τους Κοινωνικούς Εταίρους
και να λαµβάνει υπόψη, οικονοµικούς, περιβαλλοντικούς
και κοινωνικούς στόχους στη διαδικασία λήψης αποφά-
σεών της.

Πού στοχεύουµε;
Να λειτουργούµε µε τρόπο υπεύθυνο, να αναλαµβάνουµε
τις ευθύνες µας για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία
µας και παράλληλα να βελτιώνουµε την ανταγωνιστικότητά
µας και να διασφαλίζουµε την ανάπτυξή µας.

Τι πετύχαµε το 2008:
Ανανεώθηκαν οι πιστοποιήσεις κατά ISO9001, ISO14001,
OHSAS18001 της COSMOTE Ελλάδας.

Όλοι οι εργαζόµενοί µας ακολουθούν
τον Κώδικα Συµπεριφοράς µας.

Tριπλασιάσαµε τον αριθµό των ποσοτικών δεικτών
γενικά (και υπερ-διπλασιάσαµε τον αριθµό των
δεικτών GRI), στους οποίους γίνεται αναφορά
στον Απολογισµό Eταιρικής Υπευθυνότητας 2008.

Βελτιώσαµε την κατάταξή µας στον ∆είκτη Accountability
Greece, κατά µία θέση (από την 6η, στην 5η θέση).

Αναπτύξαµε συγκεκριµένο Πλαίσιο Εταιρικής
Υπευθυνότητας για την εταιρεία.

II

11

4
oµάδες Κοινωνικών Εταίρων

πυλώνες Εταιρικής
Υπευθυνότητας

στελέχη στο τµήµα Εταιρικής
Υπευθυνότητας

πλήρεις δείκτες GRI

4

39

1312

η διοίκηση
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1. Πλαίσιο Λειτουργίας
Α. Ορίζουµε επακριβώς τους τοµείς Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί θεµελιώδη εταιρική αρχή που “αγκαλιάζει” το σύνολο της επιχειρηµατικής µας λειτουργίας
και επηρεάζει τη συνολική στάση µας ως προς τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα.

Στην COSMOTE έχουµε ορίσει µε σαφήνεια τι είναι Εταιρική Υπευθυνότητα, προκειµένου να οριοθετήσουµε τις δράσεις µας,
να διευκολύνουµε την οµοιογενή κατανόηση από τους εργαζόµενούς µας και µε τον τρόπο αυτό να επιτυγχάνουµε οφέλη για
όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους.

Οι βασικοί Πυλώνες του προγράµµατος Εταιρικής Υπευθυνότητας της COSMOTE,
καθορίστηκαν µέσα από διαδικασία εσωτερικής ανάλυσης και συζήτησης, αλλά και µετά από διάλογο
µε τους Κοινωνικούς µας Εταίρους και περιγράφονται παρακάτω:

Στον Απολογισµό Εταιρικής Υπευθυνότητας που κρατάτε στα χέρια σας, περιγράφουµε τη φιλοσοφία, τα προγράµµατα και τις
πρακτικές που ακολουθούµε στους τέσσερις προαναφερθέντες Πυλώνες και τις σχετικές περιοχές δράσης που έχουν ανα-
γνωριστεί, µέσα από την Ανάλυση Επικινδυνότητας που πραγµατοποιεί η εταιρεία, κάθε 3 χρόνια. Τα αποτελέσµατα αυτής
της ανάλυσης περιγράφονται περιληπτικά στο παρακάτω Πλαίσιο Εταιρικής Υπευθυνότητας. Το Πλαίσιο χρησιµοποιείται από
την εταιρεία µας, προκειµένου να οργανώνει σφαιρικά και να διαχειρίζεται µε συνέπεια τα θέµατα της Εταιρικής Υπευθυνότη-
τας, αποφεύγοντας έτσι να εφαρµόζει αποσπασµατικά προγράµµατα που δεν σχετίζονται µε τη φύση της λειτουργίας της.

Εταιρική Υπευθυνότητα για την COSMOTE

Εταιρική Υπευθυνότητα (ΕΥ) είναι η δέσµευση της εταιρείας µας να συνεισφέρει στην παγκόσµια
αειφόρο ανάπτυξη, συνεργαζόµενη µε τους Κοινωνικούς Εταίρους και λαµβάνοντας υπόψη,
οικονοµικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,
προκειµένου να αναλάβει τις ευθύνες της για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της,
ενώ παράλληλα επιδιώκει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.

Περιβάλλον
Στόχος µας είναι να µην έχει
η επιχειρηµατική µας
ανάπτυξη αρνητικό αντί-
κτυπο στο περιβάλλον (ή
όπου αυτό δεν είναι δυνατό,
να περιορίσουµε την όποια
αρνητική επίδραση, που
αναπόφευκτα προέρχεται
από κάθε ανθρώπινη
δραστηριότητα) και παράλ-
ληλα να ευαισθητοποι-
ήσουµε τους πολίτες,
στον τοµέα της προστασίας
του περιβάλλοντος.

Κοινωνία
Στόχος µας είναι να βρίσκε-
ται η ανάπτυξη της εταιρείας
µας σε παράλληλη τροχιά,
µε την ευηµερία και την
προαγωγή της ποιότητας
ζωής των κατοίκων, στις
τοπικές κοινωνίες και στις
χώρες όπου δραστηριοποι-
ούµαστε.

Eργαζόµενοι
Στόχος µας είναι να
προσφέρουµε ένα εργα-
σιακό περιβάλλον ασφαλές,
δίκαιο και υποστηρικτικό
για την ανάπτυξη και τη ζωή
των ανθρώπων µας.

Αγορά
Στόχος µας είναι να ακολου-
θούµε ένα τρόπο διοίκησης
που να διέπεται από κανόνες
διαφάνειας και ηθικής και
παράλληλα να συµβάλλουµε
στην υπεύθυνη λειτουργία
της Αγοράς όπου δραστη-
ριοποιούµαστε.

Mείωση επίδρασης

Ενέργεια
Α’ ύλες & απόβλητα
Στοιβάδα Όζοντος
Νερό
Μετακινήσεις
Βιοποικιλότητα
Ακτινοβολία

περιβάλλον
Ενίσχυση συνεισφοράς

Κοινωνική συνεισφορά
Κοινωνικά προϊόντα
& υπηρεσίες
Οικονοµική συνεισφορά
Εθελοντισµός
Επιχειρηµατικότητα

κοινωνία
Θετική συνεισφορά

Εταιρική διακυβέρνηση
Ηθικός ανταγωνισµός
Υπεύθυνο Μarketing
Υπεύθυνες προµήθειες
Ικανοποίηση πελατών
Ευαισθητοποίηση κοινού
Ασφάλεια δεδοµένων

αγορά
Αύξηση φροντίδας

Θέσεις εργασίας
Υγεία & ασφάλεια
∆ίκαιη εργασία
Συνδικαλισµός
Ανάπτυξη εργαζοµένων
Πρόσθετες παροχές
Ικανοποίηση εργαζοµένων

εργαζόµενοι

Εταιρική Υπευθυνότητα

Σύστηµα ∆ιοίκησης

εξωτερική εσωτερική

2. Τρόπος ∆ιοίκησης

Επίπεδο

∆ιοικητικό Συµβούλιο

∆ιοικητικό

Οργανωτικό

Λειτουργικό

∆.Σ. / Επιτροπές / Θυγατρικές

∆.Σ Πρόεδρος & ∆ιευθύνων
Σύµβουλος

Επιτροπές Περιβάλλοντος,
Επιχ/κής Συνέχειας
Υγείας & Ασφάλειας

Υπεύθυνοι
Εταιρικής Υπευθυνότητας

Θυγατρικών

Οµάδα
Περιβάλλοντος

COSMOTE

Aν. ∆ιευθύνων Σύµβουλος

∆/ντρια Εταιρικών Σχέσεων

Υποδ/ντρια ∆ηµοσίων Σχέσεων
και Εταιρικής Υπευθυνότητας

Προϊστάµενος
Εταιρικής Υπευθυνότητας

Οµάδα
Εταιρικής

Υπευθυνότητας

Τµήµα
Εταιρικής

Υπευθυνότητας

Α. Εντάσσουµε την Εταιρική Υπευθυνότητα στην οργανωτική µας δοµή

Στην COSMOTE, από το 2004 λειτουργεί ξεχωριστό Τµήµα Εταιρικής Υπευθυνότητας, το οποίο διασφαλίζει ότι η εταιρεία µας
αντιµετωπίζει τα θέµατα Eταιρικής Yπευθυνότητας συστηµατικά, τόσο σε διοικητικό όσο και σε οργανωτικό και λειτουργικό
επίπεδο. Παράλληλα, από τις αρχές του 2006, λειτουργεί Οµάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας, µε εκπροσώπους από όλες τις
λειτουργικές µονάδες της εταιρείας, µε στόχο:

α) την ενσωµάτωση των αρχών Εταιρικής Υπευθυνότητας στις µονάδες της εταιρείας

β) τη συστηµατική ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων σε ζητήµατα Eταιρικής Yπευθυνότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία έχει δηµιουργήσει σειρά δια-τµηµατικών οµάδων, οι οποίες διασφαλίζουν ότι ειδικότερα θέµατα
αντιµετωπίζονται, επίσης, µε υπεύθυνο και συστηµατικό τρόπο:
α) Επιτροπή και Οµάδα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, αρµόδιες για τη διασφάλιση της εφαρµογής περιβαλλοντικών πολιτικών.

β) Επιτροπή και Οµάδα Επιχειρησιακής Συνέχειας, αρµόδιες για το σχεδιασµό και την υλοποίηση του πλάνου
Επιχειρησιακής Συνέχειας, µε στόχο τη θωράκιση του οργανισµού από απρόβλεπτα συµβάντα.

γ) Επιτροπή και Οµάδα Υγείας και Ασφάλειας, αρµόδιες για την εφαρµογή και την υλοποίηση πολιτικών και διαδικασιών
υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας αποτελείται από 7 µέλη, τα οποία
εκλέγονται από τους ίδιους τους εργαζοµένους της εταιρείας κάθε 2 χρόνια.

Συνολικά, το µοντέλο διοίκησης της Εταιρικής Υπευθυνότητας, σε επίπεδο διοικητικό, οργανωτικό και λειτουργικό, περιγράφεται
παρακάτω.



1716

Β. Εντάσσουµε την Εταιρική Υπευθυνότητα στον τρόπο ∆ιοίκησής µας

Για την εταιρεία µας, η Εταιρική Υπευθυνότητα δεν αποτελεί ξεχωριστή δραστηριότητα, αντίθετα η προσπάθειά µας
είναι να εντάξουµε την παράµετρο της υπεύθυνης λειτουργίας σε κάθε δραστηριότητά µας και στις πρακτικές διοίκησης
που ακολουθούµε.

O Κώδικας Συµπεριφοράς µας
Στην COSMOTE αναγνωρίζουµε ότι τόσο η διασφάλιση της µακροπρόθεσµης ανάπτυξής µας όσο και η διαφύλαξη των συµφε-
ρόντων των Κοινωνικών µας Εταίρων εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την τήρηση κοινά αποδεκτών αρχών επιχειρηµατικής
ηθικής και συµπεριφοράς της ∆ιοίκησης και των εργαζοµένων µας.
Για το λόγο αυτό, υιοθετήσαµε Κώδικα Συµπεριφοράς, ο οποίος αποτελεί τη διακήρυξη των αξιών και των αρχών µας, και ορί-
ζει τον τρόπο µε τον οποίο η ∆ιοίκηση και οι εργαζόµενοι της COSMOTE οφείλουν να συµπεριφέρονται σε καθηµερινή βάση,
όπου κι αν δραστηριοποιούνται.
Ο Κώδικας γνωστοποιείται σε κάθε νεοπροσλαµβανόµενο, είναι αναρτηµένος τόσο στην Ιστοσελίδα όσο και στο Intranet της
εταιρείας και όλοι οι εργαζόµενοι υπόκεινται στις διατάξεις του, ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου, χώρας απασχόλησης κ.τ.λ.
Παράλληλα, υπάρχει και Πολιτική για την αναφορά και διαπίστωση παραβάσεων του Κώδικα Συµπεριφοράς.

Ο Κώδικας περιλαµβάνει τις εξής ενότητες:
Οι αρχές µας κατά το επιχειρείν.
Η συµπεριφορά µεταξύ των συναδέλφων.
Η συµπεριφορά της διοίκησης προς τους εργαζοµένους.
Η συµπεριφορά των εργαζοµένων προς την εταιρεία.
Η συµπεριφορά µας προς τους πελάτες.
Η συµπεριφορά µας προς τους µετόχους και το επενδυτικό κοινό.
Η συµπεριφορά µας προς τους προµηθευτές και συνεργάτες.
Η συµπεριφορά µας προς τους ανταγωνιστές.
Η συµπεριφορά µας προς τις αρχές.
Η συµπεριφορά µας προς τα ΜΜΕ.
Η στάσης µας προς το περιβάλλον.

Γ. Εστιάζουµε σε µετρήσιµα αποτελέσµατα

Εστίαση σε µετρήσιµα αποτελέσµατα

Στην COSMOTE αναγνωρίζουµε την τάση που επικρατεί διεθνώς για τη δηµοσίευση αξιόπιστων και µετρήσιµων στοιχείων,
που ενισχύουν τη διαφάνεια προς τους Κοινωνικούς µας Εταίρους. Για το λόγο αυτό εστιάσαµε, και στο µέλλον σκοπεύουµε
να δώσουµε ιδιαίτερη έµφαση, στην παρουσίαση περισσότερων ποσοτικών στοιχείων και στόχων στον Απολογισµό µας, όπως
αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφηµα. Σηµειώνεται, ότι ο αριθµός των ποσοτικών δεικτών, στους οποίους γίνεται αναφορά
µέσα στον Απολογισµό αυτό, τριπλασιάστηκαν σε σχέση µε το 2007, ενώ ο αριθµός των δεικτών GRI υπερδιπλασιάστηκε.

Ποσοτικά στοιχεία στον Απολογισµό

Συστήµατα ∆ιοίκησης
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, συµπεριλαµβάνοντας και θέµατα που
σχετίζονται µε την Εταιρική Υπευθυνότητα, όπως η περιβαλλοντική διαχείριση, η υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων.

Πιο αναλυτικά, εφαρµόζουµε τα εξής συστήµατα:
ISO 9001:2008
Σύστηµα Ποιότητας, πιστοποιηµένο από τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

ISO 14001:2004
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος, πιστοποιηµένο από τον Οργανισµό Πιστοποίησης TUV Hellas / TUV NORD.

OHSAS 18001:1999
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, πιστοποιηµένο από τον Οργανισµό
Πιστοποίησης TUV Hellas / TUV NORD.

Ο Κώδικας Συµπεριφοράς µας ορίζει, µεταξύ άλλων, ότι:

Αναπτύσσουµε τις επιχειρηµατικές µας δραστηριότητες µε ειλικρίνεια, σεβασµό και ακεραιότητα.
Σεβόµαστε τους νόµους και υιοθετούµε αρχές επιχειρηµατικής ηθικής.
∆εν ανεχόµαστε το χρηµατισµό, τη διαφθορά και τη δωροδοκία.
Συνεργαζόµαστε µεταξύ µας και καλλιεργούµε πνεύµα οµαδικότητας.
Τηρούµε τις υποσχέσεις µας και είµαστε ειλικρινείς.
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Tριπλασιάσαµε τον αριθµό των ποσοτικών
δεικτών (και υπερδιπλασιάσαµε τον αριθµό των
δεικτών GRI), στους οποίους γίνεται αναφορά
στον Απολογισµό, σε σχέση µε το 2007

3. Αναγνώριση-Συµµετοχή
Α. Αναγνωρίζεται η προσπάθειά µας

Η αναγνώριση της προσπάθειάς µας στον τοµέα της Εταιρι-
κής Υπευθυνότητας, µας ικανοποιεί και µας δίνει τη δύναµη
να συνεχίσουµε την εφαρµογή µακροχρόνιων προγραµµά-
των, µε συνέπεια και σταθερότητα.

Έτσι, το 2008 δεχτήκαµε αρκετές διακρίσεις, όπως:
Στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργάνωσε το περιοδικό
«ΧΡΗΜΑ» «CEO & CSR 2008: Η Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη στην Επιχειρηµατική Στρατηγική», τιµηθήκαµε
µε το 2ο βραβείο στην κατηγορία Καλύτερη Πρακτική /
Πρωτοβουλία ΕΚΕ / Λύση Βιώσιµη Ανάπτυξης, για
το πρόγραµµα “Smart Eyes”.

Στο πλαίσιο του θεσµού Αccountability Rating 2008,
που εφαρµόστηκε για δεύτερη φορά στην Ελλάδα από το
Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτοµίας, η COSMOTE Ελλάδας
βρέθηκε στην 5η θέση της κατάταξης Εταιρικής Υπευ-
θυνότητας, βελτιώνοντας κατά µία τη θέση της, σε σχέση
µε το 2007.

Στο πλαίσιο της ετήσιας απονοµής των Global Telecoms
Business Innovation Awards στο Λονδίνο, το πρόγραµµά
µας για άτοµα µε προβλήµατα όρασης «Smart Eyes», απέ-
σπασε το βραβείο της «Καινοτόµου Ειδικής Υπηρεσίας»
(Special Service Innovation).
Το ίδιο πρόγραµµα απέσπασε το βραβείο «Assistive
Technology Innovation Award in Transportation», στο
πλαίσιο των βραβείων ACCESS-IT 2008, στις Βρυξέλλες.

Η βράβευση του Smart Eyes στα “Global Τelecoms Business
Innovation Awards” στο Λονδίνο
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Β. Συµµετέχουµε σε ∆ιεθνείς & Εθνικούς Οργανισµούς

H εταιρεία µας είναι µέλος ∆ιεθνών & Εθνικών Οργανισµών, µέσω των οποίων προσπαθεί να προωθήσει και θέµατα
που σχετίζονται µε την έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι οργανισµοί:

GSM - Europe (GSM-E)
H εταιρεία είναι µέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Παρόχων Κινητών Επικοινωνιών και µετέχει ενεργά σε πολλές
υπο-οµάδες εργασίας του.

Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ)
H εταιρεία αποτελεί ιδρυτικό µέλος του νεοσύστατου οργανισµού, που ενισχύει τη συνεργασία και προωθεί θέµατα
κοινού ενδιαφέροντος των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.

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

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 ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Ελληνικό παράρτηµα του ∆ιεθνούς Οικουµενικού Συµφώνου του Ο.Η.Ε.

Ελληνικός Κόµβος για την Ασφαλή Χρήση του ∆ιαδικτύου (www.saferinternet.gr).
H COSMOTE είναι µέλος του συµβουλευτικού του οργάνου.

Κοινωνικός
Εταίρος

Ανάπτυξη διαλόγου
µέσα από..

Σχετική ενότητα
Απολογισµού

Ερωτήµατα;

4. Κοινωνικοί Εταίροι

Α. Καλλιεργούµε τον διάλογο µε τους Κοινωνικούς µας Εταίρους

Oι αρχές που διέπουν τις σχέσεις µας µε τους Κοινωνικούς µας Εταίρους, τα µέλη δηλαδή εκείνα που επηρεάζονται άµεσα
ή έµµεσα από τις αποφάσεις µας, συµπεριλαµβάνονται στον Κώδικα Συµπεριφοράς της εταιρείας, ο οποίος έχει επικοινω-
νηθεί σε όλους τους εργαζοµένους (βλέπε Ενότητα ΙΙ-2Β).

Στη σύγχρονη εποχή, οι Κοινωνικοί Εταίροι απαιτούν διαφάνεια, αλλά και πολύ εντονότερη συµµετοχή των εταιρειών στο
«κοινωνικό γίγνεσθαι», συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ανταποκρινόµενοι στην απαίτηση αυτή, επιδιώκουµε να ανταποκρινόµαστε συστηµατικά στις προσδοκίες και στα ερωτήµατα
των εταίρων µας και µέσω του Απολογισµού αυτού, όπως περιληπτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πελάτες
(Εταιρικοί & Οικιακοί)

Έρευνες Ικανοποίησης
Λειτουργία Κέντρου
Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης
Έρευνα Εταιρικής Υπευθυνότητας

Ποιότητα Υπηρεσιών
Λειτουργία της Κινητής Τηλεφωνίας
Σωστή χρήση κινητού τηλεφώνου
Ασφαλής χρήση υπηρεσιών
κινητής τηλεφωνίας
Η/Μ Ακτινοβολία

Αγορά: VΙ-2,7
Περιβάλλον: III-8

Εµπορικό ∆ίκτυο Έρευνα Εταιρικής Υπευθυνότητας ∆ιαφάνεια
Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
Οικονοµική ανάπτυξη

Αγορά: VΙ-1,2
Κοινωνία: IV-3

Προµηθευτές Συµµετοχή σε κλαδικές ενώσεις
Συναντήσεις εργασίας
Έρευνα Εταιρικής Υπευθυνότητας

∆ιαφάνεια
Πολιτική αγορών
Οικονοµική ανάπτυξη

Αγορά: VΙ-2,3,4
Κοινωνία: IV-3

Εργαζόµενοι Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζοµένων
Έρευνα Εταιρικής Υπευθυνότητας
∆ιοργάνωση εκδηλώσεων
Έκδοση ενηµερωτικών εντύπων
∆ιαπραγµατεύσεις µε Σωµατείο
Συναντήσεις

Επαγγελµατική Ανάπτυξη
Υγεία & Ασφάλεια
Ισότητα
Εκπαίδευση
Καριέρα

Εργαζόµενοι:
V-2,5,3

Επίσηµες Αρχές Συζήτηση µε εκπροσώπους
των αρχών σε εθνικό επίπεδο
Συµµετοχή σε οργανισµούς
και ενώσεις

∆ιαφάνεια
∆ιακυβέρνηση
Οικονοµική ανάπτυξη

Αγορά: VΙ-1,2
Κοινωνία: IV-3

Ακαδηµαϊκή
Κοινότητα

Συνεργασία στο πλαίσιο
προγραµµάτων
Έρευνα Εταιρικής Υπευθυνότητας

Περιβάλλον
Η/Μ Ακτινοβολία
Ασφάλεια Υπηρεσιών

Περιβάλλον: III-2-8
Αγορά: VI-3,7

Τοπικές
Κοινωνίες

∆ιοργάνωση επισκέψεων
Συζήτηση µε εκπροσώπους
των αρχών σε τοπικό επίπεδο

Περιβαλλοντική λειτουργία
Στήριξη τοπικών αναγκών
Στήριξη τοπικής επιχειρηµατικότητας
Η/Μ Ακτινοβολία

Περιβάλλον: III-2,4,7,8
Κοινωνία: IV-1,6
Αγορά: V-5

Πολίτες Έρευνα Εταιρικής Υπευθυνότητας Περιβαλλοντική λειτουργία
Κοινωνική Συνεισφορά
Οικονοµική ανάπτυξη
Η/Μ Ακτινοβολία

Περιβάλλον: III-2-7
Κοινωνία: IV-1,3

? =

Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις

Σύναψη συνεργασιών
Συναντήσεις
Έρευνα Εταιρικής Υπευθυνότητας

Περιβαλλοντική λειτουργία
Νερό
Χρήση πόρων
Κοινωνική συνεισφορά

Περιβάλλον: III-2-8
Κοινωνία: IV-1

ΜΜΕ Καθηµερινή επαφή
Εταιρικές Ανακοινώσεις (∆ελτία Τύπου)
Συνεντεύξεις Τύπου
Άλλες εκδηλώσεις
Ενηµερωτικά έντυπα
Έρευνα Εταιρικής Υπευθυνότητας

Όλα τα παραπάνω ∆ιοίκηση
Περιβάλλον
Αγορά
Eργαζόµενοι
Κοινωνία

Μέτοχοι
(OTE / Deutsche Telekom)

Συναντήσεις ανώτατων στελεχών
Υιοθέτηση και υλοποίηση αρχών
και πολιτικών
Καθηµερινή συνεργασία

Όλα τα παραπάνω ∆ιοίκηση
Περιβάλλον
Αγορά
Eργαζόµενοι
Κοινωνία
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Β. Παρακολουθούµε την άποψη των Κοινωνικών µας Εταίρων

Η εταιρεία συµµετέχει και παρακολουθεί έρευνες που διεξάγονται από ανεξάρτητους φορείς σχετικά µε τις αντιλήψεις των
Κοινωνικών µας Εταίρων, ως προς την υπεύθυνη λειτουργία µας. Ως παράδειγµα αναφέρεται η έρευνα «Κοινωνικό Βαρόµε-
τρο A.S.B.I.», όπου η COSMOTE καταγράφεται ως η τρίτη πιο κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία στην ελληνική αγορά και ως η
πρώτη στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.

Παράλληλα, µε στόχο το διάλογο και τη συνεχή επαφή µε
τους Kοινωνικούς µας Eταίρους, καθώς και τη συνεχή παρα-
κολούθηση των κρίσιµων ζητηµάτων που τους απασχολούν,
διεξάγουµε ειδικές έρευνες που αφορούν τόσο στη γενικό-
τερη αντίληψη του κοινού σε κρίσιµα κοινωνικά-περιβαλλον-
τικά ζητήµατα, όσο και στο τι αυτοί αναµένουν από τις
επιχειρήσεις να πράξουν.

Ειδικότερα, υλοποιήσαµε:
Ποιοτική έρευνα µε τη µέθοδο των προσωπικών, σε βάθος,
συνεντεύξεων, ανάµεσα σε Κοινωνικούς Εταίρους (80
συνεντεύξεις στις κατηγορίες των ΜΚΟ, ΜΜΕ, Ακαδηµαϊκή
Κοινότητα, Εργαζόµενοι, Προµηθευτές, Εταιρικοί Πελάτες,
Εµπορικό ∆ίκτυο). Μεθοδολογικά, η έρευνα αποτέλεσε
επανάληψη αντίστοιχης του 2006, ώστε να είναι δυνατή
η συγκριτική ανάλυσή τους.

Κάποια από τα ευρήµατα της έρευνας παρουσιάζονται
παρακάτω:

Η γνώση του όρου εταιρική κοινωνική ευθύνη ήταν, µε
ελάχιστες εξαιρέσεις, πολύ καλή και η γενική στάση τους
απέναντί της ήταν σαφώς θετική.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη πρέπει να κατευθύνεται στο
εσωτερικό της κάθε εταιρείας και κατόπιν στο ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο.

∆ράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θεωρούνται όλες
εκείνες οι ενέργειες που βοηθούν µε συνέπεια την κοινωνία
να αντεπεξέλθει σε βασικές ανάγκες. Τοµείς πρωταρχικής
σηµασίας είναι η υγεία, το περιβάλλον και οι κοινωνικά
ευαίσθητες οµάδες.

Απαραίτητη προσδοκία από τις εταιρείες κινητής τηλεφω-
νίας αποτελεί η έρευνα και η αντικειµενική ενηµέρωση του
κοινού για την εκπεµπόµενη ακτινοβολία από τα κινητά τη-
λέφωνα και τις κεραίες.

Όλες οι σχετικές µε το περιβάλλον δράσεις αποτελούν
τον πυρήνα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, µαζί
µε τα κοινωνικά προγράµµατα υποστήριξης που αφορούν
στις κοινωνικά ευαίσθητες οµάδες.

Οι εκστρατείες ενηµέρωσης γενικώς είναι ευπρόσδεκτες,
αλλά όχι σηµαντικές, εκτός εάν αφορούν ζητήµατα υγείας
και περιβάλλοντος.

Ποσοτική έρευνα του κοινού, η οποία πραγµατοποιείται στο
πλαίσιο των συστηµατικών ερευνών ικανοποίησης του κοινού
που εφαρµόζει η εταιρεία.

5. Στόχοι 2008 και 2009

Πιστοποίηση όλων των δραστηριο-
τήτων της εταιρείας σύµφωνα µε
το πρότυπο ISO 9001:2000.

Βλέπε Ενότητα ΙΙ-2Β Να βελτιωθούµε κατά
10% στην αξιολόγηση
Αccountability Rating.

∆εσµευτήκαµε
(το 2008)

Yλοποιήσαµε
(το 2008)

Ποσοστό
Προόδου

Στόχος
Ηµ/νία

100%

Ένταξή µας σε διεθνή δίκτυα
Επιχειρηµατικής Υπευθυνότητας,
όπως το Global Compact.

Να αυξήσουµε κατά 20%
τη χρήση ∆εικτών GRI
στον Απολογισµό.

Βλέπε Ενότητα ΙΙ-3Β
2009100%

Στοχεύουµε
(το 2009)

Πραγµατοποίηση συστηµατικής
έρευνας κοινωνικών εταίρων,
µε στόχο την ανάλυση των αντιλή-
ψεων και των απαιτήσεων όλων
των κοινωνικών συµµετοχών της
εταιρείας σχετικά µε το ρόλο της
τελευταίας ως υπεύθυνου
κοινωνικού εταίρου.

Βλέπε Ενότητα ΙΙ-4B
2010

2009

100% Να προχωρήσουµε
σε έρευνα άποψης όλων
των Κοινωνικών Εταίρων.

Να επεκτείνουµε το
σύστηµα συλλογής,
καταγραφής και ελέγχου
στοιχείων, που περιλαµβά-
νονται στον Απολογισµό
Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Να επεκτείνουµε διοικητικές
πρακτικές στις θυγατρικές
µας στην Ελλάδα και
το Εξωτερικό.

Να διεξάγουµε Ανάλυση
Επικινδυνότητας στην
COSMOTE Ελλάδας.
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COSMOTE είναι “εταιρεία µε κοινωνική ευαισθησία” (%)

Καλύτερη 2η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας (%)

Τα στοιχεία αναφέρονται στην COSMOTE Ελλάδας και είναι µέσος όρος
των αποτελεσµάτων έτους.
Σαν βάση έχουν οριστεί τα στοιχεία της COSMOTE Ελλάδας
για το 2006, αντιπροσωπεύοντας το 100.

2006 2007 2008

Έρευνα Εταιρικής Υπευθυνότητας



Η φιλοσοφία µας
H εταιρεία µας, λόγω του αντικειµένου των υπηρεσιών
που προσφέρει, συγκαταλέγεται στις εταιρείες µε µικρή
επίδραση στο περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, οι δραστηριό-
τητες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες µας αναλύονται,
ώστε να αναγνωριστούν οι αλληλεπιδράσεις τους µε το
περιβάλλον και να ιεραρχούνται προγράµµατα µείωσης
της επίδρασής µας, µε τη χρήση έγκυρων και επιστηµο-
νικά τεκµηριωµένων µεθοδολογιών. Ταυτόχρονα, ανα-
λαµβάνουµε ενεργό ρόλο στην ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα περιβάλλοντος,
µε συστηµατικές εκστρατείες ενηµέρωσης.

Πού στοχεύουµε;
Να µην έχει η επιχειρηµατική µας ανάπτυξη αρνητικό αντί-
κτυπο στο περιβάλλον (ή όπου αυτό δεν είναι δυνατό, να
περιορίσουµε την όποια αρνητική επίδραση, που αναπό-
φευκτα προέρχεται από κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα)
και παράλληλα να ευαισθητοποιήσουµε τους πολίτες,
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Τι πετύχαµε το 2008:
Για πρώτη φορά καταγράψαµε τις εκποµπές διοξειδίου
του άνθρακα, από όλες µας τις δραστηριότητες.

Λειτουργούµε φωτοβολταΐκά πάνελ σε 37 Σταθµούς
Βάσης (τα οποία εγκαταστήσαµε τα τελευταία χρόνια),
για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας.

Μειώσαµε τη συνολική κατανάλωση πετρελαίου κατά 5,9%.

Μειώσαµε την κατανάλωση ρεύµατος ανά εργαζόµενο
σε γραφεία, κατά 14%.

Μειώσαµε το µέσο βάρος των συσκευασιών µας
κατά 27% και τη χρήση υλικών κατά 24,1 tn.

Προωθήσαµε προς ανακύκλωση 48,42 tn στερεών
αποβλήτων από τις αποθήκες µας, δηλαδή το 77,6%
του συνόλου που αποσύραµε.

Εφαρµόζουµε το σύστηµα ανακύκλωσης κινητών
στο 100% της αλυσίδας καταστηµάτων COSMOTE
και στα καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Προωθήσαµε προς ανακύκλωση 46,7 tn χαρτιού
και αυξήσαµε την ανακύκλωση χαρτιού ανά εργαζόµενο
κατά 13,8%.

Aνακυκλώσαµε 9,4 tn κινητών-αξεσουάρ και αυξήσαµε
τη συλλογή, ανά κατάστηµα, κατά 24%.

Προωθήσαµε προς ανακύκλωση 17,8 tn ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού, δηλαδή το 100% της ποσότη-
τας που αποσύραµε.

Προωθήσαµε προς ανακύκλωση 93,5 tn συσσωρευτών,
δηλαδή το 100% της ποσότητας που αποσύραµε.

Προωθήσαµε προς επαναχρησιµοποίηση το 40,2%
των µελανοδοχείων που αποσύραµε.

Προωθήσαµε προς ανακύκλωση 20.342 lt λιπαντικών,
δηλαδή το 100% της ποσότητας που αποσύραµε.

273
2,5

τόνοι υλικών συσκευασίας
προϊόντων

εκατ. λίτρα πετρέλαιο

χιλιάδες κυβικά µέτρα νερού

GWh ενέργειας

20
150

εκατ. µετρήσεις ραδιοεκποµπών4

2322

Πώς µπορούµε να συνεχίσουµε την ανάπτυξή
µας, χωρίς να επιβαρύνουµε το περιβάλλον;III

το περιβάλλον

µε λίγα λόγια...
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1. Σύστηµα ∆ιαχείρισης

Α. Λειτουργούµε µε συστηµατικό τρόπο

Η δέσµευση της COSMOTE για την προστασία του περιβάλλοντος εκφράζεται στην περιβαλλοντική της Πολιτική και γίνεται πράξη
µέσα από την ανάπτυξη του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της COSMOTE Ελλάδας, κατά το πρότυπο ISO 14001.

2. Ενέργεια και Κλιµατικές Αλλαγές

Α. Aναλύουµε τις πηγές κατανάλωσης ενέργειας

H εταιρεία µας αναγνωρίζει τη σηµαντικότητα και τους κινδύ-
νους που εγκυµονούν οι Κλιµατικές Αλλαγές και προσπαθεί να
βελτιώσει την αποδοτικότητά της στη χρήση ενέργειας και στη
µείωση της επίπτωσης που έχει άµεσα (π.χ. χρήση πετρελαίου
σε Σταθµούς Βάσης) και έµµεσα (π.χ. χρήση ρεύµατος από τη
∆ΕΗ) στην ατµόσφαιρα, λόγω της συνεπαγόµενης εκποµπής
αερίων του θερµοκηπίου (όπως είναι το διοξείδιο του άνθρακα).

Οι άµεσες και έµµεσες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, που
σχετίζονται µε µετρηµένες καταναλώσεις ενέργειας της εται-
ρείας µας φαίνονται παρακάτω, ανά τοµέα και δραστηριότητα,
ενώ οι αντίστοιχες καταναλώσεις ενέργειας περιγράφονται
αναλυτικά στις επιµέρους ενότητες του κεφαλαίου αυτού.

Οι συνολικές (άµεσες και έµµεσες) εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα έφτασαν το 2008 τους 117.525 tn, µε τη συντριπτική
πλειοψηφία να προέρχεται από το ∆ίκτυο της εταιρείας (∆ίκτυο
Κορµού και Σταθµούς Βάσης - Σ/Β). Με βάση την ανάλυση
αυτή, που για πρώτη φορά έγινε το 2008, η εταιρεία θέτει σαν
προτεραιότητα τα προγράµµατα µείωσης ενέργειας στο δίκτυο
της και στη συνέχεια στους χώρους γραφείων.

Κατανοµή Πηγών ∆ιοξειδίου του Άνθρακα

Στο πλαίσιο αυτού του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, αναλύουµε όλες µας τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες µας αναφορικά µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και προσπαθούµε να βελτιώσουµε την περιβαλλοντική µας
επίδοση, θέτοντας στόχους, καθορίζοντας δείκτες και λαµβάνοντας µέτρα οικονοµικά ρεαλιστικά. Μέσα από τον τρόπο αυτό
λειτουργίας, επιτυγχάνουµε και τη δέσµευση των εργαζοµένων σε έναν κοινό σκοπό: οι άνθρωποί µας να είναι ιδιαίτερα ευαι-
σθητοποιηµένοι και κινητοποιηµένοι στα ζητήµατα προστασίας του περιβάλλοντος και να ανταποκρίνονται πρόθυµα σε
κάθε πρόσκληση από την εταιρεία και την κοινωνία για ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Πολιτική Περιβάλλοντος COSMOTE
Εµείς, στην COSMOTE, δεσµευόµαστε ότι αντιµετωπίζουµε τις όποιες επιδράσεις,
από τη λειτουργική µας δραστηριότητα, προς το περιβάλλον µε γνώµονα τη συνεχή βελτίωση
της περιβαλλοντικής µας επίδοσης. Η δέσµευση αυτή διέπει τον τρόπο και τις διαδικασίες
λειτουργίας της COSMOTE.

Σηµεία προς αναφορά

Η εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας, η συµµετοχή µας στην επίτευξη των εθνικών στόχων, αποτελεί το σηµείο εκκίνησης
για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής µας πολιτικής.

Αναγνωρίζουµε και µετρούµε την επίδρασή µας στο περιβάλλον.

Αναζητούµε τρόπους µείωσης αυτής της επίδρασης, χρησιµοποιώντας τη διαθέσιµη τεχνογνωσία και τεχνολογία:
- Μειώνοντας τη µόλυνση και τους ρύπους που εκπέµπουµε στο περιβάλλον,
- Μειώνοντας την άσκοπη χρήση πρώτων υλών και την κατανάλωση ενέργειας,
- Ανακυκλώνοντας πρώτες ύλες όπως λιπαντικά, χαρτί αλλά και Α.Η.Η.Ε.

Εκπαιδεύουµε, ευαισθητοποιούµε και ενθαρρύνουµε τη συµµετοχή των εργαζοµένων στη λειτουργία του Συστήµατος
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, αλλά και γενικότερα, στην υιοθέτηση ενός περιβαλλοντικά υπεύθυνου τρόπου ζωής.

Είµαστε ανοιχτοί σε διάλογο µε τους εργαζοµένους και τους κοινωνικούς συµµέτοχους.

Αναµένουµε από τους προµηθευτές και εργολάβους µας να επιδεικνύουν περιβαλλοντική ευαισθησία
και να εφαρµόζουν προγράµµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Συµβάλλουµε στην ευαισθητοποίηση-κινητοποίηση των πελατών µας σε περιβαλλοντικά ζητήµατα, όπως η ανακύκλωση
κινητών- µπαταριών- µελανοδοχείων, η χρήση οικολογικών υλικών, όπως οι βιο-διασπώµενες σακούλες
στα καταστήµατά µας, αλλά και υπηρεσιών µας, όπως το e-bill.

∆ιατηρούµε επαφή µε την τοπική κοινωνία, διερευνούµε και ανταποκρινόµαστε στις ανάγκες της
για την αντιµετώπιση κρίσιµων περιβαλλοντικών ζητηµάτων.

Συµµετέχουµε στο δηµόσιο διάλογο και εν γένει προβληµατισµό για το περιβάλλον.

Μένοντας πιστοί στις περιβαλλοντικές µας αρχές, εφαρµόζουµε πανελλαδικά Σύστηµα Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 14001:2004 σε όλο το εύρος των λειτουργιών και υπηρεσιών µας.

Η µείωση της επίδρασής µας στο περιβάλλον, απαιτεί συνεχή προσπάθεια και παρακολούθηση των αποτελεσµάτων.
Ο περιβαλλοντικός παράγων αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εταιρικής µας φιλοσοφίας
και διαπερνά όλες τις εσωτερικές λειτουργίες της εταιρίας.

Μιχάλης Τσαµάζ
Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος COSMOTE

72,4%

4,8%

0,1%
1,1%

5,6%
0,9%

15,1%
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Σ/Β - Ρεύµα (%)

Σ/Β - Πετρέλαιο (%)

Εταιρικά οχήµατα - Βενζίνη και πετρέλαιο (%)

Τα στοιχεία αναφέρονται στην COSMOTE Ελλάδας.

∆είκτες µετατροπής: ηλεκτρικής ενέργειας 0,725, Πετρελαίου 0,2025,
Πετρελαίου Θέρµανσης 0,2683 gr CO2e/MWh
Πηγές: IEA CO2 emissions from Fuel combustion 2008 Edition - GHG
Protocol Calculation Tools (2006 IPCC Guidelines for National GHG
Inventories / 2007 IPCC Fourth Assessment Report).

Για πρώτη φορά καταγράψαµε τις εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα, από όλες µας
τις δραστηριότητες

Β. Μειώνουµε την κατανάλωση πετρελαίου σε Σταθµούς Βάσης και Γραφεία

Προκειµένου να παρέχουµε αδιαλείπτως 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.
Στα σηµεία αυτά χρησιµοποιούµε αναγκαστικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (γεννήτριες) που λειτουργούν ολόκληρο το 24ωρο
ή τµηµατικά, όταν η παροχή ενέργειας από τη ∆ΕΗ δεν είναι δυνατή.

Προκειµένου να µειώσει την κατανάλωση πετρελαίου που έχει ιδιαίτερα επιβαρυντική επίδραση, η εταιρεία µας:
Μείωσε τη χρήση 24ωρων γεννητριών, αφού το 2008 απεγκαταστάθηκαν 52 γεννήτριες.

Εφάρµοσε πρόγραµµα µέτρησης καυσαερίων και συντήρησης σε 101 γεννήτριες 24ωρης λειτουργίας,
µε στόχο τη διασφάλιση της ορθής τους λειτουργίας.

Συνυπολογίζει την κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης από κτίρια (∆αχτυλίδι και Μαρούσι Α’) και από λειτουργία Η/Ζ
σε χώρους γραφείων (∆αχτυλίδι, Μαρούσι Α’ και Αχαρνών), παρόλο που το ποσό αυτό είναι πολύ µικρό
σε σχέση µε την κατανάλωση στους Σ/Β.
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Πιο αναλυτικά για το 2008, η κατανάλωση πετρελαίου στους Σ/Β ανήλθε σε 2.260.000 lit, η κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης
(∆αχτυλίδι και Μαρούσι Α΄) σε 71.843 lit, ενώ η κατανάλωση πετρελαίου για γεννήτριες σε χώρους γραφείων (∆αχτυλίδι, Μα-
ρούσι Α’ και Αχαρνών) ήταν 4.900 lit. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν σε µείωση της τάξης του 5,9%, σε σχέση µε το 2007.

Kατανάλωση Πετρελαίου σε Σταθµούς Βάσης και Γραφεία

2483,15

76,74

2260,2

Κατανάλωση πετρελαίου
σε γραφεία (θέρµανση, γεννήτριες) (χιλ.lt)

Kατανάλωση πετρελαίου σε Σ/Β (χιλ.lt)

Tα στοιχεία αναφέρονται στην COSMOTE Ελλάδας.

Μειώσαµε τη συνολική κατανάλωση
πετρελαίου κατά 5,9%
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Τα στοιχεία είναι εκτιµήσεις και αναφέρονται στην COSMOTE Ελλάδας.
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Η ανάπτυξη του δικτύου µας και η δηµιουργία του νέου δι-
κτύου τρίτης Γενιάς που απαιτεί τη λειτουργία νέων Σταθµών
Βάσης αλλά και εξοπλισµού Κορµού του ∆ικτύου, κάνει τη
µείωση κατανάλωσης ενέργειας ένα στόχο µη ρεαλιστικό,
για κάθε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

Η εταιρεία, προς το παρόν, δεν έχει προχωρήσει σε άµεση
συνολική καταγραφή της κατανάλωσης ρεύµατος σε Σ/Β και
∆ίκτυο, πρακτική που σκοπεύει να ολοκληρώσει στο µέλλον.

Προκειµένου να θέσει όµως προτεραιότητες στα προγράµ-
µατα µείωσης κατανάλωσης ενέργειας, προχώρησε σε
εκτιµήσεις, ώστε να εστιάσει σε αυτές τις περιοχές από
τις οποίες προέρχεται η µεγαλύτερη χρήση ενέργειας
και η αντίστοιχη παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα.

Προκειµένου να µειώσει την κατανάλωση ρεύµατος στους
Σταθµούς Βάσης, η εταιρεία µας:

Συνεχίζει την εγκατάσταση κλιµατιστικών συστηµάτων free
cooling, µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας (αξιοποιών-
τας τη διαφορά θερµοκρασίας του Σ/Β, εξωτερικά και εσω-
τερικά). Εντός του 2008 εγκαταστήσαµε επιπλέον 60
συστήµατα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθµό στα 1.315.

Εγκατέστησε φωτοβολταϊκά πάνελ, µέχρι το τέλος του
2008, συνολικά σε 37 Σταθµούς Βάσης.

Το 2008 εφάρµοσε πρόγραµµα σταδιακής αντικατάστασης
παλαιού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού µε νέα µηχανήµατα,
επιτυγχάνοντας σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας. Το
πρόγραµµα αυτό θα συνεχιστεί και οι νέοι Σταθµοί Βάσης
θα σχεδιάζονται µε βάση τα νέα ενεργειακά δεδοµένα.

Γ. Mειώνουµε την κατανάλωση ρεύµατος στο ∆ίκτυο Κορµού και Σ/Β

∆. Mειώνουµε την κατανάλωση ρεύµατος στα Γραφεία

Ο υψηλός ρυθµός ανάπτυξης της εταιρείας 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.
Προκειµένου να αντιµετωπίσουµε το φαινόµενο αυτό, προχωράµε σε σειρά µέτρων, όπως:

Ευαισθητοποιoύµε τους εργαζόµενους στις συνέπειες που προκαλεί η κατανάλωση ενέργειας στο περιβάλλον.

∆ιενεργούµε µετρήσεις και λαµβάνουµε µέτρα, προκειµένου να µειώσουµε τη χρήση κλιµατιστικών, να περιορίσουµε
το φωτισµό εξωτερικών χώρων, γκαράζ κ.τ.λ.

Αποτέλεσµα της προσπάθειάς µας ήταν η αισθητή µείωση της κατανάλωση ενέργειας, κατά 14%, στις 5,05 KWh ανά εργαζό-
µενο, από 5,87 που ήταν το 2007.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέσα στο 2008, ξεκίνησε αντίστοιχο πρόγραµµα µείωσης κατανάλωσης ρεύµατος σε γραφεία στην
COSMOTE Ρουµανίας.

Χρήση Ρεύµατος σε Γραφεία

Ε. Mειώνουµε την κατανάλωση ρεύµατος στα Καταστήµατα

Ο υψηλός ρυθµός ανάπτυξης της εταιρείας µας, σε όλους τους τοµείς, έχει ως συνέπεια την αύξηση των καταστηµάτων µας.
Για το λόγο αυτό, γίνεται πλέον συστηµατική παρακολούθηση των καταναλώσεων στα καταστήµατά µας.

Χρήση Eνέργειας σε Καταστήµατα

Τα στοιχεία αναφέρονται στην κατανάλωση πάνω από 90% των γραφείων της COSMOTE

Ελλάδας (Κηφισίας 44 Α', Γ', Κηφισίας 95-97, Αχαρνών, Εύοσµος, Μεταµόρφωση)

Η τιµή που δόθηκε για το 2007 διορθώθηκε λόγω προσθήκης λογαριασµών που ήρθαν
στο µέσο του έτους και αφορούσαν το προηγούµενο έτος.

Τα στοιχεία 2006, 2007 περιλαµβάνουν και κατανάλωση σε καταστήµατα,
που πλέον παρουσιάζεται ξεχωριστά.

Τα στοιχεία αναφέρονται στα ιδιόκτητα καταστήµατα της COSMOTE Ελλάδας (σε 21 από 24 καταστήµατα).

Μειώσαµε την κατανάλωση
ρεύµατος σε γραφεία ανά
εργαζόµενο κατά 14%

2006

2008

2007 2008

Χρήση Ρεύµατος σε Σ/Β και ∆ίκτυο Κορµού



∆. Ανακυκλώνουµε Υλικά Αποθηκών

Το 2008 ξεκίνησε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης των
υλικών που διακινούνται µέσω της κεντρικής αποθήκης της
Μεταµόρφωσης. Συνολικά από την κεντρική αποθήκη παρα-
δόθηκαν 48,42 tn υλικών συσκευασίας προς ανακύκλωση
(42,08 tn χαρτόνια, 5,86 tn πλαστικό και 0,48 tn σίδηρος), ενώ
13,94 tn υπόλειµµα από µη ανακυκλώσιµα υλικά προωθήθηκε
προς απόρριψη στο ΧΥΤΑ Αν. Λιοσίων.

3. Πρώτες Ύλες και Στερεά Απόβλητα

Α. Αναλύουµε τη χρήση πρώτων Υλών

Η εταιρεία µας αναγνωρίζει ότι οι πρώτες ύλες δεν είναι
ανεξάντλητες και ότι η πιο αποδοτική χρήση πόρων αποτελεί
προτεραιότητα για όλο τον πλανήτη. Για το λόγο αυτό ακολουθεί
την αρχή Μειώνω – Επαναχρησιµοποιώ - Ανακυκλώνω,
ώστε να πετύχει πιο αποδοτική χρήση των περιορισµένων
φυσικών πόρων, ενώ παράλληλα στοχεύει στη µείωση των
παραγόµενων στερεών αποβλήτων, που αναπόφευκτα
προκύπτουν από κάθε εταιρική δραστηριότητα.

Έτσι, ανάλογα µε το είδος των υλικών (γενικά ή ειδικά χαρακτη-
ρισµένα ως επικίνδυνα), η εταιρεία εφαρµόζει προγράµµατα:

Παρακολούθησης χρήσης
Μείωσης χρήσης
Επαναχρησιµοποίησης υλικών
Ανακύκλωσης υλικών
Ορθολογικής Απόρριψης υλικών

Β. Χρησιµοποιούµε ανακυκλωµένα υλικά

Η COSMOTE προµηθεύτηκε και το 2008 1.600.000 φιλικότε-
ρες προς το περιβάλλον, βιο-διασπώµενες σακούλες, αντικα-
θιστώντας τις παλιές σακούλες συσκευασίας, για χρήση στο
σύνολο των καταστηµάτων της COSMOTE Ελλάδας.

Έτσι, όλες πλέον οι σακούλες που χρησιµοποιούνται
από τα καταστήµατά µας είναι βιο-διασπώµενες.

Ο στόχος της επέκτασης της χρήσης της βιο-διασπώµενης
σακούλας στα καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ εντός του 2008 δεν
επιτεύχθηκε, ωστόσο έγιναν κινήσεις και έχει ήδη ολοκληρω-
θεί η σχετική παραγωγή. Ο βασικός λόγος, για τον οποίο δεν
επιτεύχθηκε ο στόχος µέσα στο 2008, είναι ότι ήδη υπήρχε
σε στοκ µεγάλη ποσότητα από προηγούµενες σακούλες.
Η χρήση της βιοδιασπώµενης σακούλας θα τεθεί σε εφαρ-
µογή µε την εξάντληση του στοκ.

Η συγκεκριµένη πρακτική έχει εφαρµοστεί επίσης στην
GLOBUL Βουλγαρίας, όπου από τα µέσα του 2008 διατέθη-
καν πάνω από 364.000 βιο-διασπώµενες σακούλες.

Επίσης, η εταιρεία µας χρησιµοποιεί µόνο ανακυκλωµένο
χαρτί για όλα τα έντυπα που σχετίζονται µε τις δράσεις
Eταιρικής Yπευθυνότητας. Η πρακτική αυτή εφαρµόζεται από
τα τέλη του 2008 και στην GLOBUL Βουλγαρίας για το φω-
τοτυπικό χαρτί που χρησιµοποιείται στα γραφεία και τα κατα-
στήµατα, όπου περίπου το 40% του χαρτιού που
αγοράστηκε, ήταν ανακυκλωµένο.

Μείωση
Περιβαλλοντικού
Αποτυπώµατος

Γ. Μειώνουµε την κατανάλωση Υλικών Συσκευασίας

Μείωση υλικών συσκευασίας

Η εταιρεία µας εφάρµοσε πρόγραµµα µείωσης των συσκευασιών των προϊόντων τα οποία διαθέτει στα καταστήµατά της.
Αν και η αύξηση των πωλήσεών µας καθιστά δύσκολη τη συνολική µείωση των υλικών που χρησιµοποιούµε, εντούτοις
καταφέραµε να κάνουµε πιο αποτελεσµατική χρήση των πρώτων υλών, αφού µειώσαµε το βάρος των συσκευασιών,
όπως για παράδειγµα στο i-mode.

Το 2008, το µέσο βάρος των συσκευασιών µας µειώθηκε σε 45,6 gr ανά συσκευασία (από 62,7gr το 2007),
µείωση που αντιστοιχεί σε 27%, ενώ και η συνολική µείωση της χρήσης υλικών συσκευασίας έφτασε τους 24,1 tn.

Καταναλώσεις Υλικών για τις Συσκευασίες των Προϊόντων µας

2006 2007 2008

Αλουµίνιο (tn) 6,88 12,46 8,81

Ξύλο (tn) 48,25 52,93 35,27

Πλαστικό (tn) 47,39 85,94 100,19

Χαρτί - χαρτόνι (tn) 109,57 146,46 129,36

Συσκευασίες (τεµ.) 3.317.879 4.748.894 6.001.672

Βιο - διασπώµενες σακούλες (αριθµ.) 0 1.000.000 1.600.000
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Mέσο βάρος συσκευασίας (gr)

2006 2007 2008 Τα στοιχεία αναφέρονται στην COSMOTE Ελλάδας.

Τα στοιχεία αναφέρονται στην COSMOTE Ελλάδας. Μειώσαµε το µέσο βάρος των
συσκευασιών µας κατά 27% και
την χρήση υλικών κατά 24,1tn

Ανακυκλώσαµε το 77,6% των στερεών
αποβλήτων από τις αποθήκες µας

∆ιαχείριση Γενικών Υλικών

2008

77,6%

22,4%

Aνακύκλωση στερεών αποβλήτων (%)
Απόρριψη στερεών αποβλήτων (%)

Ανακύκλωση και Απόρριψη Στερεών Αποβλήτων

Μείωση χρήσης Υλικών Ορθολογική
Απόρριψη Υλικών

Ανακύκλωση Υλικών
Επαναχρησιµοποίηση Υλικών

Καλή
Πρακτική

28 29

Παρακολούθηση Xρήσης Yλικών

Υλικά Συσκευασίας
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Ε. Μειώνουµε τη χρήση και ανακυκλώνουµε Χαρτί

Η µείωση χρήσης χαρτιού, που χρησιµοποιείται για τις γραφειακές µας λειτουργίες, είναι µια πρακτική που η COSMOTE
ακολουθεί επί σειρά ετών, γι' αυτό και οι εργαζόµενοι είναι εξοικειωµένοι µε τη διαδικασία.
Η προσπάθεια αυτή βασίζεται στις παρακάτω πρακτικές:

Προσπάθεια ευαισθητοποίησης των εργαζοµένων, µέσω µηνυµάτων.

Εφαρµογή εργαλείων ηλεκτρονικής διαχείρισης.

Προκαθορισµένη εκτύπωση και δυνατότητα φωτοτύπησης διπλής όψης για όλους τους εργαζοµένους στην Ελλάδα.

∆υνατότητα για πελάτες να λαµβάνουν ηλεκτρονικά την ανάλυση των λογαριασµών τους.
Η πρακτική αυτή εφαρµόζεται και στην GLOBUL Βουλγαρίας.

Παράλληλα, συστηµατοποιώντας το έργο της ανακύκλωσης,
δίνουµε ώθηση για τη διαχείριση των ποσοτήτων χαρτιού που
τελικά χρησιµοποιούµε.
Το 2008 ανακυκλώθηκαν συνολικά 46,7tn χαρτιού, αλλά θα
πρέπει να σηµειωθεί ότι σηµαντική ποσότητα (περίπου 16tn)
αφορούσε σε συσσωρευµένο στοκ προηγούµενων ετών
(αρχείο συνδροµητών). Κατά συνέπεια, η ποσότητα που
ανακυκλώθηκε, χωρίς το στοκ των προηγούµενων ετών, ήταν
30,7tn ή 13,6 κιλά ανά εργαζόµενο, αυξηµένη κατά 13,8%
σε σχέση µε το 2007.

Η πρακτική της ανακύκλωσης χαρτιού εφαρµόζεται επίσης
στη ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ελλάδας, και µερικώς τόσο στην GLOBUL
όσο και στην COSMOTE Ρουµανίας.
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Τα στοιχεία αναφέρονται στις δραστηριότητες της
COSMOTE Ελλάδας.

2006 2007 2008

Xρήση και Ανακύκλωση Χαρτιού Aνακύκλωση Κινητών, Μπαταριών & Αξεσουάρ

Προωθήσαµε προς ανακύκλωση
46,7 tn χαρτιού (σχεδόν το 80%
αυτού που αγοράσαµε) και αυξήσαµε την
ανακύκλωση χαρτιού
ανά εργαζόµενο κατά 13,8%

Το 2008 συνεχίσαµε το πρόγραµµα ανακύκλωσης που υλοποιούµε µε επιτυχία από το 2005, καθιστώντας σηµεία συλλογής κινη-
τών, αξεσουάρ, µπαταριών και µελανοδοχείων, εκτός από τα κτίρια και τα 24 αποκλειστικά καταστήµατά µας, επίσης και τα 422
καταστήµατα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα, µε σηµαντικά αποτελέσµατα.
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 9.422 κιλά συσκευών και αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας στα κτίριά µας, στα καταστήµατα COSMOTE
και στα καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα, µε αποτέλεσµα ο στόχος που για το 2008 ήταν η συλλογή 10 κιλών ανά
σηµείο συλλογής να ξεπεραστεί, αφού συλλέχθηκαν 20,66 κιλά ανά σηµείο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέσα στο 2008 ξεκίνησε
αντίστοιχο πρόγραµµα ανακύκλωσης και στην GLOBUL Βουλγαρίας σε πάνω από 200 σηµεία πώλησης.

Πέρα από τη συλλογή κινητών τηλεφώνων µπαταριών & αξεσουάρ, η εταιρεία µας διευκολύνει και την ανακύκλωση φορητών
ηλεκτρικών στηλών (οικιακές µπαταρίες) και µελανιών για τους πολίτες. Το 2008 συγκεντρώθηκαν από τα 456 σηµεία συλλογής
64.072 kgr ηλεκτρικών στηλών ή 140 κιλά ανά σηµείο συλλογής και 2.064 τεµάχια µελανιών ή 4,53 τεµάχια ανά σηµείο συλλογής.

Ζ. Ανακυκλώνουµε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισµό-ΑΗΕΕ

Η COSMOTE ήταν η πρώτη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα που, ανταποκρινόµενη στις απαιτήσεις της σχετικής νοµοθε-
σίας (Π∆ 117/2004), συµβλήθηκε µε την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., το µοναδικό αδειοδοτηµένο στην Ελλάδα Συλλογικό
Σύστηµα Ανακύκλωσης Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού. Στο πλαίσιο του σχετικού περιβαλλοντικού προγράµµατος, προ-
ωθούµε προς ανακύκλωση το 100% της ποσότητας του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού που αποσύρουµε. Το 2008 έφτασε τους
15,24tn. Επίσης ανακυκλώνουµε το 100% του εξοπλισµού πληροφοριακών συστηµάτων, το οποίο αντίστοιχα το 2008 ανήλθε στους 2,54tn.

∆ιαχείριση Eιδικών Υλικών
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Tα στοιχεία αναφέρονται στις δραστηριότητες της COSMOTE Ελλάδας και της ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Ποσότητα ανακύκλωσης (tn)
Ποσοστό ανακυκλωµένων υλικών (%)

Tα στοιχεία αναφέρονται στις δραστηριότητες της COSMOTE Ελλάδας.

Εφαρµόζουµε σύστηµα ανακύκλωσης κινητών στο 100% των καταστηµάτων µας.
Ανακυκλώσαµε 9,4 tn κινητών-αξεσουάρ και αυξήσαµε τη συλλογή ανά κατάστηµα κατά 24%
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ΣΤ. Ανακυκλώνουµε Κινητά Τηλέφωνα, Μπαταρίες & Αξεσουάρ

Προωθήσαµε προς ανακύκλωση
17,8 tn ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού,
το 100% της ποσότητας
που αποσύραµε

Ο Ολυµπιονίκης και Πρεσβευτής Εταιρικής
Υπευθυνότητας COSMOTE, Πύρρος ∆ήµας
ανακυκλώνει την παλιά του συσκευή
στον κάδο ανακύκλωσης
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Η. Ανακυκλώνουµε συσσωρευτές Σταθµών Βάσης

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, προκειµέ-
νου να ανακυκλωθούν, καθώς πρόκειται για υλικά που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα.
Στόχος µας το 2008 ήταν η εναλλακτική διαχείριση του 100% των αποσυρόµενων συσσωρευτών και αυτός επιτεύχθηκε,
µε αποτέλεσµα να προωθηθούν προς ανακύκλωση 4.191 τεµάχια ή 93,49tn συσσωρευτών µολύβδου - οξέος.

Ι. Επαναχρησιµοποιούµε Μελανοδοχεία

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η COSMOTE έχει υιοθετήσει πολιτική για τη διαχείριση των µελανοδοχείων των εκτυπω-
τών και των φωτοτυπικών µηχανηµάτων, καθώς σε ειδικές περιπτώσεις πρόκειται για επιβλαβή στοιχεία.

Ο στόχος για το 2008 ήταν η επαναχρησιµοποίηση του 30% των αγορασθέντων µελανοδοχείων, στόχος που ξεπεράστηκε
αφού η επαναχρησιµοποίηση έφτασε το 40,2%. Πιο συγκεκριµένα, από τα 2.808 νέα µελανοδοχεία που αγοράστηκαν παραδό-
θηκαν και ξαναγεµίστηκαν 1.129 (αφού ανακατασκευάστηκαν εφόσον παρουσίασαν κάποιο λειτουργικό πρόβληµα που µπο-
ρούσε να διορθωθεί). Όλα τα τεµάχια που δεν µπορούσαν να ξαναχρησιµοποιηθούν, οδηγήθηκαν προς εναλλακτική διαχείριση
ανακύκλωσης.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πρακτική επαναχρησιµοποίησης µελανοδοχείων ακολουθείται και από την GLOBUL Βουλγαρίας.

Θ. Ανακυκλώνουµε Λιπαντικά

Σηµαντική οικολογική σηµασία παρουσιάζει η αποφυγή της απόρριψης στο περιβάλλον της ποσότητας των λιπαντικών
που χρησιµοποιούνται στις γεννήτριες συνεχούς λειτουργίας των Σ/Β, καθώς πρόκειται για επικίνδυνα υλικά.
Για το λόγο αυτό:

Επενδύσαµε στην εγκατάσταση ειδικών κάδων συλλογής σε κάθε Σ/Β µε γεννήτρια 24ωρης λειτουργίας ή εφεδρικής
λειτουργίας για απόβλητα λιπαντικά έλαια και αναλώσιµα συντήρησης ΗΖ.

Μέχρι το τέλος του 2008, τοποθετήθηκαν συνολικά 640 ειδικοί κάδοι, ενώ συλλέχθηκαν προς εναλλακτική
διαχείριση 20.342 λίτρα λιπαντικών.

Παράλληλα, συνεργαζόµαστε µε πιστοποιηµένο φορέα που συλλέγει και στέλνει προς ανακύκλωση όλη
την ποσότητα λιπαντικών που απορρίπτεται κατά τη συντήρηση των γεννητριών.

Εκτός από τους ειδικούς κάδους συλλογής των λιπαντικών και αναλωσίµων, το 2008 τοποθετήσαµε 980 κάδους,
στους οποίους συλλέγονται σκουπίδια από τις συντηρήσεις των Σ/Β.

Ο στόχος για το 2008 ήταν η εναλλακτική διαχείριση σε ποσοστό 100% των Α.Λ.Ε. (Απόβλητα Λιπαντικά και Έλαια) που προκύ-
πτουν από τη συντήρηση των Η/Ζ των Σ/Β. Έτσι, το 2008 αγοράστηκαν 21.700 λίτρα λιπαντικών και 20.342 λίτρα ΑΛΕ συλλέχ-
θηκαν και παραδόθηκαν στο αρµόδιο Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΕΛΤΕΠΕ) προς εναλλακτική διαχείριση.
Η διαφορά του 6,3% οφείλεται στο ότι η αγορά και αντικατάσταση των λαδιών δεν συµπίπτει χρονικά απόλυτα µε το ηµερολο-
γιακό έτος, αλλά και σε απώλειες καύσης λιπαντικού.

Aνακύκλωση Συσσωρευτών Μολύβδου
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Τα στοιχεία αναφέρονται στις δραστηριότητες της COSMOTE Ελλάδας.

Προωθήσαµε προς ανακύκλωση
93,5 tn συσσωρευτών,
το 100% της ποσότητας
που αποσύραµε
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Τα στοιχεία αναφέρονται στις δραστηριότητες της COSMOTE Ελλάδας.
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Τα στοιχεία αναφέρονται στις δραστηριότητες
της COSMOTE Ελλάδας.

Προωθήσαµε προς ανακύκλωση 20.342 lt
λιπαντικών, το 100% της ποσότητας
που αποσύραµε

Προωθήσαµε προς
επαναχρησιµοποίηση το 40,2%
των µελανοδοχείων που αποσύραµε

4. Στοιβάδα Όζοντος
Α. Μειώνουµε την επίδρασή µας στη στοιβάδα του Όζοντος

Η εταιρεία µας έχει παύσει να χρησιµοποιεί εξοπλισµό που περιέχει χλωροφθοράνθρακες (CFCs), οι οποίοι είναι ιδιαίτερα
επιζήµιοι για το στρώµα του όζοντος. Σταδιακά έχει προχωρήσει στην αντικατάσταση µε ψυκτικά και κατασβεστικά µέσα, που
είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον, αφού αντιστοιχούν σε χαµηλότερο ∆είκτη Καταστροφής Όζοντος (ODP), όπως τα ψυ-
κτικά R22,407,410C,134A και το κατασβεστικό FM200.



3534

5. Νερό
Α. Παρακολουθούµε την κατανάλωση Νερού

Η προµήθεια νερού από την εταιρεία µας γίνεται αποκλειστικά από τα δηµόσια δίκτυα ύδρευσης και η χρήση του αποσκοπεί απο-
κλειστικά στην υγιεινή και την καθαριότητα των χώρων γραφείων και των καταστηµάτων, αφού δε συνδέεται µε την παραγωγική
µας δραστηριότητα. Λόγω της σηµαντικότητας του αγαθού αυτού, παρακολουθούµε συστηµατικά την πορεία της κατανάλωσής
του και ευαισθητοποιούµε τους εργαζόµενούς µας στη λογική χρήση του.

Η κατανάλωση το 2008 ανήλθε σε 20.006 m3, που αντιστοιχεί δυστυχώς σε σηµαντική αύξηση κατά 39% σε σχέση µε το 2007
(όπου η αντίστοιχη κατανάλωση ήταν 14.423 m3), λόγω διαρροής και χρήσης νερού για εξωτερικούς χώρους.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέσα στο 2008, ξεκίνησε πρόγραµµα µείωσης κατανάλωσης νερού στην COSMOTE Ρουµανίας.

7. Bιοποικιλότητα
A. Παρακολουθούµε την επίδρασή µας

Για την εταιρεία µας, η επίδραση που έχει η δραστηριότητα
µας στη βιοποικιλότητα είναι µικρή και δεν αποτελεί
προτεραιότητα δράσης, σε σχέση µε τις υπόλοιπες ενότητες
του κεφαλαίου αυτού. Παρόλα αυτά, η εταιρεία µας:

∆εσµεύεται να αποκαταστήσει ενδεχόµενη µελλοντική
αρνητική επίπτωση που θα έχει στα οικοσυστήµατα,
κοντά στις εγκαταστάσεις της.

Μέσω των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
τους Σταθµούς Βάσης, εντοπίζει ενδεχόµενη επίδραση της
κατασκευής Σταθµών Βάσης στο φυσικό και οικιστικό
περιβάλλον και φροντίζει να τους εντάξει µε τις µικρότερες
κατά το δυνατόν επιπτώσεις.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση 2.200 περιβαλλοντικών
µελετών, οι οποίες υποβλήθηκαν προς έγκριση στις
περιφέρειες.

Προστατευόµενες περιοχές όπως NATURA (εθνικού
καταλόγου), SPA (περιοχές Ειδικής ∆ιατήρησης της
Ορνιθοπανίδας), RAMSAR, CORINE (προστασία βιοτόπων),
ΙΒΑ (σηµαντικές περιοχές για τα πουλιά), οι οποίες
γειτνιάζουν µε σταθµούς, καταγράφονται υποχρεωτικά στις
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εξετάζονται στο
πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µε βάση το Νόµο 3431/2006 για
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όλες οι κεραίες κινητής
τηλεφωνίας στην Ελλάδα επιβάλλεται αναδροµικά να
συνοδεύονται από Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τις
οποίες εγκρίνουν οι 13 Περιφέρειες της χώρας. Γενικότερα η
διαδικασία αδειοδότησης Σταθµών Βάσης στην Ελλάδα
παρουσιάζει δυσκολίες, αφού εµπλέκονται έως και 18
διαφορετικές υπηρεσίες (1-2 στην Ε.Ε.), ενώ ο µέσος χρόνος
της αδειοδοτικής διαδικασίας υπερβαίνει τους 30 µήνες, όταν
στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. είναι κατά µέσο όρο 7,2 µήνες.

8. Η/Μ Ακτινοβολία
Α. Ακολουθούµε την Αρχή της Πρόληψης

Τα σηµαντικά οφέλη που εισπράττει στην καθηµερινότητά του
ο πολίτης χρησιµοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο, αποτε-
λούν τη βασική παράµετρο της ισχυρής διείσδυσης της κινητής
τηλεφωνίας στη ζωή µας. Παράλληλα, η εταιρεία µας αναγνω-
ρίζει τις όποιες ανησυχίες µπορεί να εκφράζονται από το κοινό
σχετικά µε πιθανές επιπτώσεις της ηλεκτροµαγνητικής ακτινο-
βολίας στην υγεία. Παρόλο που (α) οι σχετικές έρευνες που
έχουν πραγµατοποιηθεί από τον Παγκόσµιο Οργανισµό
Υγείας δεν δείχνουν τέτοια σχέση και (β) σύµφωνα µε ανεξάρ-
τητες µετρήσεις οι τιµές του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου που
οφείλεται στους σταθµούς βάσης αποτελούν το πολύ το 30%
του συνολικού ηλεκτροµαγνητικού υποβάθρου στις κατοικηµέ-
νες περιοχές, η εταιρεία µας ακολουθεί την αρχή της προφύ-
λαξης και ακολουθεί σειρά πρακτικών, όπως:

Τα επίπεδα ακτινοβολίας από όλους τους σταθµούς µας
είναι πολύ χαµηλότερα από το αυστηρότατα νοµοθετηµένο
όριο στην Ελλάδα (60% των ορίων της ICNIRP), στα σηµεία
ελεύθερης πρόσβασης του κοινού.

Το 100% των σταθµών µας έχουν τις απαραίτητες µελέτες
ραδιοεκποµπών, οι οποίες έχουν κατατεθεί στην Ελληνική
Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας που είναι Ανεξάρτητη Αρχή
και υπεύθυνη για την προστασία του κοινού
από την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία.

Β. Παρακολουθούµε τα επίπεδα ακτινοβολίας

Το Πρόγραµµα Συνεχών Μετρήσεων «Πεδίον 24» έχει
αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Εργαστήριο
Ραδιοεπικοινωνιών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης, µε την υποστήριξη της COSMOTE.
Σκοπό έχει τη συνεχή και απρόσκοπτη ενηµέρωση του κοινού
για τα επίπεδα του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου από τους
σταθµούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από άλλες
πηγές, όπως αναµεταδότες ραδιοφώνου, τηλεόρασης, ραν-
τάρ και άλλες τηλεπικοινωνιακές εφαρµογές.

Η συµµετοχή µας στο πρόγραµµα αφορά στον εφοδιασµό του
προγράµµατος µε όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό: σταθµούς
µέτρησης τελευταίας τεχνολογίας, µε τους κατάλληλους ανι-
χνευτές 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 ακτι-
νοβολίας σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και την ενη-
µέρωση όλων των πολιτών, στο πρόγραµµα εντάχθηκε
πρόσφατα και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου.

6. Μετακινήσεις
Α. Μειώνουµε την επίδραση από τις οδικές µετακινήσεις

Tα προϊόντα της εταιρείας διανέµονται, σε όλα τα σηµεία πώλησης, βάσει συγκεκριµένων προδιαγραφών, που περιλαµβάνουν:

Την απασχόληση εκπαιδευµένων οδηγών και την εφαρµογή συστήµατος ελέγχου των οδηγών, των φορτίων και των δροµολογίων.

Την υποβολή του στόλου διακίνησης των προϊόντων στους απαραίτητους ελέγχους στα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων
(ΚΤΕΟ) και τον εφοδιασµό των καρτών καυσαερίων.

Τα µέσα µεταφοράς της COSMOTE Ελλάδας ανέρχονται για το 2008 κατά µέσο όρο σε 317 (από τα οποία τα 104 είναι
στελεχών και 4 κινούνται µε diesel), ενώ το 2008 κατανάλωσαν συνολικά 745.779 lt καυσίµων (εκ των οποίων 1.328 lt diesel),
διανύοντας απόσταση περίπου 5,5 εκατ. km.
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Τα στοιχεία αναφέρονται
στην COSMOTE Ελλάδας.

Η κατανάλωση νερού ανά εργαζόµενο
αυξήθηκε κατά 39%.
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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. Το σύστηµα αποτελείται από:

Τους σταθµούς µέτρησης των επιπέδων της ηλεκτροµα-
γνητικής ακτινοβολίας που είναι εγκατεστηµένοι
σε διάφορες περιοχές.

Το κέντρο διαχείρισης που βρίσκεται στο Εργαστήριο
Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, στο Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και
στο Εργαστήριο Συστηµάτων Υπολογιστών
και Επικοινωνιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

Το σύνολο των σταθµών καλύπτει τους νοµούς Αττικής,
Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αχαίας, ∆ωδεκανήσου,
Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ηλείας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης,
Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων,
Λαρίσης, Λέσβου, Λευκάδος, Μαγνησίας, Μεσσηνίας,
Πέλλης, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύµνου, Ροδόπης,
Σάµου, Σερρών, Τρικάλων,Φθιώτιδος, Φλωρίνης,
Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου.

Οι σταθµοί εγκαθίστανται σε «ευαίσθητα» σηµεία σε όλη
τη χώρα. Ως τέτοια νοούνται σηµεία κοντά σε σχολεία
και σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές.

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.

Γ. Ενηµερώνουµε τους συµπολίτες µας

Με στόχο κάθε Έλληνας πολίτης να διαθέτει πρόσβαση στην
υπεύθυνη πληροφορία, προσπαθούµε διαρκώς να αναδει-
κνύουµε τρόπους µέσω των οποίων ο πολίτης µπορεί να έρχε-
ται σε επαφή µε πηγές ενηµέρωσης για τη χρήση του κινητού
τηλεφώνου και τις κεραίες. Προς την κατεύθυνση αυτή:

Εκδώσαµε το έντυπο «Πεδίον 24 - Πρόγραµµα Συνεχών
Μετρήσεων Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας», όπου
περιγράφεται η λειτουργία του προγράµµατος.
Το έντυπο τοποθετήθηκε στο εµπορικό µας δίκτυο
σε όλη 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.

Η επισκεψιµότητα της ιστοσελίδας του προγράµµατος
συνεχούς καταµέτρησης της ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας «pedion24» είναι περίπου 74 επισκέψεις
κατά µέσο όρο την ηµέρα.

∆. ∆ιεξάγουµε ανοιχτό διάλογο
µε τις τοπικές κοινωνίες

Η προσπάθειά µας για την υπεύθυνη ενηµέρωση των πολιτών
δε σταµατά στις προγραµµατισµένες εκδόσεις. Κατά τη διάρ-
κεια του 2008, εντατικοποιήσαµε τις επαφές µας µε αρµόδιους
φορείς και εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών σε όλη την
Ελλάδα, ανταποκρινόµενοι στις όποιες κλήσεις δεχτήκαµε για
διάλογο, ενηµέρωση και τεκµηρίωση απόψεων.
Παράλληλα, ενισχύσαµε την αρµόδια οµάδα ενηµέρωσης της
εταιρείας µε περισσότερα στελέχη, ώστε να µπορεί να ανταπο-
κρίνεται στις πολλαπλές προσκλήσεις για πληροφόρηση, σε
κάθε περιοχή όπου εκδηλώνεται ενδιαφέρον από το κοινό.

Ε. Ενηµερώνουµε συστηµατικά τους
εργαζοµένους µας

Οι εργαζόµενοί µας, πρώτοι απ' όλους, οφείλουν να γνωρί-
ζουν πώς λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία, και για το λόγο αυτό
υλοποιήσαµε στοχευµένο πρόγραµµα ενηµέρωσής τους, που
περιελάµβανε µέσα στο 2008 ενηµερωτικές ηµερίδες. Στο
πλαίσιο αυτό, παρείχαµε υπεύθυνη και επιστηµονικά τεκµηριω-
µένη πληροφόρηση για τη λειτουργία της κινητής τηλεφωνίας.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αντίστοιχες πρακτικές ακολου-
θούνται σε όλες τις θυγατρικές της COSMOTE, όπου η ακτινο-
βολία των Σταθµών Βάσης βρίσκεται κάτω από τα αντίστοιχα
θεσµοθετηµένα όρια (π.χ. στην περίπτωση της AMC Αλβανίας
το όριο της ΕΕ), ενώ η ενηµέρωση του κοινού και των εργαζό-
µενων γίνεται µε αντίστοιχες πρακτικές (π.χ. στην COSMOTE
Ρουµανίας µέσω ενηµερωτικού εντύπου που υπάρχει και στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Επικοινωνιών και Τεχνολογίας της
Ρουµανίας, ενώ στην GLOBUL Βουλγαρίας υπάρχει αναρτη-
µένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας, µαζί µε σύντοµες ερωτή-
σεις και απαντήσεις
www.globul.bg/bg/globul_for_society.html?posm=8)

Πρόγραµµα Πεδίον 24
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Τα στοιχεία αναφέρονται στην COSMOTE Ελλάδας.

Συµµετοχή των εργαζοµένων ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο πρόγραµµα
«Πεδίον 24» και ενηµέρωση για την ακτινοβολία

Μαθητές µελετούν τους τρόπους µέτρησης της ακτινοβολίας

Αυξήσαµε κατά 100% τις µετρήσεις
που έγιναν µέσω του προγράµµατος
«Πεδίον 24»

Κάθε έτος φροντίζουµε για την αύξηση των σταθµών µέτρη-
σης, µε στόχο την ενηµέρωση των συµπολιτών µας για ακόµα
περισσότερες περιοχές της χώρας. Στους 58 σταθµούς που
ήταν εγκατεστηµένοι το 2007, προσθέσαµε ακόµα 49 µέσα
στο έτος, επιτυγχάνοντας τον αρχικό στόχο που είχαµε θέσει
για 50 νέους σταθµούς µέσα στο 2008. Oι σταθµοί αυτοί έκα-
ναν πάνω από 4 εκατ. µετρήσεις µέσα στο 2008, χωρίς να δια-
πιστωθούν υπερβάσεις των νοµίµων ορίων.

Μέσα στο 2008 πραγµατοποιήθηκαν και 160 µετρήσεις από το
εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό της COSMOTE, ενώ
επιπρόσθετα πραγµατοποιήθηκαν 28 περίπου µετρήσεις από
ανεξάρτητους φορείς (Πανεπιστήµια, Ε.Ε.Α.Ε.).

Σε όλες τις περιπτώσεις των µετρήσεων που πραγµατοποιήθη-
καν, δεν υπήρχε υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του
κοινού, σε όλα τα σηµεία όπου ήταν ελεύθερη η πρόσβαση.

Aξίζει να σηµειωθεί ότι η επισκεψιµότητα της ιστοσελίδας του
προγράµµατος συνεχούς καταµέτρησης της ηλεκτροµαγνητι-
κής ακτινοβολίας «pedion24» είναι κατά µέσο όρο 74 επισκέ-
ψεις ανά ηµέρα.
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9. Στόχοι 2008 και 2009

Επέκταση των µετρήσεων
ενέργειας στη θέρµανση των
κτιρίων των γραφείων και τα
καύσιµα των εταιρικών οχηµάτων
για τα υγρά καύσιµα.

-Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-2,Α,Β

∆εσµευτήκαµε
(το 2008)

Yλοποιήσαµε
(το 2008)

Ποσοστό
Προόδου

Στόχος
Ηµ/νία

100%

Επέκταση των µετρήσεων
ενέργειας για κατανάλωση
ρεύµατος σε καταστήµατα και
σε Σταθµούς Βάσης.

Nα επεκτείνουµε το σύστηµα
µέτρησης περιβαλλοντικών
στοιχείων (π.χ. κατασβεστικά
και ψυκτικά υλικά).

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-2,Α,Β 200975%

Στοχεύουµε
(το 2009)

∆ιασφάλιση της ορθότητας και της
ακρίβειας των στοιχείων ενέργειας.

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-2 2009

2009

75% Nα βελτιώσουµε το σύστηµα
µέτρησης κατανάλωσης
ενέργειας (π.χ. ∆ίκτυο
Κορµού και Σ/Β).

Αποτύπωση της κατανάλωσης
ενέργειας, πετρελαίου και
ρεύµατος, συνολικά σε εκποµπές
CO2, ανά εργαζόµενο, ανά έτος.

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-2Α 75% Να µειώσουµε την
κατανάλωση πετρελαίου
κατά 5%.

2009Σταδιακή µείωση
της εκποµπής CO2.

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-2Α 50% Να µειώσουµε
την κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας στα κτίρια
γραφείων κατά 5%.

2009Επέκταση του µέτρου µε τις
βιοδιασπώµενες σακούλες και
στην αλυσίδα καταστηµάτων
ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-3Β 0% Να επεκτείνουµε τη χρήση
βιοδιασπώµενων σακουλών
στα καταστήµατα της
ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Ελλάδα.

2009Μείωση της «σχετικής»
κατανάλωσης υλικών συσκευασίας
(χαρτί, πλαστικό, αλουµίνιο
και ξύλο).

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-3Γ 100% Να διαχειριστούµε
εναλλακτικά το 100% των
απορριµµάτων συσκευασιών
που διακινούνται µέσω της
κεντρικής αποθήκης.

2009Η εναλλακτική διαχείριση
του 100% της ποσότητας ΑΗΗΕ
που αποσύρεται.

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-3Ζ 100% Να ανακυκλώσουµε
το 100% της ποσότητας
ΑΗΗΕ που αποσύρεται.

2009 Συλλογή 10 κιλών/σηµείο µαζί
µε τα σηµεία συλλογής των
καταστηµάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-3ΣΤ 100%

Η εναλλακτική διαχείριση του 100%
των αποσυρόµενων συσσωρευτών.

Να ανακυκλώσουµε
το 100% των συσσωρευτών
µολύβδου που αποσύρονται.

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-3Η 2009100%

Να συλλέξουµε 15 κιλά
κινητών τηλεφώνων
και αξεσουάρ και 145 κιλά
οικιακών µπαταριών ανά
σηµείο συλλογής.

Να επεκτείνουµε την
ανακύκλωση κινητών σε
300 καταστήµατα στην
COSMOTE Ρουµανίας.

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

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-3Ι 2009

2009

100% Να επαναχρησιµοποιήσουµε
το 30% των µελανοδοχείων
που αγοράζονται και να
διαχειριστούµε εναλλακτικά
το 100% των µη
ανακυκλώσιµων.

Η εναλλακτική διαχείριση
του συνόλου της ποσότητας
των απορριφθέντων λιπαντικών.

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-3Θ 100% Να ανακυκλώσουµε
το 100% λιπαντικών που
αποσύρονται.

2009Μείωση κατανάλωσης νερού
κατά εργαζόµενο κατά 1%.

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-5Α 0%

2009Αύξηση της ποσότητας χαρτιού
προς ανακύκλωση κατά 10%.

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-3Ε 100% Να αυξήσουµε κατά 10%
την ποσότητα χαρτιού
που ανακυκλώνεται ανά
εργαζόµενο.

2009Παρακολούθηση και µείωση
της κατανάλωσης καυσίµων
οχηµάτων κατά 1%.

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-6Α 100%

2010Εγκατάσταση πάνω από 50
σταθµών µέτρησης εκποµπής
ραδιοκυµάτων.

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-8Β 100% Να αυξήσουµε τα σηµεία
µέτρησης σε 200 µέχρι
το 2010 (Πεδίον 24).

2009

-

-

∆εσµευτήκαµε
(το 2008)

Yλοποιήσαµε
(το 2008)

Ποσοστό
Προόδου

Στόχος
Ηµ/νία

Στοχεύουµε
(το 2009)
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Η φιλοσοφία µας
Στην COSMOTE πιστεύουµε ότι πρέπει να εφαρµόζουµε
ένα µοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα συνδυάζει τη συ-
νεχή ανάπτυξη του οργανισµού µε την ευηµερία όσων
επηρεάζονται από τις δραστηριότητές µας. Για το σκοπό
αυτό, συνεισφέραµε στην κάλυψη των αναγκών και τη
βελτίωση της ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών
και των χωρών, γενικότερα, στις οποίες δραστηριοποιού-
µαστε.

Πού στοχεύουµε;
Να βρίσκεται η ανάπτυξη της εταιρείας µας σε παράλληλη
τροχιά µε την ευηµερία και την προαγωγή της ποιότητας
ζωής των κατοίκων, στις τοπικές κοινωνίες και στις χώρες
όπου δραστηριοποιούµαστε.

Τι πετύχαµε το 2008:
Συµβάλαµε στην αντιµετώπιση πάνω από 14.733
ιατρικών πράξεων, σε ακριτικές περιοχές.

Συµβάλαµε στην εξέταση 3.142 παιδιών, µέσω του
εργοµετρικού προγράµµατος που εφαρµόζουµε.

∆ιαθέσαµε 3 προϊόντα και υπηρεσίες για ΑµεΑ.

Αυξήσαµε τον αριθµό των εθελοντών αιµοδοτών
κατά 13%, φτάνοντας τους 324.

Συγκεντρώσαµε 91 κιβώτια µε παιχνίδια, σχολικά είδη
και είδη ρουχισµού για δωρεά.

Ενηµερώσαµε πάνω από 600 µαθητές για τον τρόπο
λειτουργίας µιας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.

2,5
324

εκατοµµύρια
κλήσεις έκτακτης
ανάγκης

εθελοντές αιµοδότες

εκατ. ευρώ επενδύσεις494,6

Πώς µπορούµε να υποστηρίξουµε
πολύπλευρα την κοινωνία, πέρα από

την οικονοµική ενίσχυση;
IV

η κοινωνία

µε λίγα λόγια...
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1. Koινωνική Συνεισφορά

Παρόλο που για την εταιρεία µας η έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι πολύ ευρύτερη της έννοιας της χρηµατικής δω-
ρεάς, η εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για οικονοµική συνεισφορά προς ασθενέστερες κοινωνικές οµάδες και οργανώσεις,
µέσω προγραµµάτων και ενεργειών που πραγµατοποιεί.

Μέσα από κοινωνικές πρωτοβουλίες και δράσεις, δίνουµε έµφαση στις ακόλουθες περιοχές:
Στην ίση πρόσβαση για Άτοµα µε Αναπηρίες.
Στις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στις τεχνολογίες πληροφοριών.
Στην ανακούφιση της κοινωνίας από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών.
Στην προστασία και τη φροντίδα για το παιδί.
Στην προστασία ανήλικων χρηστών κατά την πλοήγηση στο Internet (βλέπε Ενότητα V-3Γ).

Α. Υποστηρίζουµε τις ίσες ευκαιρίες των ΑµεΑ

Στην COSMOTE πιστεύουµε ότι τα Άτοµα µε Αναπηρίες πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες συνθήκες διαβίωσης,
µε οποιονδήποτε άλλο πολίτη. Για το λόγο αυτό:

Για τρίτη συνεχή χρονιά, ενισχύσαµε τη σηµαντική δικτυακή πύλη www.DISABLED.gr, της οποίας οι επισκέπτες
το 2008 διπλασιάστηκαν, σε σχέση µε το 2007, φθάνοντας τους 150.000 το µήνα. Η ιστοσελίδα αυτή παρέχει πληροφορίες
που διευκολύνουν τη ζωή των ατόµων µε αναπηρία.

Υποστηρίξαµε το περιοδικό «ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ», το µεγαλύτερο σε κυκλοφορία και ύλη έντυπο για την αναπηρία
στην ελληνική γλώσσα.

Χορηγήσαµε την «Autonomia EXPO 2008», 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
Αναπηρία και ενηµερώσαµε τους επισκέπτες της έκθεσης, για την
πρόοδο των ερευνητικών προγραµµάτων που υποστηρίζουµε.

19,91%

16,95%
2,97%

6,86%

53,32%

55,17%

13,44%

4,25%
10,16%

16,98%

Aσφαλής χρήση υπηρεσιών
κιν. τηλεφωνίας (%)

Περιβάλλον (%)

Παιδί (%)

Εκπαίδευση (%)

ΑµεΑ (%)

Tα στοιχεία αναφέρονται
στην COSMOTE Ελλάδας και δεν
περιλαµβάνουν κονδύλια για την
ανακούφιση της κοινωνίας,
από φυσικές καταστροφές.

Κατανοµή Κονδυλίων για ∆ράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας (χρηµατική)

Β. Υποστηρίζουµε τις ίσες ευκαιρίες στην Εκπαίδευση

Ο τοµέας της εκπαίδευσης αποτελεί σηµαντική προτεραιότητα για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών:

Πρόγραµµα Υποτροφιών για την Ελληνική Περιφέρεια

Για έβδοµη συνεχή χρονιά, υλοποιήσαµε τις Υποτροφίες
COSMOTE. Οι Υποτροφίες αυτές έχουν ως στόχο να στηρί-
ξουν πρωτοετείς φοιτητές ΑΕΙ της ευρύτερης ελληνικής
περιφέρειας µε χαµηλότερα εισοδήµατα ή µε ιδιαίτερες
οικογενειακές ανάγκες, προκειµένου να µπορέσουν να
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Συγκεκριµένα:

Προσφέραµε 10 Υποτροφίες ύψους 12.000z η καθεµία,
σε πρωτοετείς φοιτητές από τους νοµούς: ∆ωδεκανήσου,
Καρδίτσας, Κυκλάδων, Λασιθίου, Λευκάδος, Πιερίας,
Ροδόπης, Τρικάλων, Φθιώτιδας και Φλώρινας.

Απονείµαµε 26 Τιµητικές ∆ιακρίσεις ύψους 1.000z
η καθεµία σε επιλεγµένους υποψηφίους που διακρίθηκαν
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης για τις σχολικές και
τις εξωσχολικές τους επιδόσεις.

Η απονοµή των Υποτροφιών COSMOTE για την Ελληνική
Περιφέρεια πραγµατοποιήθηκε, για πρώτη φορά φέτος,
εκτός Αθηνών και συγκεκριµένα στο Νοµό Ροδόπης.

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 προ-
γράµµατος έχουµε απονείµει συνολικά 71 Υποτροφίες και 152
Τιµητικές ∆ιακρίσεις σε πρωτοετείς φοιτητές της περιφέρειας,
η αξία των οποίων υπερβαίνει το 1 εκατ.z.

Aξίζει να σηµειωθεί ότι το 2008, η GLOBUL Βουλγαρίας
προσέφερε 10 νέες υποτροφίες σε φοιτητές του Τεχνικού
Πανεπιστηµίου της Σόφιας, τους προσέφερε τη δυνατότητα
πρακτικής άσκησης, αλλά και προσέλαβε 2 από αυτούς που
αποφοίτησαν.

Επίσης, η εταιρεία στήριξε το Τµήµα Τηλεπικοινωνιών του
Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Σόφιας, µε την ανακαίνιση των
εργαστηρίων Tεχνολογίας.
.

Οι υπότροφοι COSMOTE στην τελετή απονοµής των υποτροφιών 2008 στην Κοµητηνή

H σελίδα της διακτυακής πύλης www. disabled.gr

Ο χρυσός Ολυµπιονίκης Πύρρος ∆ήµας
συγχαίρει τους υπότροφους COSMOTE

Πρόγραµµα υποτροφιών για σπουδαστές και µαθητές από την GLOBUL

2007 2008
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Στην Άσσηρο του Νοµού Θεσσαλονίκης, ενισχύσαµε
οικονοµικά την αναδάσωση 100 στρεµµάτων.

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

Στο ∆ήµο Καλαµάτας, εξασφαλίσαµε την αγορά ενός
αυτοκινήτου 4X4 µε πυροσβεστική αντλία, για την κάλυψη
αναγκών προληπτικής δασοπροστασίας της περιοχής
και άµεσης επέµβασης, σε περιπτώσεις πυρκαγιών.

Στους ∆ήµους Γόρτυνας, Λασιώνος 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, αντι-διαβρωτικών και
αντιολισθητικών έργων και προσπαθειών αναδάσωσης.
Επιπλέον, για το ∆ήµο Φιγαλείας συνδράµαµε στην αποκα-
τάσταση της στέγης του Γυµνασίου και Λυκείου, καθώς και
στη διαµόρφωση στεγασµένου γυµναστηρίου, ενώ, προ-
σβλέποντας στην εξοικείωση των παιδιών µε την υψηλή

τεχνολογία, φροντίσαµε για την αγορά σχετικού ηλεκτρονι-
κού εξοπλισµού (Η/Υ, εκτυπωτές, projectors, φωτοτυπικά)
για το ∆ηµοτικό, το Γυµνάσιο και το Λύκειο του ∆ήµου.

Εξασφαλίστηκε η αγορά ενός αυτοκινήτου 4X4 προς τον
κυνηγητικό Σύλλογο Ηλείας µε πυροσβεστική αντλία για την
κάλυψη αναγκών προληπτικής δασοπροστασίας της περιο-
χής, περιπολιών και άµεσης επέµβασης σε περιπτώσεις
πυρκαγιών.

Υποστηρίζοντας το ρόλο των Μ.Κ.Ο. στη δασοπροστασία
και, ειδικότερα, στην αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών
(πληµµύρες, σεισµοί, φωτιές κ.λ.π), στηρίξαµε την Ελλη-
νική Οµάδα ∆ιάσωσης µε την πλήρη τεχνολογική κάλυψη
του Κινητού Κέντρου Τηλεπικοινωνιών και Συντονισµού
Επιχειρήσεων της Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης, το οποίο
παρέχει τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη σε επιχειρήσεις
έρευνας και διάσωσης στις περιπτώσεις φυσικών
καταστροφών,διευκολύνει τη συνεργασία των
εµπλεκόµενων στις επιχειρήσεις Αρχών, ενώ µπορεί
να χρησιµοποιηθεί και στις ανθρωπιστικές αποστολές
που πραγµατοποιεί η ΕΟ∆ στο εξωτερικό.

Για τον Πολιτισµό

Στο ∆ήµο Ανδρίτσαινας υποστηρίζουµε, σε συνεργασία
µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ),
την τεκµηρίωση και ψηφιοποίηση επιλεγµένων βιβλίων της
συλλογής Νικολόπουλου της Βιβλιοθήκης της Ανδρίτσαι-
νας, καθώς και την έκδοση του Ιστορικού Αρχείου της Βι-
βλιοθήκης. Το πρόγραµµα αναµένεται να ολοκληρωθεί
µέσα στο 2009.

Στη Νοµαρχία Μεσσηνίας υποστηρίξαµε, σε συνεργασία
µε την UNESCO Aρκαδίας, τη Νοµαρχία Μεσσηνίας και
το ∆ήµο Είρας, καλλιτεχνική εκδήλωση στο Ναό του
Επικούριου Απόλλωνα.

Με την υποστήριξή µας, η οµάδα Θεάτρου του Νέου Κό-
σµου ταξίδεψε και µέσα στο 2008 στις πυρόπληκτες περιο-
χές και πραγµατοποίησε σειρά παραστάσεων, χαρίζοντας
ανακούφιση και χαµόγελο στα παιδιά που ήταν µάρτυρες
της µεγάλης καταστροφής.

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 Ηλείας υποστηρίζουµε το πρόγραµµα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και ενηµερώσεων
για θέµατα υγείας και πρόληψης που πραγµατοποίησε 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. Το πρόγραµµα αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα στο 2009.

Για την Υγεία

∆. Εφαρµόζουµε πρόγραµµα Φροντίδας για τα Παιδιά

Για την COSMOTE, η υποστήριξη προγραµµάτων που συνεισφέρουν στη φροντίδα και τη µέριµνα για τα παιδιά, αποτελεί
σηµαντικό τοµέα δράσης.

Εργοµετρικό Πρόγραµµα «Έλα στον Αθλητισµό»
Με πρωτοβουλία της εταιρείας µας, µε την επιστηµονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Εργοφυσιολογίας-Εργοµετρίας του Τµή-
µατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αθήνας και την οργάνωση της ΕΥ ΖΗΝ, υλοποιήσαµε για 3η συνεχόµενη χρο-
νιά το πρωτοποριακό Εργοµετρικό πρόγραµµα «Έλα στον Αθλητισµό», που µετρά και αξιολογεί τις αθλητικές ικανότητες
παιδιών και νέων 9-16 ετών. Συµπαραστάτης της προσπάθειας αυτής, παραµένει από το ξεκίνηµα του προγράµµατος ο Ολυµ-
πιονίκης της άρσης βαρών και πρεσβευτής Εταιρικής Yπευθυνότητας της COSMOTE, Πύρρος ∆ήµας. Μέσα από την πολύτιµη
παρουσία του στο πρόγραµµα, ενθάρρυνε τη συµµετοχή των παιδιών και των νέων, έτσι ώστε να ξεκινήσουν ή να ενδυναµώ-
σουν τη σχέση τους µε τον αθλητισµό.

Σε µια κινητή µονάδα, εξοπλισµένη µε µηχανήµατα εργοµέτρησης τελευταίας τεχνολογίας και στελεχωµένη µε το άρτια καταρτι-
σµένο επιστηµονικό προσωπικό του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας (εργοφυσιολόγους και ειδικούς επιστήµονες), πραγµατοποιήθηκαν έγκυ-
ρες και αξιόπιστες επιστηµονικές εργοµετρικές αξιολογήσεις. Τα οφέλη ήταν πολλαπλά για τους νέους:

Aξιολογήθηκε η φυσική τους κατάσταση.
Aναγνωρίστηκαν οι διατροφικές τους συνήθειες.
Aναδείχθηκαν οι κατηγορίες αθληµάτων, στις οποίες παρουσιάζουν µεγαλύτερη κλίση.

Είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα συλλέχθηκαν δεδοµένα για τη φυσική κατάσταση των νέων ηλικίας 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, ενώ το 2008 το Εργοµε-
τρικό Πρόγραµµα παρουσιάστηκε στο 9ο ∆ιεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Ελλάδος και στο 7ο Ελληνο – Κυπριακό Συνέδριο.

Κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του (2006 και 2007), το πρόγραµµα υλοποιήθηκε σε συνολικά 20 δήµους της Αττικής, προ-
σφέροντας τη δυνατότητα σε 4.834 παιδιά και νέους να µετρήσουν τις αθλητικές τους δεξιότητες.
Για το 2008, το πρόγραµµα επισκέφτηκε 14 επιπλέον δήµους της Αττικής, στους οποίους συµµετείχαν 3.142 παιδιά και νέοι.
Το εργοµετρικό πρόγραµµα «Έλα στον Αθλητισµό» θα συνεχιστεί στην Ελληνική Περιφέρεια και το 2009 και θα φιλοξενηθεί
σε 10 ∆ήµους της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας.

Eργοµετρικές Μετρήσεις
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Γ. Συµβάλουµε στην ανακούφιση της κοινωνίας από φυσικές καταστροφές

Η κινητοποίησή µας για την ανακούφιση των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές,
το καλοκαίρι του 2007, ήταν άµεση και συνεχίστηκε και το 2008, µε σειρά ενεργειών:

Για το περιβάλλλον

Παιδιά σε στιγµιότυπα από το εργοµετρικό
πρόγραµµα “Έλα στον Αθλητισµό”
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Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποια από τα επιστηµονικά ευρήµατα που έχουν προκύψει, από τις µετρήσεις του προγράµµατος
το 2008 στην Αττική:

Τα πιο δηµοφιλή αθλήµατα στα αγόρια είναι το ποδόσφαιρο και το µπάσκετ, αφού ασχολούνται µε αυτά περίπου το 60%
των συµµετεχόντων αγοριών, ενώ το 10% ασχολείται µε την κολύµβηση.

Στα κορίτσια, τα ποσοστά ενασχόλησης µε αθλήµατα µοιράζονται το βόλεϊ (~20%), η κολύµβηση (~12%),
το µπάσκετ (~12%), ο στίβος (~11%), οι χοροί (~10%) και η ρυθµική/ενόργανη γυµναστική (~13%).

Ένα σηµαντικό ποσοστό παιδιών (30%), ασχολούνται µε αθλήµατα για τα οποία απαιτείται διαφορετικό επίπεδο
φυσικών ικανοτήτων από αυτές που διαθέτουν.

Ένα σηµαντικό ποσοστό παιδιών (20%) γευµατίζει 2-3 φορές την εβδοµάδα εκτός σπιτιού.

Ένα σηµαντικό ποσοστό παιδιών δεν τρώει πρωινό (~21%) και καταναλώνει καθηµερινά γλυκά και αναψυκτικά (~30%).

Αξίζει επίσης να αναφερθεί, ότι η GLOBUL Βουλγαρίας, µε στόχο τη δηµιουργία αθλητικής συνείδησης και την προώθηση
της φυσικής δραστηριότητας, διοργάνωσε για τρίτη 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 εκατοντάδες
µαθητές της Βουλγαρίας, που αγωνίστηκαν σε 4 αθλήµατα.

Ενίσχυση κοινωνικών πρωτοβουλιών για τα παιδιά
Για όγδοη συνεχή χρονιά, προσφέραµε σε κοινωφελή οργανισµό για τη φροντίδα του παιδιού το ποσό που αντιστοιχούσε στην
αγορά επιχειρηµατικών δώρων για τα Χριστούγεννα. Για το 2008, επιλέξαµε το Κέντρο Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες Λέσβου
« Η Κυψέλη», ενώ οι Χριστουγεννιάτικες Κάρτες της εταιρείας µας προήλθαν από το Ίδρυµα ΘΕΟΤΟΚΟΣ.

«Θεσµός Αγάπης»-SMS Πρωτοχρονιάς
Συνεχίζοντας τον παραδοσιακό πλέον «ΘΕΣΜΟ ΑΓΑΠΗΣ»,
διαθέσαµε για όγδοη συνεχή χρονιά, σηµαντικό τµήµα από
το ποσό που συγκεντρώθηκε από τα Πρωτοχρονιάτικα SMS,
σε 6 κοινωφελή ιδρύµατα για το παιδί. Πιο συγκεκριµένα:

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 εκπαιδεύτηκαν στην αυτόνοµη διαβίωση και σε
εργαστήρια της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.

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.

Υποστηρίξαµε επίσης την ΕΛΕΠΑΠ, το κέντρο περίθαλψης
παιδιών «ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» στη Θεσσαλονίκη
και το Κέντρο Ειδικής Επαγγελµατικής Αγωγής
& Αποκαταστάσεως Ν.Πρεβέζης.

Στιγµιότυπο από την βράβευση στους Αγώνες Globul Start

Εκκίνηση των µαθητών στους Αγώνες στη Βουλγαρία

Στιγµιότυπο της τελετής παράδοσης τω εσόδων από τα SMS της Πρωτοχρονιάς
σε Κοινοφελείς Οργανισµούς για το παιδί

Στηρίζουµε την προληπτική Ιατρική 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 ένατη 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 εκστρατειών
στις Παραµεθόριες Περιοχές των νοµών Ροδόπης και Ξάνθης και στις Ακριτικές Περιοχές των νησιών Β.Α. Αιγαίου,
Μικρών και Νοτιοδυτικών Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσων και Νοτίου Αιγαίου:

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

Μέσα στο 2008, καταγράφηκαν 1144..773333 ιατρικές πράξεις στις παραπάνω 
περιοχές, από τις οποίες το µεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε στον παιδικό πληθυσµό.
Είναι αξιοσηµείωτο ότι, από το 2000 έως το 2008, υποστηρίξαµε ενεργά
37 εκστρατείες, κατά τη διάρκεια των οποίων πραγµατοποιήθηκαν πάνω
από 73.000 ιατρικές πράξεις

Αξίζει επίσης να αναφερθεί, ότι η COSMOTΕ Ρουµανίας εφαρµόζει µε συνέπεια και σταθερότητα προγράµµατα υποστήριξης
για τα παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία δώρισε 45.000 z, από τα έσοδα των γραπτών µηνυµάτων (SMS) που στάλθηκαν την
ηµέρα της Πρωτοχρονιάς από τους πελάτες της, σε 3 µη κυβερνητικές οργανώσεις. 

Η AMC Αλβανίας, επίσης για πρώτη φορά φέτος, δώρισε σηµαντικό ποσοστό από τα έσοδα των γραπτών µηνυµάτων (SMS)
που στάλθηκαν την ηµέρα της Πρωτοχρονιάς από τους πελάτες της, για την εδραίωση του «Εθνικού Κέντρου Υγείας Παι-
διών», σκοπός του οποίου είναι η στήριξη παιδιών µε προβλήµατα όπως Αυτισµός και ∆ιάχυτες Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές 
(Pervasive Development Disorders – PDD).

Καλή 
Πρακτική

Παραστάσεις για παιδιά σε νοσοκοµεία και ιδρύµατα
Για 4η συνεχή χρονιά, ενισχύσαµε 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 ψυχαγω-
γία, σε συνδυασµό µε ψυχολογική υποστήριξη, είναι οι µοναδικές που πραγµατοποιούνται, από επαγγελµατικό θέατρο, σε
σταθερή βάση στη χώρα µας. Το 2008, εκτός από τις παραστάσεις σε νοσοκοµεία και ιδρύµατα της Αττικής, πραγµατοποι-
ήθηκαν για 2η συνεχή χρονιά, 10 παραστάσεις του έργου «Τι γλώσσα µιλάµε, Άλµπερτ;» σε σχολεία πυρόπληκτων περιοχών
των νοµών Ηλείας και Αρκαδίας. 

Συνολικά πάνω από 1.000µαθητές
παρακολούθησαν τις παραστάσεις του Θεάτρου 
του Νέου Κόσµου

H οµάδα θεάτρου του Ν. Κόσµου σε χωριά στη Ζαχάρω.

Ιατρική εξέταση από γιατρό της 
“Ανοιχτής Αγκαλιάς”



ΜobiTalk 
Σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο
Επεξεργασίας Λόγου, στο
πλαίσιο σχετικού ερευνητικού
προγράµµατός µας, προσφέ-
ρουµε σε άτοµα µε προβλή-
µατα όρασης την υπηρεσία
MobiTalk. Η υπηρεσία στοχεύει
στη διευκόλυνση της χρήσης
του κινητού από τα άτοµα αυτά
καθώς, µέσω της εγκατάστα-
σης ενός σύγχρονου λογισµι-
κού, όλες οι πληροφορίες που
βρίσκονται στην οθόνη εκφω-
νούνται, ενόσω οι χρήστες
πλοηγούνται στα διάφορα
menu. Σηµειώνεται, ότι η υπη-
ρεσία αυτή διατίθεται δωρεάν,
µέσω των καταστηµάτων COS-
MOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

Φωνητικό e-mail
Η υπηρεσία προσφέρει σε
άτοµα µε προβλήµατα όρασης
τη δυνατότητα να διαχειρι-
στούν εύκολα και απλά το ηλε-
κτρονικό τους ταχυδροµείο.
Μέσω τεχνολογίας αναγνώρι-
σης φωνής, οι χρήστες της
υπηρεσίας µπορούν, 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. 
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2. Κοινωνικά Προϊόντα και Υπηρεσίες

Α. ∆ηµιουργούµε προϊόντα και υπηρεσίες για Άτοµα µε Αναπηρίες

Στην COSMOTE, πιστεύουµε ότι είναι υποχρέωσή µας να προσφέρουµε σε όλους τους ανθρώπους, ισότιµη πρόσβαση στο 
αγαθό της επικοινωνίας, ανεξάρτητα από τις ικανότητες και ιδιαιτερότητές τους. Για το λόγο αυτό, επενδύουµε στην αξιοποίηση
της τεχνολογίας, µέσα από προϊόντα και υπηρεσίες που διαθέτουµε, που ως στόχο έχουν τη βελτίωση της επικοινωνίας 
και κατ' επέκταση, της ποιότητας ζωής όλων και ειδικότερα των ΑµεΑ.

Β. Υποστηρίζουµε επιστηµονικά ερευνητικά προγράµµατα

Η COSMOTE πιστεύει ότι η έρευνα για τη χρήση νέων τεχνολογιών µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής ατόµων 
µε αναπηρίες και για τον λόγο αυτό επενδύει σε αυτές.

Υπηρεσίες για άτοµα µε προβλήµατα όρασης

Video Kλήση
Στην COSMOTE, διαθέτουµε
την προηγµένη υπηρεσία Video
Κλήση µε έκπτωση 50%, µια
προσφορά τόσο για τους 
κατόχους προγραµµάτων συµ-
βολαίου COSMOTE όσο και 
για τους χρήστες καρτοκινητής.

Mηνύµατα SMS
Στο ίδιο πλαίσιο, όλοι οι πελάτες
συµβολαίου και καρτοκινητής µε
προβλήµατα ακοής, έχουν τη
δυνατότητα αποστολής γρα-
πτών µηνυµάτων (SMS) µε 50%
έκπτωση και δωρεάν χρήση των
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης,
µέσω αποστολής γραπτών µη-
νυµάτων.

Hands Free
Πρώτοι στην Ελλάδα, διαθέ-
σαµε, το 2007, τα hands free
NoiZfree για χρήστες ακουστι-
κών βαρηκοΐας και κοχλιακών
εµφυτευµάτων. Πρόκειται για
µια καινοτόµο τεχνολογία, η
οποία προσφέρει υψηλή ευκρί-
νεια, καθαρότητα και ένταση,
διευκολύνοντας την καθηµερινή
επικοινωνία των χρηστών µε
πρόβληµα ακοής.

Υπηρεσίες για άτοµα µε προβλήµατα ακοής

Smart Eyes
Από το 2005, υποστηρίζουµε ως Κύριος
Χορηγός, το πρωτοποριακό ερευνητικό
πρόγραµµα «SmartEyes» του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε
στόχο την πλοήγηση των ατόµων µε προ-
βλήµατα όρασης στο αστικό περιβάλλον,
µέσω κινητού τηλεφώνου. Συµπαραστά-
τες σε αυτό το πρόγραµµα έχουµε ακόµα
2 εταιρείες: τη Microsoft Hellas και τη 
Geomatics. Εκατό χρήστες από την
Αθήνα και πενήντα από τη Θεσσαλονίκη
έχουν ενταχτεί στο τελευταίο στάδιο 
πιλοτικής εφαρµογής του ερευνητικού
προγράµµατος SmartEyes. Το 2008, 
το Smart Eyes: 

Τιµήθηκε µε το 2ο βραβείο στην κατη-
γορία Καλύτερη Πρακτική / Πρωτο-
βουλία ΕΚΕ / Λύση Βιώσιµης
Ανάπτυξης, κατά την απονοµή των
βραβείων CEO & CSR Awards 2008
Απέσπασε το βραβείο «Καινοτόµου 
Ειδικής Υπηρεσίας (Special Service 
Innovation), στο πλαίσιο της ετήσιας 
απονοµής των Global Telecoms
Business Innovation Awards, 
στο Λονδίνο
Απέσπασε το βραβείο «Assistive 
Technology Innovation Award in 
Transportation», στο πλαίσιο της 
απονοµής των βραβείων ACCESS-IT 
2008, στις Βρυξέλλες. 

Sign2Talk

H COSMOTE υποστηρίζει ακόµα ένα
ερευνητικό πρόγραµµα του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, το
οποίο απευθύνεται στα άτοµα µε προβλή-
µατα ακοής. Αντικείµενο του έργου είναι
η ανάπτυξη πολυ-γλωσσικού συστήµατος
εξαγωγής και µετατροπής της πληροφο-
ρίας των χειροµορφών (νοηµατική
γλώσσα) σε οµιλούµενη γλώσσα και αντί-
στροφα. Μέσω της υλοποίησης του
έργου, αναµένεται να βελτιωθεί η ποι-
ότητα ζωής των ανθρώπων µε προβλή-
µατα ακοής, αφού, µέσω της τεχνολογίας
αυτής, µπορεί να βελτιωθεί η καθηµερινή
επικοινωνία τους. Το έργο στοχεύει,
µέσω της ανάπτυξης ενός προγράµµα-
τος, στη σχεδίαση και την ανάπτυξη ευ-
φυών συστηµάτων εξαγωγής της
πληροφορίας της νοηµατικής γλώσσας
και της αξιόπιστης µετατροπής της σε
οµιλουµένη και αντίστροφα, σε πραγµα-
τικό χρόνο.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί, ότι ένα νέο κέντρο επειγόντων περιστατικών δηµιουργήθηκε στο µαιευτήριο “Queen Geraldine”
στα Τίρανα, ως αποτέλεσµα ενός κοινού έργου της ΑΜC Αλβανίας, του Μη Κυβερνητικού Οργανισµού USAID και του Υπουρ-
γείου Υγείας της Αλβανίας. Το νοσοκοµείο δεν διέθετε κέντρο επειγόντων περιστατικών και εκτιµάται ότι το νέο κέντρο θα 
συνεισφέρει σηµαντικά στη µείωση του δείκτη θνησιµότητας νεογνών, που είναι ένας από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. 

Την υποστήριξη των παιδιών µε αυτισµό και αναπτυξιακές διαταραχές,
έχει αναλάβει η AMC Αλβανίας

Ενηµερωτικά φυλλάδια COSMOTE για τις υπηρεσίες 
“MobiTalk”  και “Φωνητικό Email”

Ενηµερωτικά φυλλάδιο COSMOTE
για την υπηρεσία “Video Κλήση”

Συσκευή Smart Eyes



2008 COSMOTE COSMOTE AMC GLOBUL COSMOFON COSMOTE ΓΕΡΜΑΝΟΣ
(Όµιλος) (Eλλάδα) (Αλβανία) (Βουλγαρία) (πΓ∆Μ) (Ρουµανία)

Κύκλος Εργασιών (εκατ. z) 3.261,7 1.843,1 191,3 460 66,0 311 1.015,3

Λειτουργικά Κέρδη (εκατ. z) 725,6 606,6 100,3 99,8 1,6 (52,8) 3,5

EBITDA (εκατ. z) 1.142,2 781,9 123,8 195,6 19,7 22,5 19,8

Επενδύσεις (εκατ. z) 494 177 29 106 30 130 18

Πελάτες 20.027.224 7.893.144 1.395.989 4.096.996 747.047 5.894.056

Ετήσια αύξηση Πελατών 28,8% 25,7% 16,8% 5,8% 26% 63%  

Πληθυσµιακή Κάλυψη (%) 99,6% 99,3% 99,96% 98%

Υπηρεσία «Προσφέρω»
Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι φορείς κάνουν
χρήση των σύντοµων γραπτών µηνυµάτων (SMS) για τη διε-
νέργεια ραδιοτηλεµαραθωνίων, αναδεικνύοντας το σηµαντικό
ρόλο και τη σηµασία της τεχνολογίας για τον άνθρωπο.

Με στόχο την ουσιαστική συνδροµή µας στο έργο κοινωφελών
οργανισµών και σωµατείων, η COSMOTE και οι άλλες δύο
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (VODAFONE και WIND 
HELLAS), συνέχισαν τη συνεργασία τους για την  παροχή της
Υπηρεσίας «Προσφέρω», την οποία είχαν από κοινού αναπτύ-
ξει πριν από 3 χρόνια.  

Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται από 3 τετραψήφιους (µετέ-
πειτα από πενταψήφιους  αριθµούς) και ενεργοποιείται απο-
κλειστικά και µόνο για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας προϋποθέτει την έγκαιρη κα-
τάθεση 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 αριθµούς, µε κόστος
1€/SMS συν ΦΠΑ. Το σύνολο των εσόδων από τη χρήση της
υπηρεσίας, αποδίδεται για το συγκεκριµένο σκοπό του
Ιδρύµατος / Σωµατείου, που αιτείται την ενεργοποίηση της
υπηρεσίας.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί, ότι η COSMOTE Ρουµανίας συ-
νέχισε τη συνεργασία µε την Εθνική Ένωση Κωφών (ANSR)
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. 

Η συνεργασία συµπεριλάµβανε φέτος και την παροχή µιας ειδι-
κής γραµµής SMS (του 1277), για δωρεές προς την Εθνική
Ένωση Κωφών και την υποστήριξη της ανάπτυξης εθνικών
προγραµµάτων και καναλιών ενηµέρωσης του κοινού. 

Παράλληλα, η εταιρεία σε µία προσπάθεια να αξιοποιήσει τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες της για το κοινό καλό, συνεργά-
στηκε µε τον Ερυθρό Σταυρό, προσφέροντας 520 πακέτα 
σύνδεσης στους εθελοντές επικεφαλής και συντονιστές των
Οµάδων ∆ιάσωσης του Ερυθρού Σταυρού, που έδρασαν
στις καταστροφικές πληµµύρες, στην περιοχή της Μολδαβίας.
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Γ. Αξιοποιούµε την τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας για το κοινό καλό

Ως βασική µας αρχή έχουµε να θέτουµε την τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου. Με ευαισθησία απέναντι στους πολίτες,
φροντίζουµε ώστε να διαθέτουµε υπηρεσίες επικοινωνίας, ειδικά προσαρµοσµένες στις ανάγκες τους.

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
Το αγαθό της κινητής τηλεφωνίας, πέρα από τη δυνατότητα επικοινωνίας και σύσφιξης των λεγόµενων «ασθενών δεσµών» µε-
ταξύ των πολιτών, διευκολύνει παράλληλα τις κλήσεις του κοινού προς αριθµούς έκτακτης ανάγκης. Έτσι, µέσα στο 2008 πραγ-
µατοποιήθηκαν πάνω από 2.500.000 κλήσεις σε αριθµούς, όπως το 166, 100, 199. Σηµειώνεται ότι, οι κλήσεις προς τους
αριθµούς αυτούς είναι δωρεάν, από το δίκτυο της COSMOTE. 

Υπηρεσία κλήσεων έκτακτης ανάγκης για το κοινό

Υπηρεσία δωρεάς για το κοινό

Η υπηρεσία «Προσφέρω» ενεργοποιήθηκε 7 φορές 
κατά τη διάρκεια του 2008 και το συνολικό 
χρηµατικό ποσό που διαθέσαµε, ως COSMOTE, 
ήταν 137.582€

3. Οικονοµική Ανάπτυξη
Α. Στηρίζουµε τις Οικονοµίες των χωρών όπου λειτουργούµε

Η COSMOTE συνεισφέρει σηµαντικά στην ελληνική οικονοµία, αλλά και στην οικονοµία των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, όπου έχει
παρουσία. Για το λόγο αυτό, επενδύουµε σε τηλεπικοινωνιακές υποδοµές, δηµιουργούµε ευκαιρίες εργασίας και αναπτύσσουµε
προϊόντα και υπηρεσίες που συµβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας. 

Το 2008 ο Όµιλος COSMOTE  παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους 3.261,7 εκατ.z, µεγάλο ποσοστό του οποίου 
διοχετεύεται ξανά στις τοπικές οικονοµίες, µέσω της µισθοδοσίας, των επενδύσεων και των φορολογικών εισφορών.

Επένδυσε συνολικά σχεδόν µισό δισ.z (494,6 εκατ.), ενώ µόνο στην Ελλάδα, οι επενδύσεις της εταιρείας έφτασαν τα 177 εκατ.z. 

Κατέβαλε το ποσό των 448,3 εκατ. ευρώ σε φόρους (άµεσοι και έµµεσοι), προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Kατέβαλε για εισφορές προς ασφαλιστικά ταµεία 34,6 εκατ.z. 

Σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη έχει δηµιουργήσει πάνω από 8.000 άµεσες και δεκάδες χιλιάδες έµµεσες θέσεις εργασίας 
(λόγω της ύπαρξης των προϊόντων και υπηρεσιών µας), αποτελώντας έναν από τους σηµαντικότερους εργοδότες, 
σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής του.

Β. Θωρακίζουµε τον Οργανισµό, µέσω του Συστήµατος Επιχειρησιακής Συνέχειας

Η COSMOTE, ως ηγετική ελληνική εταιρεία στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών, είναι απαραίτητο να διατηρεί σταθερότητα ανάπτυ-
ξης και να διασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις προσ-
δοκίες όλων των ενδιαφεροµένων µερών, ώστε να µπορεί να αντεπεξέρχεται σε απρόβλεπτα συµβάντα και έκτακτες συνθήκες.
Για το λόγο αυτό, το Σύστηµα Επιχειρησιακής Συνέχειας της COSMOTE επικεντρώθηκε στα παρακάτω θέµατα:

Συµµόρφωση του Προγράµµατος Επιχειρησιακής Συνέχειας µε το διεθνές πρότυπο BS25999.
Βελτιστοποίηση του υφιστάµενου Συστήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρησιακής Συνέχειας.
Στοχευµένες εκπαιδεύσεις, δοκιµές και προγράµµατα ενηµέρωσης προσωπικού.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, χρησιµοποιούνται εργαλεία Επιχειρησιακής Συνέχειας, σύµφωνα µε το πρότυπο BS25999,
καθώς και η διεξαγωγή ενηµερωτικών και εκπαιδευτικών σεµιναρίων, προκειµένου να εξασφαλίσουµε ότι όλοι οι εργαζόµενοι της
COSMOTE έχουν το σωστό επίπεδο κατανόησης των ρόλων και των αρµοδιοτήτων τους, αναφορικά µε το πρόγραµµα επιχειρη-
σιακής συνέχειας. Με στόχο τη σταδιακή ένταξη και των θυγατρικών της COSMOTE στο Πρόγραµµα Επιχειρησιακής Συνέχειας, η
εταιρεία έχει εκπονήσει χρονοδιάγραµµα ενεργειών, για τη δηµιουργία των απαραίτητων σχεδίων στις θυγατρικές εταιρείες του
εξωτερικού και τη βέλτιστη απόκρισή τους σε έκτακτες συνθήκες. 

Oικονοµική Συνεισφορά
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4. Εθελοντισµός
A. Αναπτύσσουµε την έννοια του εθελοντισµού

Με στόχο να ευαισθητοποιήσουµε και να κινητοποιήσουµε τους εργαζοµένους µας προς την κατεύθυνση δηµιουργίας 
υπεύθυνων και ενεργών πολιτών, καλλιεργούµε την έννοια του εθελοντισµού, µέσω διαφόρων δράσεων. 
Παραδείγµατα τέτοιων δράσεων περιγράφονται παρακάτω:

B. Καλλιεργούµε την έννοια της αιµοδοσίας

Ο θεσµός της εθελοντικής αιµοδοσίας αρχίζει να γίνεται συνείδηση σε όλο και περισσότερους εργαζόµενους. Οι εργαζόµενοι
προσφέρουν αίµα σε εθελοντικές αιµοδοσίες, που διοργανώνονται από τον ΟΤΕ 2 φορές τον χρόνο, σε συνεργασία µε το
νοσοκοµείο Γ. Γεννηµατάς σε συγκεκριµένα κτίρια. Εναλλακτικά, µπορούν να προσφέρουν αίµα σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο,
αναφέροντας ότι το αίµα αφορά στην τράπεζα αίµατος του Οµίλου ΟΤΕ, στο νοσοκοµείο Γ. Γεννηµατάς. 
Η πολιτική του Οµίλου ΟΤΕ για τη διάθεση του αίµατος είναι ότι ο αιµοδότης µπορεί να χρησιµοποιήσει τις µισές φιάλες αίµατος
από τις φορές που έχει δώσει αίµα (είτε για συγγενή οποιοδήποτε βαθµού είτε για φιλικό πρόσωπο), ενώ παράλληλα δίνεται και
εργοδοτική άδεια, ως επιβράβευση της πράξης. Το 2008 προσέφεραν αίµα συνολικά 324 άτοµα, σηµειώνοντας αύξηση κατά
13%, σε σχέση µε το 2007. 

Aθλητισµός
Με αφορµή την υποστήριξη του 26ου Κλασικού Μαραθωνίου
Αθηνών από την COSMOTE, 103 εργαζόµενοί µας συµµετεί-
χαν εθελοντικά στη Μαραθώνια διαδροµή και στους Αγώνες
των 5 και 10 χλµ.  Στο πλαίσιο αυτό, για κάθε χιλιόµετρο που
διένυσε κάθε εργαζόµενος, η COSMOTE προσέφερε ένα
συµβολικό ποσό στα  σωµατεία «Ανοιχτή Αγκαλιά» και «Χαµό-
γελο του Παιδιού».  Σηµειώνεται ότι στον Μαραθώνιο του 2008,
η συµµετοχή των εργαζοµένων παρουσίασε αύξηση κατά 25%.

Επιπλέον, για πρώτη φορά φέτος διοργανώθηκε ένας πρωτο-
ποριακός αγώνας για παιδιά 9-12 ετών µε πρωτοβουλία της
εταιρείας µας, ο οποίος ονοµάστηκε COSMOTE ΑΓΩΝΑΣ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ 700 µ. Τα παιδιά που συµµετείχαν, περισσότεροι 
από 500 «µικροί αθλητές», προέρχονταν από το Σύλλογο 
«Χαµόγελο του Παιδιού», το κοινωφελές ίδρυµα «Φίλοι Κοινω-
νικής Παιδιατρικής Ανοιχτή Αγκαλιά», την Ακαδηµία παιδιών του
Παναθηναϊκού, αλλά και παιδιά από αθλητικούς συλλόγους,
σχολεία, καθώς και παιδιά εργαζοµένων της COSMOTE.

Συγκέντρωση Ρουχισµού
Μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει από το 2005, είναι η ενέρ-
γεια «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 2008, συγκεντρώ-
σαµε 91 κιβώτια µε παιχνίδια, σχολικά είδη, αλλά, κυρίως, 
µε είδη ρουχισµού για το σκοπό αυτό. 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί, ότι οι εργαζόµενοι της COSMOTE
Ρουµανίας συµµετέχουν συστηµατικά σε κοινωνικές δράσεις,
συνδράµοντας ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Το Πάσχα του
2008 προχώρησαν σε δηµοπρασία 30 αντικειµένων, που κατα-
σκεύασαν παιδιά του οργανισµού «Σώστε τα Παιδιά», µέσω
του intranet της εταιρείας και τα χρήµατα που συλλέχθηκαν,
προσφέρθηκαν στα παιδιά και στις οικογένειές τους. 
Παράλληλα, τα Χριστούγεννα του 2008, προσέφεραν 15 κιβώ-
τια µε ιµατισµό, παιχνίδια και βιβλία, σε περισσότερα από 100
παιδιά του Κέντρου Κοινωνικής Μέριµνας “Sfanta Maria”, 
στο Βουκουρέστι.

Επίσης, η AMC Aλβανίας µε στόχο την ενίσχυση και την ανα-
κούφιση των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, εφάρµοσε για
δεύτερο χρόνο εθελοντικό πρόγραµµα επισκέψεων, σε 14 
Ορφανοτροφεία και Οίκους Ευγηρίας 9 πόλεων της Αλβανίας,
καθώς και σε Νοσοκοµεία για παιδιά στα Τίρανα. Στο τέλος της
χρονιάς, διοργάνωσε επισκέψεις από εκπροσώπους της, 
οι οποίοι προσέφεραν δώρα και αντικείµενα πρώτης ανάγκης.
Επίσης, το πατροπαράδοτο εορταστικό γεύµα, οργανώθηκε
και χρηµατοδοτήθηκε από την AMC για τους φιλοξενουµένους
των ιδρυµάτων.

Στον Όµιλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε περίπτωση που κάποια οργανω-
τική µονάδα της εταιρείας έχει στη διάθεση της υλικά προωθη-
τικών ενεργειών, που δεν σκοπεύει να χρησιµοποιήσει, 
η εταιρεία τα συλλέγει και τα προωθεί, µαζί µε τρόφιµα, 
συνήθως σε λιγότερο γνωστά ιδρύµατα, που τα έχουν ανάγκη. 
Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει υποστηρίξει πολλά ιδρύµατα,
αναπτύσσοντας µια σχέση µαζί τους, η οποία επεκτείνεται
πέρα από την απλή χρηµατική υποστήριξη. 

Ενεργή συµµετοχή των εργαζοµένων COSMOTE στον 26ο κλασσικό Μαραθώνιο Αθηνών για φιλανθρωπικό σκοπό

Οι “Μικροί Αθλητές” του πρωτοπορειακό αγώνα COSMOTE AΓΩΝΑΣ ΠΑΙ∆ΩΝ 700µ.

Αύξηση κατά 25% της συµµετοχής
των εργαζοµένων στον Μαραθώνιο 
του 2008

Aιµοδοσία Εργαζοµένων
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Α. Ενηµερώνουµε τους νέους για τη σύγχρονη λειτουργία επιχειρήσεων

Στην COSMOTE 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 εταιρείας µας. 

Η ξενάγηση περιλαµβάνει:

Ενηµέρωση από µηχανικούς της εταιρείας, σχετικά µε θέµατα τεχνολογίας, επαγγελµατικού προσανατολισµού, 
καθώς και µε τη λειτουργία µιας σύγχρονης εταιρείας.

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.

Ενηµέρωση από το επιστηµονικό µας προσωπικό (ακτινοφυσικούς) για ζητήµατα ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας Σταθµών 
Βάσης και κινητών τηλεφώνων. Στο πλαίσιο αυτό, πραγµατοποιεί η εταιρεία και επιτόπου µέτρηση ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας µε αναλυτή φάσµατος.

Παράλληλα, στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο για την κινητή τηλεφωνία, που έχει δηµιουργηθεί στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών 
του Οµίλου ΟΤΕ, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν, µε διαδραστικούς και δηµιουργικούς τρόπους, αναφορικά
µε τους Σταθµούς Βάσης και τη λειτουργία τους. Το 2008, δεκάδες σχολεία και χιλιάδες µαθητές επισκέφθηκαν το Μουσείο 
Τηλεπικοινωνιών του Ο.Τ.Ε. 

Β. Στηρίζουµε την τεχνολογική ανάπτυξη

Κεντρικός πυλώνας της επιχειρηµατικής µας λειτουργίας αποτελεί η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών για την ενί-
σχυση της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας, της ανταγωνιστικότητας, αλλά και της διευκόλυνσης των πελατών. 
Αξίζει επίσης να αναφερθεί, ότι το 2008 η COSMOTE Ρουµανίας, για δεύτερη συνεχή χρονιά, λειτούργησε σε συνεργασία µε τον
οργανισµό νέων ORICUM, την ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρµα (www.mentorship.ro), που ως στόχο είχε τη διευκόλυνση του
διαλόγου µεταξύ των νέων, οι οποίοι επιθυµούν να προσανατολιστούν επαγγελµατικά προς έναν συγκεκριµένο τοµέα, µε τους πι-
θανούς µελλοντικούς τους εργοδότες.

5. Eπιχειρηµατικότητα 6. Στόχοι 2008 και 2009

Ευθυγράµµιση του Προγράµµατος
Επιχειρησιακής Συνέχειας µε το
πρότυπο BS25999 και υλοποίηση
ενός πλήρους συστήµατος ∆ιοίκη-
σης Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Βλέπε Ενότητα VI-1Γ Να εντάξουµε σταδιακά 
τις θυγατρικές της 
COSMOTE στο Πρόγραµµα 
Επιχειρησιακής Συνέχειας.

∆εσµευτήκαµε 
(το 2008)

Yλοποιήσαµε
(το 2008)

Ποσοστό
Προόδου

Στόχος
Ηµ/νία

30%

Έκδοση της Επίσηµης Πολιτικής 
Επιχειρησιακής Συνέχειας 
της COSMOTE.

Να επαναξιολογήσουµε 
τις υφιστάµενες στρατηγικές
Επιχειρησιακής Ανάκαµψης, 
σύµφωνα µε το πρότυπο 
BS25999.

Βλέπε Ενότητα VI-1Γ 2009100%

Στοχεύουµε
(το 2009)

∆ηµιουργία ειδικού ενηµερωτικού
εντύπου για την ασφαλή χρήση των
κινητών, προς τους γονείς.

Βλέπε Ενότητα VΙ-5Α 2009

2009

100% Να συµµετάσχουµε 
σε 4 ενέργειες του 
Ινστιτούτου Οδικής 
Ασφάλειας 
“Πάνος Μυλωνάς”. 

Να επεκτείνουµε το 
Εργοµετρικό Πρόγραµµα
«Έλα στον Αθλητισµό», 
σε 10 πόλεις στην Ελληνική
περιφέρεια.

Να πραγµατοποιήσουµε 
την  απονοµή των 
Υποτροφιών για την 
Ελληνική Περιφέρεια 
στην Επαρχία.

Να προσφέρουµε 
3 υποτροφίες σε φοιτητές 
από τα Βαλκάνια.

Να ανακοινώσουµε 
τα επιστηµονικά 
αποτελέσµατα για το 
πρόγραµµα Smart Eyes.

2009

2009

2009

2009

Το 2008, µας επισκέφθηκαν περισσότεροι από 600
µαθητές και φοιτητές (Αθήνα & Θεσσαλονίκη), οι οποίοι 
παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα

Μαθητές που έλαβαν µέρος στπ ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ



µε λίγα λόγια...

Η φιλοσοφία µας
Η COSMOTE υιοθετεί πολιτικές για το σεβασµό των αν-
θρώπινων δικαιωµάτων, προσφέρει ίσες ευκαιρίες µε-
ταξύ των εργαζοµένων της, αποφεύγει τις διακρίσεις,
εξασφαλίζει ισονοµία στην ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναµικού της, ενώ επιπλέον φροντίζει για την 
προστασία της ελευθερίας του συνδικαλίζεσθαι. 

Πού στοχεύουµε;
Να προσφέρουµε ένα εργασιακό περιβάλλον ασφαλές, 
δίκαιο και υποστηρικτικό για την ανάπτυξη και τη ζωή των
ανθρώπων µας. 

Τι πετύχαµε το 2008: 
Αυξήσαµε τον αριθµό των εργαζοµένων µας κατά 12,1%.

Πετύχαµε αναλογία γυναικών στην οµάδα 1ης Βαθµίδας
της COSMOTE Ελλάδας 47%, αντίστοιχη µε την αναλογία
στο σύνολο των εργαζοµένων.

Aυξήσαµε κατά 38,5% την αναλογία εσωτερικής κάλυψης
κενών θέσεων στην COSMOTE Ελλάδας.

Για 3η συνεχή χρονιά, εκπαιδεύσαµε πάνω από το 50%
των εργαζοµένων µας, έστω και µία φορά. 

Πετύχαµε το διαχρονικό στόχο για µηδέν θανατηφόρα
ατυχήµατα. 

4
8.844

χώρες δραστηριοποίησης 

εργαζόµενοι

χρόνια µέσος όρος ηλικίας  

ώρες εκπαίδευσης

31
295.430

Πώς µπορούµε να προσφέρουµε στους 
ανθρώπους µας έναν άριστο εργασιακό

χώρο, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον;

5756

V
οι εργαζόµενοι
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1. Θέσεις Εργασίας

A. ∆ηµιουργούµε θέσεις εργασίας

Στην COSMOTE, δηµιουργούµε για τους εργαζοµένους µας ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον, προσελκύοντας το καλύτερο 
εργατικό δυναµικό στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούµαστε και παρέχοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας 
και εξέλιξης. Απασχολούµε άµεσα 8.844  εργαζοµένους, από τους οποίους 3.608  στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αθήνα,
Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Λάρισα, Βόλος), 2.226 στη Βουλγαρία, 525 στην Αλβανία και 2.485 στη Ρουµανία, ενώ µε 
την επιχειρηµατική µας δραστηριότητα επηρεάσαµε έµµεσα τη δηµιουργία δεκάδων χιλιάδων άλλων θέσεων εργασίας, 
συµβάλλοντας στην ενίσχυση της οικονοµίας στις χώρες δραστηριοποίησής µας.
Ο µέσος όρος ηλικίας των 8.844 εργαζοµένων στην COSMOTE είναι τα 31 χρόνια, ενώ το αντίστοιχο στοιχείο 
για την COSMOTE Ελλάδας είναι τα 35 χρόνια. 

Η διαφορετικότητα των µελών της κοινωνίας αντικατοπτρίζεται και στην εταιρεία µας, καθώς απασχολούµε αντίστοιχη αναλογία
ανδρών και γυναικών, µικρότερων και µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων, καθώς και εργαζοµένων από διάφορες περιοχές,
ενώ µεριµνούµε για την αρµονική ένταξη ατόµων µε αναπηρία στο προσωπικό µας.

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι, ότι ενώ η αναλογία αντρών-γυναικών στο σύνολο των εργαζοµένων είναι σχεδόν µοιρασµένη (τόσο στο
σύνολο της COSMOTE όσο και στην COSMOTE Ελλάδας), η αντίστοιχη αναλογία αντρών-γυναικών στην οµάδα 1ης Βαθµίδας
(∆ιευθυντές αναφερόµενοι στο Γενικό ∆ιευθυντή) είναι 53-47% στην Ελλάδα και 69-31% στο σύνολο της COSMOTE, ενδεικτικό
της εφαρµογής πολιτικής ίσων ευκαιριών που ακολουθεί η εταιρεία µας.
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Στα στοιχεία του κεφαλαίου δεν περιλαµβάνονται οι πρώην θυγατρικές της COSMOTE 
στην π Γ∆Μ, για λόγους συγκρισιµότητας.

Το 2008 αυξήσαµε κατά
12,1% τον αριθµό 
των εργαζοµένων µας

Το 2008 πετύχαµε αναλογία 
γυναικών στην οµάδα 1ης Βαθµίδας 
της COSMOTE Ελλάδας 47%,
αντίστοιχης τάξης µε την αναλογία
στο σύνολο των εργαζοµένων

∆είκτης Ποσοστό γυναικών Ποσοστό γυναικών Ποσοστό γυναικών
(στο σύνολο) (σε διευθυντικές θέσεις) (σε θέση 1ης βαθµίδας που

αναφέρονται στον Γενικό ∆ιευθυντή)

COSMOTE  Ελλάδας (%) 53 30 47

COSMOTE (%) 52 31 30

2. Υγεία και Ασφάλεια

Α. Εστιάζουµε στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Έχοντας ως προτεραιότητα να προσφέρουµε στους εργαζοµένους µας ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, φροντίζουµε για τη
διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση κανόνων υγείας και ασφάλειας, µε στόχο την προστασία των εργα-
ζοµένων µας. H δέσµευσή µας αυτή αντικατοπτρίζεται στην επίσηµη πολιτική της εταιρείας για την Υγεία και την Ασφάλεια στο
Χώρο Εργασίας.

Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας
Η COSMOTE πιστεύει ότι η Ασφάλεια και η Υγεία κατά την Εργασία του προσωπικού της, 
αποτελεί µια αξία αναπόσπαστη από τη γενικότερη φιλοσοφία της επιχείρησης. 

Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων αποτελεί καθήκον πρώτης προτεραιότητας για τη διοίκηση.

Η COSMOTE στοχεύει στην επίτευξη συνθηκών Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία, οι οποίες θα πληρούν κατ’ ελάχι-
στο τα όρια που θέτει η νοµοθεσία. 

Η COSMOTE υιοθετεί µια προληπτική προσέγγιση σε όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων της, λαµβάνοντας υπόψη τα 
θέµατα της Ασφάλειας και της Υγείας κατά τη λήψη των αποφάσεων, πριν από οποιαδήποτε ενέργεια για την εφαρµογή
των αποφάσεων αυτών. Για το λόγο αυτό, διαβουλεύεται µε το προσωπικό και προωθεί τη συµµετοχή του στα σχετικά
θέµατα. 

Τα στελέχη της διοίκησης οφείλουν να δίνουν πάντοτε το καλό παράδειγµα ασφαλούς συµπεριφοράς και να κάνουν
ορατή σε όλους τους εργαζόµενους την πίστη τους στην πολιτική της COSMOTE για Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία. 

Η COSMOTE δεσµεύεται να παρέχει πληροφόρηση, ενηµέρωση και εκπαίδευση σε όλο το προσωπικό που εργάζεται για
λογαριασµό της, ώστε να είναι σε θέση να συµβάλλει και αυτό, όπως έχει υποχρέωση στο βαθµό που του αναλογεί, στη 
διατήρηση και βελτίωση των συνθηκών Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία.

Μιχάλης Τσαµάζ
Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος COSMOTE

Κατανοµή Εργαζοµένων ανά εταιρεία - COSMOTE (Όµιλος)

Ανθρώπινο ∆υναµικό - COSMOTE (Όµιλος)
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Για το σκοπό αυτό:

Όλες οι λειτουργίες της COSMOTE Ελλάδας είναι πιστοποιηµένες κατά OHSAS 18001 
(Occupational Health & Safety Series – OHSAS 18000) για την Υγεία και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας. 

Εντοπίζουµε εργασιακούς κινδύνους, µέσω Γραπτών Εκτιµήσεων Επαγγελµατικών Κινδύνων (ΕΤΕΚ). 
Οι µελέτες αυτές µας επιτρέπουν να εξαλείψουµε ή να περιορίσουµε τους κινδύνους, λαµβάνοντας τα κατάλληλα µέτρα, 
όπως είναι η εκπαίδευση των εργαζοµένων και η παροχή κατάλληλων Μέσων Ατοµικής Προστασίας.

Όλες οι περιπτώσεις ατυχηµάτων σε χώρους εντός της εταιρείας διερευνώνται εξονυχιστικά και δίνονται οι κατάλληλες 
υποδείξεις-προτάσεις, σύµφωνα µε την εταιρική διαδικασία «Αναφορά Ατυχηµάτων-Συµβάντων». 
Παράλληλα, γνωστοποιούµε τα ατυχήµατα στις αρµόδιες αρχές, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. 

Έχει συσταθεί Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας που συνέρχεται, ανά τρίµηνο, µαζί µε εκπροσώπους της εταιρείας, 
για να συζητηθούν θέµατα που αφορούν σε κινδύνους στο Χώρο Εργασίας. 

Σε όλες τις εγκαταστάσεις υπάρχουν ιατρεία στελεχωµένα µε εξειδικευµένο προσωπικό (Επισκέπτριες Υγείας, Νοσηλεύτριες), 
όπου παρέχονται οι πρώτες βοήθειες και πραγµατοποιούνται επισκέψεις από τους Ιατρούς Εργασίας. 

Β. Παρακολουθούµε στενά την επίδοσή µας

Το αποτέλεσµα των παραπάνω ενεργειών φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα, όπου παρουσιάζονται συνοπτικά τα περιστατικά που
σχετίζονται µε θέµατα Υγείας και Ασφάλειας, τα τελευταία χρόνια:

Eκπαιδεύσεις Υγείας και Ασφάλειας (αριθµός)

Απώλειες σε Απώλειες σε Aριθµός ατυχηµάτων Αριθµός ατυχηµάτων Ποσοστό Σύνολο ηµερών
εργαζοµένους συνεργάτες (απουσία >1 ηµέρας) (απουσία>3 ηµερών) εµπλεκόµενων απουσίας από

εργαζοµένων την εργασία

2006 0 1 11+14 10+10 1,14 115+208

2007 0 0 7+24 4+17 1,42 40+310

2008 0 0 4+12 1+11 0,71 8+131

Σε σχέση µε το 2007, τα εργατικά ατυχήµατα µειώθηκαν από 31 σε 16, ενώ µειώθηκε τόσο ο αριθµός των εργατικών ατυχηµά-
των µέσα στους χώρους εργασίας (από 7 σε 4), όσο και οι µέρες απουσίας λόγω εργατικών ατυχηµάτων από 40 σε 8. Το 75%
των ατυχηµάτων έγιναν εκτός των χώρων εργασίας της COSMOTE και ήταν τροχαία ή παραπάτηµα (κατά την προσέλευση ή
αποχώρηση από την εργασία), ενώ το συνολικό ποσοστό των εργαζόµενων που ενεπλάκησαν σε εργατικό ατύχηµα ήταν 0,71%
του συνόλου. 

Τα στοιχεία αναφέρονται στην COSMOTE Ελλάδας.
Oι πρώτοι αριθµοί αναφέρονται σε ατυχήµατα µέσα σε χώρους εργασίας και οι δεύτεροι σε ατυχήµατα εκτός χώρων εταιρείας (π.χ. τροχαία & πτώσεις στο δρόµο).

0

100

200

300

400

500

600

700

72
58
70

70

142
35

61
103

148

45
122

193

2006 2007 2008

0

100

200

300

400

500

600

700

Υγεία και κινητή τηλεφωνία (αριθµός)

Ασφαλής οδήγηση (αριθµός)

Εναερητών-αναρριχητών (αριθµός)

Πρώτες βοήθειες (αριθµός)

Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (αριθµός)

3. ∆ίκαιη Εργασία
A. Καταδικάζουµε την παιδική, καταναγκαστική και καταχρηστική εργασία

Η εταιρεία µας σέβεται τις διεθνείς αρχές ανθρωπίνων δικαιωµάτων που διακηρύσσονται, µεταξύ άλλων, στη ∆ιεθνή ∆ιακήρυξη
για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα του ΟΗΕ και στις δέκα αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου του ΟΗΕ, το οποίο και έχει
προσυπογράψει. Oι Αρχές που διέπουν τις σχέσεις µας µε τους εργαζοµένους µας συµπεριλαµβάνονται στον Κώδικα
Συµπεριφοράς της εταιρείας, που έχει επικοινωνηθεί σε όλους τους εργαζοµένους. (βλέπε Ενότητα ΙΙ-2Β).

Με βάση τις παραπάνω Αρχές, δεσµευόµαστε ότι δε θα προβούµε σε πρόσληψη εργαζοµένου, που βρίσκεται κάτω του νοµίµου
ορίου ηλικίας για εργασία (όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική νοµοθεσία) και σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να
προσλάβουµε εργαζόµενο που είναι κάτω των δεκαπέντε ετών. 

∆εσµευόµαστε επίσης, ότι δε θα χρησιµοποιήσουµε, ούτε θα παραβλέψουµε τη χρήση ή την επιβολή καταναγκαστικής εργασίας,
σε οποιαδήποτε εγκατάστασή µας. Παράλληλα,  επιδιώκουµε οι συνεργάτες µας να µην απασχολούν άτοµα ηλικίας µικρότερης
από τη νόµιµη ηλικία εργασίας, ούτε να ανέχονται ή να παραβλέπουν τυχόν φυσική ή άλλη παράνοµη παρενόχληση ή
εκµετάλλευση ή τη χρήση καταναγκαστικής εργασίας σε οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις τους.

B. Παρέχουµε ένα αντικειµενικό εργασιακό περιβάλλον

Βασίζουµε τις σχέσεις µε τους εργαζοµένους µας στην αρχή της ίσης µεταχείρισης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να
αναπτύσσονται ανάλογα µε την απόδοσή τους, τις ικανότητες τους και τις ανάγκες της COSMOTE. Η εταιρεία µας δεσµεύεται να
µην κάνει διακρίσεις λόγω φυλής, θρησκεύµατος, χρώµατος, καταγωγής, ηλικίας, ειδικών αναγκών, σεξουαλικού
προσανατολισµού, πολιτικών πεποιθήσεων, φύλου ή οικογενειακής κατάστασης σε οτιδήποτε αφορά την απασχόληση (π.χ.
διάκριση µισθών µε βάση το φύλο). Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, η εταιρεία προχώρησε στη θεσµοθέτηση επίσηµων
∆ιακριτών Ρόλων Επαγγελµατικών Θέσεων (Μοντέλο Οικογενειών Θέσεων Εργασίας). Πιο συγκεκριµένα:

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

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

Οργανώθηκαν 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 εταιρείας (middle management) και 70 τετράωρες παρουσιάσεις για όλους τους εργαζοµένους.

Η εφαρµογή του Μοντέλου Οικογενειών Θέσεων εργασίας ενισχύει ακόµα περισσότερο τη δέσµευση της COSMOTE για την
ανάπτυξη των εργαζοµένων, την ίση µεταχείριση τους και τις ευκαιρίες εξέλιξης, µε βάση τα προσόντα και τις ικανότητες τους. 
Το Μοντέλο αυτό πρόκειται να εφαρµοστεί στις θυγατρικές του Εξωτερικού, µέχρι το 2010. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για µια ακόµα χρονιά, δεν παρουσιάστηκε περιστατικό διάκρισης στο χώρο της COSMOTE. 
Αξίζει επίσης να αναφερθεί, ότι ο Όµιλος ΓΕΡΜΑΝΟΣ συµµετείχε στο Πρόγραµµα της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας για την 
ενίσχυση της Γυναικείας Επαγγελµατικής Απασχόλησης. Το πρόγραµµα, που ονοµάζεται «Στόχοι», απευθύνεται στις γυναίκες 
εργαζόµενες, µε στόχο την ανάπτυξή τους,  την εναρµόνιση της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής τους, αλλά και 
τη βελτίωση της εµπλοκής των εργαζοµένων στη δουλειά και το περιβάλλον εργασίας τους.

Γ. Εκπαιδεύουµε εντατικά τους εργαζοµένους µας

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων της σε θέµατα Υγείας και Ασφάλειας.
Έτσι, µετά το 2007, όπου αφιερώθηκαν πάνω από 3.900 ανθρωποώρες εκπαίδευσης για θέµατα ασφάλειας και ολοκληρώσαµε
το 90% 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, το 2008 έγιναν συνολικά 312 εκπαιδεύσεις, όπου
αφιερώθηκαν πάνω από 2.500 ανθρωποώρες.
Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην εκπαίδευση σε θέµατα ασφαλούς εργασίας των αναρριχητών / εναερητών, όπου έγιναν 
148 εκπαιδεύσεις και αφιερώθηκαν πάνω από 2.000 ανθρωποώρες εκπαίδευσης.
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4. Συνδικαλισµός 
A. Σεβόµαστε το δικαίωµα στον Συνδικαλισµό

Η COSMOTE σέβεται το δικαίωµα των εργαζοµένων της στο
συνδικαλισµό και τη συµµετοχή τους σε εργατικά συνδικάτα και
οργανώσεις. Αποτέλεσµα αυτού είναι η σύσταση και
λειτουργία του Συλλόγου Εργαζοµένων COSMOTE Eλλάδας.
Κάθε χρόνο, η ∆ιοίκηση προσέρχεται σε διαπραγµατεύσεις µε
τoν Σύλλογο για την υπογραφή της ετήσιας Επιχειρησιακής
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, µονοετούς ή διετούς
διάρκειας. Συνολικά, το 70% των εργαζοµένων της COSMOTE
Ελλάδας συµµετέχουν στο συνδικαλιστικό όργανο της
εταιρείας (τον Σύλλογο Εργαζοµένων COSMOTE), η ανάδειξη
του οποίου γίνεται από τους ίδιους τους εργαζοµένους.  

B. Σεβόµαστε το δικαίωµα στην απεργία

Η εταιρεία µας σέβεται το δικαίωµα των εργαζοµένων στην
απεργία. Οι αιτίες των απεργιών και στάσεων εργασίας, στην
πλειοψηφία τους, ήταν άµεσα συνδεδεµένες µε θέµατα που
οφείλονταν σε Πανελλαδικές απεργίες-κινητοποιήσεις
κοινωνικής πολιτικής  (π.χ. ασφαλιστικό), ενώ µεµονωµένες
ήταν οι περιπτώσεις που αφορούσαν εταιρικά ζητήµατα.
Συνολικά, το 2008 πραγµατοποιήθηκαν 10 απεργίες και 2
στάσεις εργασίας: 5 από τις απεργίες αφορούσαν
γενικευµένες απεργίες (εξαγγελίες από Γ.Σ.Ε.Ε.), ενώ οι
υπόλοιπες αφορούσαν τον Όµιλο ΟΤΕ (εξαγγελίες ΟΜΕ -
ΟΤΕ).  

5. Ανάπτυξη Εργαζοµένων

Α. Αξιολογούµε τους εργαζοµένους µας

Σηµαντική για την ανάπτυξη των εργαζοµένων µας είναι και η εφαρµογή του συστήµατος Αξιολόγησης της Απόδοσης. Μέσα από
το σύστηµα αυτό, επισηµαίνονται τα δυνατά σηµεία και τα σηµεία προς ανάπτυξη, ενώ καταγράφονται οι ενέργειες που πρέπει να
υλοποιηθούν για την περαιτέρω επαγγελµατική τους ανάπτυξη. Παράλληλα, η απόδοση των ανθρώπων µας επιβραβεύεται µέσα
από το σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης, καθώς αυτό είναι συνδεδεµένο µε το σύστηµα «bonus». Το 2008, αξιολογήθηκαν
όλοι οι εργαζόµενοι της COSMOTE Ελλάδας που πληρούσαν το κριτήριο σύµφωνα µε την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης της
απόδοσης (διάρκεια εργασίας πάνω από εξάµηνο). 

Β. Προάγουµε τους εργαζοµένους µας

Στην COSMOTE, δίνουµε µεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη των εργαζοµένων µας και για το λόγο αυτό εφαρµόζουµε σχετική
διαδικασία. Σύµφωνα µε αυτή:

H Γενική ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού αξιολογεί τις θέσεις που µπορούν να ανακοινωθούν και να καλυφθούν εσωτερικά. 
Στη συνέχεια ακολουθεί  διαδικασία επιλογής, η οποία περιλαµβάνει σειρά συνεντεύξεων ή και συµµετοχή σε κέντρα 
αξιολόγησης και ανάπτυξης εργαζοµένων (Development Centers), στην οποία συµµετέχουν οι εργαζόµενοι που πληρούν 
τις προδιαγραφές των θέσεων. 
Με στόχο την καθιέρωση σταθερού συστήµατος προαγωγών εκ των έσω, έχουµε δηµιουργήσει κέντρα αξιολόγησης και 
ανάπτυξης εργαζοµένων (Development Centers), στα οποία συµµετέχουν υποψήφιοι για προαγωγή ή µετακίνηση σε 
διαφορετικούς ρόλους µε διευρυµένα καθήκοντα. 

Αποτέλεσµα της πολιτικής αυτής είναι ότι το 2008 το 54% των θέσεων στην COSMOTE Ελλάδας που ανακοινώθηκαν (και το 27%
στο σύνολο της COSMOTE), καλύφθηκαν από εσωτερικούς υποψήφιους, κατά 38,5%, βελτιωµένο σε σχέση µε το 2007. 
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Γ. Εκπαιδεύουµε τους εργαζοµένους µας

Η εταιρεία µας µεριµνά για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση όλων των εργαζοµένων της. Ενδεικτικό της πολιτικής αυτής είναι 
ότι πετυχαίνει την εκπαίδευση, άνω του 50% των ανθρώπων της, έστω και µια φορά µέσα στο έτος. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης
των εργαζοµένων µας, παράλληλα µε την επίτευξη των στρατηγικών µας στόχων, σχεδιάζουµε και υλοποιούµαι ένα ευρύ φάσµα 
εξειδικευµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, µε θεµατολογίες σχετικές µε την τεχνολογία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, την εξυπηρέτηση πελατών κ.τ.λ.

Το 2008 υλοποιήσαµε συνολικά 1.574 εκπαιδευτικά προγράµµατα, που αντιστοιχούν σε πάνω από 295 χιλιάδες ώρες εκπαίδευ-
σης (για τα οποία δαπανήθηκαν συνολικά πάνω από 4,5 εκατ. z), και αναλογούν σε 33 ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο, 
σε σχέση µε 1.457 προγράµµατα, 310 χιλιάδες ώρες και 39 ώρες ανά εργαζόµενο αντίστοιχα για το 2007.

Eκπαίδευση Εργαζοµένων - COSMOTE ( Όµιλος )
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6. Οικειοθελείς Παροχές
Α. Προσφέρουµε πρόσθετες παροχές

Ενεργώντας πέρα από τις διατάξεις του νόµου, η εταιρεία προσφέρει στους εργαζοµένους της ένα εκτεταµένο πρόγραµµα 
οικειοθελών παροχών, που εκτείνεται στους παρακάτω 5 βασικούς τοµείς:

Ασφάλεια – Ιατροφαρµακευτική Περίθαλψη

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.

Προϊόντα Κινητής Τηλεφωνίας

Παροχή εταιρικού κινητού τηλεφώνου σε όλους 
τους εργαζοµένους και προνοµιακές χρεώσεις.

Παροχή έκπτωσης σε εταιρικά προϊόντα στα ιδιόκτητα 
καταστήµατα της COSMOTE.

Παροχή έκπτωσης για αναβάθµιση συσκευής εταιρικού 
κινητού τηλεφώνου, το ύψος της οποίας διαφοροποιείται 
ανάλογα µε το επίπεδο κάθε εργαζοµένου.

∆ιάθεση προνοµίων για τους εργαζοµένους της εταιρείας 
(όπως η δυνατότητα µόνιµης έκπτωσης στο λογαριασµό 
του κινητού), µέσω της COSMOTE EUROBANK VISA.

Aγορές

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

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

Οικογένεια

Επιδότηση του κόστους χρήσης βρεφονηπιακού σταθµού 
έως 260 € µηνιαίως, για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας 
και µέχρι αυτό να ενταχθεί στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.

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 αδείας, σε περιπτώσεις 
όπου υπάρχει ειδική ανάγκη.

Οµαδικότητα-Αθλητισµός

Προγράµµατα κινήτρων για την ανάδειξη και την 
επιβράβευση των καλύτερων εργαζοµένων οµάδων 
πωλητών καταστηµάτων και εξυπηρέτησης πελατών 
(ποσοστό περίπου 23% επί του συνόλου των εργαζοµένων).

Προγράµµατα κινήτρων πωλητών καταστηµάτων για 
προωθητικές ενέργειες που υλοποιούµε (ποσοστό 10% 
επί του συνόλου των εργαζοµένων).

∆ιοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων (εσωτερικό πρωτά-
θληµα ποδοσφαίρου 5X5, 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 αθλητι-
κές δραστηριότητες. 

Σύσταση και συµµετοχή οµάδας µπάσκετ COSMOTE 
σε εξωτερικό Πρωτάθληµα Μπάσκετ.

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η βασική αυτή φιλοσοφία ακολουθείται
σε όλες τις θυγατρικές µας, µε τα προγράµµατα φυσικά να
ποικίλλουν ανάλογα µε την κάθε αγορά. 

Στον Όµιλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ, για παράδειγµα, η εταιρεία έχει δηµι-
ουργήσει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα επαγγελµατικού
προσανατολισµού για τα παιδιά των εργαζοµένων του Οµίλου,
που διανύουν την τελευταία τάξη του Λυκείου (Γ’ Λυκείου). 
Μέσα από εξειδικευµένα ΤΕΣΤ προσωπικότητας, δεξιοτήτων
και ειδικών ενδιαφερόντων, τα παιδιά των εργαζοµένων έχουν
τη δυνατότητα να επιλέξουν την κατεύθυνση που τους ενδια-
φέρει, είτε σε επίπεδο φοίτησης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) είτε σε επίπεδο κα-
τεύθυνσης επαγγέλµατος που θα ήθελαν να ακολουθήσουν. 
Το πρόγραµµα, διάρκειας 1 ηµέρας, πραγµατοποιείται από 
ειδική εταιρεία Παιδαγωγών-Συµβούλων. 

7. Ικανοποίηση Εργαζοµένων
Α. Eνηµερώνουµε συστηµατικά τους εργαζοµένους µας

Η συστηµατική ενηµέρωση και η αµφίδροµη επικοινωνία συµβάλλουν στην δηµιουργία ενιαίας εταιρικής κουλτούρας. ‘
Έτσι, από το 2005, έχουµε εδραιώσει τον συστηµατικό διάλογο µε τους εργαζοµένους, µέσω διαφόρων µέσων: εσωτερικό δια-
δίκτυο (Intranet) εξατοµικευµένη ηλεκτρονική ενηµέρωση (e-mails), για εταιρικά και άλλα θέµατα Web2sms, γραπτά
µηνύµατα στο εταιρικό κινητό όλων των εργαζοµένων αποστολή ενηµερωτικού υλικού µέσω αλληλογραφίας τριµηνιαίο
περιοδικό «Στον COSMO µας». 
Aξίζει να σηµειωθεί ότι το 2008, για περιβαλλοντικούς λόγους, o Aπολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότητας αναρτήθηκε στο Intranet
και ενθαρρύναµε τους εργαζοµένους να τον διαβάσουν σε ηλεκτρονική µορφή.  Παράλληλα, δίνοντας µεγάλη σηµασία στην
ανάπτυξη µιας κοινής αντίληψης και της ενεργούς συµµετοχής των εργαζοµένων µας στο πρόγραµµα Εταιρικής Υπευθυνότητας,
πραγµατοποιούµε εκτεταµένες ενηµερώσεις στους νεοπροσλαµβανοµένους, ενώ έχουν καθιερωθεί τακτικές ενηµερώσεις στο
σύνολο των εργαζοµένων, µε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. 
Παράδειγµα αποτελεί η επιτυχηµένη επικοινωνία του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης µε την ενεργό 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.

Β. Παρακολουθούµε το βαθµό ικανοποίησης των εργαζοµένων µας

Στην COSMOTE αποτυπώνουµε και αναλύουµε µε τρόπο συστηµατικό την άποψη των εργαζοµένων για το εργασιακό περιβάλ-
λον, 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. Το 2006 πραγµατοποιήσαµε στην CΟSMOTE Ελλάδας έρευνα ικανοποίησης
εργαζοµένων και βάσει των αποτελεσµάτων, προχωρήσαµε σε διορθωτικές ενέργειες, σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο.
Έτσι, την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του 2007, παρουσιάστηκαν στο σύνολο των εργαζοµένων µας τα αποτελέσµατα της έρευνας
ικανοποίησης εργαζοµένων. 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)
Επικοινωνία, ενηµέρωση και ευθυγράµµιση µε εταιρικούς στόχους
Περιορισµός της περιττής γραφειοκρατίας και απλοποίηση διαδικασιών
Έµφαση στη συνεργασία µεταξύ µονάδων.

8. Στόχοι 2008 και 2009

Ενίσχυση της συνείδησης
όλων των εργαζοµένων
σε θέµατα που αφορούν
Ασφάλεια & Υγεία.

Βλέπε Ενότητα V-2Γ
Να συνεχίσουµε την υλοποίηση 
προγράµµατος εκπαίδευσης όλων των 
εναερητών/αναρριχητών.

∆εσµευτήκαµε 
(το 2008)

Yλοποιήσαµε
(το 2008)

Ποσοστό
Προόδου

Στόχος
Ηµ/νία

100%

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

Να εφαρµόσουµε Μοντέλο Οικογενειών 
Θέσεων Εργασίας και στις θυγατρικές 
του εξωτερικού.
Να επεκτείνουµε και να εφαρµόσουµε
τις διαδροµές καριέρας σε όλες τις λειτουργίες.

Βλέπε Ενότητα V-3Β 2009

2010

75%

Στοχεύουµε
(το 2009)

Ενίσχυση της συνείδησης
όλων των εργαζοµένων
σε θέµατα Εταιρικής
Υπευθυνότητας.

Βλέπε Ενότητα V-7Α 2009

2009

2009

100% Να υλοποιήσουµε σχετικά 
εκπαιδευτικά προγράµµατα.
Nα διεξάγουµε έρευνα ικανοποίησης 
εργαζοµένων.
Nα διεξάγουµε έρευνα Εταιρικής 
Υπευθυνότητας των εργαζοµένων.
Να επεκτείνουµε το σύστηµα Αξιολόγησης 
της Απόδοσης και Ανάπτυξης των 
εργαζοµένων, στις θυγατρικές µας εταιρείες.

2009

2009

Ρουµανία
Βουλγαρία

Αλβανία

Οι νικητές µε το κύπελο του εσωτερικού 
πρωταθλήµατος tennis

Οι νικητές του εσωτερικού πρωταθλήµατος 5χ5
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µε λίγα λόγια...

Η φιλοσοφία µας
Στην COSMOTE, το µέγεθός µας και ο αυξανόµενος
αριθµός των πελατών µας, οδηγούν σε µία ανάλογη αύ-
ξηση της ευθύνης που µας αναλογεί για την υπεύθυνη
ανάπτυξη της Αγοράς (συµπεριλαµβανοµένης της αλυσί-
δας πωλήσεων και αγορών µας), της υπεύθυνης εσωτε-
ρικής µας λειτουργίας και της διαφανούς ενηµέρωσης
των χρηστών των υπηρεσιών µας. 

Πού στοχεύουµε;
Να ακολουθούµε έναν τρόπο διοίκησης που να διέπεται
από κανόνες διαφάνειας και ηθικής και παράλληλα να 
συµβάλλουµε στην υπεύθυνη λειτουργία των Αγορών όπου
δραστηριοποιούµαστε.

Τι πετύχαµε το 2008: 
Από τα 9 µέλη του ∆.Σ. της εταιρείας, τα 2 είναι 
ανεξάρτητα και τα 7 µη εκτελεστικά.

Εκδίδουµε 9 έντυπα ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης 
των πολιτών.

Ενηµερώσαµε πάνω από 370.000 πολίτες για την 
ασφαλή χρήση του ∆ιαδικτύου, µέσω διανοµής 
φυλλαδίων, ενώ πάνω από 1,8 εκατοµµύρια έλαβαν 
γνώση για την ύπαρξη των οδηγιών.

Ενηµερώσαµε πάνω από 6 εκατοµµύρια πολίτες για 
τη σηµασία της ανακύκλωσης κινητών, µέσω 
τηλεοπτικής καµπάνιας.

Υιοθετήσαµε Κώδικα ∆εοντολογίας Προµηθευτών 
της εταιρείας.

Βελτιώσαµε την ικανοποίηση εξυπηρέτησης των 
πελατών µας, στα τηλεφωνικά κέντρα και καταστήµατα 
κατά 10% και 16% αντίστοιχα, σε σχέση µε το 2006.

9
20

έντυπα ενηµέρωσης κοινού

εκατοµµύρια πελάτες 

µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου

δισεκατοµµύρια ευρώ κύκλος εργασιών  

9
3,2

Πώς µπορούµε να επηρεάσουµε θετικά
τις αγορές στις οποίες λειτουργούµε;VI

η αγορά
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1. Εταιρική ∆ιακυβέρνηση

Α. Λειτουργούµε µε βάση βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

Το ανώτατο όργανο διοίκησης της εταιρείας µας, αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε εταιρικό ζήτηµα, σύµφωνα 
µε τον Κ.Ν. 2190/20 περί ανωνύµων εταιρειών, είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων (Γ.Σ.). 
Όπως περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) είναι αρµόδιο 
να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέµα αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση και τη διάθεση της περιουσίας της, 
και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της. 

To ∆.Σ. αποτελείται από εννέα (9) µέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων.

Η αµοιβή και οι τυχόν λοιπές αποζηµιώσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται 
σύµφωνα µε τον Κ.Ν. 2190/1920. 

Το ∆.Σ. πλαισιώνεται και υποστηρίζεται στη λειτουργία του από την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Αµοιβών 
& ∆ιορισµού Ανωτάτων Στελεχών.

Γ. Eφαρµόζουµε διαδικασίες για την υπεύθυνη εσωτερική λειτουργία 
και την αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων

Θέλοντας η καθηµερινή µας πρακτική να διαφυλάσσει τα συµφέροντα των µετόχων µας και παράλληλα την υπεύθυνη εσωτε-
ρική λειτουργία µας, έχουµε υιοθετήσει κώδικες, κανονισµούς και πολιτικές που επικοινωνούνται και εφαρµόζονται από όλους
τους εργαζοµένους, στελέχη και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για να αποφεύγεται η σύγκρουση συµφερόντων, µεταξύ
εκτελεστικών µελών και µετόχων. 
Ειδικότερα, έχουµε εφαρµόσει διάφορες πρακτικές που περιλαµβάνουν:

Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας.

Κώδικα Συµπεριφοράς (βλέπε ενότητα ΙI-2Β).

Εσωτερικό Κανονισµό Προσωπικού και Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.

Κώδικα ∆εοντολογίας Προµηθευτών (βλέπε ενότητα VI-4A).

Πολιτική κατά της ∆ωροδοκίας. 
Η πολιτική περιγράφει τους κανόνες τόσο της αποδοχής δώρων από εργαζόµενους της εταιρείας
όσο και της παροχής δώρων προς συνεργάτες.

Πολιτική αποδοχής επιχειρηµατικών δώρων.
Η εταιρεία διενεργεί κληρώσεις 2 φορές το χρόνο, στις οποίες συµµετέχουν όλοι οι εργαζόµενοι (µέχρι και το ιεραρχικό 
επίπεδο του Προϊσταµένου τµήµατος), για τα δώρα εκείνα που προσφέρθηκαν σε εργαζοµένους και µέλη του ∆.Σ., 
που δεν είναι αποδεκτά σύµφωνα µε τη σχετική Πολιτική της εταιρείας.

Η Επιτροπή Αµοιβών και ∆ιορισµού Ανωτάτων Στελεχών, απαρτίζεται από 3 µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(από τα οποία τα δύο είναι και ανεξάρτητα). Στην Επιτροπή µετέχουν επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
και ο Γενικός ∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού. Αντικείµενο της Επιτροπής Αµοιβών και ∆ιορισµού Ανωτάτων Στελεχών είναι η
προετοιµασία και υποβολή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτάσεων αναφορικά µε την πολιτική αµοιβών της Εταιρείας, καθώς και η
έγκριση της τοποθέτησης των Γενικών ∆ιευθυντών της Εταιρείας κατόπιν εισήγησης του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.

Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από 4 µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (από τα οποία τα δύο είναι και 
ανεξάρτητα). Υποστηρίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εποπτεύοντας τη συµµόρφωση της εταιρείας µε τους ισχύοντες νόµους 
και κανονισµούς, την πληρότητα και την ορθότητα των οικονοµικών καταστάσεων που δηµοσιεύει, την αποτελεσµατικότητα των
συστηµάτων ελέγχου της εταιρείας, την ανεξαρτησία και τα προσόντα των εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και τη ∆ιεύθυνση 
Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας. Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου προβαίνουν ετησίως σε αξιολόγηση του έργου της 
και παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που την αξιολογεί.

B. Ελέγχουµε την εσωτερική µας λειτουργία 

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, κατά τον έλεγχο δραστηριοτήτων και µονάδων της εταιρείας, προβαίνει σε αξιολόγηση των
κινδύνων που µπορεί να την επηρεάσουν την εταιρεία (και έµµεσα τους κοινωνικούς της εταίρους). Σύµφωνα µε τα αποτελέ-
σµατα της αξιολόγησης, η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εξετάζει την ύπαρξη και την τήρηση σηµείων ελέγχου για την απο-
τροπή ή τον έγκαιρο εντοπισµό σχετικών περιστατικών, όπως πολιτικές αντιµετώπισης δωροδοκίας, αποδοχής επιχειρηµατικών
δώρων, αναφοράς περιστατικών (βλέπε ενότητα VI-1Γ).

Η ίδια πρακτική ακολουθείται και στις θυγατρικές µας εταιρείες, όπου τα τοπικά τµήµατα Εσωτερικού Ελέγχου πραγµατοποιούν
αντίστοιχους ελέγχους. Επίσης, κατά τον ετήσιο έλεγχο συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία Sarbanes-Oxley, εξετάζει και ανασκοπεί
τα σηµεία ελέγχου που έχει θεσπίσει η διοίκηση και που σχετίζονται µε τη λειτουργία της εταιρείας συνολικά. 

Όνοµα Εκτελεστικό Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Επιτροπή Ελέγχου  Επιτροπή Αµοιβών
Μέλος Μέλος Μέλος (4 µέλη) (3 µέλη)

Βουρλούµης Παναγής Πρόεδρος ∆.Σ. 
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Αποστολίδης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος ∆.Σ Πρόεδρος

Τσαµάζ Μιχάλης Αναπληρωτής
∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ιωαννίδης Γεώργιος

Οικονόµου Χρήστος

Αϊβάζης Ιορδάνης

∆εσπότου Έλλη-Μαρία 

Μαυράκης Γεώργιος 

Βεζανής Ιωάννης

∆ιαδικασία Αναφορών «Whistle blowing»

Η εταιρεία έχει θεσµοθετήσει στην COSMOTE Ελλάδας, αλλά και σε όλες τις θυγατρικές εταιρείες: 
Πολιτική αναφορών-καταγγελιών για θέµατα λογιστικά ή λογιστικών και οικονοµικών ελέγχων.
Πολιτική αναφορών για παράβαση του Κώδικα Συµπεριφοράς (βλέπε ενότητα ΙI-2Β).

Στο πλαίσιο των Πολιτικών αυτών, κάθε εργαζόµενος µπορεί ανώνυµα ή επώνυµα να ανα-
φέρει στην Επιτροπή Ελέγχου τα σχετικά θέµατα ηθικής τάξης που τυχόν υποπίπτουν στην
αντίληψή του, είτε εγγράφως µε επιστολή σε ταχυδροµική διεύθυνση, είτε ηλεκτρονικά σε
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (whistleblowing@cosmote.gr). 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι:
Οι εργαζόµενοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν υπόδειγµα εντύπου αναφοράς, 
που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

Οι αναφορές παραλαµβάνονται για λογαριασµό της Επιτροπής Ελέγχου 
από τον ∆ιευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου. 

Στις Πολιτικές ορίζεται ξεκάθαρα ότι η COSMOTE δεν επιτρέπει οποιαδήποτε πράξη αντι-
ποίνων από τη διοίκηση ή άλλα όργανα της Εταιρείας, άµεσα ή έµµεσα, κατά οποιουδήποτε
προσώπου που, µε καλή πίστη, προβαίνει σε αναφορά ή εκφράζει προβληµατισµό 
ή παράπονο σχετικά µε θέµατα παραβάσεων του Κώδικα Συµπεριφοράς
ή θέµατα λογιστικά ή λογιστικών και οικονοµικών ελέγχων.

whistleblowing@cosmote.gr

Καλή 
Πρακτική
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2. Hθικός Ανταγωνισµός 

Α. Συµµορφωνόµαστε µε τους κανόνες ανταγωνισµού

Oι εταιρείες της COSMOTE, στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται, συµµορφώνονται µε τις επιταγές του θεσµικού πλαι-
σίου περί ελεύθερου ανταγωνισµού (εθνικού και κοινοτικού). Eιδικά στην Ελλάδα, η εταιρεία ανέπτυξε σχετική Πολιτική, αφενός
για να ενηµερωθούν οι εργαζόµενοι για τη σηµασία της συµµόρφωσης µίας εταιρείας µε τους κανόνες του ανταγωνισµού και
αφετέρου για να θέσει τις κατευθυντήριες γραµµές της συµπεριφοράς που θα είναι σύµφωνη µε τους εν λόγω κανόνες. 

Η Πολιτική αυτή είναι προσβάσιµη για τους εργαζοµένους µέσα από το εταιρικό intranet.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η COSMOTE Ελλάδας προσέφυγε στις αρµόδιες δικαστικές αρχές για πρόστιµο ύψους 1 εκατ. Ευρώ που
επέβαλε το 2005 η ΕΕΤΤ στην εταιρεία (καθώς και σε άλλες δύο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα), για εναρµονισµένη
πρακτική κατά παράβαση του δικαίου περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού. Με την αρ. 27/2008 απόφαση του ∆ιοικητι-
κού Εφετείου Αθηνών, έγινε δεκτή η Προσφυγή της COSMOTE και ακυρώθηκε η ως άνω απόφαση της ΕΕΤΤ, καθώς κρίθηκε ότι
εσφαλµένα είχε διαπιστώσει πως η εταιρεία προέβη εν προκειµένω σε παράνοµη εναρµονισµένη πρακτική. 

Β. Συνεισφέρουµε στη βελτίωση της αγοράς

Η συνεργασία των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, στο πλαίσιο πάντα των επίσηµων αρχών και νόµων του κράτους, 
µπορεί να αποβεί θετική για τους καταναλωτές, την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και την ασφαλή
χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Παραδείγµατα αποτελούν: 

Η ενεργός συµµετοχή µας στις διαβουλεύσεις που πραγ-
µατοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, υπό την αιγίδα της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, για τη σύνταξη του Ευρωπαϊκού
Μνηµονίου σχετικά µε την ασφαλέστερη χρήση του κινη-
τού από παιδιά και εφήβους. Η COSMOTE ήταν η πρώτη
ελληνική εταιρεία που υπέγραψε το Μνηµόνιο, το Φεβρουά-
ριο του 2007, ανάµεσα σε ακόµη 15 ευρωπαϊκές εταιρίες κι-
νητής 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 περιεχοµέ-
νου, η αντιµετώπιση του παράνοµου περιεχοµένου σε προ-
ϊόντα και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ή/και στο ∆ιαδίκτυο.

Η συνεργασία µε τους υπόλοιπους παρόχους κινητής 
τηλεφωνίας στην Ελλάδα στη διαµόρφωση ενός σχεδίου 
«Κοινού Κώδικα ∆εοντολογίας για τις υπηρεσίες προστι-
θέµενης αξίας µέσω κινητών τηλεφώνων και την προστα-
σία των ανήλικων χρηστών». Στόχος αυτής της διαδικασίας
αυτορρύθµισης του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας είναι οι
ανήλικοι χρήστες να απολαµβάνουν ένα κοινό επίπεδο προ-
στασίας, όπως συµβαίνει ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η ίδρυση µέσα στο 2008 της αστικής µη κερδοσκοπικής
εταιρείας µε την επωνυµία «Ένωση Εταιρειών Κινητής Τη-
λεφωνίας», µετά τη σχετική έγκριση της ΕΕΤΤ. Ο σκοπός
της «Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας» συνίσταται
στη συµβουλευτική παρέµβαση στη ρυθµιστική διαδικασία,
στη συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων σε νοµοπαρασκευα-
στικές ή τεχνικές επιτροπές σε διεθνές, ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο και στη συνεργασία µε φορείς και ενώσεις
άλλων χωρών, στο πλαίσιο διµερούς ή πολυµερούς συνερ-
γασίας. Στόχος της είναι ο συλλογικός εκσυγχρονισµός και
η ανάπτυξη του κλάδου. Προς επίτευξη του καταστατικού
της σκοπού επιδιώκει ιδιαίτερα την ενηµέρωση των µελών
της, την παρακολούθηση ζητηµάτων συλλογικού ενδιαφέ-
ροντος, τη διαµόρφωση θέσεως επί αυτών και την εκπρο-
σώπηση και προώθηση των θέσεων των µελών της, τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

3. Υπεύθυνο Marketing

A. Eφαρµόζουµε πρακτικές Υπεύθυνου Marketing

Ό,τι εφαρµόζει η εταιρεία µας γίνεται µε γνώµονα τις ανάγκες του συνδροµητή και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της
καθηµερινότητας του καθενός από τους ανθρώπους µας, οι οποίοι επίσης είναι χρήστες και χρησιµοποιούν το κινητό τους
τηλέφωνο. Η εταιρεία µας λοιπόν δεν θα µπορούσε να µείνει αδιάφορη στις ανάγκες των πελατών της, αλλά αντίθετα τις
βλέπει µέσα από τα δικά τους µάτια, συµβολικά κάτω από το σύνθηµα….

Από την αρχή της λειτουργίας µας, η COSMOTE έχει υιοθετήσει ένα απλό, ξεκάθαρο, φιλικό και προσιτό ύφος στην επικοινωνία
µε τους πελάτες της. 

Σε θέµατα επικοινωνιακού υλικού διασφαλίζει ότι αυτό είναι νόµιµο, πρέπον, δίκαιο, ειλικρινές, ανταποκρίνεται 
στην πραγµατικότητα και σέβεται τη διαφορετικότητα των ανθρώπων σε επίπεδο ηλικίας, γένους, φυλής, θρησκεύµατος 
και φυσικής ή διανοητικής ικανότητας. 

Για τη διασφάλιση των παραπάνω, η διεύθυνση Μarketing της εταιρείας πραγµατοποιεί ελέγχους των διαφηµιστικών 
µηνυµάτων πριν την επικοινωνία τους.

Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι, ότι µέσα στο 2008 δεν επιβλήθηκε κανένα σχετικό πρόστιµο από τις αρµόδιες αρχές.

B. Εφαρµόζουµε πρακτικές διαφανούς τιµολόγησης 

Σε θέµατα τιµών και χρεώσεων, επικοινωνούµε µε σαφήνεια και διαφάνεια και παρέχουµε κάθε φορά την απαραίτητη
πληροφόρηση, ώστε οι πελάτες µας να έχουν αντικειµενική και διαφανή ενηµέρωση. Σαν παράδειγµα, αναφέρονται:

Υπηρεσία Ενηµέρωσης 
Χρήσης
Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται αυτό-
µατα και δωρεάν στους οικιακούς συν-
δροµητές συµβολαίου µε
προπληρωµένο χρόνο οµιλίας. 
Παρέχει ενηµέρωση στον έντυπο και
ηλεκτρονικό λογαριασµό, σχετικά µε
την κατανάλωση του πακέτου δωρεάν
χρόνου οµιλίας του οικονοµικού προ-
γράµµατος.

Αναβάθµιση της υπηρεσίας επέκτα-
σης υπολοίπου
Με την αναβαθµισµένη υπηρεσία επέ-
κτασης υπολοίπου, ο συνδροµητής,
ακόµα και όταν έχει µηδενικό υπόλοιπο,
µπορεί, καλώντας έναν 4ψήφιο αριθµό,
να επεκτείνει τον χρόνο οµιλίας του.

Ανάπτυξη των υπηρεσιών 
περιαγωγής
Με σειρά µέτρων που λάβαµε, όπως 
η διεύρυνση και η επέκταση των συµ-
φωνιών Περιαγωγής µε κάλυψη σε 
170 χώρες, η ενίσχυση της κάλυψης για
τους πελάτες data και καρτοκινητής µε
ξεκάθαρες και προσιτές χρεώσεις, 
η περαιτέρω µείωση των τιµών για ει-
σερχόµενες και εξερχόµενες κλήσεις,
συµβάλλουµε στη βελτιστοποίηση της
σχέσης ποιότητας / τιµής  των παρεχο-
µένων υπηρεσιών µας.

Μετρητής χρήσης 
για Internet On the Go
Μέσω της εφαρµογής “Internet On the
Go Connect Manager” δίνουµε τη δυ-
νατότητα σε όλους τους πελάτες των
προγραµµάτων Internet On the Go να
βλέπουν στον υπολογιστή τους, σε
πραγµατικό χρόνο, την παραγόµενη 
κίνηση (GPRS Traffic), κατά τη διάρκεια
της πλοήγησής τους στο internet και να
ορίζουν ανώτατα όρια κίνησης (που αν
τα ξεπεράσουν ενηµερώνονται αυτό-
µατα από την εφαρµογή). Τέλος, 
οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να
δουν και ιστορικά στοιχεία της παραγό-
µενης κίνησης σε επίπεδο ηµέρας,
εβδοµάδας ή και συγκεκριµένων 
χρονικών περιόδων, που καθορίζονται
από τους ίδιους. 
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Γ. Προστατεύουµε τους ανήλικους χρήστες των υπηρεσιών µας 

Η χρήση των κινητών τηλεφώνων διευρύνεται συνεχώς, σε όλο και νεαρότερες ηλικιακές οµάδες, γεγονός που απαιτεί τη συ-
νεχή ενηµέρωση και αφύπνιση των γονέων, που 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, µε την πεποίθηση ότι η πρόληψη και η σωστή ενηµέρωση µπορούν να διασφαλίσουν την
ορθή χρήση, έχουµε αναπτύξει µια πολύπλευρη στρατηγική για το θέµα της ασφαλούς χρήσης των υπηρεσιών µας. 
Η στρατηγική αυτή εστιάζει στους παρακάτω τοµείς:

Συµµετοχή στις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Αυτορρύθµισης-Aυτοδέσµευσης.
Ανάπτυξη Υπηρεσιών Γονικού Ελέγχου Πρόσβασης, σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά ∆εδοµένα.
Συνεργασία µε έγκριτους Φορείς.
Εκπαίδευση και ενηµέρωση στο εσωτερικό της εταιρείας.
Ενηµέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού. 

Πρωτοβουλίες Αυτορρύθµισης-Aυτοδέσµευσης

Πρωτοβουλίες Αυτορρύθµισης-Aυτοδέσµευσης: Στόχος της διαδικασίας αυτορρύθµισης του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας
και της εταιρείας µας είναι οι ανήλικοι χρήστες να απολαµβάνουν ένα κοινό επίπεδο προστασίας, όπως συµβαίνει ήδη σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, η εταιρεία µας:

Από το 2007 συµµετέχει στο Ευρωπαϊκό Μνηµόνιο σχετικά µε την ασφαλέστερη χρήση του κινητού από παιδιά και εφήβους 
(σε συνεργασία µε Ευρωπαϊκές εταιρίες κινητής τηλεφωνίας).

Συνεργάστηκε µε τους υπόλοιπους παρόχους κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, στη διαµόρφωση ενός σχεδίου 
«Κοινού Κώδικα ∆εοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας µέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία 
των ανήλικων χρηστών». Ο Κώδικας, µέσα στο 2008, προσαρµόστηκε σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Υπηρεσίες 
Γονικού Ελέγχου 
Πρόσβασης

Συνεργασία 
µε έγκριτους Φορείς 
(MKO-Aκαδηµαϊκή Κοινότητα)

Γνώση 
στο εσωτερικό 
της εταιρείας

Υπηρεσίες για Γονείς

Υπηρεσίες Γονικού Ελέγχου
Η εταιρεία µας ανέπτυξε σειρά υπηρεσιών µέσω των οποίων
οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την πρόσβαση
των παιδιών τους σε υπηρεσίες που απευθύνονται αποκλει-
στικά σε ενήλικες. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία µας έχει
απλοποιήσει τη διαδικασία εγγραφής στις υπηρεσίες αυτές
(όπως περιγράφεται παραπάνω), ενώ έχει εκδώσει και σχε-
τικό ενηµερωτικό υλικό, το οποίο διανέµεται σε όλα τα κατα-
στήµατα και χώρες που διατίθενται οι σχετικές υπηρεσίες
(βλέπε ενότητα VI-5Α).

COSMOTE Μy View
Οι κατηγορίες Erotic Zone και
Chat στο µενού «Ψυχαγωγία»

απευθύνονται επίσης µόνο σε
ενήλικους χρήστες που αποδέχον-
ται τους όρους χρήσης των υπηρε-

σιών αυτών. 
Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να κλει-
δώσουν την πρόσβαση στο περιεχόµενο αυτό. 
Στην περίπτωση του Erotic Zone, αυτό µπορεί να πραγµατο-
ποιηθεί 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 απλά µέσω κλήσης
στην Εξυπηρέτηση Πελατών.

Υπηρεσίες Kλήσεων 
Οι γονείς, εφόσον το επιθυµούν, µπορούν να ελέγχουν τις
κλήσεις των παιδιών τους προς τηλεφωνικούς αριθµούς 
υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. Συγκεκριµένα, παρέχουµε
δωρεάν την υπηρεσία φραγής κλήσεων προς υπηρεσίες
προστιθέµενης αξίας, µέσω κλήσης σε δεκαψήφιους αριθ-
µούς της µορφής 901 και 909 (αποκλειστικά για ενήλικες). 
Ο πελάτης, απλά καλώντας το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών
COSMOTE στο 1212, το 1313 ή το 1200, µπορεί να ζητήσει
φραγή για όλα τα νούµερα 901 και 909. 

Υπηρεσίες Chat
Αναπτύξαµε σύστηµα «Bad Words list», το οποίο εφαρµόζεται
στην υπηρεσία Chat της COSMOTE µέσω WAP/SMS, 
αποκλείοντας τη δυνατότητα χρησιµοποίησης καθορισµένων
ανάρµοστων λέξεων στο Chat Room. Παράλληλα, η εταιρεία
διατηρεί το δικαίωµα να απαγορεύσει τη χρήση του Chat 
σε άτοµα που παραβαίνουν βασικούς κανόνες καλής 
συµπεριφοράς.

Aξίζει να σηµειωθεί ότι η COSMOTE Ρουµανίας, επίσης 
προσφέρει υπηρεσίες Γονικού Ελέγχου για τις υπηρεσίες 
i-mode Erotic και Chat & Date, απλά καλώντας το κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών. 

Συνεργασία µε έγκριτους Φορείς
Η εταιρεία µας συνεργάζεται µε Φορείς, στόχος των οποίων
είναι να αφυπνίσει όλους τους Έλληνες και να τους ενηµερώ-
σει για τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να προστα-
τευθούν, αλλά και να προστατεύσουν αποτελεσµατικά τα
παιδιά τους από τους κινδύνους που εγκυµονούν από τη µη
ορθή χρήση των διαδραστικών τεχνολογιών, όπως είναι το
διαδίκτυο ή το κινητό τηλέφωνο.  

Για το λόγο αυτό στηρίζει ως Χρυσός Χορηγός το έργο του
Ελληνικού Κόµβου Ασφαλούς ∆ιαδικτύου, η εκστρατεία επα-
γρύπνησης και ενηµέρωσης του οποίου υλοποιείται υπό την
αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προγράµµατος
πλαισίου Safer Internet Plus. 

www.saferinternet.gr

Καλή 
Πρακτική

Ενηµέρωση - Εκπαίδευση Κοινού

Αυτορρύθµιση - Αυτοδέσµευση
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Ευαισθητοποίηση Κοινού και Εργαζοµένων

Η εταιρεία µας µέσα από ένα συστηµατικό πλάνο επικοινωνίας ενηµερώνει και ευαισθητοποιεί τους εργαζοµένους της COS-
MOTE, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και το ευρύ κοινό, τόσο µέσα από το δίκτυο των καταστηµάτων της όσο και
µέσα από στοχευµένες ενέργειες επικοινωνίας. 
Στο πλαίσιο αυτό: 

Προχώρησε σε 14 εθνικές και πάνω από 140 τοπικές καταχωρίσεις σε εφηµερίδες.
Πάνω από 150 άρθρα γράφτηκαν σχετικά µε τις δραστηριότητες της εταιρείας µας σε εθνικές και τοπικές εφηµερίδες.
Ενηµερώνει το κοινό, διανέµοντας τρία ειδικά έντυπα, σε ολόκληρο το εµπορικό της δίκτυο (σε 454 σηµεία διανοµής), 
µε το µήνυµα «όταν έχεις τη γνώση, έχεις τον κόσµο στα χέρια σου».

Υπολογίζεται ότι µέσα σε ένα χρόνο περισσότερο από 370.000 πολίτες ενηµερώθηκαν µέσω των φυλλαδίων  που µοιράστη-
καν, ενώ πάνω από 1,8 εκατοµµύρια συµπολίτες µας έλαβαν γνώση για την ύπαρξη των οδηγιών. 

Aξίζει να σηµειωθεί ότι τόσο η COSMOTE Ρουµανίας όσο και η GLOBUL Βουλγαρίας έχουν επίσης υπογράψει το Ευρωπαϊκό
Μνηµόνιο για την Ασφαλέστερη Χρήση του ∆ιαδικτύου. 

4. Υπεύθυνες Προµήθειες
Α. Επηρεάζουµε την αλυσίδα Προµηθευτών µας

Oι Αρχές που διέπουν τις σχέσεις µας µε τους Προµηθευτές µας συµπεριλαµβάνονται στον Κώδικα Συµπεριφοράς της 
εταιρείας, που έχει επικοινωνηθεί σε όλους τους εργαζοµένους (βλέπε Ενότητα ΙΙ-2Β). Στο πλαίσιο αυτό:

Η εταιρεία µας συµπεριφέρεται στους συνεργάτες και τους προµηθευτές της µε σεβασµό και διαφάνεια σε όλες τις χώρες 
στις οποίες δραστηριοποιείται. 
∆ίνει ίσες ευκαιρίες σε πιθανούς προµηθευτές να αποκτήσουν επαγγελµατική σχέση µε την COSMOTE, επιλέγοντάς τους 
µε αντικειµενικά κριτήρια.  

Aναγνωρίζοντας παράλληλα, ότι η υπεύθυνη λειτουργία µας µπορεί να επηρεαστεί από τις δραστηριότητες των προµηθευτών
µας, αλλά και ότι λόγω του µεγέθους µας έχουµε ηθική υποχρέωση να επηρεάζουµε θετικά την αλυσίδα αγορών µας στη διά-
δοση αρχών Εταιρικής Υπευθυνότητας, προχωρήσαµε  στη δηµιουργία Κώδικα ∆εοντολογίας Προµηθευτών. 
Στο πλαίσιο του Κώδικα αυτού:

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.

Αναµένουµε ότι οι αρχές του Κώδικα θα γίνονται σεβαστές από τους συνεργάτες µας.
Η συµµόρφωση µε τον Κώδικα αποτελεί κριτήριο στη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης από την COSMOTE.

Αναγνωρίζουµε ότι είναι ευθύνη µας να αναπτύσσουµε το διάλογο και, όπου χρειάζεται, να εκπαιδεύουµε 
τους συνεργάτες µας για τις πρακτικές Εταιρικής Υπευθυνότητας που ακολουθούµε.

Aξίζει να σηµειωθεί ότι η COSMOTE Ρουµανίας µέσα στο 2008 υιοθέτησε τον Κώδικα ∆εοντολογίας Προµηθευτών,
χρησιµοποιώντας τον για να διασφαλίσει ότι οι προµηθευτές της, ακολουθούν τις ίδιες αρχές σε σχέση µε το περιβάλλον, 
την υγεία και την ασφάλεια, µε την εταιρεία µας.

Εργασία 
(βασισµένο στο πρότυπο SΑ8000)

Ελεύθερη Επιλογή Εργασίας
Αποφυγή Παιδικής Εργασίας
Ώρες Εργασίας
Όροι & Πληρωµές
Ανθρώπινη Μεταχείριση
Μη ∆ιάκριση
Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι

Υγεία και Ασφάλεια

Εργασιακή Ασφάλεια
Εγκαταστάσεις
Σωµατικά Απαιτητική Εργασία
Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Περιβάλλον

Πρόληψη Ρύπανσης και 
Μείωση Χρήσης Φυσικών
Πόρων
Επικίνδυνες Ουσίες, Εκποµπή 
Ακάθαρτων Υδάτων
και Στερεών Αποβλήτων

Περιβαλλοντική Πολιτική

Ηθική

∆ιαφθορά, Εκβιασµός 
ή Κατάχρηση 

Αποκάλυψη Πληροφοριών
Αθέµιτα Πλεονεκτήµατα

Προστασία Πνευµατικής
Ιδιοκτησίας

5. Ευαισθητοποίηση Κοινού
A. Μεταδίδουµε πληροφορίες στο κοινό

Ενηµέρωση Κοινού

Με την πεποίθηση ότι µπορούµε να συµβάλουµε στην ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του κοινού, σε θέµατα τόσο ευρύτερου
ενδιαφέροντος (κοινωνικά και περιβαλλοντικά) όσο και ειδικότερα σε σχέση µε προϊόντα και υπηρεσίες µας, αξιοποιούµε 
διάφορα µέσα (όπως έντυπα φυλλάδια και τηλεοπτικά spot), µέσω των οποίων επικοινωνούµε εύχρηστα µηνύµατα, σχετικά µε
την κινητή τηλεφωνία και κοινωνικά ζητήµατα, στους άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας που εφαρµόζουµε. 
Σαν παράδειγµα, αναφέρονται τα παρακάτω:

Αξίζει επίσης να αναφερθεί, ότι η GLOBUL Βουλγαρίας διοργά-
νωσε, για δεύτερο συνεχή χρόνο, καµπάνια εθνικής εµβέλειας 
για την ασφαλή οδήγηση, µε τον τίτλο “Οδήγησε µε Ασφάλεια! 

Χρησιµοποίησε HANDS-FREE!”. Η καµπάνια είχε στόχο να προ-
ωθήσει την ασφαλή χρήση των κινητών κατά την οδήγηση, µε τη
χρήση Hands-free. Πρεσβευτής της προσπάθειας είναι ο Vladimir
Arabadiev-γνωστός οδηγός αγώνων Formula 1 στη Βουλγαρία. 
Το πρόγραµµα έλαβε βραβείο από τη Βουλγαρική Ένωση ∆ηµο-
σίων Σχέσεων, στην κατηγορία “Σηµαντικό κοινωνικό πρόγραµµα,
από ιδιωτική εταιρεία”. 

Πυλώνας «Περιβάλλον»
Ανακύκλωση

Το 2008 αναπτύξαµε µαζική επικοινωνία µέσω τηλεοπτικών
σποτς, µε στόχο την ενηµέρωση του κοινού για τους 
λόγους που πρέπει να ανακυκλώσουν κινητά, µπαταρίες 
και αξεσουάρ. Υπολογίζεται ότι πάνω από 6 εκατοµµύρια 
Έλληνες έγιναν αποδέκτες του µηνύµατος αυτού, συµβάλ-
λοντας στην αύξηση της ανακύκλωσης ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών αποβλήτων, όπως αποδεικνύεται από 
το ρυθµό αύξησης των ανακυκλωµένων υλικών.

∆ιανέµουµε ενηµερωτικό έντυπο σε όλα τα καταστήµατά
µας στην Ελλάδα, δίνοντας πληροφορίες στους πολίτες
αναφορικά µε τη δυνατότητα για ανακύκλωση κινητών, 
αξεσουάρ και µπαταριών, καθώς και µελανοδοχείων 
και οικιακών µπαταριών (βλέπε ενότητα ΙΙI-3∆).

Ενηµερώνουµε για τη σηµασία της Ανακύκλωσης και µερι-
µνούµε για την τοποθέτηση ειδικών κάδων σε µεγάλα 
καλλιτεχνικά και αθλητικά γεγονότα, στα οποία συµµετέχει 
η εταιρεία (όπως στη συναυλία της MADONNA το 
Σεπτέµβριο του 2008 και σε ποδοσφαιρικούς αγώνες 
της ΠΑΕ Παναθηναϊκός).

Πεδίον24
Πρόκειται για πρόγραµµα Συνεχών Μετρήσεων Η/Μ 
Ακτινοβολίας (βλέπε ενότητα ΙΙI-8Β).

Πυλώνας «Κοινωνία»
Η ζωή µε το Κινητό µας
∆ηµιουργήσαµε φυλλάδιο το οποίο παρέχει χρήσιµες 
πληροφορίες για τον τρόπο αποφυγής κλοπής του κινητού
και τον τρόπο χρήσης κατά την οδήγηση κ.τ.λ.

Ασφαλής πολήγηση στο Internet
∆ηµιουργήσαµε 2 φυλλάδια, τα οποία παρέχουν πληροφο-
ρίες για το πώς µπορεί να γίνει ασφαλής πλοήγηση 
στο Internet (βλέπε ενότητα IV-3Γ).

Πυλώνας «Αγορά»
Κινητή Τηλεφωνία και Γονείς
Στο φυλλάδιο αυτό παρέχουµε πληροφορίες για το 
πώς ένας γονέας µπορεί να εξασφαλίσει ότι το παιδί 
του θα χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες του κινητού 
µε ασφάλεια (βλέπε ενότητα VI-3Γ).

Προϊοντικά
Πρόκειται για τρία ενηµερωτικά έντυπα, που αφορούν 
τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τα οποία παρέχουµε για ΑµεΑ 
(βλέπε ενότητα ΙV-3Α).

Συνολικά έχουµε υπολογίσει ότι πάνω από
450.000‘Eλληνες έγιναν αποδέκτες 
των εντύπων αυτών

Καλή 
Πρακτική

Πρόγραµµα “Hands-free” διανοµή ενηµερωτικού εντύπου 
στη Βουλγαρία για την ασφαλή οδήγηση

Eνηµερωτικά έντυπα για το πρόγραµµα
“Πεδίον 24” & και “Η ζωή µε το κινητό µας”

Ο Κώδικας περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων τις παρακάτω ενότητες:
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6. Ικανοποίηση Πελατών

A. ∆ιαχειριζόµαστε τα αιτήµατα των πελατών µας

Σε µηνιαία βάση, διαχειριζόµαστε περίπου 1.100 γραπτές επισηµάνσεις-παράπονα πελατών και 700 e-mails, η πλειονότητα των
οποίων διεκπεραιώνεται σε χρόνους που δεν υπερβαίνουν 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
πελατειακής µας βάσης, η βαρύτητα που δίνουµε στη διεργασία διαχείρισής τους είναι µεγάλη. 

Οι βασικές αρχές της µεθοδολογίας είναι:
Κεντρική παρακολούθηση
Ενιαία εφαρµογή καταχώρησης & παρακολούθησης ιστορικού & πορείας 
Οµογενοποιηµένη πελατοκεντρική φιλοσοφία διαχείρισης σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη
∆ιασφάλιση ποιότητας 
Ενίσχυση διορθωτικών / προληπτικών ενεργειών 
Ετήσια ή εξαµηνιαία ανασκόπηση προς άµεση προσαρµογή στις προσδοκίες του πελάτη
Μηναία αναφορά στη ∆ιοίκηση.

Β. Παρακολουθούµε την ικανοποίηση των πελατών µας  

Επιδιώκουµε να είµαστε η πρώτη επιλογή του πελάτη, καλλιεργώντας µια αµοιβαία και ειλικρινή σχέση εµπιστοσύνης µαζί του.
Για τον λόγο αυτό, παρακολουθούµε στενά την επίδοσή µας σε σχέση µε τους πελάτες µας, µέσω σειράς ερευνών
ικανοποίησης, που διεξάγονται µέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε αντιπροσωπευτικό δείγµα του κοινού. 

Όπως φαίνεται, η ικανοποίηση των πελατών µας από την εξυπηρέτηση στα καταστήµατα αλλά και στα τηλεφωνικά κέντρα 
έχει βελτιωθεί από το 2006 (η οποία ορίζεται και σαν βάση, αντιπροσωπεύοντας το 100), κατά 16 και 10 µονάδες αντίστοιχα.
Παράλληλα, το ποσοστό των πελατών µας που δηλώνουν απόλυτα ικανοποιηµένοι από την εταιρεία, βρίσκεται σταθερά 
στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 70%.￼

Iκανοποίηση πελατών (συµφωνία µε δήλωση)
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Τα στοιχεία αναφέρονται στην COSMOTE Ελλάδας.
Σαν βάση έχουν οριστεί τα στοιχεία του 2006 αντιπροσωπεύοντας
το 100 (µε εξαίρεση την Συνολική Ικανοποίηση).

Το 2008, βελτιώσαµε την ικανοποίηση εξυπηρέτησης των
πελατών µας, στα τηλεφωνικά κέντρα και καταστήµατα κατά
10% και 16% αντίστοιχα, σε σχέση µε το 2006

7. Ασφάλεια ∆εδοµένων

A. ∆ιασφαλίζουµε την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα

Για τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων και του περιεχοµένου της επικοινωνίας, διαθέτουµε πολιτικές
ασφάλειας και διαδικασίες, καθώς και αυστηρούς µηχανισµούς ελέγχου. Οι µηχανισµοί της εταιρείας και το εξειδικευµένο
προσωπικό της, υπό το συντονισµό της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Πληροφοριών, κατοχυρώνουν την ασφάλεια των συνοµιλιών
όλων των πελατών µας.

Β. ∆ιασφαλίζουµε την αξιοπιστία δεδοµένων

Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας  στοιχείων που ανακοινώνουµε προς τους Κοινωνικούς Εταίρους, ελέγχουµε στοιχεία όπως,
περιβαλλοντικά, οικονοµικά, υγείας και ασφάλειας στο πλαίσιο της ετήσιας επαναπιστοποίησης για τα συστήµατα διοίκησης της
εταιρείας και τους ελέγχους που γίνονται από τη µητρική εταιρεία.

∆ιανοµή των ειδικών εντύπων του 
ελληνικού κόµβου για την ασφαλή
χρήση του ∆ιαδικτύου saferinternet.gr
στο δίκτυο καταστηµάτων 
COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Βλέπε Ενότητα VΙ-5Α Να συµµετάσχουµε σε  έρευνα
σχετικά µε την ασφαλή χρήση
του  ∆ιαδικτύου από ανήλικους.

∆εσµευτήκαµε 
(το 2008)

Yλοποιήσαµε
(το 2008)

Ποσοστό
Προόδου

Στόχος
Ηµ/νία

100%

Περαιτέρω εµπλουτισµός των 
υπηρεσιών γονικού ελέγχου.

Να εφαρµόσουµε  πρόγραµµα
ενηµέρωσης για την ασφαλή 
οδήγηση.

Βλέπε Ενότητα VΙ-3Γ
200950%

Στοχεύουµε
(το 2009)

Ανάληψη πρωτοβουλιών ενηµέρω-
σης και επικοινωνίας του κοινού για
θέµατα υπηρεσιών γονικού ελέγχου
και ασφαλούς χρήσης του κινητού
τηλεφώνου.

Βλέπε Ενότητα VΙ-3Γ 2009100% Να ενηµερώσουµε τους 
πολίτες της περιφέρειας 
για τη χρήση υπηρεσιών 
γονικού ελέγχου.

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

Βλέπε Ενότητα VΙ-5Α 2009

2009

100% Να προάγουµε την ιδέα
της ανακύκλωσης στις µεγάλες 
χορηγικές εκδηλώσεις µας.

Να τοποθετήσουµε κάδους 
ανακύκλωσης σε κτίρια 
Εταιρικών Πελατών και 
Συνεργατών.

Έναρξη της ισχύος του Κώδικα 
∆εοντολογίας Προµηθευτών 
και επικοινωνία του στην αλυσίδα 
προµηθευτών.

Βλέπε Ενότητα VΙ-4Α 200950% Nα επαναξιολογήσουµε 
τη διαδικασία εφαρµογής 
του Κώδικα ∆εοντολογίας 
Προµηθευτών. 

2009

8. Στόχοι 2008 και 2009
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VIΙ
πληροφορίες για τον απολογισµό

1. Συνοπτικός Πίνακας
EΝΟΤΗΤΑ                       2007 2008

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
∆είκτες ποσοτικοί στον Απολογισµό (αριθµός) 37 112
∆είκτες GRI στον Απολογισµό (αριθµός) 30 66
Στελέχη Τµήµατος Εταιρικής Υπευθυνότητας (αριθµός) ΜΑ 4
Οµάδες Κοινωνικών Εταίρων (αριθµός) ΜΑ 11

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συνολικές εκποµπές CO2 (από γραφεία, µετακινήσεις, καταστήµατα, ∆ίκτυο κορµού, Σ/Β) (tn) ΜΑ 117.525
Κατανάλωση ρεύµατος (από γραφεία,  καταστήµατα, δίκτυο κορµού, Σ/Β) (ΜWh) ΜΑ 150.163
Χρήση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (αριθµός Σ/Β) ΜΑ 37
Κατανάλωση πετρελαίου (χιλιάδες lt) 2.483,15 2.336,93
Κατανάλωση νερού (m3) 14.420 20.006
Κατανάλωση πρώτων υλών συσκευασιών (tn) 297,7 273,6
Κατανάλωση χαρτιού (γραφείου) (tn) 29,5 38,6
Ανακύκλωση κινητών & αξεσουάρ (tn) 1,32 9,42
Ανακύκλωση µπαταριών µολύβδου (tn) 45,6 93,5
Ανακύκλωση χαρτιού (tn) 26,5 46,7
Ανακύκλωση λιπαντικών (χιλιάδες lt) 3,61 20,34
Ανακύκλωση ΑΗΕΕ (tn) 72 17,78
Αγορά βιο-διασπώµενων σακουλών (εκατ.) 1,0 1,9
Μετρήσεις ακτινοβολίας (εκατ. - εκτίµηση) ΜΑ 4
Απόσταση οδικών µετακινήσεων (εκατ. km-εκτίµηση) 5,56 5,48

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αξία επενδύσεων (εκατ. z) ΜΑ 494,6
Αξία φόρων (εκατ. z) ΜΑ 448,3
Αριθµός κοινωνικών προϊόντων (αριθµός) ΜΑ 3
Αριθµός αιµοδοτών εργαζοµένων (αριθµός) 287 324

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Αριθµός εργαζοµένων (αριθµός) 7.883 8.844
Θανατηφόρα ατυχήµατα (αριθµός) 0 0
Ατυχήµατα µε απουσία >1 ηµέρας (αριθµός) 31 16
Γυναίκες σε ∆ιοικητικές θέσεις 1ης Βαθµίδας (ποσοστό) ΜΑ 30,3
‘Ωρες εκπαίδευσης (χιλιάδες ώρες) 310,64 295,43
Συµµετοχή σε Συνδικαλιστικό όργανο (COSMOTE Ελλάδας - %) ΜΑ 70

ΑΓΟΡΑ
Πελάτες (εκατ.) 15,5 20
Κύκλος εργασιών (δισεκ. z) ΜΑ 3,2
Aνεξάρτητα Μέλη ∆.Σ. (αριθµός/σύνολο) ΜΑ 2/9
Μη Εκτελεστικά Μέλη ∆.Σ. (αριθµός/σύνολο) ΜΑ 7/9
Ενηµέρωση πολιτών (εκατ. - εκτίµηση) ΜΑ 8,1

ΜΑ = Μη αναφερόµενο στοιχείο

2. Πίνακες Global Compact και GRI 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται η αντιστοιχία του περιεχοµένου του Απολογισµού µε τις Αρχές του Global Compact
και τους Παράγοντες και ∆είκτες του Global Reporting Initiative (GRI - G3).

Οι επιπρόσθετοι δείκτες GRI (Additional Indicators) έχουν επισηµανθεί µε µπλε φόντο, 
ενώ οι κύριοι (Core Indicators) µε λευκό.
Η κάλυψη χαρακτηρίζεται ως Πλήρης (Π), Μερική (Μ), Μη Αναφερόµενη (ΜΑ) ή Μη Εφαρµόσιµη (ΜΕ). 

A. Πίνακας Global Compact

Αρχή Θέµα Ενότητα Κάλυψη

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα
1. Υποστήριξη και σεβασµός της προστασίας διεθνώς αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωµάτων  V-3 Π
2. Εξασφάλιση µη εµπλοκής επιχειρήσεων σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων V-3, II-2 Π

Εργασιακά Πρότυπα
3. Ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι και αναγνώριση δικαιώµατος συλλογικών διαπραγµατεύσεων V-4 Π
4. Περιορισµός κάθε µορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας VI-4, V-3 Π
5. Απαγόρευση της παιδικής εργασίας VI-4, V-3 Π
6. Περιορισµός κάθε διάκρισης στην εργασία και στην απασχόληση VI-4, V-3 Π

Περιβάλλον
7. Υποστήριξη προληπτικής προσέγγισης στις περιβαλλοντικές προκλήσεις III-8 Π
8. Ανάληψη πρωτοβουλιών προώθησης µεγαλύτερης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας III-1-8 Π
9. Ενίσχυση της ανάπτυξης και διάδοσης φιλικών για το περιβάλλον τεχνολογιών III-1-8 Π

∆ιαφθορά
10. Καταπολέµηση της διαφθοράς σε όλες της τις µορφές  VI-1,2,4    II-2 Π
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στόχοι και Επίδοση IV-3A,IV-0 Π
Πολιτικές (δέσµευση) A, B, IV-0 Π
Επιπλέον Πληροφορίες IV-3A Π
EC1 IV-3A Π
EC2 III-2, I-1 Π
EC3 V-3A,B,6A Μ   
EC4 - MA
EC5 - MA
EC6 - MA
EC7 - MA
EC8 IV-3Α Π
EC9 ΙV-3Α Π

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στόχοι και Επίδοση III-0,9 Π
Πολιτικές III-0, III-1A Π
Οργανωτική Ευθύνη II-1A Π
Εκπαίδ. -Ενηµέρωση III-8Γ, VI-5A, V-7A Π
Παρακολούθηση 
και Ανασκόπηση II-2B, VI-4A Π
Επιπλέον Πληροφορίες III-0,9 Π
EN1 ΙΙΙ-3,VII-1 Π
EN2 III-3B Π
EN3 VII-1, III-2 Π
EN4 VII-1, III-2 Π
EN5 III-2Β,Γ,∆,VΙΙ-1 Π
EN6 III-2Γ, VΙΙ-1 M
EN7 III-2Β,Γ,∆ Π
EN8 III-5Α Π
EN9 III-5Α Π
EN10 - ΜΑ
EN11 III-7Α Π
EN12 III-7Α Π
EN13 III-7Α Μ
EN14 III-7Α Μ
EN15 III-7Α Μ
EN16 III-2Α, VII-1 Π
EN17 III-2Α, VII-1 Π
EN18 III-3Β,Γ Μ
EN19 III-4Α Μ
EN20 III-5B,6A M
EN21 III-5Α Μ
EN22 III-3, VII-1 Π
EN23 III-5A Μ
EN24 III-3 ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι Π
EN25 III-7Α Μ
EN26 III-3ΣΤ Π
EN27 III-3ΣΤ Π
EN28 VII-1 Π
EN29 III-6Α Π
EN30 - ΜΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ
Στόχοι και Επίδοση V-0,8 Π
Πολιτικές V-0,3A Π
Οργανωτική Ευθύνη I-2B Π
Εκπαίδ.- Ενηµέρωση II-2A, V-5Γ, V-7A Π
Παρακολούθηση 
και Ανασκόπηση II-2B, VI-4A Π
Επιπλέον Πληροφορίες V-0,8 Π
LA1 V-1Α Π
LA2 - MA
LA3 V-6A Π
LA4 - MA
LA5 - ΜA
LA6 II-2Α Π
LA7 V-2Α,B Π
LA8 V-2Α,Β III-8E Π
LA9 V-2A, II-2A Π
LA10 V-5Γ Π
LA11 V-5A,B,Γ Μ
LA12 V-5A M
LA13 V-1A Π
LA14 - ΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Στόχοι και Επίδοση V-0,8 Π
Πολιτικές V-0,3A Π
Οργανωτική Ευθύνη I-2B Π
Εκπαίδ.- Ενηµέρωση II-2A, V-5Γ, V-7A Π
Παρακολούθηση 
και Ανασκόπηση II-2B, VI-4A Π
Επιπλέον Πληροφορίες V-0,8 Π
HR1 VI-4A, V-O M
HR2 VI-4A M
HR3 VI-1B, II-2B M
HR4 V-3Β M
HR5 V-4A Π
HR6 V-3A, VI-4A Π
HR7 V-3A, VI-4A M
HR8 ΙΙ-2Α Μ
HR9 V-3A Μ

Γ. Πίνακας ∆εικτών GRI

∆είκτης GRI Ενότητα Κάλυψη ∆είκτης GRI Ενότητα Κάλυψη

B. Πίνακας Aρχών GRI

Παρ/φος GRI Περίληψη Πτυχής Ενότητα Κάλυψη-Λόγος µη αναφοράς

Όραµα, Στρατηγική και Ανάλυση
1.1 ∆ήλωση από το ανώτερο στέλεχος του οργανισµού A,B Π
1.2 Περιγραφή κύριας επίδρασης, ρίσκων και ευκαιριών A,B, II-1A Π

Οργανωτικό Προφίλ
2.1 Όνοµα οργανισµού I-2 Π
2.2 Κύρια προϊόντα και υπηρεσίες I-3 Π
2.3 Οργανωτική δοµή (θυγατρικές, διευθύνσεις, µονάδες κ.τ.λ) I-2B Π
2.4 Τοποθεσία κεντρικών γραφείων I-2A Π
2.5 Χώρες δραστηριότητας (και ιδιαίτερα σηµαντικές για θέµατα αειφορίας) I-2A Π
2.6 Μέτοχοι - Νοµική µορφή I-2A Π
2.7 Αγορές (γεωγραφικά, αντικειµένου, κατηγορίες πελατών) I-2A, IV-3A Π
2.8 Μέγεθος οργανισµού I-3A,B Π
2.9 Σηµαντικές πρόσφατες αλλαγές (µέγεθος, δοµή, ιδιοκτησία) I-2Γ Π
2.10 Βραβεία ΙΙ-3Β Π

Παράµετροι Απολογισµού
3.1 Περίοδος Απολογισµού Γ Π
3.2 Ηµεροµηνία προγενέστερου Απολογισµού Γ Π
3.3 Κύκλος Απολογισµού Γ Π
3.4 Σηµείο Επαφής Γ Π
3.5 ∆ιαδικασία καθορισµού περιεχοµένου ΙΙ-1Α Π
3.6 Πεδίο Απολογισµού (χώρες, διευθύνσεις, θυγατρικές, προµηθευτές κ.τ.λ.) Γ Π
3.7 Περιορισµοί στο Πεδίο Απολογισµού Γ Π
3.8 Αρχές αναφοράς σε παράγοντες που επηρεάζουν συγκρισιµότητα 

(θυγατρικές, συνεργάτες, outsourcing κτλ.) Γ Π
3.9 Τεχνικές µέτρησης και υπολογισµών (υποθέσεις, εκτιµήσεις, µη χρήση GRI) Γ Π
3.10 Αποτέλεσµα αναθεώρησης αποτελεσµάτων παλαιότερων Απολογισµών 

(π.χ. συγχωνεύσεις, περίοδος) Γ Π
3.11 Σηµαντικές διαφοροποιήσεις (πεδίο, όρια, µεθοδολογίες µέτρησης) Γ, Ι-2Γ Π
3.12 Πίνακας αναφοράς Standard Disclosures στον Απολογισµό VΙΙ-2 Π
3.13 Πολιτικές και πρακτικές για ∆ιασφάλιση   Γ, VI-7B Π

∆ιακυβέρνηση, ∆εσµεύσεις και Συµµετοχή
4.1  Οργανωτική ∆οµή (επιτροπές ∆Σ, καθορισµός στρατηγικής) VΙ-1A, II-2A Π
4.2 Εκτελεστικός ρόλος Προέδρου ∆Σ VΙ-1A, Ι-2Β Π
4.3 Ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη ∆Σ VΙ-1A Π
4.4 Μηχανισµός επικοινωνίας µετόχων και εργαζοµένων µε ∆Σ VΙ-1A,Γ Π
4.5 Σύνδεση αµοιβής ∆Σ, ∆ιευθυντών κ.τ.λ (και αποχώρησης) 

µε  επίδοση οργανισµού (συµπερ.TBL) VΙ-1A Π
4.6 ∆ιαδικασίες ∆Σ αποφυγής αντικρουόµενων συµφερόντων VΙ-1Γ Π
4.7 ∆ιαδικασία καθορισµού ∆Σ κατεύθυνσης σε θέµατα TBL VΙ-1A Π
4.8 Aποστολή, Κώδικες, Αρχές κ.τ.λ. συνδεδεµένα µε TBL II-2A Π
4.9 ∆ιαδικασία ∆Σ παρακολούθησης θεµάτων TBL II-2A, VI-1A Π
4.10 ∆ιαδικασία παρακολούθησης επίδοσης ∆Σ σε θέµατα TBL II-2A, VI-1A Π
4.11 ∆έσµευση και τρόπος εφαρµογής Αρχής της Πρόληψης IIΙ-8A,Β ΙΙΙ-1Α,VI-3Α Π
4.12 Συµµετοχή σε εξωτερικές αρχές, πρωτοβουλίες κ.τ.λ. που ασπάζεται ο οργανισµός II-3Β Π
4.13 Συµµετοχή (διεθνής,τοπικές) σε ενώσεις (έργα, διοικητικά κ.τ.λ) II-3A,Β, V-7A Π
4.14 Κατηγορίες Ενδιαφεροµένων Μερών II-4Α Π
4.15 Τρόπος αναγνώρισης Ενδιαφεροµένων Μερών II-4Α, ΙΙ-1Α Π
4.16 Μέθοδοι διαλόγου (συχνότητα ανά κατηγορία και τρόπο) II-4Α,Β Π
4.17 Κύρια θέµατα που τέθηκαν και τρόποι αντίδρασης οργανισµού II-4Α Π
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ΑµεΑ: Άτοµα µε Αναπηρία.

Accountability: Μη κερδοσκοπικός οργανισµός µε έδρα το Λονδίνο,
που προωθεί τις αρχές της εταιρικής λογοδοσίας (accountability), 
κυρίως µέσω της έκδοσης των αρχών ΑΑ1000. 

Εuropean Foundation for Quality Management (ΕFQM):  
Μη κερδοσκοπικός οργανισµός µε έδρα τις Βρυξέλλες, που προωθεί
την Επιχειρηµατική Αριστεία και στο πλαίσιο αυτής και την Κοινωνική 
Υπευθυνότητα. Το EFQM έχει πάνω από 800 οργανισµούς µέλη σε 
όλο τον κόσµο, µεταξύ των οποίων επιχειρήσεις, δηµόσιους φορείς, 
πανεπιστήµια κ.τ.λ. 

Βιοποικιλότητα: Η ποικιλία των ζωντανών οργανισµών και η έκταση 
της γενετικής τους σύνθεσης.

Βιώσιµη Ανάπτυξη (Sustainability): Η  έννοια που περιγράφει 
την τρέχουσα οικονοµική εξέλιξη που δεν υπονοµεύει τη δυνατότητα 
των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.

∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO): Ο µεγαλύτερος στον
κόσµο φορέας ανάπτυξης διεθνώς ανεγνωρισµένων τεχνικών προτύ-
πων, όπως είναι το ISO 9001.

∆ίκτυο Κορµού: Το κύριο τµήµα  του δικτύου µιας εταιρείας κινητής 
τηλεφωνίας, που αποτελείται από τα κέντρα µεταγωγής και 
εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά ραδιοκυµάτων
µεταξύ των Σταθµών Βάσης (βλέπε ενότητα I-3B).

Εταιρεία: Αναφέρεται στην COSMOTE. 

ΕΕΤΤ: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων.

ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (EKE) ή Εταιρική Υπευθυνότητα:
Η εθελοντική δέσµευση των επιχειρήσεων να συµπεριλάβουν στις
εταιρικές πρακτικές τους οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά
κριτήρια και ενέργειες, που είναι πάνω και πέρα από τις νοµοθετικές
απαιτήσεις και σχετίζονται µε όλους όσους επηρεάζονται από 
τις δραστηριότητές τους, δηλαδή τους κοινωνικούς εταίρους.

Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ:
Ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1948 και ορίζει 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα και θεµελιώδεις ελευθερίες
(ww.un.org/overview/rights.html).

Πελάτες: Οι τελικοί χρήστες προϊόντων και υπηρεσιών της COSMOTE.

Στερεά απόβλητα: Παραπροϊόν οικιακής ή βιοµηχανικής δραστηριό-
τητας παρασκευής προϊόντων.

Σταθµός Βάσης (Σ/Β): Τεχνικές κατασκευές που χρησιµοποιούνται 
για τη λειτουργία του ∆ικτύου Κινητής Τηλεφωνίας, µεταφέροντας 
τα ραδιοκύµατα µεταξύ δύο κινητών (βλέπε ενότητα I-3B).

Χλωροφθοράνθρακες (CFCs): Οµάδα αερίων που επηρεάζουν 
αρνητικά τη στοιβάδα του όζοντος της ατµόσφαιρας και χρησιµοποι-
ούνται στα συστήµατα ψύξης και κατάσβεσης. 

3. Γλωσσάριο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στόχοι και Επίδοση IV-7,0 Π
Πολιτικές IV-0, II-1A Π
Οργανωτική Ευθύνη II-2A, I-2B Π
Εκπαίδ.- Ενηµέρωση II-2B, V-7A Π
Παρακολούθηση και Ανασκόπηση II-2B, VI-4A Π
Επιπλέον Πληροφορίες IV-0,7 Π
SO1 IV-2A,B,Γ

ΙV-3,4,5,6 Π
SO2 VI-1A,B

II-2A P
SO3 II-2A Μ 
SO4 VI-A,B Π
SO5 - MA
SO6 - MA
SO7 VI-2A, VII-1 M
SO8 VI-2A, VII-1 Π

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Στόχοι και Επίδοση VI-0,8 Π
Πολιτικές VI-0, ,II-1A Π
Οργανωτική Ευθύνη I-2B Π
Εκπαίδ.- Ενηµέρωση VI-5A, V-7A, II-2A Π
Παρακολούθηση και Ανασκόπηση II-2B, VI-4A Π
Επιπλέον Πληροφορίες V-0,8 Π
PR1 III-3ΣT, 

ΙΙ-8A-∆, ΙΙΙ-8       Π
PR2 V-3 Μ
PR3 VI-2A Π
PR4 VI-2A Μ
PR5 VI-6A,B Π
PR6 VI-3A Π
PR7 VI-3A,B M
PR8 VI-7A M
PR9 - ΜΑ

∆είκτης GRI Ενότητα Κάλυψη
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Σας προσκαλούµε να συµβάλετε στη βελτίωση του Απολογισµού Εταιρικής Υπευθυνότητας 
της COSMOTE, συµπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηµατολόγιο, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα 
της εταιρείας, στη διεύθυνση www.cosmote.gr 

4. Έντυπο Αξιολόγησης
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Επιµέλεια κειµένων και στοιχείων: Εµµανουήλ Περάκης / STREAM Management Consulting
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Λεωφ. Κηφισίας 44  151 25 Μαρούσι email: csr@cosmote.gr www.cosmote.gr 


