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A. Mήνυµα Προέδρου & ∆ιευθύνοντος Συµβούλου

Αγαπητοί φίλοι,

Όπως αναµενόταν, τo 2010 ήταν µια χρονιά γεµάτη προκλήσεις, µε την προσφορά στην κοινωνία και στο περιβάλλον

να γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Η COSMOTE, µέλος του Οµίλου ΟΤΕ, όχι µόνο ως πάροχος του αγαθού της επικοι-

νωνίας, αλλά και ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης επιστρέφει µέρισµα στο κοινωνικό σύνολο, µε στόχο την κάλυψη

ουσιαστικών αναγκών.

Μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας συνεχίσαµε να δίνουµε τη δυνατότητα στους πελάτες µας να επικοινωνούν

περισσότερο και µε σηµαντικά µικρότερο κόστος. ∆εν κάναµε εκπτώσεις στα σχέδιά µας, προς την κατεύθυνση της βελ-

τίωσης της εµπειρίας του πελάτη, επικαλούµενοι την ύφεση. Σε αυτό το δρόµο συνεχίζουµε και το επόµενο διάστηµα.

Η παρουσία του σήµατός µας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και η υψηλή µας τεχνολογία, σε συνδυασµό µε αυτό που προ-

σφέρουµε στον πελάτη, συµβάλει σταθερά στην ανάπτυξη του τόπου, αλλά και στο κλείσιµο της ψαλίδας του ψηφια-

κού χάσµατος. Έχουν πολλά να γίνουν ακόµη κι οι συνθήκες, ώστε η προσφορά µας να µεγιστοποιηθεί, πρέπει να

ωριµάσουν. Στο δεδοµένο περιβάλλον, και µε στόχο να ενισχύσουµε την προσφορά µας, µέσα από αυτό που ξέρουµε

να κάνουµε καλύτερα, το 2010 χτίσαµε το πρόγραµµα «Πλοήγηση στον Κόσµο». Παρέχοντας τεχνολογικό εξοπλισµό

για δωρεάν ασύρµατη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, σε σχολεία σε αποµακρυσµένες περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας,

µέχρι σήµερα έχουµε ανοίξει παράθυρο στην «ψηφιακή εποχή» σε περισσότερα από 1500 παιδιά αποµακρυσµένων νη-

σιών, παρέχοντας συνθήκες για πιο σύγχρονη εκπαίδευση, ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.

Η προσφορά µας στην κοινωνία µέσα από την υποστήριξη προγραµµάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων συνέχισε

αµείωτη παρά τη σηµαντική µείωση κόστους που πραγµατοποιήσαµε σε όλους τους τοµείς.
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ΜΗΝΥΜΑ

Τέλος, η προσπάθειά µας η επιχειρηµατική µας ανάπτυξη να µην έχει αρνητικό αντίκτυπο στο Περιβάλλον, καθώς και

η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού και εργαζοµένων, συνθέτουν τους βασικούς άξονες του Περιβαλλοντικού

προγράµµατος που υλοποιούµε, σε όλο το εύρος της λειτουργίας µας. Τα µετρήσιµα αποτελέσµατα των δράσεων του

προγράµµατος αυτού, µας δικαιώνουν.

Παίρνουµε πολύ σοβαρά την υπεύθυνη λειτουργία µας. Η ευθύνη αυτή δε βαρύνει µόνο την οµάδα της Εταιρικής Υπευ-

θυνότητας της COSMOTE, αλλά το σύνολο των ανθρώπων και στελεχών της, τους οποίους ενηµερώνουµε και εκπαι-

δεύουµε, ώστε µε τη σειρά τους, να λειτουργούν υπεύθυνα εντός της εταιρείας, αλλά και ως πολίτες. Το 2010 το 84%

των στελεχών της εταιρείας, παρακολούθησε ειδικά εκπαιδευτικά σεµινάρια στον τοµέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας,

οι γνώσεις επάνω στην οποία, κατά τη γνώµη µου, είναι προϋπόθεση χρηστής διοίκησης.

Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και εφαρµογών κινητής επικοινωνίας, µαζί µε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της

οικονοµίας, την αύξηση της παραγωγικότητας, µε διαφάνεια και αξιοπιστία, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής

και η µείωση του περιβαλλοντικού µας αποτυπώµατος, είναι για τον όµιλο COSMOTE κύριοι στόχοι. Σε ένα τοπίο που η

βάσιµη ελπίδα και οι καλές ειδήσεις πρέπει να ενισχυθούν, πρέπει να συνεχίσουµε να αναπτυσσόµαστε, για να µπορούµε

να επιστρέφουµε στο σύνολο. Αυτή είναι και η υπεραξία της επιχειρηµατικής µας δράσης.

Mιχάλης Τσαµάζ
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Οµίλου ΟΤΕ - COSMOTE
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Β. Επεξηγήσεις-Σηµείο Επαφής-Αξιολόγηση GRI

Πεδίο του Απολογισµού
Ο Απολογισµός αυτός:

αναφέρεται στην περίοδο 1/1/2010-31/12/2010 (εκτός αν σε κάποια σηµεία επισηµαίνεται αλλιώς),
αφορά όλες τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE Ελλάδας (CΟSMOTE Kινητές Τηλεποικοινωνίες Α.Ε.)
και µερικώς τις δράσεις των θυγατρικών της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
περιέχει, κατά κανόνα, ποσοτικά στοιχεία -τουλάχιστον για τα τελευταία τρία χρόνια- για όλους τους δείκτες,
καλύπτει στοιχεία από το σύνολο των λειτουργιών της εταιρείας (διαχείριση δικτύου, λειτουργία γραφείων, πωλήσεις),
περιγράφει σε σχετικό πίνακα (βλέπε ενότητα VII-1) συνολικά στοιχεία κατανάλωσης-χρήσης, ενώ στο κυρίως σώµα του
Απολογισµού, παρέχονται και στοιχεία αποδοτικότητας,
όλες οι µετρήσεις γίνονται µε άµεση µέτρηση, ενώ σε περιπτώσεις που γίνονται εκτιµήσεις αυτό αναφέρεται ρητά,
σε περιορισµένο αριθµό δεικτών γίνεται επανακαθορισµός παλαιών µετρήσεων, κάτι που αναφέρεται ρητά.

Αρχές του Απολογισµού
Προκειµένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση του περιεχοµένου, ο Απολογισµός ακολουθεί τις βασικές αρχές, κατευθύνσεις και
οδηγίες «Sustainability Reporting Guidelines» (έκδοση G3.1, 2011) του Global Reporting Initiative (GRΙ), ενώ έχουν χρησιµο-
ποιηθεί 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-2Γ),
στη χρήση διεθνών οδηγιών Εταιρικής Υπευθυνότητας,
στην ανταπόκριση σε ερωτήµατα που τέθηκαν από τους Κοινωνικούς Εταίρους κατά το 2010 (βλέπε ενότητα ΙΙ-4),
στην ισορροπηµένη παρουσίαση όλων των τοµέων Εταιρικής Υπευθυνότητας,
στον εξωτερικό έλεγχο και επιβεβαίωση από ανεξάρτητο φορέα (βλέπε ενότητα VII-4Α).

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

στην παρουσίαση στόχων, για όλα τα προγράµµατα που περιγράφονται σε κάθε ενότητα,
στην εναρµόνιση των ποσοτικών στοιχείων µέτρησης µε τις θυγατρικές µας.

Ο Απολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010 που κρατάτε στα χέρια σας, απο-
τελεί τον 6ο 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 ανά-
πτυξη της εταιρείας και της κοινωνίας, στην οποία δραστηριοποιούµαστε.
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Επισηµαίνονται Καλές Πρακτικές
(Case Studies) της εταιρείας

Παρουσιάζονται Πρακτικές
Θυγατρικών εταιρειών της COSMOTE

Περισσότερες πληροφορίες
θα βρείτε στο www.cosmote.gr

GRI REPORT
Report Application Level C C+ Β B+ Α A+
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G3 Profile
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G3 Managements
Approach

Disclosures

G3 Performance
Indicators & Sector

Supplement Performance
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Report on
1.1
2.1-2.10
3.1-3.8,3.10-3.12
4.1-4.4,4.14-4.15

Not Required

Report on minimum of
10 Performance indicators,
including at least one from
each of: Economic, Social
and Environmental

Same as requirement
for Level B

Management Approach
Disclosures for each
Indicator Category

Report on each core G3 and
Sector Supplement* Indicator
with fue regard to the
Materiality Principle by either
a) reporting on the indicator
of b) explaining the reason
for its omission

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
από τον ίδιο τον οργανισµό GRI, µετά από σχετικό έλεγχο.

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 (για το σκοπό αυτό, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και το σχετικό
ερωτηµατολόγιο στην ιστοσελίδα µας).

Παρακαλούµε, στείλτε τα σχόλιά σας προς: κα Άννα Μάλτη, Προϊσταµένη Τµήµατος Εταιρικής Υπευθυνότητας COSMOTE
Λ. Κηφισίας 44, 151 25, Μαρούσι, Fax: 210 6177239, Email: csr@cosmote.gr

Ανάγνωση του Απολογισµoύ
Για την ευκολότερη ανάγνωση του Απολογισµού, σας επισηµαίνουµε να δώσετε έµφαση στα παρακάτω σύµβολα και τους
όρους που χρησιµοποιούνται ευρέως:

Όροι
Οι όροι «εταιρεία», «εµείς», «COSMOTE» και «’Οµιλος COSMOTE», αναφέρονται στις δραστηριότητες της COSMOTE και των
θυγατρικών της, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Ο όρος «COSMOTE Ελλάδας» αναφέρεται στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE στην Ελλάδα.
Ο όρος «’Οµιλος ΟΤΕ», αναφέρεται στο σύνολο των εταιρειών του Οµίλου ΟΤΕ, θυγατρική του οποίου είναι η COSMOTE.
Ο όρος «Απολογισµός» αναφέρεται στον Απολογισµό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010.
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
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I. Εισαγωγή



9
Απολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η Κινητή Τηλεφωνία

Οι τηλεπικοινωνίες είναι, χωρίς αµφιβολία, ένας από τους πιο
δυναµικούς κλάδους της τεχνολογίας. H ραγδαία ανάπτυξη
που γνώρισε η κινητή τηλεφωνία σε σύντοµο χρονικό διά-
στηµα και η ανταπόκριση των καταναλωτών στις υπηρεσίες
που προσφέρει, ξεπέρασαν κατά πολύ ακόµη και τις πιο αι-
σιόδοξες εκτιµήσεις των ειδικών. Σήµερα, το κινητό τηλέφωνο
έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο χρήσιµα εργαλεία της καθη-
µερινής ζωής του σύγχρονου ανθρώπου και σε βασικό κανάλι
επικοινωνίας, σχεδόν αντικαθιστώντας προγενέστερες, παρα-
δοσιακές µορφές της, όπως το τηλεγράφηµα ή το φαξ. Σύµ-
φωνα, µάλιστα, µε εκτιµήσεις της ∆ιεθνούς Ένωσης
Τηλεπικοινωνιών (ITU), το 2010 οι συνδροµητές κινητής τη-
λεφωνίας ανήλθαν σε 5,3 δισ. περίπου, ενώ κινητό τηλέφωνο
χρησιµοποιεί πάνω από το 50% των κατοίκων του πλανήτη.
Παράλληλα, η κινητή τηλεφωνία έχει επιφέρει ριζικές αλλα-
γές 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 Ευρώπης
όπου δραστηριοποιείται η COSMOTE (Αλβανία, Βουλγαρία, Ρου-
µανία), η κινητή τηλεφωνία έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια
ραγδαία ανάπτυξη, η οποία έχει οδηγήσει αναπόφευκτα στην
ωρίµανση των τοπικών αγορών. Ως αποτέλεσµα, και στις 4
αυτές χώρες, όπου δραστηριοποιούνται παράλληλα και οι µε-
γαλύτεροι τηλεπικοινωνιακοί Όµιλοι της Ευρώπης, η διείσδυση
της κινητής τηλεφωνίας έχει ξεπεράσει κατά πολύ το 100%.

Πέραν από την εξασφάλιση του αγαθού της επικοινωνίας, η
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και εφαρµογών κινητής επικοι-
νωνίας µπορεί να συνεισφέρει στην ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας της οικονοµίας, την αύξηση της παραγωγικότητας
των επιχειρήσεων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολι-
τών και την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής. Πιο συγ-
κεκριµένα, σύµφωνα µε µελέτη του ΙΟΒΕ, από την
ενσωµάτωση 14 επιλεγµένων εφαρµογών κινητής επικοινω-
νίας (ΚΕ) σε διάφορους τοµείς, εκτιµάται ότι σωρευτικά µέχρι
το 2020, θα προκύψει µείωση λειτουργικού κόστους των επι-
χειρήσεων ύψους 23,7 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά στο περιβάλ-
λον, η συµβολή των εφαρµογών ΚΕ στη µείωση των αερίων
του θερµοκηπίου εκτιµάται ότι θα ανέλθει το 2020 στους 4,9
εκατ. τόνους CO2eq, ενώ και ως προς τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής τα οφέλη είναι σηµαντικά, καθώς εκτιµήθηκε ότι,
µε τη χρήση συγκεκριµένων εφαρµογών, ένα άτοµο µπορεί να
εξοικονοµήσει κατά µέσο όρο 234 ώρες ανά έτος.

(Πηγή: Μελέτη «Οι Κινητές Επικοινωνίες ως Καταλύτης στο Νέο Ανα-
πτυξιακό Υπόδειγµα της Ελληνικής Οικονοµίας», ΙΟΒΕ, Οκτώβριος 2010).

Σηµαντική είναι, επίσης, η συνεισφορά της κινητής τηλεφωνίας
στον περιορισµό του Ψηφιακού Χάσµατος, στην ανάπτυξη της
οικονοµίας λόγω των σηµαντικών επενδύσεων, στη µεταφορά
τεχνογνωσίας και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
(Πηγή: Smart 2020)

Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί η ουσιαστική συµβολή του κλά-
δου της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, καθώς το 2009:

Αποτελούσε το 1,8% του ΑΕΠ.

Συνεισέφερε 2 δισ. ευρώ στα δηµόσια έσοδα, εκ των οποίων
τα €1,65 δισ. είναι φορολογικά έσοδα και περίπου €350 εκ.
αφορούν ασφαλιστικές εισφορές.

Έχει δηµιουργήσει 69 χιλιάδες θέσεις εργασίας, µε ακαθάρι-
στο εισόδηµα €2,2 δισ.

Συνέβαλε ουσιαστικά στη µείωση του πληθωρισµού, µέσω
της συνολικής µείωσης τιµών των υπηρεσιών κινητής τηλε-
φωνίας κατά 35,5% µεταξύ 1999 και 2009.

(Πηγή: Μελέτη «Κοινωνικο - οικονοµική αποτίµηση του κλάδου της
κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα», ICAP & Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών για λογαριασµό της Ένωσης Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας
(ΕΕΚΤ), Οκτώβριος 2010).

Από την άλλη πλευρά, η ραγδαία αύξηση της διείσδυσης έχει
επιδράσει αρνητικά στους τοµείς της κατανάλωσης πόρων, έχει
συµβάλει στη δηµιουργία απορριµµάτων από τις µη χρησιµο-
ποιούµενες συσκευές και τις συσκευασίες τους, ενώ η χρήση
του διαδικτύου εµπεριέχει θέµατα ασφάλειας για τις µικρότε-
ρες ηλικίες. Η άµβλυνση αυτών των τοµέων αποτελεί σηµαν-
τική 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, µέλος του Οµίλου ΟΤΕ, ξεκίνησε την εµπορική
της λειτουργία τον Απρίλιο του 1998 και έχει έδρα το Μα-
ρούσι Αττικής. Σήµερα, αποτελεί πολυεθνικό Όµιλο µε δυ-
ναµική παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη, καθώς εκτός από την
Ελλάδα δραστηριοποιείται στην Αλβανία, τη Βουλγαρία και
τη Ρουµανία µέσω των θυγατρικών της εταιρειών AMC,
GLOBUL και COSMOTE αντίστοιχα. Η πελατειακή βάση του
Οµίλου ανέρχεται σε 21 εκατοµµύρια περίπου. Σταθερός µο-
χλός προσέλκυσης νέων συνδροµητών παραµένει η ΓΕΡ-
ΜΑΝΟΣ, η πλέον επιτυχηµένη αλυσίδα λιανικής στον τοµέα
των τηλεπικοινωνιών στη ΝΑ Ευρώπη.

Ο ΟΤΕ κατέχει το 100% των µετοχών της εταιρείας. Ο Όµιλος
ΟΤΕ αποτελεί το µεγαλύτερο φορέα παροχής τηλεπικοινωνια-
κών υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και απασχολεί
περισσότερα από 30.000 άτοµα σε 4 χώρες (Ελλάδα, Αλβα-
νία, Βουλγαρία και Ρουµανία), ενώ κατέχει το 20% του Οργα-
νισµού Τηλεπικοινωνιών της Σερβίας.

Η COSMOTE κατέχει το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου (100%)
της κυπριακής εταιρείας συµµετοχών COSMOHOLDING CYPRUS
LTD, µητρικής εταιρείας της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ. Η Deutsche
Telekom A.G. κατέχει το 30% των µετοχών της ΟΤΕ Α.Ε.
Οι συµµετοχές στο µετοχικό κεφάλαιο του Οµίλου ΟΤΕ και το
σύνολο των αντίστοιχων δικαιωµάτων ψήφου έχουν ως εξής:

∆ιεθνείς Θεσµικοί
Ελληνικό ∆ηµόσιο
Deutsche Telekom
Έλληνες Θεσµικοί
Λοιποί Επενδυτές
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30%

20%

28,50%

11,20%

10,20%

Μετοχική Σύνθεση Οµίλου ΟΤΕ

*Τα στοιχεία αναφέρονται
στις 4/11/2010.

Επιτροπή Ελέγχου
(Απαρτιζόµενη από 3 µέλη του ∆.Σ.)

Επιτροπή Αµοιβών & ∆ιορισµού
Ανώτατων Στελεχών

(Απαρτιζόµενη από 3 µέλη του ∆.Σ.)

Νοµικός Σύµβουλος -
Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού

Νοµικών Υπηρεσιών
& Ρυθµιστικών Θεµάτων

∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
& Κανονιστικής Συµµόρφωσης

Συµβούλιο ∆ιοίκησης COSMOTE

Συµβούλιο ∆ιοίκησης Οµίλου COSMOTE

Επιτροπή Συµµόρφωσης & Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης Οµίλου COSMOTE

Γενική
Τεχνική

∆ιεύθυνση

Γενική
Οικονοµική
∆ιεύθυνση

Γενική
Εµπορική
∆ιεύθυνση

Γενική
∆ιεύθυνση

Λειτουργιών &
Συστηµάτων

Πληροφορικής

Γενική
∆ιεύθυνση

Ανθρώπινου
∆υναµικού

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γενική Συνέλευση Μετόχων

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ

∆ιεύθυνση Ασφάλειας
Πληροφοριών & Πρόληψης

Τηλ/κής Απάτης

∆ιεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων,
Enterprise Risk Management
(ERM) & Business Continuity

Management (BCM)

Β. Η οργανωτική δοµή της COSMOTE
Η οργανωτική δοµή της COSMOTE για το έτος 2010 περιγράφεται στο παρακάτω σχήµα:



Γ. Σηµαντικές αλλαγές
Οι κυριότερες µεταβολές που έγιναν κατά τη διάρκεια του
2010, ως προς την οργανωτική, µετοχική και διοικητική λει-
τουργία της εταιρείας, ήταν οι εξής:

Το Νοέµβριο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΤΕ όρισε τον κ.
Μιχάλη Τσαµάζ Πρόεδρο & ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του Ορ-
γανισµού. Ο κ. Τσαµάζ είναι, επίσης, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της COSMOTE.

Το ∆εκέµβριο, ο κ. ∆ηµήτρης Μπλάτσιος ανέλαβε ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της AMC, θυγατρικής εταιρείας της COSMOTE στην
Αλβανία.

3. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες

Α. Κυριότερα προϊόντα και υπηρεσίες
Η COSMOTE παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κινητών τη-
λεπικοινωνιών σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Εστιάζοντας σταθερά στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη του τη-
λεπικοινωνιακού της δικτύου, στη διάθεση προϊόντων και υπη-
ρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου
καταναλωτή και στην παροχή ολοκληρωµένης εξυπηρέτησης
στον πελάτη, η εταιρεία κερδίζει την εµπιστοσύνη όλο και πε-
ρισσότερων συνδροµητών. Στις χώρες που δραστηριοποιείται,
η COSMOTE διαθέτει:

Yπηρεσίες Συµβολαίου για ιδιώτες και επαγγελµατίες.
Yπηρεσίες Καρτοκινητής Τηλεφωνίας.
ΥπηρεσίεςΠροστιθέµενηςΑξίαςόπως SMS, βιντεοκλήση κτλ.
Yπηρεσίες Περιαγωγής(Roaming)σεχώρεςτουεξωτερικού.
Υπηρεσίες Mobile Internet από υπολογιστή και από κινητό
τηλέφωνο.

Συσκευές Κινητής Τηλεφωνίας και Αξεσουάρ όπως
ακουστικά, προϊόντα bluetooth, φορτιστές, προϊόντα µετα-
φοράς δεδοµένων, θήκες κτλ.

Β. Τα κτίρια και το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της
εταιρείας µας
Η εταιρεία µας έχει αναπτύξει ιδιόκτητο δίκτυο κινητής τηλεφω-
νίας στις χώρες όπου δραστηριοποιείται, το οποίο βασίζεται στο
∆ίκτυο Κορµού (κέντρα µεταγωγής-MTX κτλ.) και σε πολυάριθ-
µους Σταθµούς Βάσης (Σ/Β), που εξασφαλίζουν την απρόσκο-
πτη παροχή των υπηρεσιών µας. H εταιρεία διαθέτει, επίσης,
κτιριακές εγκαταστάσεις για τις διοικητικές λειτουργίες της.

Με τον τρόπο αυτό (παρακάτω σχήµα), η COSMOTE, σε όλες τις
χώρες λειτουργίας της παρέχει επαρκή γεωγραφική και πλη-
θυσµιακή κάλυψη υπερκαλύπτοντας τις συµβατικές υποχρεώ-
σεις της.

Γ. Το εµπορικό δίκτυο της εταιρείας µας
Η COSMOTE διαθέτει ένα εκτεταµένο, σύγχρονο εµπορικό δίκτυο
σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται µε περισσότερα από
2.500 καταστήµατα-σηµεία επαφής µε τους πελάτες. Αποτε-
λούµενο από τα καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, τα αποκλειστικά κα-
ταστήµατα των εταιρειών του Οµίλου και το δίκτυο εµπορικών
αντιπροσώπων και διανοµέων, το εµπορικό δίκτυο της COSMOTE
δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα να απευθύνεται στην πελατει-
ακή της βάση µε ευελιξία και αποτελεσµατικότητα. Μόνο στην
Ελλάδα, τα προϊόντα της COSMOTE διατίθενται σε περισσότερα
από 1.000 σηµεία σε όλη τη χώρα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Kέντρο Μεταγωγής
Γραφεία

Ελεγκτής
Σταθµών Βάσης

Σταθµός
Βάσης (Σ/Β)

Πελάτης Α

Σταθµός
Βάσης (Σ/Β)

Πελάτης Β

Τηλεπικοινωνιακό ∆ίκτυο



Με λίγα λόγια

11

ΙΙ. O κόσµος µας, η ∆ιοίκηση

12

οµάδες
κοινωνικών
εταίρων 5πυλώνες

Εταιρικής
Υπευθυνότητας 5στελέχη

στο τµήµα
Εταιρικής
Υπευθυνότητας81πλήρεις

δείκτες GRI
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Πώς µπορούµε να ενσωµατώσουµε
την υπευθυνότητα στον τρόπο µε τον
οποίο εργαζόµαστε καθηµερινά;

Πού στοχεύουµε;
Η COSMOTE, από την αρχή της εµπορικής της λειτουργίας, δρα
µε υπευθυνότητα έτσι, ώστε να µπορεί να συνεισφέρει στην
παγκόσµια αειφόρο ανάπτυξη, να συνεργάζεται αρµονικά µε
τους Κοινωνικούς Εταίρους και να λαµβάνει υπόψη, οικονο-
µικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους στη δια-
δικασία λήψης των αποφάσεών της. Στόχος µας είναι να
λειτουργούµε µε υπεύθυνο τρόπο, να αναλαµβάνουµε τις ευ-
θύνες 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 2010:
Ανανεώθηκαν οι πιστοποιήσεις κατά ISO9001, ISO14001,
OHSAS18001 της COSMOTE Ελλάδας.

Όλοι οι εργαζόµενοί µας ακολουθούν το Σύστηµα Κανονιστικής
Συµµόρφωσης του Οµίλου COSMOTE.

Αυξήσαµε κατά 26% τον αριθµό των ποσοτικών δεικτών
γενικά και κατά 10% τον αριθµό των δεικτών GRI, στους
οποίους γίνεται αναφορά στον Απολογισµό Εταιρικής Υπευ-
θυνότητας 2010.

Επεκτείναµε το Πλαίσιο Εταιρικής Υπευθυνότητας µέσα στην
εταιρεία.

Υλοποιήσαµε πρόγραµµα εκπαίδευσης σε θέµατα Εταιρικής
Υπευθυνότητας στο 84% των Ανώτατων, Ανώτερων και Με-
σαίων Στελεχών του Οµίλου COSMOTE Ελλάδας.
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1. Στρατηγική και Πλαίσιο
Λειτουργίας
Α. Ορίζουµε τους τοµείς Εταιρικής Υπευθυνότητας
που µας αφορούν

Oρισµός
Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί θεµελιώδη εταιρική αρχή που
αγκαλιάζει το σύνολο της επιχειρηµατικής µας λειτουργίας και
επηρεάζει τη συνολική µας στάση ως προς τα κοινωνικά, τα οικο-
νοµικά και τα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Στην COSMOTE, έχουµε
ορίσει µε σαφήνεια την Εταιρική Υπευθυνότητα, προκειµένου να
οριοθετήσουµε τις δράσεις µας, να διευκολύνουµε την οµοιογενή
κατανόησή της από τους εργαζόµενούς µας, έτσι ώστε να επιδιώ-
ξουµε οφέλη για όλους τους Κοινωνικούς µας Εταίρους.

Εταιρική Υπευθυνότητα για την COSMOTE
Εταιρική Υπευθυνότητα (ΕΥ) είναι η δέσµευση της εταιρείας
µας να συνεισφέρει στην παγκόσµια αειφόρο ανάπτυξη, συ-
νεργαζόµενη µε τους Κοινωνικούς Εταίρους και λαµβάνοντας
υπόψη, οικονοµικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στό-
χους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων προκειµένου να ανα-
λάβει τις ευθύνες της για τις όποιες επιπτώσεις έχει η
λειτουργία της, ενώ, παράλληλα επιδιώκει τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς της.

Πυλώνες ∆ράσης
Οι βασικοί Πυλώνες του προγράµµατος Εταιρικής Υπευθυνό-
τητας της COSMOTE είναι πέντε και καθορίστηκαν µέσα από
διαδικασία εσωτερικής έρευνας, αλλά και διάλογο µε τους Κοι-
νωνικούς µας Εταίρους.

Στρατηγική και ∆ιοίκηση: Στόχος µας είναι να λειτουργούµε
µε υπεύθυνο τρόπο, να αναλαµβάνουµε τις ευθύνες µας για τις
όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία µας και, παράλληλα, να
βελτιώνουµε την ανταγωνιστικότητά µας και να διασφαλί-
ζουµε την ανάπτυξή µας.

Περιβάλλον: Στόχος µας είναι, η επιχειρηµατική µας ανάπτυξη
να µην έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον (ή όπου αυτό δεν είναι δυ-
νατό, να περιορίσουµε την όποια αρνητική επίδραση, η οποία ανα-
πόφευκτα προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα) και,
παράλληλα, να ευαισθητοποιήσουµε τους συµπολίτες µας στην
υιοθέτηση µιας πιο υπεύθυνης στάσης απέναντι στο περιβάλλον.

Κοινωνία: Στόχος µας είναι η ανάπτυξη της εταιρείας µας να βρί-
σκεται σε παράλληλη τροχιά µε την ευηµερία και την προαγωγή
της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις τοπικές κοινωνίες στην
Ελλάδα, αλλά και στις χώρες που δραστηριοποιούµαστε.

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 ακολουθούµε ένα τρόπο διοίκησης
που να διέπεται από κανόνες διαφάνειας και ηθικής και, πα-
ράλληλα, να συµβάλλουµε στην υπεύθυνη λειτουργία της
Αγοράς όπου δραστηριοποιούµαστε.

Μεθοδολογική Προσέγγιση
ΣτονΑπολογισµόΕταιρικήςΥπευθυνότηταςπουκρατάτεσταχέρια
σας,περιγράφουµετηφιλοσοφία, τηστρατηγική, ταπρογράµµατα,
τις πρακτικές και τις σχετικές δράσεις που ακολουθούµε στους
πέντε καθορισµένους Πυλώνες. Για το σκοπό αυτό, κάθε 3 χρόνια
διεξάγουµε Μελέτη Αναγνώρισης και Αξιολόγησης Επικινδυνότη-
τας. Στη µελέτη αυτή, αναγνωρίζονται περιοχές, στις οποίες ενδέ-
χεται η εταιρεία µας να επηρεάσει αρνητικά τους Κοινωνικούς
Εταίρους, την εταιρεία ή την εταιρική φήµη και εικόνα. Το 2009,
µέσααπόµίασυστηµατικήπροσπάθεια καιµε τησυµµετοχή πάνω
από 30 εργαζοµένων, αναγνωρίστηκαν 23 περιοχές, οι οποίες αν-
τιµετωπίστηκαν µε συγκεκριµένο πλάνο δράσης το 2010, βάσει
προτεραιοτήτων που θέσαµε.
Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης πρώτης φάσης, περιγρά-
φονται περιληπτικά στο Πλαίσιο Εταιρικής Υπευθυνότητας που
ακολουθεί. Το Πλαίσιο είναι χρήσιµο, προκειµένου η εταιρεία µας
να µπορεί να οργανώνει σφαιρικά και να διαχειρίζεται µε συνέ-
πεια όλα τα ζητήµατα Εταιρικής Υπευθυνότητας, αποφεύγοντας
έτσι την υλοποίηση προγραµµάτων που δεν συνάδουν µε τη
φύση της λειτουργίας της.

Mείωση της επίδρασής µας Κάλυψη αναγκών Βελτίωση των συνθηκών

Εξωτερική

Ενίσχυση του “υπεύθυνου
επιχειρείν”

Πλαίσιο Εταιρικής Υπευθυνότητας

Κοινωνία Αγορά Εργαζόµενοι
Εσωτερική

Χαµηλό Ανθρακικό
Αποτύπωµα

Eπικοινωνία
για όλους Τεχνολογία και Εργασία

Τεχνολογία και Ζωή

Περιβάλλον

Στρατηγική και ∆ιοίκηση

Ενέργεια
Α’ ύλες και Απόβλητα
Στοιβάδα Όζοντος
Νερό
Μετακινήσεις
Βιοποικιλότητα
Ακτινοβολία
Οπτική Όχληση
Ηχητική Όχληση
Ευαισθητοποίηση

Κοινωνική Συνεισφορά
Κοινωνικά Προϊόντα
και Υπηρεσίες
Οικονοµική συνεισφορά
Εθελοντισµός
Επιχειρηµατικότητα
Πρόσβαση στην Κοινωνία
Πληροφοριών

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
Ηθικός Ανταγωνισµός
Υπεύθυνο Μarketing
Υπεύθυνες Προµήθειες
Ικανοποίηση Πελατών
Ευαισθητοποίηση Κοινού
Ασφάλεια ∆εδοµένων

Θέσεις εργασίας
Υγεία & Ασφάλεια
∆ίκαιη Εργασία
Συνδικαλισµός
Ανάπτυξη Εργαζοµένων
Οικειοθελείς παροχές
Eνηµέρωση Εργαζοµένων
Ικανοποίηση Εργαζοµένων
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ

B. Ορίζουµε τις Στρατηγικές και Λειτουργικές µας
προτεραιότητες

Oρισµός
Σε δεύτερη φάση, από τα θέµατα που ορίζονται στο παραπάνω
πλαίσιο, η COSMOTE αναγνωρίζει τις Λειτουργικές της προτεραι-
ότητες, λαµβάνοντας υπόψη: (α) την επίδραση που έχει η κάθε
περιοχή στους Κοινωνικούς µας Εταίρους και (β) το βαθµό ελέγ-
χου που µπορεί να ασκήσει η εταιρεία πάνω σε κάθε θέµα. Πα-
ράλληλα,ηανάλυσηαυτήχρησιµοποιείταικαιγιανακαθορίσει την
έκτασητηςπαρουσίασηςτουκάθεθέµατοςστονΑπολογισµόαυτό.
Έτσι, π.χ. στον τοµέα Περιβάλλον, το θέµα της Ενέργειας αποτελεί
προτεραιότητα, ενώ, τοθέµατης Ηχητικής Όχλησηςαποτελεί δευ-
τερεύον θέµα και δεν παρουσιάζεται εκτεταµένα.

Στηντρίτηφάση,ηCOSMOTEαναγνωρίζει τησηµαντικήθετικήσυ-
νεισφορά που µπορεί να έχει µακροπρόθεσµα, σε επιλεγµένα θέ-
µατα Εταιρικής Υπευθυνότητας, σε σχέση µε το σύνολο των
περιοχών όπου δραστηριοποιείται. Τα θέµατα αυτά αποτελούν
Στρατηγικές προτεραιότητες.

Χαµηλό Ανθρακικό Αποτύπωµα
Ο κλάδος Tεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICT)
µπορεί να συµβάλει στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας
(και αντίστοιχα των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα), σε πο-
σοστό που µε βάση τη µελέτη SMART 2020 µπορεί να φτάσει το
15% µέχρι το 2020, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 7,8 Gtn CO2

(βλέπε ενότητα III-2).

Eπικοινωνία για Όλους
Μία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας µπορεί να παρέχει στους πολίτες
πρόσβαση σε πληροφορίες-επικοινωνία αµβλύνοντας το ψηφιακό
χάσµα, να βοηθήσει άτοµα µε αναπηρία σε µία ισότιµη ζωή κτλ.
(βλέπε ενότητες ΙV-1,2,6, VI-5).

Τεχνολογία και Εργασία-Tεχνολογία και Ζωή
Οιυπηρεσίεςκινητής τηλεφωνίαςµπορούννασυνεισφέρουνστην
αποτελεσµατική εργασία, ανεξάρτητα από τοποθεσίες και ταξίδια,
στην κοινωνική δικτύωση και στην ισορροπία εργασίας/προσωπι-
κής ζωής (βλέπε ενότητα IV-2).

Αναγνώριση και Αξιολόγηση
Επικινδυνότητας

Έρευνες Κοινωνικών
Εταίρων

Λειτουργικά Θέµατα
Εταιρικής Υπευθυνότητας
(Προτεραιότητες)

Μακροπρόθεσµη
Συνεισφορά

Κίνδυνοι
Επίδραση

Προσδοκίες

Περιοχές ∆ράσης
Εταιρικής Υπευθυνότητας
(Πλαίσιο ΕΥ)

Βαθµός Επίδρασης
Βαθµός Ελέγχου

Στρατηγικά Θέµατα
Εταιρικής Υπευθυνότητας

Χαµηλό Ανθρακικό
Αποτύπωµα Επικοινωνία για Όλους Τεχνολογία και Εργασία

Τεχνολογία και Ζωή

Στρατηγικά Θέµατα

1η φάση

η φάση

η φάση

2
3
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2. Τρόπος ∆ιοίκησης
Α. Εντάσσουµε την Εταιρική Υπευθυνότητα
στην οργανωτική µας δοµή

Στην COSMOTE, από το 2004 λειτουργεί Τµήµα Εταιρικής Υπευ-
θυνότητας, το οποίο διασφαλίζει ότι η εταιρεία µας αντιµετω-
πίζει τα θέµατα Εταιρικής Υπευθυνότητας συστηµατικά, τόσο σε
διοικητικό, όσο και σε οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο.
Παράλληλα, από τις αρχές του 2006, λειτουργεί Οµάδα Εται-
ρικής Υπευθυνότητας, µε εκπροσώπους από όλες τις οργανω-
τικές µονάδες της εταιρείας, µε στόχο:

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

β) τη συστηµατική ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων σε ζη-
τήµατα Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία έχει δηµιουργήσει σειρά επιτρο-
πών, οµάδων και εξειδικευµένων οργανωτικών µονάδων, οι
οποίες διασφαλίζουν ότι ειδικότερα θέµατα αντιµετωπίζονται
µε υπεύθυνο και συστηµατικό τρόπο:
α) Επιτροπή και Οµάδα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, αρµό-

διες για τη διασφάλιση της εφαρµογής περιβαλλοντικών
πολιτικών.

β) Οµάδα ∆ιαχείρισης Κρίσεων, αρµόδια για το διοικητικό συν-
τονισµό σε περιπτώσεις σηµαντικών περιστατικών.

γ) Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCM), αρµόδια για την
επίβλεψη της υλοποίησης του πλάνου Επιχειρησιακής Συ-
νέχειας, που έχει ως στόχο τη θωράκιση του οργανισµού
από απρόβλεπτα συµβάντα.

δ) Οµάδα EMF διαχείρισης θεµάτων Σταθµών Βάσης (Σ/Β) και
Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας, αρµόδια για την παρα-
κολούθηση, το συντονισµό και τη διαχείριση θεµάτων που
προκύπτουν από τη λειτουργία των Σ/Β και EMF στην οποία
συµµετέχουν στελέχη από τη ∆ιεύθυνση Εταιρικών Σχέ-
σεων, ERM & BCM, τη Γενική Τεχνική ∆ιεύθυνση και τη Γε-
νική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού, Νοµικών Υπηρεσιών και
Ρυθµιστικών Θεµάτων.

ε) Επιτροπή και Οµάδα Υγείας και Ασφάλειας. Η Οµάδα Υγείας
και Ασφάλειας είναι αρµόδια για την εφαρµογή και την υλο-
ποίηση πολιτικών και διαδικασιών υγείας και ασφάλειας
στους χώρους εργασίας. Η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας
αποτελείται από 6 µέλη στην Αθήνα και 3 µέλη στην Θεσ-
σαλονίκη, τα οποία εκλέγονται από τους ίδιους τους εργα-
ζοµένους της εταιρείας κάθε 2 χρόνια.

στ)Επιτροπή Συµµόρφωσης & Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, αρ-
µόδια για την παρακολούθηση της εφαρµογής του Προ-
γράµµατος ∆ιαχείρισης Συστήµατος Συµµόρφωσης (CMS),
την υποστήριξη του ∆ιευθυντή Συµµόρφωσης, την εξέταση
εν γένει ζητηµάτων Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, καθώς και
την εισήγηση για λήψη σχετικών αποφάσεων. Η Επιτροπή
απαρτίζεται από Γενικούς ∆ιευθυντές και ∆ιευθυντές σχετι-
κών λειτουργιών.

Συνολικά, το µοντέλο διοίκησης της Εταιρικής Υπευθυνότητας
το 2010 (το οποίο περιλαµβάνει υπευθυνότητες σε κοινωνικά
-εσωτερικά και εξωτερικά-οικονοµικά, περιβαλλοντικά θέ-
µατα, κτλ.), σε επίπεδο διοικητικό και οργανωτικό, περιγρά-
φεται παρακάτω.

ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆IOIKHTIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ COSMOTE

∆ιοικητικό Συµβούλιο ∆.Σ. / Πρόεδρος ∆ιευθύνων Σύµβουλος

∆ιοικητικό Επιτροπή
Περιβάλλοντος

∆/ντρια Εταιρικών
Σχέσεων, ERM & BCM

Υπεύθυνοι Εταιρικής
Υπευθυνότητας Θυγατρικών

Προϊσταµένη Εταιρικής
Υπευθυνότητας

Οµάδα Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης

Τµήµα Εταιρικής
Υπευθυνότητας

Οµάδα Εταιρικής
Υπευθυνότητας

Επιτροπή Υγείας
και Ασφάλειας

Υποδ/ντρια Εταιρικής
Υπευθυνότητας, ∆ηµοσίων

Σχέσεων & Εσωτερικής
Επικοινωνίας

Οργανωτικό
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ

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 ∆ιοίκησης που
ακολουθούµε.

Κώδικας Συµπεριφοράς: Στην COSMOTE, αναγνωρίζουµε ότι
τόσο η διασφάλιση της µακροπρόθεσµης ανάπτυξής µας, όσο
και η διαφύλαξη των συµφερόντων των Κοινωνικών µας Εταί-
ρων εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την τήρηση κοινά απο-
δεκτών 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 ορίζει
τον τρόπο, µε τον οποίο η ∆ιοίκηση και οι εργαζόµενοι της COS-
MOTE οφείλουν να συµπεριφέρονται σε καθηµερινή βάση, όπου
και αν δραστηριοποιούνται. Ο Κώδικας γνωστοποιείται σε κάθε
νεοπροσλαµβανόµενο, είναι αναρτηµένος τόσο στην Ιστοσελίδα,
όσο και στο Intranet της εταιρείας και όλοι οι εργαζόµενοι υπό-
κεινται στις διατάξεις του, ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου,
χώρας απασχόλησης κτλ. Παράλληλα, υπάρχει και Πολιτική για
την αναφορά και διαπίστωση παραβάσεων του Κώδικα Συµπε-
ριφοράς. Ο Κώδικας περιλαµβάνει τις εξής ενότητες:

Οι αρχές µας κατά το επιχειρείν.
Η συµπεριφορά µεταξύ των συναδέλφων.
Η συµπεριφορά της ∆ιοίκησης προς τους εργαζοµένους.
Η συµπεριφορά των εργαζοµένων προς την εταιρεία.
Η συµπεριφορά µας προς τους πελάτες.
Ησυµπεριφοράµαςπροςτουςµετόχουςκαι τοεπενδυτικόκοινό.
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 στάση µας προς το περιβάλλον.

Σύστηµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης: H εταιρεία, θέλον-
τας να διαφυλάξει τα συµφέροντα των µετόχων, αλλά και των
Κοινωνικών Εταίρων και παράλληλα να ενισχύσει την υπεύ-
θυνη εσωτερική λειτουργία της, έχει εφαρµόσει Σύστηµα Κα-
νονιστικής Συµµόρφωσης, το οποίο βασίζεται σε τρεις βασικές
λειτουργίες: ενηµέρωση και πρόληψη, εντοπισµός και έρευνα,
ανταπόκριση και διαχείριση (βλέπε ενότητα VI-1Γ).

Συστήµατα ∆ιοίκησης: Στην COSMOTE έχουµε αναπτύξει Συ-
στήµατα ∆ιοίκησης, τα οποία είναι πιστοποιηµένα από έγκρι-
τους οργανισµούς και µας βοηθούν να διαχειριζόµαστε µε
συστηµατικό τρόπο την επιχειρηµατική µας λειτουργία, συµ-
περιλαµβάνοντας και θέµατα που σχετίζονται µε την Εταιρική
Υπευθυνότητα, όπως η Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση, η Υγεία και
η 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, πι-
στοποιηµένο από τον Οργανισµό Πιστοποίησης TϋV Hellas /
TϋV NORD.

OHSAS 18001:2008: Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγείας & Ασφά-
λειας στην Εργασία, πιστοποιηµένο από τον Οργανισµό Πι-
στοποίησης TϋV Hellas / TϋV NORD.

Ο Κώδικας Συµπεριφοράς µας ορίζει µεταξύ
άλλων ότι:

Αναπτύσσουµε τις επιχειρηµατικές µας δραστηριότητες
µε ειλικρίνεια, σεβασµό και ακεραιότητα.
Τηρούµε τους νόµους και υιοθετούµε αρχές
επιχειρηµατικής ηθικής.
∆εν ανεχόµαστε το χρηµατισµό, τη διαφθορά και τη
δωροδοκία.
Συνεργαζόµαστε αποτελεσµατικά και καλλιεργούµε
πνεύµα οµαδικότητας.
Τηρούµε τις υποσχέσεις µας και είµαστε ειλικρινείς.

∆ράσεις Θυγατρικών
Μέσα στο 2010 πιστοποιήθηκε κατά ISO9001:2008 και η
COSMOTE Ρουµανίας.
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Γ. Εστιάζουµε σε µετρήσιµα αποτελέσµατα

Καλή Πρακτική

Εστίαση σε µετρήσιµα αποτελέσµατα
Στην COSMOTE αναγνωρίζουµε τη διεθνή τάση για τη δηµοσίευση αξιόπιστων
και µετρήσιµων στοιχείων, που ενισχύουν τη διαφάνεια προς τους Κοινωνι-
κούς µας Εταίρους. Για το λόγο αυτό, εστιάζουµε στην παρουσίαση όσο το
δυνατόν πληρέστερων ποσοτικών δεικτών, στόχων και αξιολογήσεων, όπως
αυτοί αποτυπώνονται στο παρακάτω γράφηµα.

Αυξήσαµε κατά 26% τον αριθµό
των ποσοτικών δεικτών και κατά 10%
τον αριθµό των δεικτών GRI, στους
οποίους γίνεται αναφορά στον
Απολογισµό, σε σχέση µε το 2009.

Ποσοτικοί δείκτες (αριθµός)
Πλήρως αναφερόµενοι δείκτες GRI (αριθµός)
Μερικώς αναφερόµενοι δείκτες GRI (αριθµός)

Γραφήµατα - Πίνακες (αριθµός)
Στόχοι (αριθµός)
Aξιολόγηση στο Accountability Rating Greece (%)
Aξιολόγηση στο ΕMDI του WWF (%)
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Ποσοτικά στοιχεία στον Απολογισµό

GRI

∆. ∆ιασφαλίζουµε την αξιοπιστία δεδοµένων

Η δηµοσιοποίηση αξιόπιστων ποσοτικών στοιχείων αποτελεί
προϋπόθεση διαφάνειας. Για το λόγο αυτό:

Ακολουθούµε συγκεκριµένη διαδικασία συλλογής στοιχείων
που περιλαµβάνει τέσσερα επίπεδα: Iδιοκτήτης πληροφορίας,
Προϊστάµενος (ελεγκτής σε οργανωτικό επίπεδο), Προϊστά-
µενος Εταιρικής Υπευθυνότητας (ελεγκτής σε λειτουργικό επί-
πεδο), Υποδ/τρια Εταιρικής Υπευθυνότητας, ∆ηµοσίων Σχέσεων
και Εσωτερικής Επικοινωνίας (ελεγκτής σε διοικητικό επίπεδο).

Παράλληλα, για την ανεξάρτητη διασφάλιση της αξιοπιστίας
των στοιχείων που ανακοινώνουµε προς τους Κοινωνικούς
µας Εταίρους:

Ελέγχουµε στοιχεία όπως, περιβαλλοντικά, Υγείας & Ασφά-
λειας στο πλαίσιο της ετήσιας επαναπιστοποίησης των συ-
στηµάτων διοίκησης της εταιρείας.

Γίνεται εκτεταµένη επιβεβαίωση, στο πλαίσιο της επαλήθευ-
σης του Απολογισµού (που πραγµατοποιήθηκε για πρώτη
φορά το 2009), από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτικό φορέα
(βλέπε Ενότητα VII-4).
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ

3. Αναγνώριση-Συµµετοχή
Α.Συµµετέχουµεσε∆ιεθνείς&ΕθνικούςΟργανισµούς
H εταιρεία µας είναι µέλος ∆ιεθνών & Εθνικών Οργανισµών,
µέσω των οποίων προσπαθεί να προωθήσει θέµατα του κλά-
δου της Κινητής Τηλεφωνίας αλλά και της Εταιρικής Υπευθυ-
νότητας. Ενδεικτικά, η εταιρεία είναι µέλος των εξής φορέων:

Στον Τοµέα των Τηλεπικοινωνιών:
GSM Association (GSM-A): η εταιρεία είναι µέλος του Παγ-
κόσµιου Συνδέσµου Παρόχων Κινητών Επικοινωνιών και µε-
τέχει ενεργά σε πολλές υπο-οµάδες εργασίας του.

Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ): η εταιρεία
αποτελεί ιδρυτικό µέλος της ένωσης, που ως στόχο έχει την
ενίσχυση της συνεργασίας και την προώθηση θεµάτων κοι-
νού ενδιαφέροντος των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας στην
Ελλάδα.

European Telecommunications Standards Institute (ETSI):
η εταιρεία είναι από το 1998 µέλος του µεγαλύτερου Ευρω-
παϊκού Οργανισµού τυποποίησης στις τηλεπικοινωνίες.

Σ.Ε.Π.Ε. (Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοι-
νωνιών Ελλάδος).

Σύνδεσµος Επιχειρήσεων & Βιοµηχανιών Σ.Ε.Β. (Ε.Α.Τ.- Σ.Ε.Β.
Επιτροπή Ασύρµατων Επικοινωνιών και Ε.Κ.Τ.-Σ.Ε.Β. Επιτροπή
Κινητών Επικοινωνιών).

Στον τοµέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας:
GeSI (Global e-Sustainability Initiative): σκοπός είναι η ενη-
µέρωση του κοινού και η προώθηση τεχνολογιών που συ-
νεισφέρουν στη βιώσιµη ανάπτυξη.

Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Ελληνικό παράρτηµα του ∆ιεθνούς Οικουµενικού Συµφώ-
νου του Ο.Η.Ε. (Global Compact).

∆ράση Ενηµέρωσης και Επαγρύπνησης «saferinternet.gr»
του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ∆ιαδικτύου.

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς».

Οµάδα Εργασίας Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι-
κτύων: σκοπός είναι η διερεύνηση της επιρροής των Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις
Κλιµατικές Αλλαγές.

Άλλοι φορείς:
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Eπιµελητήριο Aθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).
Forum “∆ίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς”.

Β. Αναγνωρίζονται οι προσπάθειές µας
Η αναγνώριση των προσπαθειών µας στον τοµέα της Εταιρικής
Υπευθυνότητας, αποτελεί για µας εφαλτήριο, αλλά και δέ-
σµευση για να συνεχίσουµε την εφαρµογή µακροχρόνιων
προγραµµάτων, µε συνέπεια και σταθερότητα.

Το 2010, λάβαµε αρκετές διακρίσεις, όπως:
Στο πλαίσιο των «Επιχειρηµατικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ», η
COSMOTE απέσπασε το «Πρώτο Βραβείο Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης 2010», βάσει ψηφοφορίας, στην οποία συµµε-
τείχε το ευρύ επιχειρηµατικό κοινό.

Στο πλαίσιο των βραβείων «BRAVO, Βραβεία Βιώσιµης Ανά-
πτυξης», ο Απολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2008, βρα-
βεύτηκε ως ο Καλύτερος Απολογισµός συνολικά.

Στο πλαίσιο της 5ης ∆ιοργάνωσης των Αριστείων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης 2009 του Συνδέσµου ∆ιαφηµιζοµένων
Ελλάδας (Σ.∆.Ε), η εταιρεία απέσπασε Βραβείο για το πρό-
γραµµα «Όταν έχεις τη γνώση, έχεις τον κόσµο στα χέρια
σου: Πρωτοβουλίες Ενηµέρωσης για την Ασφαλή Χρήση
Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας», στην κατηγορία Επιχειρη-
µατικό Περιβάλλον / Αγορά.

ΣτοπλαίσιοτηςAξιολόγησηςΕΜDI(EnvironmentalManagement
and Disclosure Index), που εφαρµόστηκε για 1η φορά στην Ελ-
λάδα από την WWF Ελλάδας, η COSMOTE Ελλάδας αξιολογή-
θηκε στην κατηγορία F, λαµβάνοντας αξιολόγηση 44,6%.

4. Κοινωνικοί Εταίροι
Α. Καλλιεργούµε το διάλογο µε τους Κοινωνικούς
µας Εταίρους
Oι αρχές που διέπουν τις σχέσεις µας µε τους Κοινωνικούς µας
Εταίρους, τις οµάδες, δηλαδή, εκείνες που επηρεάζονται άµεσα
ή έµµεσα από τις αποφάσεις µας, συµπεριλαµβάνονται στον
Κώδικα Συµπεριφοράς της εταιρείας (βλέπε Ενότητα ΙΙ-2Β).

Σήµερα, οι Κοινωνικοί Εταίροι (που αναγνωρίζονται µέσα από
συνάντηση µε εκπροσώπους των τµηµάτων της εταιρείας)
απαιτούν διαφάνεια κατά το επιχειρείν, αλλά και πιο ενεργή
συµµετοχή των εταιρειών στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά
ζητήµατα. Η COSMOTE επιδιώκει να ανταποκρίνεται στις προσ-
δοκίες των Κοινωνικών Εταίρων µέσα από πολιτικές, διαδικα-
σίες και δράσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Απολογισµό
και περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Στιγµιότυπο από την εκδήλωση
των Αριστείων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Στιγµιότυπο από την εκδήλωση των Βραβείων
Βιώσιµης Ανάπτυξης
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Πελάτες
(Εταιρικοί
& Οικιακοί)

Εµπορικό
∆ίκτυο

Προµηθευτές

Επίσηµες
Αρχές

Ακαδηµαϊκή
Κοινότητα

Τοπικές
Κοινωνίες

Πολίτες

Εργαζόµενοι
(και Εργατικά
Συνδικάτα)

Koινωνικός
Εταίρος

Ανάπτυξη διαλόγου µέσα από:
(ετήσιες/συνεχείς δραστηριότητες)

Ερωτήµατα Σχετική ενότητα
Απολογισµού

Μη
Κυβερνητικές
Οργανώσεις

Μέσα
Μαζικής
Ενηµέρωσης
(ΜΜΕ)

Ποιότητα Υπηρεσιών (σε σχέση µε κόστος)
Λειτουργία της Κινητής Τηλεφωνίας
Ασφαλής χρήση υπηρεσιών Kινητής Tηλεφωνίας
Η/Μ Ακτινοβολία
Υπεύθυνο Marketing (π.χ. ∆ικαιώµατα Καταναλωτών)
Τιµολόγηση

Αγορά: VΙ-2,3,5,6,7
Περιβάλλον: III-8

∆ιαφάνεια
Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
Οικονοµική ανάπτυξη

Αγορά: VΙ-1,2
Κοινωνία: IV-3

Έρευνες Εταιρικής Υπευθυνότητας
Ειδικές έρευνες

∆ιαφάνεια
Πολιτική αγορών
Οικονοµική ανάπτυξη

Αγορά: VΙ-2,3,4
Κοινωνία: IV-3

Συµµετοχή σε κλαδικές ενώσεις
Συναντήσεις εργασίας
Έρευνες Εταιρικής Υπευθυνότητας
Αξιολόγηση προµηθευτών

∆ιαφάνεια
∆ιακυβέρνηση
Οικονοµική ανάπτυξη

Αγορά: VΙ-1,2
Κοινωνία: IV-3

∆ιάλογος µε εκπροσώπους των αρχών
σε εθνικό επίπεδο
Συµµετοχή σε οργανισµούς και ενώσεις

Περιβάλλον
Η/Μ Ακτινοβολία
Ασφαλής χρήση υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας
Θέσεις εργασίας

Περιβάλλον: III-2-8
Αγορά: VI-3,7
Εργαζόµενοι: V-1

Συνεργασία στο πλαίσιο προγραµµάτων
Έρευνες Εταιρικής Υπευθυνότητας

Περιβαλλοντική λειτουργία
Κάλυψη αναγκών τοπικών κοινωνιών
Στήριξη της τοπικής επιχειρηµατικότητας
Η/Μ Ακτινοβολία

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

Συστηµατικές επισκέψεις
Συστηµατικός διάλογος µε εκπροσώπους
των τοπικών αρχών και διαφόρων φορέων

Περιβαλλοντική λειτουργία (π.χ. ανακύκλωση,
ρύπανση)
Κοινωνική συνεισφορά (π.χ. φτώχεια,
κοινωνικός αποκλεισµός, αναπηρία)
Οικονοµική ανάπτυξη
Η/Μ Ακτινοβολία
Υπεύθυνο Marketing (π.χ. προστασία παιδικής
ηλικίας, τιµολόγηση)
Iσότητα Εργαζοµένων
Θέσεις εργασίας

Περιβάλλον: III-2-7
Κοινωνία: IV-1,3
Αγορά: VI-3,6
Eργαζόµενοι: V-1,3

Έρευνες Εταιρικής Υπευθυνότητας
Ενηµερωτικές Συναντήσεις µε πολίτες

Επαγγελµατική Ανάπτυξη και Εξέλιξη
Υγεία & Ασφάλεια
∆ίκαιη εργασία (διαφορετικότητα, ισορροπία
ζωής-εργασίας)
Εκπαίδευση

Εργαζόµενοι: V-2,3,5∆ιαπραγµατεύσεις µε το Σωµατείο Εργαζοµένων
Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζοµένων
Εσωτερική Έρευνα Εταιρικής Υπευθυνότητας
∆ιοργανώσεις εκδηλώσεων
Εκδόσεις ενηµερωτικών εντύπων
Συναντήσεις
Εκπαιδευτικό Σεµινάριο Εταιρικής Yπευθυνότητας
(Ανώτατα, Ανώτερα & Μεσαία ∆ιοικητικά Στελέχη)
Σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης
Εκπαιδεύσεις

Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών
Λειτουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών
Έρευνες Εταιρικής Υπευθυνότητας
Ειδικές έρευνες
∆ίκτυο πωλήσεων
Social Media

Περιβαλλοντική λειτουργία
Χρήση φυσικών πόρων
Κοινωνική συνεισφορά

Περιβάλλον: III-2-8
Κοινωνία: IV-2

Σύναψη συνεργασιών
Συναντήσεις µε ΜΚΟ
Έρευνες Εταιρικής Υπευθυνότητας
Aξιολογήσεις & ∆είκτες

Όλα τα παραπάνω θέµατα ∆ιοίκηση, Περιβάλλον
Αγορά, Eργαζόµενοι
Κοινωνία

Εταιρικές Ανακοινώσεις (∆ελτία Τύπου) κ.α
Συνεντεύξεις Τύπου - Εκδηλώσεις
Ενηµερωτικές επαφές µε εκπροσώπους ΜΜΕ
Ειδικές Έρευνες ΜΜΕ

Μέτοχοι
(OTE /
Deutsche
Telekom)

Όλα τα παραπάνω θέµατα ∆ιοίκηση, Περιβάλλον
Αγορά, Eργαζόµενοι
Κοινωνία

Συναντήσεις ανώτατων στελεχών
Υιοθέτηση και υλοποίηση αρχών και πολιτικών
Συνεργασία



21
Απολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Β. Παρακολουθούµε την αντίληψη των
Κοινωνικών µας Εταίρων
H COSMOTE παρακολουθεί την άποψη των Κοινωνικών της Εταί-
ρων µε διάφορα µέσα. Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποιες διεργα-
σίες που χρησιµοποιούνται πιο αναλυτικά:

Πολίτες:Ηεταιρείασυµµετέχεικαιπαρακολουθείέρευνεςπουδιε-
ξάγονται από ανεξάρτητους φορείς σχετικά µε τις αντιλήψεις των
Κοινωνικών µας Εταίρων, ως προς την υπεύθυνη λειτουργία µας.
Ως παράδειγµα αναφέρεται η ποσοτική έρευνα «Κοινωνικό Βαρό-
µετρο A.S.B.I.», όπου η COSMOTE αξιολογείται από το σύνολο των
ερωτηµάτων ως:

η τρίτη πιο αναγνωρίσιµη για το κοινωνικό της έργο εταιρεία
στην ελληνική αγορά (και ως η πρώτη στον κλάδο των τηλε-
πικοινωνιών),
ηδεύτερη,γιατηδιεισδυτικότητατουκοινωνικούτηςέργου,εται-
ρεία στην ελληνική αγορά (και ως η πρώτη στον κλάδο των τη-
λεπικοινωνιών).

(Πηγή: ASBI-Awareness & Social Behavior Index 2010).

Επιπλέον, η COSMOTE, µε δική της πρωτοβουλία, διεξάγει ειδικές
έρευνεςγιατηναναγνώρισηκαι τονεντοπισµότωνζητηµάτωνπου
απασχολούν διάφορες κοινωνικές οµάδες. Ειδικότερα το 2010,
υλοποίησεποιοτικήέρευνακατάτηνοποίαοιερωτώµενοικλήθη-
καν µεταξύ άλλων να αξιολογήσουν τα υφιστάµενα προγράµµατα
Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας. Τέλος, µέσω περιοδικών
ποσοτικώνερευνώνηCOSMOTEπαρακολουθείσυστηµατικάσυγ-
κεκριµένους δείκτες σε σχέση µε την αντίληψη του κοινού για την
κοινωνική ευαισθησία της εταιρείας.

Εργαζόµενοι: Οι αντιλήψεις των εργαζοµένων γύρω από τα θέ-
µαταΕταιρικήςΥπευθυνότηταςέχουν ιδιαίτερηβαρύτηταδιότιαυτοί
αφενός είναι οι πρώτοι που κρίνουν το έργο της εταιρείας και αφε-
τέρουαποτελούνενδυνάµειπρεσβευτέςΕταιρικήςΥπευθυνότητας
για την εταιρεία. Σε συνέχεια µιας ποσοτικής έρευνας που είχε διε-
ξαχθεί το2009, το2010οργανώσαµεειδικάεκπαιδευτικάσεµινά-
ριαστο84%τωνΑνωτάτων,ΑνωτέρωνκαιΜεσαίωνΣτελεχώντης
COSMOTE στην Ελλάδα. Η ανάδραση και τα αποτελέσµατα αυτού
του σεµιναρίου ενσωµατώθηκαν στον παρόντα Απολογισµό.
(Πηγή: Εκπαίδευση Εταιρικής Υπευθυνότητας COSMOTE 2010).

Πελάτες (Ειδικά Κοινά): Καθώς το θέµα της ασφαλούς χρήσης
του διαδικτύου και του κινητού τηλεφώνου αποκτά αυξανόµενη
σηµασία (βλέπε Ενότητα VI-3), η εταιρεία µας διεξήγαγε ειδική
έρευνα το 2009 σε γονείς, εκπαιδευτικούς και νέους, ώστε:

Να αποτυπώσει συνήθειες και αντιλήψεις τους σχετικά µε τη
χρήση του διαδικτύου και του κινητού.
Ναδιερευνήσειαντιλήψειςσχετικάµετηνεπικινδυνότητακαι την
ηθική της χρήσης τους.
Νααποτυπώσειτορόλοκαιτηνεπίδρασητουσχολείου,τηςοικογέ-
νειας,τηςCOSMOTEκαιάλλωνφορέωνστηνενηµέρωσητωννέων
σχετικάµετησωστήχρήσητουδιαδικτύουκαι τουκινητού.
(Πηγή: Έρευνα για την Ασφαλή Χρήση του ∆ιαδικτύου και των Υπηρεσιών Κινητής

Τηλεφωνίας 2009, Alternative )
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* Τα στοιχεία αναφέρονται στην COSMOTE Ελλάδας και είναι µέσος όρος των αποτελε-
σµάτων έτους πολλαπλότητας.

** Ως βάση έχουν οριστεί τα στοιχεία της COSMOTE Ελλάδας για το 2006, αντιπροσω-
πεύοντας το 100%. (Πηγή: Tracking Study 2009, Centrum)

COSMOTE είναι “εταιρεία µε κοινωνική ευαισθησία” (%)
Καλύτερη 2η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας (%)

Έρευνα Εταιρικής Υπευθυνότητας

100 105
86 98 83 95

71

109
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∆εσµευτήκαµε
(το 2010)

Υλοποιήσαµε
(το 2010)

Ποσοστό
Ολοκλήρωσης

Στοχεύουµε
(το 2011)

Ηµ/νία
Στόχος

∆εν πραγµατοποιήθηκε η
αξιολόγηση από τον φορέα
στην Ελλάδα

Να βελτιωθούµε κατά 5% στην
αξιολόγηση Αccountability Rating.

Βλέπε Ενότητα ΙΙ-2Γ Να αυξήσουµε κατά 5% τη χρήση
∆εικτών GRI στον Απολογισµό.

2011Να αυξήσουµε κατά 10% τη χρήση
∆εικτών GRI στον Απολογισµό.

Βλέπε Ενότητα ΙΙ-1A
∆ιεξήχθη για θέµατα
Περιβάλλοντος.

Nα εκδώσουµε Απολογισµό Εταιρικής
Υπευθυνότητας τουλάχιστον για µία
θυγατρική µας στο εξωτερικό.

2011Να διεξάγουµε Μελέτη Αναγνώρισης
και Αξιολόγησης Επικινδυνότητας στις
θυγατρικές COSMOTE (Ρουµανία) και
GLOBUL (Βουλγαρία).

Βλέπε Ενότητα ΙΙ-2 Να επεκτείνουµε το σύστηµα συλλογής,
καταγραφής και ελέγχου στοιχείων,
που περιλαµβάνονται στον Απολογισµό
Εταιρικής Υπευθυνότητας.

2011Να επεκτείνουµε το σύστηµα συλλογής,
καταγραφής και ελέγχου στοιχείων, που
περιλαµβάνονται στον Απολογισµό
Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Βλέπε Ενότητα ΙΙ-VI Να επεκτείνουµε διοικητικές πρακτικές
στις θυγατρικές µας στην Ελλάδα
και το Εξωτερικό.

2011Να επεκτείνουµε διοικητικές πρακτικές
στις θυγατρικές µας στην Ελλάδα
και το Εξωτερικό.

Βλέπε Ενότητα ΙΙ-4Α,Β Να προχωρήσουµε σε έρευνα αντίληψης
(στάσεων και συµπεριφορών) όλων
των Κοινωνικών Εταίρων.

2012Να προχωρήσουµε σε έρευνα αντίληψης
(στάσεων και συµπεριφορών) όλων
των Κοινωνικών Εταίρων.

Βλέπε Ενότητα ΙΙ-4Β Nα εκπαιδεύσουµε τις θυγατρικές
εταιρείες στην εκπόνηση Απολογισµού
Εταιρικής Υπευθυνότητας.

2011Nα εκπαιδεύσουµε την ∆ιοικητική Οµάδα
σε θέµατα Εταιρικής Υπευθυνότητας.

5. Στόχοι 2010 και 2011

100%

100%

50%

75%

75%

25%

Τα 4 τελευταία
χρόνια η COSMOTE
αξιολογείται από
το κοινό ως
«η εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας µε την
µεγαλύτερη κοινω-
νική ευαισθησία».
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ΙΙΙ. O κόσµος µας, το Περιβάλλον

Με λίγα λόγια

136,5 τόνοι υλικών
συσκευασίας
προϊόντων 1,9εκατ. λίτρα

πετρέλαιο

159GWh ηλεκτρικής
ενέργειας5εκατ. µετρήσεις

ραδιοεκποµπών

837χιλ. βιοδιασπώµενες
σακούλες

24,7χιλ. κυβικά
µέτρα νερού
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πώς µπορούµε να συνεχίσουµε
τη λειτουργία µας, χωρίς να
επιβαρύνουµε το περιβάλλον;
Πού στοχεύουµε;
H εταιρεία µας λόγω του αντικειµένου των υπηρεσιών που προ-
σφέρει, συγκαταλέγεται στις εταιρείες µε µικρή επίδραση στο
περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και
οι υπηρεσίες µας αναλύονται, ώστε να αναγνωριστούν οι αλ-
ληλεπιδράσεις τους µε το περιβάλλον και να ιεραρχούνται προ-
γράµµατα µείωσης της επίδρασής µας, µε τη χρήση έγκυρων
και επιστηµονικά τεκµηριωµένων εργαλείων.
Στόχος µας είναι να µην έχει η επιχειρηµατική µας ανάπτυξη επί-
πτωση στο περιβάλλον (ή όπου αυτό δεν είναι δυνατό, να πε-
ριορίσουµε την όποια αρνητική επίδραση, που αναπόφευκτα
προέρχεται από κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα) και, παράλ-
ληλα, να ευαισθητοποιήσουµε τους συµπολίτες µας στην υιο-
θέτηση µιας πιο υπεύθυνης στάσης απέναντι στο περιβάλλον.

Τι πετύχαµε το 2010:
Ανακυκλώσαµε 12,02 tn κινητών-αξεσουάρ.

Συνεχίσαµε την εφαρµογή συστήµατος ανακύκλωσης
κινητών στο 100% των καταστηµάτων µας.

Προωθήσαµε προς ανακύκλωση 24,02 tn ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού, δηλαδή το 100% της ποσότη-
τας που αποσύραµε.

Προωθήσαµε προς ανακύκλωση 469 tn συσσωρευτών,
δηλαδή το 100% της ποσότητας που αποσύραµε.

Προωθήσαµε προς ανακύκλωση 17.266 lt λιπαντικών,
δηλαδή το 100% της ποσότητας που αποσύραµε.

Συνεχίσαµε τη λειτουργία φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε
37 Σταθµούς Βάσης (τα τελευταία χρόνια), για την αξιο-
ποίηση της ηλιακής ενέργειας.

Αποτρέψαµε την εκποµπή 3.500 tn διοξειδίου του άνθρακα,
µέσω της εφαρµογής συγκεκριµένων προγραµµάτων.

Περιορίσαµε την κατανάλωση ενέργειας ανά Σταθµό Βάσης
κατά 3,5%, µέσω των προγραµµάτων που εφαρµόσαµε.

Μειώσαµε την κατανάλωση ενέργειας στα καταστήµατα
κατά 14,4%.

Μειώσαµε τη συνολική κατανάλωση πετρελαίου κατά 15%.

Συνεχίσαµε να χρησιµοποιούµε βιοδιασπώµενες σακούλες
στο 100% των καταστηµάτων COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Aνακυκλώσαµε το 77,9% των στερεών αποβλήτων από
τις αποθήκες µας.
Προωθήσαµε προς ανακύκλωση 42,3 tn χαρτιού (πάνω
από 80% αυτού που αγοράσαµε).

Mειώσαµε την κατανάλωση νερού ανά εργαζόµενο κατά 5%.

Μειώσαµε την κατανάλωση καυσίµου ανά διανυθέν χιλιό-
µετρο κατά 19,6%.

Αυξήσαµε κατά 6,5% τον αριθµό των σταθµών µέτρησης
Η/Μ ακτινοβολίας σε όλη την Ελλάδα, µέσω του προ-
γράµµατος «Πεδίον 24».

Βοηθήσαµε τους πελάτες µας να µειώσουν την κατανά-
λωση χαρτιού κατά 80 tn, που αντιστοιχεί στην αποφυγή
κοπής περισσότερων από 1.370 δέντρων.



Ενηµέρωση
και ευαισθητοποίηση
των Κοινωνικών
Εταίρων

Μείωση
περιβαλλοντικού
αποτυπώµατος

Στρατηγική Περιβάλλοντος

Συνεισφορά στη µείωση
του περιβαλλοντικού
αποτυπώµατος άλλων
κλάδων της οικονοµίας
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1. Στρατηγική και ∆ιαχείριση
Α. Λειτουργούµε µε συστηµατικό τρόπο
Στο πλαίσιο του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
της COSMOTE Ελλάδας, που είναι πιστοποιηµένο κατά το
πρότυπο ISO 14001, αναλύουµε τις δραστηριότητες, τα προ-
ϊόντα και τις υπηρεσίες µας αναφορικά µε τις επιπτώσεις τους

στο περιβάλλον και προσπαθούµε να βελτιώσουµε την περι-
βαλλοντική µας επίδοση θέτοντας στόχους, καθορίζοντας δεί-
κτες και λαµβάνοντας ρεαλιστικά οικονοµικά µέτρα,
επενδύοντας σε µία πολυδιάστατη Περιβαλλοντική Στρατηγική,
που βασίζεται σε τρεις άξονες:

Η δέσµευση της COSMOTE για την
προστασία του περιβάλλοντος αποτυ-
πώνεται και στην περιβαλλοντική της
Πολιτική, που γίνεται πράξη µέσα από

τα προγράµµατα που περιγράφονται
στο κεφάλαιο αυτό.

Η Πολιτική Περιβάλλοντος Οµίλου COSMOTE
“Εµείς, στην COSMOTE, δεσµευόµαστε ότι αντιµετωπί-
ζουµε 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
επίτευξητων εθνικών στόχων, αποτελεί το σηµείο εκκίνησηςγια
την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής µας πολιτικής.

Αναγνωρίζουµε και µετρούµε την επίδρασή µας στο περιβάλλον.

Αναζητούµε τρόπους µείωσης αυτής της επίδρασης, χρησιµο-
ποιώντας τη διαθέσιµη τεχνογνωσία και τεχνολογία:

- Μειώνοντας τη µόλυνση και τους ρύπους που εκπέµπουµε
στο περιβάλλον,

- Μειώνοντας την άσκοπη χρήση πρώτων υλών και την κατα-
νάλωση ενέργειας,

- Ανακυκλώνοντας πρώτες ύλες όπως λιπαντικά, χαρτί αλλά
και Α.Η.Η.Ε.

Εκπαιδεύουµε, ευαισθητοποιούµε και ενθαρρύνουµε τη συµµε-
τοχή των εργαζοµένων στη λειτουργία του Συστήµατος Περι-
βαλλοντικής ∆ιαχείρισης, αλλά και γενικότερα, στην υιοθέτηση
ενός περιβαλλοντικά υπεύθυνου τρόπου ζωής.

Είµαστεανοιχτοίσεδιάλογοµετουςεργαζοµένουςκαι τουςκοι-
νωνικούς συµµετόχους.

Αναµένουµε απότουςπροµηθευτέςκαι εργολάβουςµαςναεπι-
δεικνύουνπεριβαλλοντικήευαισθησίακαι ναεφαρµόζουν προ-
γράµµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Συµβάλλουµε στην ευαισθητοποίηση-κινητοποίηση των πε-
λατών 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 αν-
ταποκρινόµαστε στις ανάγκες της για την αντιµετώπιση κρίσι-
µων περιβαλλοντικών ζητηµάτων.

Συµµετέχουµε στο δηµόσιο διάλογο και, εν γένει προβληµατι-
σµό, 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 λειτουρ-
γιών και υπηρεσιών µας.

Η µείωση της επίδρασής µας στο περιβάλλον, απαιτεί συνεχή προ-
σπάθεια και παρακολούθηση των αποτελεσµάτων. Ο περιβαλ-
λοντικός παράγων αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εταιρικής
µας φιλοσοφίας και διαπερνά όλες τις εσωτερικές λειτουργίες της
εταιρείας».

Μιχάλης Τσαµάζ
Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος COSMOTE
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

∆ράσεις Θυγατρικών
Οι θυγατρικές µας, GLOBUL (Boυλγαρία), COSMOTE Ρουµα-
νίας και ΑΜC (Αλβανία) έχουν, ήδη, ξεκινήσει την εφαρµογή
διαδικασίας ανάπτυξης Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχεί-
ρισης κατά ISO14001.

2.ΕνέργειακαιΚλιµατικέςΑλλαγές
Α. Αναλύουµε τις πηγές κατανάλωσης ενέργειας
H εταιρεία µας, αναγνωρίζοντας τη σηµαντικότητα και τους
κινδύνους που εγκυµονεί η Κλιµατική Αλλαγή στοχεύει στη
βελτίωση της αποδοτικότητάς της στη χρήση ενέργειας και
στη µείωση της επίπτωσης που έχει άµεσα (π.χ. χρήση πετρε-
λαίου σε Σταθµούς Βάσης,) και έµµεσα (π.χ. χρήση ρεύµατος
από την ∆ΕΗ) στην ατµόσφαιρα, λόγω της συνεπαγόµενης εκ-
ποµπής αερίων του θερµοκηπίου, όπως είναι το διοξείδιο του
άνθρακα.

Οι άµεσες και έµµεσες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα,
που σχετίζονται µε µετρηµένες καταναλώσεις ενέργειας της
εταιρείας µας, εµφανίζονται παρακάτω, ανά τοµέα και δρα-
στηριότητα, ενώ, οι αντίστοιχες καταναλώσεις ενέργειας πε-
ριγράφονται αναλυτικά στις επιµέρους ενότητες του
κεφαλαίου αυτού.

Οι συνολικές (άµεσες και έµµεσες) εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα µειώθηκαν κατά 2,8% (από 127.299 tn το 2009,
έφτασαν τους 123.747 tn το 2010), µε τη συντριπτική πλει-
οψηφία να προέρχεται από το ∆ίκτυο της εταιρείας (∆ίκτυο
Κορµού και Σταθµούς Βάσης-Σ/Β). Με βάση την ανάλυση
αυτή, η εταιρεία θέτει ως προτεραιότητα τα προγράµµατα
µείωσης ενέργειας στο ∆ίκτυό της και στη συνέχεια στους
χώρους γραφείων.

Mέσω των προγραµµάτων που περιγράφονται παρακάτω, η
εταιρεία προσπαθεί να µειώσει την κατανάλωση ενέργειας
και έµµεσα τις αντίστοιχες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.
Χωρίς την εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών, η κατανά-
λωση ενέργειας θα ήταν µεγαλύτερη, κατά περισσότερες από
6.500 ΜWh (σχεδόν 3,5% του συνόλου). Η εξοικονόµηση
αυτή, αντιστοιχεί σε πάνω από 3.500 tn εκποµπών διοξει-
δίου του άνθρακα (ή 2,8% του συνόλου των εκποµπών) και
εξοικονόµηση κόστους περίπου € 850.000.Καλή Πρακτική

Μοντέλο Ενεργειακής ∆ιαχείρισης
Για τη διαµόρφωση στρατηγικής ενεργειακής διαχείρισης, η
COSMOTE έχει αναπτύξει Μοντέλο Ενεργειακής ∆ιαχείρισης,
σκοπός του οποίου είναι:

Η παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης της εταιρείας.
Η πρόβλεψη µελλοντικών καταναλώσεων ενέργειας.

Η καταγραφή της εξοικονόµησης
ενέργειας, λόγω εφαρµογής σχετι-
κών προγραµµάτων.

Ο καθορισµός µελλοντικών στόχων
κατανάλωσης ενέργειας και εκποµ-
πών CO2.

Γραφεία - Πετρέλαιο (%)
Γραφεία - Ρεύµα (%)
Καταστήµατα - Ρεύµα (%)
∆ίκτυο Κορµού
(MSC & BSC) - Ρεύµα (%)
Σ/Β - Ρεύµα (%)
Σ/Β - Πετρέλαιο (%)
Mετακινήσεις (Οχήµατα,
Αεροπορικά) (%)

0,11%
1,78%

0,96%8,98%

13,14%

70,91%

4,13%

Kατανοµή Πηγών ∆ιοξειδίου του Άνθρακα

Πηγές: IEA CO2 emissions from Fuel combustion 2010 Edition-GHG Protocol Calculation Tools
(2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories/2007 IPCC Fourth Assessment Report).

* Tα στοιχεία αναφέρονται στην
COSMOTE Ελλάδας.

** ∆είκτες µετατροπής: ηλεκτρικής
ενέργειας 0,7312 tn CO2e /MWh,
Bενζίνη 0,002327 tn CO2 e/lt,
Πετρελαίου 0,002681 tn CO2 e/lt

Mεταφορές (Οχήµατα - Αεροπ.) (tn)
Σ/Β - Πετρέλαιο (tn)
Σ/Β - Ρεύµα (tn)
∆ίκτυο Κορµού (MSC & BSC)
- Ρεύµα (tn)
Καταστήµατα - Ρεύµα (tn)
Γραφεία - Ρεύµα (tn)
Γραφεία - Πετρέλαιο (tn)
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Εξοικονόµηση ενέργειας (GWh)
Ποσοστό εξοικονόµησης ενέργειας (%)
Αποτροπή εκποµπών CO2 (χιλ. tn)
Ποσοστό εξοικονόµησης CO2 (%)

Αποτρέψαµε την εκποµπή
3.500 tn διοξειδίου του
άνθρακα, µέσω της
εφαρµογής στοχευµένων
προγραµµάτων
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3
2,7

2

6,5

3,5 3,5

2,8



Β. Μειώνουµε την κατανάλωση πετρελαίου
σε Σταθµούς Βάσης και Γραφεία
Προκειµένου να παρέχουµε αδιάλειπτα τις υπηρεσίες µας σε
όλη την ελληνική επικράτεια, εγκαθιστούµε Σταθµούς Βάσης
(Σ/Β) σε αποµακρυσµένα σηµεία, όπου η παροχή ρεύµατος,
µέσω του δικτύου της ∆ΕΗ, είναι δύσκολη ή αδύνατη. Στα ση-
µεία αυτά, χρησιµοποιούµε αναγκαστικά ηλεκτροπαραγωγά
ζεύγη (γεννήτριες) που λειτουργούν όλο το 24ωρο, ή τµηµα-
τικά, όταν η παροχή ενέργειας από τη ∆ΕΗ δεν είναι δυνατή.
Η εταιρεία µας προκειµένου να µειώσει την κατανάλωση πε-
τρελαίου, η οποία έχει ιδιαίτερα επιβαρυντική επίδραση στο
περιβάλλον, υλοποίησε πρόγραµµα µέτρησης καυσίµων και
συντήρησης σε 674 γεννήτριες 24ωρης και εφεδρικής λει-
τουργίας, µε στόχο τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας τους.

Πιο αναλυτικά, το 2010, η κατανάλωση πετρελαίου στους Σ/Β
ανήλθε σε 1.907.080 lt, η κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης
σε χώρους γραφείων σε 44.002 lt, ενώ, η κατανάλωση πετρε-
λαίου κίνησης για γεννήτριες σε χώρους γραφείων (∆αχτυλίδι
και Αχαρνών) ήταν 7.300 lt. Η µεγάλη µείωση στη χρήση πε-
τρελαίου οφείλεται στην καλύτερη ρύθµιση και αναβάθµιση των
37 φωτοβολταϊκών συστηµάτων που χρησιµοποιεί η εταιρεία.
Oι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν και σε κατ΄εκτίµηση εκποµπή
1,23 tn SO2 και 4,2 tn NOx .

Γ. Ελέγχουµε την κατανάλωση ρεύµατος
στο ∆ίκτυο Κορµού και Σταθµoύς Βάσης
Η συνεχής αναβάθµιση του ∆ικτύου µας, η επέκταση του δικτύου
τρίτης Γενιάς που απαιτεί τη λειτουργία νέων Σταθµών Βάσης
Σ/Β), καθώς και η επέκταση εξοπλισµού Κορµού του ∆ικτύου,
καθιστούν τη µείωση κατανάλωσης ενέργειας στόχο δύσκολο
για κάθε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.
Προς το παρόν, η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε άµεση συνο-
λική καταγραφή της κατανάλωσης ρεύµατος σε Σταθµοί Βάσης
και ∆ίκτυο, πρακτική που σκοπεύει να ολοκληρώσει στο µέλλον,
µε την επέκταση της εγκατάστασης ψηφιακών µετρητών κατα-
νάλωσης ενέργειας, που ξεκίνησε το 2010. Προκειµένου, όµως,
να θέσει προτεραιότητες στα προγράµµατα µείωσης κατανάλω-
σης ενέργειας, προχώρησε σε τµηµατικές µετρήσεις και εκτιµή-
σεις περιοχών, από τις οποίες προέρχεται η µεγαλύτερη
κατανάλωση ενέργειας και η αντίστοιχη έκλυση διοξειδίου του
άνθρακα.

Με στόχο τη µείωση της κατανάλωσης ρεύµατος στους Σταθ-
µούς Βάσης (Σ/Β) η εταιρεία µας:

Συνεχίζει την εγκατάσταση κλιµατιστικών συστηµάτων free
cooling, για την εξοικονόµηση ενέργειας (αξιοποιώντας τη δια-
φοράθερµοκρασίαςτουπεριβάλλοντοςκαι τουΣ/Βεσωτερικά).
Εντός του 2010, εγκαταστάθηκαν 47 επιπλέον συστήµατα, ανε-
βάζοντας το συνολικό αριθµό στα 1.448.

∆ιατηρεί τη λειτουργία φωτοβολταΐκών συστηµάτων, σε 37
Σ/Β. Μέσω της εφαρµογής των συστηµάτων αυτών, η εταιρεία
αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια και µειώνει, αντίστοιχα, τη χρήση
ενέργειας (είτε ηλεκτρικής, είτε από πετρέλαιο) που επιβαρύ-
νει το περιβάλλον.

Υλοποιεί πρόγραµµα σταδιακής αντικατάστασης παλαιού τηλε-
πικοινωνιακού εξοπλισµού µε νέα µηχανήµατα, επιτυγχάνον-
τας σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας. Το πρόγραµµα αυτό θα
συνεχιστεί και οι νέοι Σ/Β θα σχεδιάζονται µε βάση τα νέα ενερ-
γειακά δεδοµένα.
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Kατανάλωση Πετρελαίου σε Σταθµούς Βάσης και Γραφεία

Kατανάλωση πετρελαίου σε γραφεία (θέρµανση, γεννήτριες) (χιλ. lt)
Kατανάλωση πετρελαίου σε Σ/Β (χιλ. lt)

Μειώσαµε τη συνολική
κατανάλωση πετρελαίου
κατά 15%

2483,15 2260,2 2224,6
1907,08

76,74 85,97

51,3

* Tα στοιχεία αναφέρονται στην COSMOTE Ελλάδας.

* Τα στοιχεία είναι εκτιµήσεις και αναφέρονται στην COSMOTE Ελλάδας.

∆ράσεις Θυγατρικών
Τo έτος 2010, η κατανάλωση πετρελαίου σε γραφεία, στο ∆ί-
κτυο Κορµού και στους Σταθµούς Βάσης στο σύνολο του Οµί-
λου COSMOTE, ανήλθε στα 2.402.581 lt, ενώ, καταναλώθηκαν
και 7.051 lt προπανίου στη θυγατρική µας E-Value.
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Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, λόγω αυτών των προγραµµάτων, η
εταιρεία έχει καταφέρει να περιορίσει την κατανάλωση ενέρ-
γειας ∆ικτύου κατά περίπου 3,5% ανά Σ/Β, γεγονός ιδιαίτερα ση-
µαντικό, καθώς, το µεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης
ενέργειας προέρχεται από το ∆ίκτυο Κορµού.

∆. Ελέγχουµε την κατανάλωση ρεύµατος
στα Γραφεία
Προκειµένου να περιορίσουµε την κατανάλωση ενέργειας στους
χώρους γραφείων, υλοποιούµε σειρά δράσεων, όπως:

Ευαισθητοποιoύµε τους εργαζόµενους, ως προς τις συνέπειες
που προκαλεί η κατανάλωση ενέργειας στο περιβάλλον.

∆ιενεργούµε µετρήσεις και λαµβάνουµε µέτρα, προκειµένου
να µειώσουµε τη χρήση κλιµατιστικών, να περιορίσουµε το
φωτισµό των κοινόχρηστων χώρων κτλ.

Ξεκινήσαµε την εφαρµογή προγράµµατος ενεργειακής ανα-
βάθµισης κτιρίων της εταιρείας.

Το 2010, η κατανάλωση ενέργειας
στα γραφεία µας ανήλθε στις 15,2
GWh, ενώ, η κατανάλωση ενέρ-
γειας ανά εργαζόµενο υπολογίζεται
σε 6,45 MWh. Η αύξηση που κατα-
γράφεται στην κατανάλωση ενέρ-
γειας των γραφείων οφείλεται στην

ένταξη δύο νέων κτιρίων στις ετήσιες µετρήσεις, καθώς, και
στην επέκταση στις εγκαταστάσεις του Κέντρου ∆εδοµένων
της εταιρείας.

Ε. Ελέγχουµε την κατανάλωση ρεύµατος
στα Καταστήµατα
Το πρόγραµµα ανακατασκευής των καταστηµάτων µας το 2010,
είχε ως αποτέλεσµα, τη µείωση της κατανάλωσης ρεύµατος στα
καταστήµατά µας.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

∆ράσεις Θυγατρικών
Τo έτος 2010, η κατανάλωση ρεύµατος στο ∆ίκτυο Κορµού
και στους Σταθµούς Βάσης στο σύνολο του Οµίλου COSMOTE,
ανήλθε στα 235,2 GWh. Ενδεικτικά παραδείγµατα πρακτικών
µείωσης της κατανάλωσης αυτής, αποτελούν η χρήση free
cooling συστηµάτων σε περίπου 1.500 Σταθµούς Βάσης στην
COSMOTE Ρουµανίας και η χρήση συνδυασµού συστηµάτων
free cooling και ψύξης-θέρµανσης, σε περίπου 860 Σταθµούς
Βάσης στην GLOBUL (Βουλγαρία).

20

Χρήση Ρεύµατος σε Γραφεία

Xρήση ενέργειας σε γραφεία (GWh)
∆είκτης κατανάλωσης ενέργειας ανά εργαζόµενο (MWh/εργαζόµενο)

Αυξήθηκε η κατανάλωση
ρεύµατος σε γραφεία ανά
εργαζόµενο κατά 4%

* Τα στοιχεία αναφέρονται στην κατανάλωση ρεύµατος σε πάνω από 95% των γραφειακών εγκαταστά-
σεων της COSMOTE Ελλάδας (Κηφισίας 44 Α', Γ', Κηφισίας 95-97, Αχαρνών, Εύοσµος,
Μεταµόρφωση, Γραβιάς, Φραγκοκλησσιάς, Πάτρα, Κρήτη, Εύοσµος και Porto Center στη Θεσσαλονίκη).

** 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, η οποία πλέον
παρουσιάζεται ξεχωριστά.
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∆ράσεις Θυγατρικών
Τo έτος 2010, η κατανάλωση ρεύµατος σε Γραφεία και Αποθή-
κες στο σύνολο του Οµίλου COSMOTE ανήλθε στις 35,81 GWh.
Ενδεικτικά παραδείγµατα πρακτικών µείωσης της κατανάλω-
σης αυτής, αποτελούν η χρήση φωτοσωλήνων σε χώρο 8.500
m2 στο κέντρο διανοµής της ΓΕΡΜΑΝΟΣ στον Αυλώνα Αττικής,
µε ενεργειακό όφελος που ξεπερνάει τις 200 MWh το χρόνο.
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∆ράσεις Θυγατρικών
Τo έτος 2010, η κατανάλωση ρεύµατος σε ιδιόκτητα καταστή-
µατα στο σύνολο του Οµίλου COSMOTE έφτασε τις 12.260 MWh.



Β. Χρησιµοποιούµε ανακυκλωµένα υλικά
Η COSMOTE για την κάλυψη των αναγκών των καταστηµά-
των της χρησιµοποιεί µόνο (φιλικότερες προς το περιβάλ-
λον) βιοδιασπώµενες σακούλες. Πιο συγκεκριµένα, το 2010
η COSMOTE προµηθεύτηκε 837.000 σακούλες.
Επιπλέον, η εταιρεία χρησιµοποιεί µόνο ανακυκλωµένο χαρτί
για όλο το έντυπο υλικό που σχετίζεται µε τις δράσεις Εταιρι-
κής Υπευθυνότητας.

Γ. Ελέγχουµε την κατανάλωση Υλικών
Συσκευασίας
Η εταιρεία µας εφαρµόζει πρόγραµµα ελέγχου στις συ-
σκευασίες των προϊόντων, που η ίδια παράγει και διαθέτει
στα καταστήµατά της.
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Α. Αναλύουµε τη χρήση Πρώτων Υλών
Η εταιρεία µας αναγνωρίζει ότι οι πρώτες ύλες δεν είναι ανε-
ξάντλητες και ότι στο πλαίσιο αυτό η πιο αποδοτική χρήση φυ-
σικών πόρων, αποτελεί προτεραιότητα για όλο τον πλανήτη. Η
εταιρεία ακολουθεί την αρχή «Μειώνω-Επαναχρησιµοποιώ-
Ανακυκλώνω», µε στόχο αφενός την πιο αποτελεσµατική
χρήση των περιορισµένων πόρων και αφετέρου τη µείωση
των παραγόµενων στερεών αποβλήτων, που αναπόφευκτα
προκύπτουν από κάθε εταιρική δραστηριότητα.

Ανάλογα µε το είδος των υλικών (γενικά ή ειδικά χαρακτηρι-
σµένα ως επικίνδυνα), η εταιρεία εφαρµόζει προγράµµατα:

Παρακολούθησης χρήσης υλικών.
Μείωσης χρήσης υλικών.
Επαναχρησιµοποίησης υλικών.
Ανακύκλωσης υλικών.
Ορθολογικής Απόρριψης υλικών.

3. Πρώτες Ύλες και Στερεά Απόβλητα

Μείωση χρήσης
υλικών

Ανακύκλωση
Υλικών+ +

+ Επαναχρησιµο-
ποίηση Υλικών

Ορθολογική
Απόρριψη
Υλικών =

Mείωση
Περιβαλλοντικού
Αποτυπώµατος

Παρακολούθηση χρήσης Υλικών

Χρησιµοποιούµε
βιοδιασπώµενες σακούλες
στο 100%
των καταστηµάτων
COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

∆ράσεις Θυγατρικών
Η χρήση βιοδιασπώµενης σακούλας συνεχίστηκε το 2010
και στα καταστήµατα του δικτύου ΓΕΡΜΑΝΟΣ, τα οποία προ-
µηθεύτηκαν 4.127.029 τεµάχια, ενώ, ανακυκλωµένο χαρτί
χρησιµοποιείται και στην GLOBUL (Βουλγαρία) για την κά-
λυψη µέρους των αναγκών που σχετίζονται µε το φωτοτυ-
πικό χαρτί στα γραφεία και τα καταστήµατά της.

Καταναλώσεις Υλικών για τις Συσκευασίες
των Προϊόντων µας

*Τα στοιχεία αναφέρονται στην COSMOTE Ελλάδας, αφoρούν παραγόµενα προϊόντα και είναι εκτιµήσεις.

2007 2008 2009 2010

Αλουµίνιο (tn) 12,46 8,81 9,98 1,9
Ξύλο (tn) 52,93 35,27 37,48 1,4
Πλαστικό (tn) 85,94 100,19 102,81 48,15
Χαρτί-xαρτόνι (tn) 146,46 129,36 140,64 85,00
Συσκευασίες (τεµ.) 4.748.894 6.001.672 5.843.520 6.083.743
Βιοδιασπώµενες
σακούλες (αριθµός) 1.000.000 1.600.000 1.210.000 837.000



Το 2010, καταργήθηκαν τα πακέτα καρτοκινητής σε µεταλ-
λικό κουτί, µε αποτέλεσµα να µειωθεί σηµαντικά η χρήση
αλουµινίου, του οποίου η παρασκευή είναι ιδιαίτερα ενεργο-
βόρα, ενώ η συνολική ποσότητα υλικών που χρησιµοποι-
ήθηκαν για την παρασκευή προϊόντων έφτασε τους 136,4 tn.
Ως αποτέλεσµα, το µέσο βάρος των συσκευασιών µας ανέρ-
χεται πλέον σε 22,4 gr.

∆ιαχείριση Γενικών Υλικών
∆. Ανακυκλώνουµε Υλικά Αποθηκών
Το 2010, συνεχίστηκε το πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης
των υλικών που διακινούνται µέσω της κεντρικής αποθήκης
της Μεταµόρφωσης. Συνολικά, παραδόθηκαν 78,19 tn υλι-
κών συσκευασίας προς ανακύκλωση (66,56 tn χαρτόνια,
11,63 tn πλαστικό), ενώ, 22,29 tn, υπόλοιπο από µη ανακυ-
κλώσιµα υλικά, προωθήθηκαν προς απόρριψη στο ΧΥΤΑ Άνω
Λιοσίων.

Ε. Μειώνουµε τη χρήση και ανακυκλώνουµε Χαρτί
Η µείωση της χρήσης χαρτιού που χρησιµοποιείται για τις ανάγ-
κες των γραφείων και καταστηµάτων είναι µια πρακτική που
η COSMOTE ακολουθεί επί σειρά ετών. Η προσπάθεια αυτή βα-
σίζεται στις παρακάτω πρακτικές:

Ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων, µέσω στοχευµένων
ενεργειών επικοινωνίας.

Χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής διαχείρισης, για την ηλε-
κτρονική υπογραφή αιτηµάτων πελατών στα καταστήµατα
COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ (π.χ. για οικιακές ανανεώσεις, αι-
τήµατα αλλαγής διεύθυνσης, απενεργοποιήσεις κτλ.) και για
την έκδοση των εντύπων µισθοδοσίας των εργαζοµένων
(εκτιµάται ότι θα εξοικονοµηθούν 1.200 kgr χαρτί, που αν-
τιστοιχούν σε περίπου 20 δέντρα ετησίως).

Ενεργοποίηση δυνατότητας για εκτύπωση και φωτοτύπηση
διπλής όψης των εγγράφων στην Ελλάδα.

Παράλληλα, δίνουµε έµφαση στην εναλλακτική διαχείριση
των ποσοτήτων χαρτιού που έχουµε χρησιµοποιήσει. Το 2010,
ανακυκλώθηκαν συνολικά 42,3 tn χαρτιού, ενώ, η αύξηση στη
χρήση χαρτιού οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην υποχρεωτική
εφαρµογή της διαδικασίας της ταυτοποίησης των πελατών
καρτοκινητής.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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*Τα στοιχεία αναφέρονται στην COSMOTE Ελλάδας, αφoρούν παραγόµενα προϊόντα και είναι εκτιµήσεις.
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το 77,9% των

στερεών αποβλήτων
από τις αποθήκες µας.

∆ράσεις Θυγατρικών
Προωθήθηκαν προς ανακύκλωση 85,95 tn χαρτόνια, από
την αποθήκη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ στον Αυλώνα.

∆ράσεις Θυγατρικών
Για τo έτος 2010, η κατανάλωση χαρτιού στο σύνολο του Οµί-
λου COSMOTE ανήλθε στους 159,2 tn. Παράλληλα, η ανακύ-
κλωση χαρτιού στον Όµιλο COSMOTE ανήλθε στους 62,04 tn µε
σχετικά προγράµµατα να εφαρµόζονται στη ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ελλά-
δας (η οποία προώθησε προς ανακύκλωση 3,9 tn), στη GLOBUL
και τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ στη Βουλγαρία (6,8 tn), στην COSMOTE και
τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ στη Ρουµανία (4,07 tn), καθώς, και στην ΑMC
στην Αλβανία (5 tn).
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* Τα στοιχεία αναφέρονται στις δραστηριότητες της COSMOTE Ελλάδας.
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∆ιαχείριση Eιδικών Υλικών
ΣΤ. Ανακυκλώνουµε Κινητά Τηλέφωνα,
Μπαταρίες & Αξεσουάρ
Από το 2005 υλοποιούµε πρόγραµµα ανακύκλωσης κινητών
τηλεφώνων, µπαταριών και αξεσουάρ σε όλα τα αποκλειστικά
καταστήµατα COSMOTE, στα καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, καθώς
και σε όλα τα κτίρια της εταιρείας. Το πρόγραµµα έχει µεγάλη
ανταπόκριση και ως αποτέλεσµα το 2010 ο αριθµός των συ-
σκευών και αξεσουάρ που συγκεντρώθηκαν ανήλθε στα
12.021 kgr, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο των 20 kgr ανά
σηµείο συλλογής, αφού συλλέχθηκαν 25,57 kgr ανά σηµείο.

Επιπλέον, στο πλαίσιο προγράµµατος απόσυρσης παγίων της
εταιρείας, προωθήσαµε προς ανακύκλωση 7,35 tn κινητών
και αξεσουάρ από τις αποθήκες της COSMOTE και 37,47 tn
µπαταριών από την αποθήκη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Σηµειώνεται ότι
οι ποσότητες αυτές δεν προσµετρούνται στα στοιχεία του πα-
ρακάτω γραφήµατος, διότι δεν αφορούν συµµετοχή πελατών
και εργαζοµένων.

Εκτός από τη συλλογή συσκευών, µπαταριών και αξεσουάρ, η
εταιρεία µας παρέχει τη δυνατότητα ανακύκλωσης φορητών
ηλεκτρικών στηλών (οικιακές µπαταρίες) και µελανιών για
τους επισκέπτες των καταστηµάτων µας. Το 2010, συγκεν-
τρώθηκαν από 470 σηµεία συλλογής 53.059 kgr ηλεκτρικών
στηλών (ή 112,9 kgr ανά σηµείο συλλογής) και 1.524 τεµά-
χια µελανιών (ή 3,2 τεµάχια ανά σηµείο συλλογής).

Ζ. Ανακυκλώνουµε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό
Εξοπλισµό - AHHE
Η COSMOTE ήταν η πρώτη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην
Ελλάδα που, ανταποκρινόµενη στις απαιτήσεις της σχετικής
νοµοθεσίας (Π∆ 117/2004), συµβλήθηκε µε την εταιρεία Ανα-
κύκλωση Συσκευών Α.Ε., η οποία αποτελεί το µοναδικό αδει-
οδοτηµένο Συλλογικό Σύστηµα Ανακύκλωσης Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του σχετικού περιβαλλοντικού προγράµµατος,
προωθείται προς ανακύκλωση το 100% της ποσότητας του
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού που αποσύρεται και το 100%
του εξοπλισµού πληροφοριακών συστηµάτων. Το 2010, οι συ-
νολικές ποσότητες που αποσύρθηκαν ανήλθαν σε 24,02 tn.

Η. Ανακυκλώνουµε συσσωρευτές Σταθµών Βάσης
Προκειµένου να παρέχουµε στους πελάτες µας απρόσκοπτα τις
υπηρεσίες µας, έχουµε εφοδιάσει τους Σ/Β µε συστοιχίες συσ-
σωρευτών που ενεργοποιούνται όταν παρουσιάζονται προβλή-
µατα 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 χαρα-
κτηρίζονται ως επικίνδυνα.

Το 2010 πετύχαµε τον στόχο µας, που αφορούσε στην εναλλα-
κτική διαχείριση του 100% των αποσυρόµενων συσσωρευτών
και προωθήσαµε προς ανακύκλωση 469 tn συσσωρευτών µο-
λύβδου-οξέος.

∆ράσεις Θυγατρικών
Το 2010, συνεχίστηκε το αντίστοιχο πρόγραµµα ανακύκλωσης
κινητών και αξεσουάρ στις θυγατρικές GLOBUL και ΓΕΡΜΑΝΟΣ
στη Βουλγαρία (1.470 kgr), καθώς, και στην COSMOTE και
ΓΕΡΜΑΝΟΣ στη Ρουµανία (206 kgr). Η συνολική ποσότητα που
ανακυκλώθηκε στον Όµιλο COSMOTE ανήλθε στα 13.696 kgr.

Ανακύκλωση Κινητών, Μπαταριών & Αξεσουάρ

Aνακύκλωση κινητών κ.τ.λ. (εκαντοντάδες kgr)
Ποσοστό καταστηµάτων και κτιρίων µε σύστηµα συλλογής (%)
Ανακύκλωση ανά σηµείο (kgr)

* Τα στοιχεία αναφέρονται στους πελάτες της COSMOTE Ελλάδας και της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Eλλάδας.
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Ανακύκλωση Ηλεκτρικού & Hλεκτρονικού Εξοπλισµού

Ποσότητα ανακύκλωσης (tn)
Ποσοστό ανακυκλωµένων υλικών (%)

* Τα στοιχεία αναφέρονται στις δραστηριότητες της COSMOTE Ελλάδας.
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Εφαρµόζουµε σύστηµα ανακύκλωσης
κινητών στο100% των καταστηµάτων
COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Ανακυκλώσαµε 12,02 tn κινητών
και αξεσουάρ, ενώ, µειώθηκε η συλλογή
ανά κατάστηµα κατά 12,8%.

∆ράσεις Θυγατρικών
Το 2010, ο Όµιλος COSΜOTE προώθησε προς ανακύκλωση
συνολικά 88,85 tn ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.

Προωθήσαµε προς ανακύκλωση
24,02 tn ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού,
δηλαδή, το 100% της
ποσότητας που αποσύραµε.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θ. Ανακυκλώνουµε Λιπαντικά
Σηµαντικής οικολογικής σηµασίας είναι η αποφυγή απόρριψης
στο περιβάλλον των λιπαντικών που χρησιµοποιούνται στις γεν-
νήτριες συνεχούς λειτουργίας των Σ/Β, καθώς πρόκειται για επι-
κίνδυνα υλικά. Μέσα στο 2010:

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.

Συλλέχθηκαν για εναλλακτική διαχείριση 17.266 lt λιπαν-
τικών.

Παράλληλα, η εταιρεία συνέχισε να συνεργάζεται µε πιστο-
ποιηµένο φορέα, ο οποίος συλλέγει και στέλνει προς ανακύ-
κλωση όλη την ποσότητα λιπαντικών που απορρίπτεται κατά
τη συντήρηση των γεννητριών.

Το 2010 επιτύχαµε το στόχο που αφορούσε στην εναλλα-
κτική διαχείριση των Α.Λ.Ε. (Απόβλητων Λιπαντικών και
Ελαίων) σε ποσοστό 100%.
Έτσι, ενώ αγοράστηκαν 16.994 lt λιπαντικών, κατά τη διάρ-
κεια του έτους συλλέχθηκαν 17.266 lt Α.Λ.Ε. και παραδόθη-
καν στο αρµόδιο Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης (ΕΛΤΕΠΕ) προς εναλλακτική διαχείριση. Η δια-
φορά οφείλεται στο ότι η αγορά και η αντικατάσταση των λα-
διών δε συµπίπτει απόλυτα χρονικά µε το ηµερολογιακό έτος.

Ι. Επαναχρησιµοποιούµε Μελανοδοχεία
Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η COSMOTE, υιοθέτησε
συγκεκριµένη πολιτική για τη διαχείριση των µελανοδοχείων
των εκτυπωτών, καθώς, σε ειδικές περιπτώσεις πρόκειται για
επιβλαβή στοιχεία. Ο στόχος για το 2010, ήταν η επαναχρησι-
µοποίηση του 30% των αγορασθέντων µελανοδοχείων, ο
οποίος ξεπεράστηκε, δεδοµένου ότι η επαναχρησιµοποίηση
έφτασε το 41,3%.
Πιο συγκεκριµένα, αγοράστηκαν 4.734 νέα µελανοδοχεία εκ
των οποίων τα 1.953 ήταν επαναγεµισµένα, δηλαδή, ανακατα-
σκευάστηκαν στην περίπτωση που παρουσίαζαν κάποιο λει-
τουργικό πρόβληµα και αγοράστηκαν εκ νέου από την εταιρεία.
Επιπλέον, 1.406 τεµάχια οδηγήθηκαν προς εναλλακτική διαχεί-
ριση ανακύκλωσης.

Κ. Ανακυκλώνουµε Λαµπτήρες
Το 2010, ξεκινήσαµε νέο πρόγραµµα ανακύκλωσης λαµπτή-
ρων στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας µας. Η συνολική
ποσότητα που συγκεντρώθηκε και προωθήθηκε για ανακύ-
κλωση ανήλθε στα 180 kgr.
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4. Στοιβάδα ‘Οζοντος
Α. Μειώνουµε την επίδρασή µας στη Στοιβάδα
του Όζοντος
Η εταιρεία µας δεν εγκαθιστά πλέον εξοπλισµό που λειτουργεί
µε χλωροφθοράνθρακες (CFCs), διότι είναι ιδιαίτερα επιζήµιοι
για το στρώµα του όζοντος. Σταδιακά έχει προχωρήσει στην αν-
τικατάσταση του παραπάνω εξοπλισµού µε ψυκτικά και κατα-
σβεστικά µέσα, πιο φιλικά προς το περιβάλλον, που αντιστοιχούν
σε χαµηλότερο ∆είκτη Καταστροφής Όζοντος (ODP), όπως τα
ψυκτικά R407,R410C, R134A και το κατασβεστικό FM200. Πα-
ρόλα αυτά, τα υλικά που αναπόφευκτα διαρρέουν στην ατµό-
σφαιρα αντικαθίστανται σταδιακά. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι,
σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία επιτρέπεται η επεξερ-
γασία και η χρήση υφιστάµενου R22 για ανατροφοδότηση των
κλιµατιστικών µας µηχανηµάτων µέχρι το 2014.

5. Νερό
Α. Παρακολουθούµε την κατανάλωση νερού
Η προµήθεια νερού της εταιρείας µας, γίνεται αποκλειστικά µέσω
τωνδηµόσιωνδικτύωνύδρευσηςκαιηχρήσητουαποσκοπείστην
υγιεινή και καθαριότητα των χώρων γραφείων και των καταστη-
µάτων, µε αποτέλεσµα να µην επηρεάζονται σηµαντικά πηγές
νερού. Λόγω του ότι, όλα τα υγρά απόβλητα οδηγούνται στο δη-
µόσιο δίκτυο, η εταιρεία δεν ακολουθεί πρακτικές ανακύκλωσης
νερού,ενώησχετικήποσότητααποβλήτωνδεµπορείναµετρηθεί.
Ταυτόχρονα, η εταιρεία µεριµνά για την ενηµέρωση των εργαζο-
µένων,ωςπροςτηνορθολογικήχρήσητουσηµαντικότατουαυτού
αγαθού, ενώ δεν παρουσιάστηκαν σηµαντικές διαρροές. Το 2010,
η συνολική κατανάλωση νερού ανήλθε σε 24.791 m3 και αντι-
στοιχεί σε οριακή αύξηση κατά 1% σε σχέση µε το 2009 (όπου η
αντίστοιχη κατανάλωση ήταν 24.498 m3). Παρόλα αυτά η κατά
κεφαλή κατανάλωση µειώθηκε κατά 5%.

6. Μετακινήσεις
Α. Μειώνουµε την επίδρασή µας από τις οδικές
µετακινήσεις
Tα προϊόντα της εταιρείας διανέµονται, σε όλα τα σηµεία πώλη-
σης, βάσει συγκεκριµένων προδιαγραφών που περιλαµβάνουν:

Την απασχόληση εκπαιδευµένων οδηγών και την εφαρµογή
συστήµατος ελέγχου των οδηγών, των φορτίων και των δρο-
µολογίων.

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

Το 2010, ο εταιρικός στόλος αυτοκινήτων της COSMOTE Ελλάδας
αποτελούνταν, κατά µέσο όρο, από 365 οχήµατα και καταναλώ-
θηκαν συνολικά 791.250 lt καυσίµων (εκ των οποίων 938 lt
diesel) γεγονός που συνιστά αύξηση κατά 8% σε σχέση µε το
2010, ενώ, διανύθηκαν αποστάσεις περίπου 7,5 εκατ. km. Αυτό
αντιστοιχεί σε µείωση της κατανάλωσης καυσίµου, ανά διανυθέν
χιλιόµετρο, κατά 19,6% (από 0,130 σε 0,105 lt/Km), η οποία
οφείλεται στην ορθολογικότερη διαχείριση του εταιρικού στόλου,
αλλά και στη χρήση αυτοκινήτων χαµηλότερης κατανάλωσης.

R22 (επεξεργασµένο) (kgr) 2.057 172,3(94,7 kgr CFC-11eq)
R407 (kgr) 655 462
R410 (kgr) 520 159
R134 A (kgr) 117 24
Σύνολο (kgr) 3.349 817,3(94,7 kgr CFC-11eq)
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* Τα στοιχεία αναφέρονται στις δραστηριότητες της COSMOTE Ελλάδας.

Kατανάλωση Νερού

Kατανάλωση νερού (χιλ. m3)
∆είκτης κατανάλωσης νερού ανά εργαζόµενο (lt/εργαζόµενο)

* Τα στοιχεία αναφέρονται στην COSMOTE Ελλάδας.
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∆ράσεις Θυγατρικών
Το 2010, η κατανάλωση νερού στο σύνολο του Οµίλου COS-
MOTE, ανήλθε στα 148.269 m3. Ενδεικτικό παράδειγµα πρα-
κτικής µείωσης της κατανάλωσης νερού αποτελεί η χρήση
βιολογικού καθαρισµού στο κέντρο διανοµής της εταιρείας
ΓΕΡΜΑΝΟΣ στον Αυλώνα. Το σύστηµα επεξεργάζεται τα υγρά
λύµατα που παράγονται από το κέντρο διανοµής, λειτουργών-
τας χωρίς δυσοσµία και θόρυβο και αξιοποιεί το επεξεργασµένο
νερό για ύδρευση του πρασίνου.

Κατανάλωση Καυσίµων
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7. Bιοποικιλότητα
A. Παρακολουθούµε την επίδρασή µας
στα οικοσυστήµατα
Η επίδραση που έχει η δραστηριότητά µας στη βιοποικιλότητα
είναι µικρή και δεν αποτελεί προτεραιότητα δράσης, σε σχέση
µε τις υπόλοιπες ενότητες του κεφαλαίου αυτού. Παρόλα αυτά,
η COSMOTE:

Μέσω των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τους
Σταθµούς Βάσης, εντοπίζει ενδεχόµενη επίδραση της κατα-
σκευής Σταθµών Βάσης στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον,
ενώ, φροντίζει να τους εντάξει στο περιβάλλον µε τις µικρό-
τερες δυνατές επιπτώσεις.

Έχει, ήδη, ολοκληρώσει την εκπόνηση 3.100 περιβαλλοντι-
κών µελετών, οι οποίες υποβλήθηκαν προς έγκριση στις κατά
τόπους Περιφέρειες της χώρας. Επισηµαίνεται ωστόσο ότι
µέχρι τις 31.12.2010 είχε εγκριθεί µόλις το 53% των αιτήσεων
αυτών από τις αρµόδιες υπηρεσίες.

Καταγράφει υποχρεωτικά στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων και εξετάζει, στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών,
προστατευόµενες περιοχές, όπως NATURA (εθνικού καταλό-
γου), SPA (περιοχές Ειδικής ∆ιατήρησης της Ορνιθοπανίδας),
RAMSAR, CORINE (προστασία βιοτόπων), ΙΒΑ (σηµαντικές πε-
ριοχές για τα πουλιά), οι οποίες γειτνιάζουν µε σταθµούς.

∆εσµεύεται να αποκαταστήσει ενδεχόµενη µελλοντική αρνη-
τική επίπτωση που θα έχει στα οικοσυστήµατα κοντά στις εγ-
καταστάσεις της.

Σηµειώνεται ότι, βάσει του Νόµου 3431/2006 σχετικά µε τις ηλε-
κτρονικές επικοινωνίες, που επιβλήθηκε, αναδροµικά, όλοι οι
Σταθµοί κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα οφείλουν να συνο-
δεύονται από Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το σύνολο
των οποίων εγκρίνουν οι 13 Περιφέρειες της χώρας. Γενικό-
τερα, η αδειοδότηση των Σταθµών Βάσης στην Ελλάδα είναι ιδι-
αίτερα σύνθετη και δαιδαλώδης, αφού στη διαδικασία
εµπλέκονται έως και 18 διαφορετικές υπηρεσίες (εν αντιθέσει µε
1-2 στην Ε.Ε.), ενώ, ο µέσος χρόνος της διαδικασίας αδειοδότη-
σης υπερβαίνει τους 45 µήνες, όταν στις υπόλοιπες χώρες της
Ε.Ε. είναι κατά µέσο όρο 7,2 µήνες.
(Πηγή: ICAP και Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα ∆ιοικητικής Επι-
στήµης & Τεχνολογίας, έρευνα: «Κοινωνικο-οικονοµική αποτίµηση του
κλάδου της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα», Αθήνα 2008).

8. Η/Μ Ακτινοβολία

Α. Ακολουθούµε εξ’ ορισµού την Αρχή
της Προφύλαξης
Τα σηµαντικά οφέλη που εισπράττει στην καθηµερινότητά του ο
πολίτης χρησιµοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο, αποτελούν
τη βασική παράµετρο της ισχυρής διείσδυσης της κινητής τηλε-
φωνίας στη ζωή µας. Παράλληλα, η εταιρεία µας αναγνωρίζει τις
όποιες ανησυχίες µπορεί να εκφράζονται από το κοινό σχετικά
µε ενδεχόµενες επιπτώσεις της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβο-
λίας στην υγεία. Παρόλο που:
(α)οι σχετικές έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί και αξιολο-

γηθεί από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας δεν δείχνουν τέ-
τοια σχέση και

(β) σύµφωνα µε ανεξάρτητες µετρήσεις οι τιµές του ηλεκτρο-
µαγνητικού πεδίου που οφείλεται στους Σταθµούς Βάσης
αποτελούν έως και το 30% του συνολικού ηλεκτροµαγνητι-
κού υποβάθρου στις κατοικηµένες περιοχές, η εταιρεία µας
εφαρµόζει, εξ’ ορισµού, την αρχή της προφύλαξης και υιο-
θετεί τις εξής βασικές αρχές:

Τα επίπεδα ηλεκτροµαγνητικού πεδίου, σε όλους τους σταθ-
µούς µας, συµµορφώνονται µε τα όρια που συστήνει ο Παγ-
κόσµιος Οργανισµός Υγείας και η ICNIRP, όπως αυτά
διαµορφώνονται και από το Νόµο 3431/2006. Ειδικότερα,
στην Ελλάδα υπάρχουν νοµοθετηµένα όρια στο 70-60% των
ορίων της ICNIRP (που ήδη είναι κατά περίπου 50 φορές χα-
µηλότερα των συνιστώµενων από την επιστηµονική κοινό-
τητα ορίων), στα σηµεία ελεύθερης πρόσβασης του κοινού.

Για όλους τους Σταθµούς Βάσης, έχει εκπονηθεί µελέτη ρα-
διοεκποµπών και µελέτη ηλεκτροµαγνητικού υποβάθρου
από εξειδικευµένο προσωπικό, στο πλαίσιο της οποίας υπο-
λογίζονται τα επίπεδα του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου στη
γύρω περιοχή, τόσο από το σταθµό της COSMOTE όσο και από
οποιαδήποτε άλλη πηγή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας,
σε απόσταση µέχρι 300 µέτρων. Τα αποτελέσµατα συγκρί-
νονται µε τα αυστηρά όρια που έχουν θεσπιστεί στην Ελλάδα,
ώστε να επιβεβαιωθεί ότι κάθε Σταθµός Βάσης της COSMOTE
συµµορφώνεται µε τα όρια ασφαλούς έκθεσης, όπως ορίζει
και η κείµενη νοµοθεσία. Οι αντίστοιχες µελέτες είναι µέρη
και της περιβαλλοντικής µελέτης που καταθέτει η COSMOTE
στην υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την έγκρισή της.

Το ποσό που διέθεσε η COSMOTE, το 2010, σε προγράµµατα σχε-
τικά µε τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία ήταν περίπου € 400.000.

Γνωµοδοτήσεις της ICNIRP και της SCENIHR
Σύµφωνα µε γνωµοδοτήσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (SCENIHR) και της ∆ιεθνούς Επιτροπής
για την Προστασία από τις µη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP):
Οι επιστηµονικές µελέτες που έχουν εκπονηθεί έως σήµερα,
δεν συνδέουν την έκθεση του πληθυσµού σε ραδιοκύ-
µατα, σε επίπεδα χαµηλότερα από αυτά που προτείνει η
ICNIRP, µε επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία.
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Β. Παρακολουθούµε τα επίπεδα της εκπεµπόµενης
Η/Μ ακτινοβολίας από τους Σταθµούς Βάσης
Το Πρόγραµµα Συνεχών Μετρήσεων «Πεδίον24», έχει ανα-
πτυχθεί από το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Εργαστήριο Ραδιοεπικοι-
νωνιών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και το
Εργαστήριο Συστηµάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µε την υποστήριξη της COSMOTE. Σκοπό
έχει τη συνεχή και απρόσκοπτη ενηµέρωση του κοινού για τα
επίπεδα του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου από τους Σ/Β κινητής
τηλεφωνίας, καθώς, και από άλλες πηγές, όπως αναµεταδότες
ραδιοφώνου, τηλεόρασης, ραντάρ και άλλες τηλεπικοινωνια-
κές εφαρµογές.

Η συµµετοχή µας στο πρόγραµµα αφορά στον εφοδιασµό του
προγράµµατος µε όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό: σταθµούς µέ-
τρησης τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλους ανιχνευτές µέ-
τρησης ηλεκτρικού πεδίου, καθώς, και µε όργανα πιστοποιηµένα
και πλήρως συµµορφωµένα µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές
και τα επιστηµονικά πρότυπα. Στο πρόγραµµα εντάχθηκε πρό-
σφατα και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, µε σκοπό τόσο τη συνεχή
καταγραφή των επιπέδων της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας
σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, όσο και την ενηµέρωση
όλων των πολιτών.

Στατέλητου2005ύστερααπόµιαπερίοδοπιλοτικήςεφαρµογής, το
πρόγραµµα τέθηκε σε πλήρη λειτουργία µέσα στο 2006, προσφέ-
ροντας πληροφορίες για τα µετρούµενα ηλεκτροµαγνητικά πεδία
καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Το σύστηµα αποτελείται από:

Τουςσταθµούςµέτρησηςτωνεπιπέδωντηςηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας που είναι εγκατεστηµένοι σε διάφορες περιοχές.

Το κέντρο ∆ιαχείρισης που βρίσκεται στο Εργαστήριο Κινητών
Ραδιοεπικοινωνιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο
Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλονίκης και στο Εργαστήριο Συστηµάτων Υπο-
λογιστών και Επικοινωνιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

Επίσης:
Το σύνολο των σταθµών καλύπτει τους νοµούς Αττικής, Αρ-
καδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, ∆ωδεκανήσου, Ευβοίας, Ευ-
ρυτανίας, Ηλείας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας,
Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λαρίσης,
Λέσβου, Λευκάδος, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Πέλλης, Πιερίας,
Πρεβέζης, Ρεθύµνης, Ροδόπης, Σάµου, Σερρών, Τρικάλων,
Φθιώτιδος, Φλωρίνης, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου.

Οι σταθµοί εγκαθίστανται σε «ευαίσθητα» σηµεία σε όλη τη
χώρα. Ως τέτοια, ορίζονται σηµεία κοντά σε σχολεία και σε πυ-
κνοκατοικηµένες περιοχές.

Οι σταθµοί µέτρησης λειτουργούν σε 24ωρη βάση και µετρούν
το συνολικό ηλεκτροµαγνητικό πεδίο που προκαλείται από
διάφορες πηγές, όπως η ραδιοφωνία, η τηλεόραση και η κι-
νητή τηλεφωνία.

Κάθε 24 ώρες, οι σταθµοί µέτρησης επικοινωνούν µε το κέν-
τρο διαχείρισης και αποστέλλουν τα δεδοµένα στον κεντρικό
server, όπου αποθηκεύονται σε βάση δεδοµένων. Στη συνέ-
χεια, τα στοιχεία καθίστανται αυτοµάτως διαθέσιµα, στην ιστο-
σελίδα του προγράµµατος www.pedion24.gr, όπου κάθε
ενδιαφερόµενος µπορεί να ενηµερωθεί για τα αποτελέσµατα
κάθε µετρητικού σταθµού.

Κάθε χρόνο µεριµνούµε για την αύξηση των σταθµών µέτρησης.
Στους 155 σταθµούς που ήταν εγκατεστηµένοι το 2009, το 2010
προσθέσαµε επιπλέον 18, σε σχέση µε τον αρχικό στόχο που εί-
χαµε θέσει ήδη για 50 νέους σταθµούς. Oι σταθµοί αυτοί πραγ-
µατοποίησαν πάνω από 5 εκατ. µετρήσεις µέσα στο 2010, χωρίς
να διαπιστωθούν υπερβάσεις των νοµίµων ορίων.

Πρόγραµµα “Πεδίον 24”
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Στιγµιότυπο από την ενηµέρωση µαθητών
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Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκαν και 86 µετρήσεις από εξειδικευ-
µένο επιστηµονικό προσωπικό της COSMOTE, ενώ, επιπρόσθετα
πραγµατοποιήθηκαν 15 ακόµη µετρήσεις από ανεξάρτητους φο-
ρείς (Πανεπιστήµια, Ε.Ε.Α.Ε.). Σε όλες τις περιπτώσεις των µε-
τρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν, δεν διαπιστώθηκε καµία
υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού, σε όλα τα
σηµεία όπου η πρόσβαση ήταν ελεύθερη.

Aξίζει να σηµειωθεί ότι, η επισκεψιµότητα της ιστοσελίδας του
προγράµµατος συνεχούς καταµέτρησης της ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας «pedion24» ανέρχεται κατά µέσο όρο σε 160 επι-
σκέψεις ανά ηµέρα. Το 2010, µας επιβλήθηκαν 5 πρόστιµα συ-
νολικού ύψους € 63.000, για την Έλλειψη Περιβαλλοντικών
Όρων (ΕΠΟ). Κατά την κρίση µας, και σύµφωνα µε τις ισχύου-
σες διατάξεις (Ν. 3431/06), η επιβολή των προστίµων λόγω έλ-
λειψης ΕΠΟ δεν είναι σύννοµη, παρόλα αυτά η εταιρεία
καταβάλλει τα ποσά και στη συνέχεια προσφεύγει στα δικαστή-
ρια για την επιστροφή τους.

Γ. Ενηµερώνουµε συστηµατικά τους συµπολίτες µας
Σύµφωνα µε την πανευρωπαϊκή έρευνα του Eurobarometer,
αναφορικά µε την ανησυχία των πολιτών για την ηλεκτροµα-
γνητική ακτινοβολία το 2010, το 81% των Ελλήνων απάντησε
ότι ανησυχεί για τις πιθανές επιπτώσεις της Η/Μ ακτινοβολίας
στην υγεία, σε αντίθεση µε τον υπόλοιπο Μ.Ο των Ευρωπαίων
που βρίσκεται στο 46%. Επίσης, το 54% των Ελλήνων δηλώ-
νουν «µη ικανοποιηµένοι» από την πληροφόρηση που τους πα-
ρέχεται σχετικά µε τις πιθανές επιπτώσεις της ακτινοβολίας στην
υγεία, τη στιγµή που ο αντίστοιχος ο ευρωπαϊκός Μ.Ο. είναι 40%.

Για το λόγο αυτό και, µε στόχο κάθε έλληνας πολίτης να έχει
πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στις αρχές λειτουρ-
γίας της κινητής τηλεφωνίας, εκδώσαµε και διανείµαµε µέσω
του εµπορικού µας δικτύου τα παρακάτω ενηµερωτικά έντυπα:

Το έντυπο «Πεδίον 24-Πρόγραµµα Συνεχών Μετρήσεων Ηλε-
κτροµαγνητικής Ακτινοβολίας», όπου περιγράφεται η λει-
τουργία του προγράµµατος. Το έντυπο διανεµήθηκε σε όλη
την Ελλάδα, σε πάνω από 6.700 πολίτες.

Το έντυπο µε τίτλο “Πώς λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία’’, το
οποίο µοιράσθηκε σε πάνω από 7.400 ενδιαφερόµενους.

∆. ∆ιεξάγουµε ανοιχτό διάλογο µε τις τοπικές
κοινωνίες
Κατά τη διάρκεια του 2010, εντατικοποιήσαµε τις επαφές µας
µε αρµόδιους φορείς, εκπροσώπους τοπικών κοινωνιών, ακτι-
βιστές και επιτροπές πολιτών σε όλη την Ελλάδα, ανταποκρινό-
µενοι στα αιτήµατα που δεχτήκαµε για διάλογο και τεκµηρίωση
απόψεων. Παράλληλα, ενισχύσαµε την Οµάδα διαχείρισης θε-
µάτων Σταθµών Βάσης και Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας,
αρµόδια για την παρακολούθηση, το συντονισµό και τη διαχεί-
ριση θεµάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία των Σ/Β και
στην οποία συµµετέχουν στελέχη από τη ∆ιεύθυνση Εταιρικών
Σχέσεων, ERM & BCM, τη Γενική Τεχνική ∆ιεύθυνση και τη Γε-
νική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού, Νοµικών Υπηρεσιών και Ρυθµι-
στικών Θεµάτων. Στελέχη της οµάδας αυτής πραγµατοποίησαν
ενηµερώσεις σε 807 µαθητές και φοιτητές από 9 σχολεία, ΑΕΙ και
ΤΕΙ της χώρας, ενώ, έγινε και διανοµή περίπου 14.000 σχετικών
ενηµερωτικών εντύπων. Παράλληλα, δηµιουργήσαµε ειδική δι-
εύθυνση e-mail για τις ερωτήσεις του κοινού σχετικά µε τα ηλε-
κτροµαγνητικά πεδία (emfinfo@cosmote.gr) και σχετική
ενότητα στην εταιρική ιστοσελίδα της COSMOTE.

Ε. Ενηµερώνουµε συστηµατικά τους
εργαζοµένους µας
Οι εργαζόµενοί µας, πρώτοι απ' όλους, οφείλουν να γνωρίζουν
πώς λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία. Για το λόγο αυτό, υλοποι-
ούµε στοχευµένο πρόγραµµα ενηµέρωσης όλων των εργαζο-
µένων της COSMOTE και της ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Ελλάδα. Στο
πλαίσιο αυτό, παρείχαµε υπεύθυνη και επιστηµονικά τεκµηριω-
µένη πληροφόρηση για τη λειτουργία της κινητής τηλεφωνίας.

Ανησυχείτε για πιθανές
επιπτώσεις στην υγεία
από την ακτινοβολία;

Απαντήσεις:
Πολύ και Αρκετά

Θετικοί
Αδιάφοροι
Αρνητικοί

EL 81%

CY 80%

IT 81%

LU 47%

SI 56%

PL 46%

MT 37%

BE 53%

RO 51%

BG 48%

FR 50%

UK 37%

PT 45%

EU 46%

IE 49%

AT 38%

LT 39%

LV 21%

ES 54%

SK 43%

DE 29%

NL 24%

CZ 31%

EE 23%

HU 23%

DK 16%

FI 21%

SE 17%

∆ράσεις Θυγατρικών
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, αντίστοιχες πρακτικές ακολου-
θούνται σε όλες τις θυγατρικές της COSMOTE. Σε όλες τις εται-
ρείες, τα επίπεδα του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου που
οφείλονται στους Σταθµούς Βάσης µας βρίσκονται κάτω από τα
αντίστοιχα θεσµοθετηµένα όρια (π.χ. στην περίπτωση της COS-
MOTE στη Ρουµανία το όριο της ΙCNIRP), ενώ η ενηµέρωση του
κοινού και των εργαζόµενων γίνεται µέσω αντίστοιχων πρωτο-
βουλιών ενηµέρωσης. Για παράδειγµα, στην COSMOTE Ρου-
µανίας η ενηµέρωση γίνεται µέσω εντύπου που υπάρχει και
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Επικοινωνιών και Τεχνολογίας
της Ρουµανίας, ενώ στην GLOBUL (Βουλγαρία) σχετικό έντυπο
βρίσκεταιαναρτηµένοστην ιστοσελίδατηςεταιρείας, µαζίµεσύν-
τοµες ερωτήσεις και απαντήσεις στο www.globul.bg
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9. Οπτική Όχληση
A. Μειώνουµε την επίδραση των Σταθµών Βάσης
Η επίδραση που προέρχεται από τη δραστηριότητα των εταιρειών
κινητής τηλεφωνίας ως προς την ενδεχόµενη οπτική όχληση
είναι σχετικά µικρή. Παρόλα αυτά, η εταιρεία µας εφαρµόζει τις
εξής πρακτικές:

∆ηµιουργεί νέες κατασκευές, που είναι σαφέστατα µικρότερες
σε όγκο σε σχέση µε προηγούµενες κατασκευές.

Σε αρκετές περιπτώσεις προχωράει σε συνεγκαταστάσεις (col-
locations) Σταθµών Βάσης µε τις άλλες δύο εταιρείες κινητής
τηλεφωνίας ή, αντίστοιχα, επιτρέπει την τοποθέτηση σε δικές
της εγκαταστάσεις. Με τον τρόπο αυτό, µειώνεται συνολικά η
οπτική όχληση των Σταθµών Βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Εγκαθιστά ειδικές κατασκευές, ώστε οι Σταθµοί Βάσης (ειδικά
στονπολεοδοµικό ιστό)ναεναρµονίζονταιµετονπεριβάλλοντα
χώρο.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, συνολικά στον Όµιλο COSMOTE
υπάρχουν περίπου 12.500 Σταθµοί Βάσης, ενώ πληροφορίες
για κάθε αδειοδοτηµένο Σταθµό Βάσης στην Ελλάδα βρί-
σκονται στη σχετική ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλε-
πικοινωνιών και Ταχυδροµείων (EETT), στο www.eett.gr

10. Ηχητική Όχληση
A. Παρακολουθούµε την επίδρασή µας
Η ηχητική όχληση που δηµιουργεί η COSMOTE είναι µηδαµινή,
αφού:

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της βρίσκονται µέσα στον πολεο-
δοµικό ιστό (ηλεκτρογεννήτριες λειτουργούν µόνο σε περι-
πτώσεις διακοπής παροχής της ∆ΕΗ).

Οι Σταθµοί Βάσης που ηλεκτροδοτούνται προκαλούν πρακτικά
µηδενική ηχητική όχληση.

Οι Σταθµοί Βάσης που χρησιµοποιούν ηλεκτρογεννήτριες βρί-
σκονται σε αποµονωµένες περιοχές.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου η ηχητική όχληση από ηλεκτρο-
γεννήτριες πρέπει να µειωθεί, η εταιρεία λαµβάνει µέτρα ηχο-
µόνωσης ή χρησιµοποιεί υβριδικά συστήµατα περιορισµού
των ωρών λειτουργίας της ηλεκτρογεννήτριας.

11. Ευαισθητοποίηση
A. Ενηµερώνουµε και ευαισθητοποιούµε τους
Κοινωνικούς µας Εταίρους

Εργαζόµενοι: Προσπαθούµε να επιτυγχάνουµε τη δέσµευση
των εργαζοµένων σε έναν κοινό σκοπό: οι άνθρωποί µας να
είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι στο ζήτηµα της προστασίας
του περιβάλλοντος και να ανταποκρίνονται πρόθυµα σε κάθε
πρόσκληση για ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Ενδεικτικά
το 2010 υλοποιήσαµε τα παρακάτω:

Ευαισθητοποίηση µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Περι-
βάλλοντος 05/06/2010, µε βασικό µήνυµα «Και η πιο µικρή
σου πράξη για το περιβάλλον… κάνει τον κόσµο καλύτερο!».

Συνέχιση Προγράµµατος Ανακύκλωσης Οικιακών Ηλεκτρικών
και Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών σε όλα τα κτίριά µας. Συλ-
λέχθηκαν 1.214 kgr, τα οποία προωθήθηκαν για ανακύκλωση.

Ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Περι-
βαλλοντικής ∆ιαχείρισης της COSMOTE στο Intranet.
Συµµετοχή στην «Ώρα της Γης» της WWF Ελλάδας.

Αξιοποίηση των χορηγιών της εταιρείας (βλέπε ενότητα VI-5Α).
Στο πλαίσιο ειδικής εκπαίδευσης που πραγµατοποιήθηκε για
την Εταιρική Υπευθυνότητα το 2010, το 84% όλων των στε-
λεχών Μέσης, Ανώτερης και Ανώτατης ∆ιοίκησης της COS-
MOTE Ελλάδας, ενηµερώθηκε για θέµατα Περιβάλλοντος.

∆ιενεργήθηκε ειδική ενηµέρωση-εκπαίδευση στελεχών των
θυγατρικών εταιρειών για θέµατα Περιβάλλοντος.

Προµηθευτές: Το 2010, η εταιρεία µας ολοκλήρωσε την αξιο-
λόγηση προµηθευτών, βάσει ενός νέου Συστήµατος Αξιολόγη-
σης Προµηθευτών που ανέπτυξε συµπεριλαµβάνοντας, µεταξύ
άλλων και κριτήρια για θέµατα Εταιρικής Υπευθυνότητας - Πε-
ριβάλλοντος (βλέπε ενότητα ΙV-4A).

Eυρύ Κοινό: Σηµαντικός άξονας δράσης για την COSMOTΕ απο-
τελεί µέσα στο 2010 και η ευαισθητοποίηση των πελατών της,
ως προς τη µείωση της δικής τους κατανάλωσης φυσικών
πόρων. ‘Ετσι:

Οι πελάτες µας έχουν τη δυνατότητα να ανανεώνουν το χρόνο
οµιλίας τους στην καρτοκινητή µέσω e-voucher, µε αποτέλε-
σµα την εξοικονόµηση 56 tn χαρτιού, που αντιστοιχούν σε πε-
ρίπου 960 δέντρα.

Έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά
τους λογαριασµούς τους, µέσω της υπηρεσίας e-bill, βοη-
θώντας έτσι στη µείωση της κατανάλωσης χαρτιού κατ’ εκτί-
µηση κατά 24 tn, που αντιστοιχούν σε περίπου 410 δέντρα.
Αντίστοιχη δυνατότητα ηλεκτρονικής ανάλυσης λογαριασµών
παρέχουν η GLOBUL (Βουλγαρία) και η COSMOTE Ρουµανίας
στους πελάτες τους.

∆ίνουµε στους πελάτες µας τη δυνατότητα να αγοράζουν υπη-
ρεσίες και συσκευές µέσω ηλεκτρονικού καταστήµατος E-
shop, που είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Mε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλ-
λοντος, µε κάθε νέα σύνδεση στα προγράµµατα COSMOTE
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 25 ευρώ και άνω, οι πελάτες λάµβαναν δωρεάν
το οικολογικό κινητό Sony Ericsson Elm (κατασκευασµένο
από ανακυκλωµένα πλαστικά), καθώς και το Bluetooth Iqua
BHS 603 sun (το οποίο φορτίζει µε ηλιακή ενέργεια).

Τέλος, υλοποιούµε συστηµατικά σειρά ενεργειών ευαισθητο-
ποίησης, συµµετοχής και ενηµέρωσης του κοινού (βλέπε Ενό-
τητα VI-5Α).

Στοιχείο 2007 2008 2009 2010

Αριθµός νέων Σταθµών Βάσης 50 70 150 233
Αριθµός νέων Συν-Τοποθετήσεων
(Collocations) 11 4 2 10
Aριθµός νέων Ειδικών Κατασκευών 30 40 50 110

Βοηθήσαµε τους πελάτες µας να µειώσουν
την κατανάλωση χαρτιού κατά 80 tn,
που αντιστοιχεί στην αποφυγή κοπής
περισσότερων από 1.370δέντρων.

Απολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Β. Συνεισφέρουµε στη µείωση της αρνητικής
επίπτωσης άλλων κλάδων στο περιβάλλον
Πρωταρχικός στόχος για την COSMOTE είναι η αποδοτική χρήση
των φυσικών πόρων, αλλά εξίσου σηµαντική προτεραιότητα
αποτελεί και η συνεισφορά στη µείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώµατος άλλων κλάδων της οικονοµίας. Ενδεικτικά:

Συµµετέχουµε στο Ευρωπαϊκό επιδοτούµενο ερευνητικό έργο
“Cooperative Advanced Driver Assistance System for Green
Cars” (ECOGEM). Στόχος του έργου, είναι ο σχεδιασµός και η
ανάπτυξη ενός προηγµένου συστήµατος βοήθειας του οδη-
γού ηλεκτροκίνητου οχήµατος (Advanced Driver Assistance
System–ADAS), που θα του προτείνει την πιο οικονοµική και
περιβαλλοντικά φιλική διαδροµή και θα υποστηρίζει τον ανε-
φοδιασµό του στους σταθµούς φόρτισης (πληροφορίες εντο-
πισµού, κράτηση θέσης κ.λπ.).

H COSMOTE υποστήριξε σε συνεργασία και µε άλλες εταιρείες
του κλάδου των τηλεπικοινωνιών µελέτη του ΙΟΒΕ µε τίτλο
“Kινητές Eπικοινωνίες: καταλύτης στο νέο αναπτυξιακό υπό-
δειγµα της ελληνικής οικονοµίας” (βλέπε ενότητα IV-5B).

∆εσµευτήκαµε
(το 2010)

Υλοποιήσαµε
(το 2010)

Ποσοστό
Ολοκλήρωσης

Στοχεύουµε
(το 2011)

Ηµ/νία
Στόχος

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-4Α,9Α Να πιστοποιηθεί η GLOBUL
(Boυλγαρία) και η AMC (Αλβανία)
κατά ISO 14001.

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

2011

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-2 Να βελτιώσουµε το µηχανισµό
συλλογής στοιχείων.

Να αναπτύξουµε µηχανισµό πρόβλεψης
κατανάλωσης ενέργειας.

2011

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-2Β Να αποτρέψουµε την εκποµπή πάνω
από 4.000 tn CO2, λόγω προγραµµά-
των που εφαρµόζουµε.
Να µειώσουµε την κατανάλωση
πετρελαίου στο ∆ίκτυο κατά 5%.

Να αποτρέψουµε την εκποµπή πάνω
από 3.000 tn CO2, λόγω προγραµµάτων
που εφαρµόζουµε.
Να µειώσουµε την κατανάλωση
πετρελαίου στα κτίρια κατά 3%.

2011

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-2∆,Γ Να αποτρέψουµε την κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας κατά 4% ανά Σ/Β,
µέσω προγραµµάτων που εφαρµόζουµε.

Να αποτρέψουµε την κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας κατά 2% ανά Σ/Β,
µέσω προγραµµάτων που εφαρµόζουµε.

2011

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

Να διαχειριστούµε εναλλακτικά το 100%
των απορριµµάτων συσκευασιών που
διακινούνται µέσω της κεντρικής αποθήκης.

2011

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

Να ανακυκλώσουµε το 100% της
ποσότητας ΑΗΗΕ που αποσύρεται.

2011

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-3ΣΤ Να συλλέξουµε 20 κιλά κινητών τηλεφώ-
νων και αξεσουάρ ανά σηµείο συλλογής

Να συλλέξουµε 20 κιλά κινητών τηλεφώ-
νων και αξεσουάρ και 145 κιλά οικιακών
µπαταριών ανά σηµείο συλλογής.

2011

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-3Η Να ανακυκλώσουµε το 100% των
συσσωρευτών µολύβδου που αποσύρονται.

Να ανακυκλώσουµε το 100% των
συσσωρευτών µολύβδου που αποσύρονται.

2011

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-3Ι Να επαναχρησιµοποιήσουµε το 30%
των µελανοδοχείων που αγοράζονται
και να διαχειριστούµε εναλλακτικά το
100% των µη ανακυκλώσιµων.

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

2011

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

Να ανακυκλώσουµε το 100% των
λιπαντικών που αποσύρονται.

2011

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-3Ε Nα εφαρµόσουµε πιλοτικό πρόγραµµα
ανακύκλωσης συσκευασιών στα γραφεία
(π.χ. πλαστικό, µέταλλο, γυαλί).

Να αυξήσουµε κατά 10% την
ποσότητα χαρτιού που ανακυκλώνεται
ανά εργαζόµενο.

2011

Βλέπε Ενότητα ΙΙΙ-8Β Να αυξήσουµε τα σηµεία µέτρησης του
«Πεδίον 24» στα 190.
Nα πιστοποιηθεί το Εργαστήριο Μετρή-
σεων Η/Μ ακτινοβολίας Περιβάλλοντος
κατά ISO 17025.

Να αυξήσουµε τα σηµεία µέτρησης
του «Πεδίον 24» στα 200.

2011

12. Στόχοι 2010 και 2011

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

0%

75%

75%

Καλή Πρακτική
Fleet Management

∆ιαθέτουµε την υπηρεσία Fleet Management, που βασίζεται στην
καταγραφή της θέσης του οχήµατος µε τη χρήση δορυφορικού
συστήµατος GPS, τη µετάδοση της πληροφορίας µέσω του δι-
κτύου 2G/3G της COSMOTE στο Κέντρο Ελέγχου της εταιρείας-
πελάτη και την αναπαράσταση της πληροφορίας σε ψηφιακό
χάρτη. Η χρήση της υπηρεσίας συµβάλλει στη βελτιστοποίηση
των διαδροµών των οχηµάτων και στη µείωση των διαδροµών,
της αντίστοιχης κατανάλωσης καυσίµου και φυσικά των εκποµ-
πών διοξειδίου του άνθρακα.
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ΙV. O κόσµος µας, η Κοινωνία

Με λίγα λόγια

2,8εκατ. κλήσεις
έκτακτης ανάγκης

36υποτροφίες και
τιµητικές διακρίσεις

440εθελοντές
αιµοδότες

193,2εκατ. ευρώ
επενδύσεις

1,36εκατ. ευρώ
κοινωνική
υποστήριξη
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πώς µπορούµε να υποστηρίξουµε
πολύπλευρα την κοινωνία, εκτός από
την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης;

Πού στοχεύουµε;
Στην COSMOTE πιστεύουµε ότι το δικό µας µοντέλο ανάπτυ-
ξης πρέπει να συνδυάζει τη συνεχή εξέλιξη του οργανισµού
µε την ευηµερία όσων επηρεάζονται από τις δραστηριότητές
µας. Για τον λόγο αυτό, στόχος µας είναι να βρίσκεται η ανά-
πτυξη της εταιρείας µας σε παράλληλη τροχιά µε την ευηµε-
ρία και την προαγωγή της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις
τοπικές κοινωνίες στην Ελλάδα, αλλά και στις χώρες όπου
δραστηριοποιούµαστε.

Τι πετύχαµε το 2010:
Καταβάλαµε το ποσό των € 563,8 εκατ. σε άµεσους και
έµµεσους φόρους στο Ελληνικό κράτος.

Προσφέραµε 10 Υποτροφίες και απονείµαµε 26 Τιµητικές
διακρίσεις σε πρωτοετείς φοιτητές.

Αυξήσαµε τον αριθµό των εθελοντών αιµοδοτών εργαζο-
µένων µας κατά 16%, φτάνοντας τους 440.

∆ιαθέσαµε € 325.000 µέσω του Θεσµού Αγάπης-SMS
Πρωτοχρονιάς και € 263.226 µέσω της Υπηρεσίας Προ-
σφέρω.

Συγκεντρώσαµε 120 κιβώτια µε παιχνίδια, σχολικά είδη
και είδη ρουχισµού για να τα διαθέσουµε σε ευαίσθητες
κοινωνικές οµάδες.

Ενηµερώσαµε 807 µαθητές, αναφορικά µε τις αρχές λει-
τουργίας της κινητής τηλεφωνίας.

∆ιαθέσαµε στην αγορά 4.850 κινητά τηλέφωνα, ειδικά σχε-
διασµένα για άτοµα τρίτης ηλικίας και άτοµα µε προβλή-
µατα όρασης.



1. Κοινωνικά Προϊόντα
και Υπηρεσίες
Α. ∆ηµιουργούµε προϊόντα και υπηρεσίες για
Άτοµα µε Αναπηρίες
Η ισότιµη πρόσβαση όλων στο αγαθό της επικοινωνίας απο-
τελεί για την COSMOTE βασική υποχρέωση και καθήκον. Για
το λόγο αυτό, επενδύουµε στην αξιοποίηση της τεχνολογίας,
µέσα από ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες µε στόχο τη βελ-
τίωση της επικοινωνίας και, κατ' επέκταση, της ποιότητας
ζωής όλων και ειδικότερα των ΑµεΑ.

ΜobiTalk: Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράµµατός µας σε
συνεργασία µε το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, προσφέ-
ραµε την υπηρεσία MobiTalk σε άτοµα µε προβλήµατα όρα-
σης. Η υπηρεσία στοχεύει στη διευκόλυνση της χρήσης του
κινητού από τα άτοµα αυτά, καθώς µέσω της εγκατάστασης
ενός σύγχρονου λογισµικού, όλες οι πληροφορίες που βρί-
σκονται στην οθόνη εκφωνούνται, ενόσω οι χρήστες πλοη-
γούνται στα διάφορα menu. Σηµειώνεται ότι η υπηρεσία αυτή
διατίθεται δωρεάν στα καταστήµατα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Φωνητικό e-mail: Η υπηρεσία προσφέρει σε άτοµα µε προ-
βλήµατα όρασης τη δυνατότητα να διαχειριστούν εύκολα και
απλά το ηλεκτρονικό τους ταχυδροµείο. Μέσω της τεχνολο-
γίας αναγνώρισης φωνής οι χρήστες της υπηρεσίας µπορούν,
δίνοντας φωνητικές εντολές και χωρίς χρέωση, να ακούσουν
και να απαντήσουν στα e-mail τους, καθώς και να εκφωνή-
σουν την απάντησή τους. Παράλληλα, µπορούν να προωθή-
σουν και να διαγράψουν ηλεκτρονικά µηνύµατα.

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

Μηνύµατα SMS: Στο ίδιο πλαίσιο, όλοι οι πελάτες συµβο-
λαίου και καρτοκινητής µε προβλήµατα ακοής, έχουν τη δυ-
νατότητα αποστολής γραπτών µηνυµάτων (SMS) µε
έκπτωση 50% και δωρεάν χρήση των υπηρεσιών έκτακτης

ανάγκης, µέσω αποστολής γραπτών µηνυµάτων.

Hands Free: Το 2007 πρώτοι διαθέσαµε τα hands
free NoiZfree για χρήστες ακουστικών βαρηκοΐας

και κοχλιακών εµφυτευµάτων. Πρόκειται για
µια καινοτόµο τεχνολογία, η οποία προσφέρει
υψηλή ευκρίνεια, καθαρότητα και ένταση, δι-
ευκολύνοντας την καθηµερινή επικοινωνία των
χρηστών µε πρόβληµα ακοής.

40

Καλή Πρακτική
“Εύκολη επικοινωνία για όλους”

To 2010, η COSMOTE διέθεσε στην αγορά ένα κινητό τηλέ-
φωνο ειδικά σχεδιασµένο για άτοµα µεγάλης ηλικίας ή/και µε
προβλήµατα όρασης. Το κινητό:

πωλείται σε τιµή κάτω των € 50 (ή παρέχεται δωρεάν σε
προγράµµατα συµβολαίου και πακέτα καρτοκινητής), ώστε
να είναι προσιτό στο ευρύ κοινό,

διαθέτει µεγάλα πλήκτρα και γραµµατοσειρά στην οθόνη,

έχει εύκολο λειτουργικό, ώστε να διευκολύνει την επικοι-
νωνία ατόµων που δυσκολεύονται στη χρήση κοινών κινη-
τών τηλεφώνων,

διαθέτει πλήκτρο άµεσης κλήσης SOS, µε δυνατότητα απο-
θήκευσης έως 5 αριθµών,

διαθέτει ιδιαίτερα υψηλή ένταση ήχου (µέχρι 110dB), για
άτοµα µε προβλήµατα ακοής. Συνολικά, έχουν διατεθεί
4.850 τέτοιες συσκευές.

Υπηρεσίες για άτοµα µε
προβλήµατα όρασης

Υπηρεσίες για άτοµα
µε προβλήµατα ακοής

Απολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010



Β. Αξιοποιούµε την τεχνολογία της κινητής τη-
λεφωνίας για το κοινό καλό
Έχουµε ως βασική αρχή, να θέτουµε την τεχνολογία στην
υπηρεσία του ανθρώπου. Με ευαισθησία απέναντι στους πο-
λίτες, φροντίζουµε ώστε να διαθέτουµε υπηρεσίες επικοι-
νωνίας, ειδικά προσαρµοσµένες στις ανάγκες τους.

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης: Το αγαθό της κινητής τηλε-
φωνίας, πέρα από τη δυνατότητα επικοινωνίας και σύσφιξης
των λεγόµενων «ασθενών δεσµών» µεταξύ των πολιτών,
διευκολύνει τις κλήσεις του κοινού σε αριθµούς έκτακτης
ανάγκης. Έτσι, µέσα στο 2010 πραγµατοποιήθηκαν
2.825.869 κλήσεις σε αριθµούς, όπως 166, 100, 199,
116000, 116111, 116123 κτλ.

Υπηρεσία «Προσφέρω»: Τα τελευταία χρόνια, όλο και πε-
ρισσότεροι φορείς κάνουν χρήση των σύντοµων γραπτών
µηνυµάτων (SMS) για τη διενέργεια ραδιοτηλεµαραθωνίων.
Με στόχο την ουσιαστική συνδροµή µας στο έργο κοινωφε-
λών οργανισµών και σωµατείων, η COSMOTE και οι άλλες
δύο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (VODAFONE και WIND
HELLAS), για 5η συνεχή χρονιά συνεργάστηκαν για την πα-
ροχή της Υπηρεσίας «Προσφέρω».

Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται από 3 πενταψήφιους αριθ-
µούς και ενεργοποιείται αποκλειστικά και µόνο για φιλαν-
θρωπικούς σκοπούς.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας προϋποθέτει την έγκαιρη
κατάθεση συγκεκριµένης αίτησης, καθώς και την κατά-
θεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών (άδεια διεξα-
γωγής εράνου από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κτλ.), 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 κό-
στος €1 / SMS συν ΦΠΑ. Το σύνολο των εσόδων από τη
χρήση της υπηρεσίας, αποδίδεται για το συγκεκριµένο
σκοπό του Ιδρύµατος / Σωµατείου, που αιτείται την ενερ-
γοποίηση της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία «Προσφέρω» ενεργοποιήθηκε 12 φορές κατά
τη διάρκεια του 2010 και το συνολικό χρηµατικό ποσό που
διαθέσαµε, ως COSMOTE, ανήλθε σε € 263.226.

2. Koινωνική Συνεισφορά
Η COSMOTE αναγνωρίζει και την ανάγκη παροχής βοήθειας
σε ασθενέστερες κοινωνικές οµάδες, σε φορείς που µερι-
µνούν για αυτές τις οµάδες µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης.
Βάσει αυτής, η εταιρεία συµβάλλει:

Στο δικαίωµα των Ατόµων µε Αναπηρίες στις ίσες ευκαιρίες.
Στο δικαίωµα όλων στην εκπαίδευση.
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 ∆ιαδίκτυο (βλέπε Ενότητα VI-3Γ).

Α. Υποστηρίζουµε το δικαίωµα των ΑµεΑ
στις ίσες ευκαιρίες
Στην COSMOTE πιστεύουµε ότι τα Άτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ)
πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες συνθήκες δια-
βίωσης µε οποιονδήποτε άλλο πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό:

Για πέµπτη συνεχή χρονιά, ενισχύσαµε τη σηµαντική δικτυακή
πύλη www.DISABLED.gr, της οποίας οι επισκέπτες φτάνουν
τους 170.000 κατά µέσο όρο τον µήνα. Η ιστοσελίδα αυτή
παρέχει πληροφορίες που διευκολύνουν τη ζωή Ατόµων µε
Αναπηρία.

Υποστηρίξαµε, για πέµπτη χρονιά, το περιοδικό «ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΤΩΡΑ», το οποίο ταχυδροµείται σε 14.000 συνδροµητές στην
Ελλάδα, στην Κύπρο και την οµογένεια. Σκοπός του είναι η
υποστήριξη των ΑµεΑ µε χρήσιµες και άµεσα αξιοποιήσιµες
υπηρεσίες ενηµέρωσης και συµβουλευτικής.

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, χορηγήσαµε την «Autonomia
EXPO 2010», την πρώτη έκθεση για την Αναπηρία, την Απο-
κατάσταση, την Ειδική Αγωγή και την Ανεξάρτητη ∆ιαβίωση,
η οποία προσέλκυσε περισσότερους από 80 εκθέτες και πε-
ρισσότερους από 5.000 επισκέπτες. Σε ειδικά διαµορφωµένο
περίπτερο, παρουσιάσαµε το σύνολο των υπηρεσιών και των
προϊόντων µας που απευθύνονται στα Άτοµα µε Αναπηρία και
ενηµερώσαµε τους επισκέπτες της έκθεσης για την πρόοδο
των ερευνητικών προγραµµάτων που υποστηρίζουµε.
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Υπηρεσία κλήσεων έκτακτης
ανάγκης για το κοινό

Υπηρεσία δωρεάς
για το κοινό
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Eνεργοποίηση Υπηρεσίας “Προσφέρω”
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∆ιάθεση ποσών (χιλ. ευρώ)

∆ράσεις Θυγατρικών
Kαι στη Βουλγαρία οι 3 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ανέπτυ-
ξαν παρόµοια υπηρεσία, στο πλαίσιο της οποίας απεστάλησαν
738.485 γραπτά µηνύµατα (SMS). Αντίστοιχα, η COSMOTE
Ρουµανίας ενεργοποίησε 34 σχετικές γραµµές δωρεάς, συλ-
λέγοντας περίπου € 240.000 για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
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Κονδύλια Κοινωνικών Χορηγιών
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Κονδύλια κοινωνικών χορηγιών (εκατ. ευρώ)
* Tα στοιχεία αναφέρονται στην COSMOTE Ελλάδας.
** ∆εν συµπεριλαµβάνονται εµπορικές χορηγίες, οι οποίες δεν προσµετρούνται στις πρακτικές

Εταιρικής Υπευθυνότητας.



Β. Υποστηρίζουµε το δικαίωµα όλων
στην εκπαίδευση
Ο τοµέας της εκπαίδευσης αποτελεί σηµαντική προτεραι-
ότητα, για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών:

“Πρόγραµµα Υποτροφιών COSMOTE για την Ελληνική
Περιφέρεια”: Από το 2002 υλοποιούµε µε συνέπεια το Πρό-
γραµµα Υποτροφιών µε στόχο τη στήριξη πρωτοετών φοιτη-
τών ΑΕΙ της ευρύτερης ελληνικής περιφέρειας (πλην Αττικής
και Θεσσαλονίκης) µε χαµηλά εισοδήµατα ή/και ιδιαίτερες
οικογενειακές ανάγκες, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών
τους. Στο διάστηµα αυτό έχουν διανεµηθεί 91 Υποτροφίες και
204 Τιµητικές ∆ιακρίσεις, η αξία των οποίων υπερβαίνει το €
1 εκατ. Σηµειώνεται ότι, το 2009 αυξήσαµε το ποσό των
υποτροφιών κατά 25% (από € 12.000 σε € 15.000) και των
τιµητικών διακρίσεων κατά 50% (από € 1.000 σε € 1.500).
Ειδικότερα, το 2010:

Προσφέραµε 10 Υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές από
τους νοµούς: Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Ιωαννίνων, Κιλ-
κίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λάρισας, Λέσβου, Χαλκιδικής και
Χανίων.

Οι Υπότροφοι έλαβαν laptop µε δωρεάν χρήση σύνδεσης
Internet on the Go για ένα χρόνο, καθώς και κινητό τηλέ-
φωνο µε καρτοσυµβόλαιο COSMOTE, µε δωρεάν πάγιο για
ένα χρόνο.

Απονείµαµε, επίσης, 26 Τιµητικές ∆ιακρίσεις σε επιλεγµένους
υποψηφίους, που διακρίθηκαν κατά τη διαδικασία αξιολό-
γησης για τις σχολικές και τις εξωσχολικές τους επιδόσεις.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, αλλά και τη µείωση
χρήσης χαρτιού, απλοποιήσαµε τη διαδικασία συµµετοχής
στο πρόγραµµα, η οποία για πρώτη φορά έγινε αποκλειστικά
σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω ειδικά διαµορφωµένου ιστο-
χώρου.

Γ. Συµβάλλουµε στην ανακούφιση από φυσι-
κές καταστροφές
Η κινητοποίηση µας για την ανακούφιση των περιοχών που
επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές και πληµµύρες
συνεχίστηκε και το 2010, µε σειρά ενεργειών, οι οποίες επι-
κεντρώθηκαν στο περιβάλλον και στην πολιτιστική στήριξη
των τοπικών κοινωνιών:

Στην Πεντέλη, µέσω του Συνδέσµου Προστασίας Ανά-
πλασης Πεντελικού (ΣΠΑΠ), υποστηρίξαµε την αναδά-
σωση στην περιοχή Κοκκιναρά και φροντίσαµε στη
συνέχεια για το πότισµα της αναδασωτέας έκτασης τους
θερινούς µήνες. Επιπλέον, εξασφαλίσαµε την αγορά βυ-
τιοφόρου οχήµατος 10 τόνων µε πυροσβεστική αντλία, για
την κάλυψη προληπτικής δασοπροστασίας της περιοχής
και άµεσης επέµβασης, σε περιπτώσεις πυρκαγιών και πο-
τίσµατος των αναδασωτέων εκτάσεων.
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∆ράσεις Θυγατρικών
Η θυγατρική της COSMOTE στη Ρουµανία εφαρµόζει παρόµοιο
πρόγραµµα, προσφέροντας 5 Υποτροφίες, ύψους € 150/µήνα,
για εννέα µήνες σε ταλαντούχους νέους φοιτητές.

Η θυγατρική GLOBUL (Βουλγαρία), για 5ο χρόνο, πρόσφερε 10
Υποτροφίες σε φοιτητές του Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Σόφιας,
ενώ, παρείχε σε φοιτητές τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην
εταιρεία.

Για 9η χρονιά, η AMC (Αλβανία) πρόσφερε υποτροφίες €
1.500/χρόνο σε 16 φοιτητές, καθώς και 3 µήνες πρακτικής άσκη-
σης στο Τµήµα Κατασκευών της εταιρείας για τους τελειόφοι-
τους Υπότροφους παλαιοτέρων ετών.

Στιγµιότυπο από την εκδήλωση των Υποτροφιών της AMC

Στιγµιότυπο από την εκδήλωση των Υποτροφιών της GLOBUL

Για το Περιβάλλον

Στιγµιότυπο από την εκδήλωση των Υποτροφιών
για την Ελληνική Περιφέρεια της COSMOTE



Στην Αίγινα, ενισχύσαµε οικονοµικά το Ελληνικό Κέντρο
Περίθαλψης Αγρίων Ζώων για την αποκατάσταση ζηµιών
από πληµµύρες.

Στο ∆ήµο Γλυφάδας, µέσω του «Συνδέσµου Προστασία
Ανάπτυξης Υµηττού» (ΣΠΑΥ), υποστηρίξαµε την αναδά-
σωση 40 στρεµµάτων στην περιοχή των παλιών Λατοµείων.

Στο ∆ήµο Καλυβίων, υποστηρίξαµε την Οµάδα Εθελον-
τών Πολιτικής Προστασίας.

Στην Πάτρα, υποστηρίξαµε το Σωµατείο Εθελοντών Πυ-
ροσβεστών Ν. Αχαΐας.

Στο ∆ήµο Πεύκων Θεσσαλονίκης, υποστηρίξαµε τις ανα-
δασώσεις και δενδροφυτεύσεις της Νοµαρχίας σε 100
καµµένα στρέµµατα.

Στη ∆υτική Αττική, υποστηρίξαµε, µέσω του Αναπτυξια-
κού Συνδέσµου ∆υτικής Αττικής εκπαιδευτικό πρόγραµµα
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων είκοσι σχολείων πρω-
τοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και
αναδασώσεις στο όρος Αιγάλεω.

Στο ∆ήµο Ανδρίτσαινας,
σε συνεργασία µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσα-
λονίκης (Α.Π.Θ.), ολοκληρώσαµε την τεκµηρίωση και ψη-
φιοποίηση επιλεγµένων βιβλίων της συλλογής του
Αγαθόφρωνα Νικολόπουλου της Ιστορικής ∆ηµοτικής Βι-
βλιοθήκης της Ανδρίτσαινας, ενώ, η έκδοση του Ιστορικού
Αρχείου της Βιβλιοθήκης ολοκληρώθηκε µέσα στο 2010.

Στο ∆ήµο Φιγαλείας, ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση
της στέγης Γυµνασίου-Λυκείου και δροµολογήθηκε, για το
2011, η κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στο χώρο
του σχολείου.

∆. Εφαρµόζουµε πρόγραµµα φροντίδας για τα παιδιά
Για την COSMOTE, η υποστήριξη προγραµµάτων που συνει-
σφέρουν στη φροντίδα και στη µέριµνα για τα παιδιά αποτε-
λεί σηµαντικό τοµέα δράσης.

Ενίσχυση κοινωνικών πρωτοβουλιών για τα παιδιά: Για
δέκατη συνεχή χρονιά, προσφέραµε σε κοινωφελή οργανι-
σµό φροντίδας παιδιών το ποσό που αντιστοιχούσε στην
αγορά επιχειρηµατικών δώρων για τα Χριστούγεννα. Το

2010, επιλέξαµε το Σύλλογο Γονέων–Κηδεµόνων και Φίλων
Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες επαρχίας Νάξου για την υποστή-
ριξη κατασκευής παιδικής χαράς.
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Καλή Πρακτική
“Θεσµός Αγάπης-SMS Πρωτοχρονιάς”

Συνεχίζοντας τον παραδοσιακό πλέον «ΘΕΣΜΟ ΑΓΑΠΗΣ», δια-
θέσαµε για ενδέκατη συνεχή χρονιά, σηµαντικό µέρος από το
ποσό που συγκεντρώθηκε από τα Πρωτοχρονιάτικα SMS (που
στάλθηκαν µεταξύ 00:00-07:00), σε επτά κοινωφελή ιδρύ-
µατα για παιδιά, στην Αθήνα και την επαρχία: Αυτά είναι:

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Παιδιών µε Νεοπλα-
σµατική Ασθένεια «Φλόγα».
Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών.
Οι Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά».
Η ΕΛΕΠΑΠ.
Η Κοινωνική Στήριξη.
Το Φιλανθρωπικό Ίδρυµα «Μέριµνα Παιδιού».
Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής «Η Μέλισσα».

Tο συνολικό ποσό που διατέθηκε, το 2010, έφτασε τα € 325.000.

Απολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010

Στιγµιότυπο από την εκδήλωση του Θεσµού Αγάπης – SMS Πρωτοχρονιάς

∆ράσεις Θυγατρικών
Οι θυγατρικέςµας εταιρείεςεφαρµόζουν παρόµοια προγράµµατα.
Η COSMOTΕ (Ρουµανία) υλοποιεί προγράµµατα υποστήριξης για
τα παιδιά. Ειδικότερα το 2010, η εταιρεία δώρισε € 50.000, από τα
έσοδατωνγραπτώνµηνυµάτων(SMS),πουστάλθηκαντηνηµέρα
τηςΠρωτοχρονιάςαπότουςπελάτεςτης,σε5µηκυβερνητικέςορ-
γανώσεις.

ΗAMC(Αλβανία)δώρισε,επίσης,σηµαντικόποσοστόαπόταέσοδα
των γραπτών µηνυµάτων (SMS), που στάλθηκαν την ηµέρα της
Πρωτοχρονιάςαπότουςπελάτεςτης,γιατηναγοράεξοπλισµούαν-
τιµετώπισηςτηςΛευχαιµίας,στο«ΠαιδιατρικόΝοσοκοµείοΤιράνων.

Για τον Πολιτισµό
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3. Οικονοµική Ανάπτυξη
Α. Στηρίζουµε τις Οικονοµίες των χωρών
όπου λειτουργούµε
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η συνεισφορά της COSMOTE, τόσο
στην ελληνική οικονοµία όσο και στην οικονοµία των χωρών
της ΝΑ Ευρώπης, όπου έχει παρουσία, αφού επενδύει στα-
θερά σε τηλεπικοινωνιακή υποδοµή, διαθέτει προϊόντα και
υπηρεσίες προσαρµοσµένα στις τοπικές ανάγκες και παρέχει
συνθήκες εργασίας που επιτρέπουν την επαγγελµατική ανά-
πτυξη και εξέλιξη των εργαζοµένων.

Το 2010, ο Όµιλος COSMOTE παρουσίασε κύκλο εργασιών
ύψους € 2.797,1 εκατ., µεγάλο ποσοστό του οποίου διο-
χετεύεται ξανά στις τοπικές οικονοµίες, µέσω της µισθο-
δοσίας, των επενδύσεων, των φορολογικών εισφορών και
των πληρωµών προς προµηθευτές.

Επένδυσε συνολικά πάνω από € 420 εκατ., ενώ, µόνο στην
Ελλάδα οι επενδύσεις της εταιρείας ξεπέρασαν τα € 193 εκατ.

Κατέβαλε το ποσό των € 563,8 εκατ. σε φόρους (άµεσους
και έµµεσους), προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

Kατέβαλε για εισφορές προς ασφαλιστικά ταµεία € 41,4 εκατ.

‘Εχει δηµιουργήσει σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη πάνω από 9.000
άµεσες θέσεις εργασίας και δεκάδες χιλιάδες έµµεσες (σε
συγγενείς κλάδους των κινητών τηλεπικοινωνιών, αλλά
και λόγω των προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτει).

Β. Θωρακίζουµε τον Οργανισµό µε την εφαρµογή
του Συστήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρησιακής
Συνέχειας (Business Continuity Management)
Η COSMOTE, ως ηγετική ελληνική εταιρεία στον κλάδο των
Τηλεπικοινωνιών, θεωρεί καθήκον της να διατηρεί σταθε-
ρότητα ανάπτυξης και να διασφαλίζει την απρόσκοπτη πα-
ροχή ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σύµφωνα

µε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερο-
µένων µερών, ώστε να µπορεί να αντεπεξέρχεται σε απρό-
βλεπτα συµβάντα και έκτακτες συνθήκες. Στόχος είναι η
θωράκιση της αξίας και της εταιρικής φήµης της. Για το λόγο
αυτό, από το 2005 εφαρµόζει στο πλαίσιο της Εταιρικής ∆ια-
κυβέρνησης τις αρχές ∆ιοίκησης Επιχειρησιακής Συνέχειας
(BCM) και από το 2007 ένα πλήρες Σύστηµα ∆ιοίκησης Επι-
χειρησιακής Συνέχειας (BCMS), σύµφωνα µε το πρότυπο
BS25999. Το 2010 οι δράσεις µας επικεντρώθηκαν στους
εξής τοµείς:

Στη βελτιστοποίηση του υφιστάµενου Συστήµατος ∆ιοίκησης
Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Στην αξιολόγηση διαδικασιών και διεργασιών και την ευ-
θυγράµµιση αυτών, όπου αυτό ήταν απαραίτητο, σύµφωνα
µε το πρότυπο BS25999.

Στην αξιολόγηση των στρατηγικών ανάκαµψης κατόπιν δο-
κιµών και τη βελτίωσή τους, όπου αυτό ήταν απαραίτητο.

Στην ενηµέρωση εργαζοµένων, καθώς και τη συνεχή εκπαί-
δευση των µελών των οµάδων Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, χρησιµοποιούνται προ-
ηγµένες τεχνικές και εργαλεία Επιχειρησιακής Συνέχειας,
καθώς και η διεξαγωγή ενηµερωτικών και εκπαιδευτικών
σεµιναρίων, προκειµένου να εξασφαλίσουµε ότι όλοι οι ερ-
γαζόµενοι της COSMOTE έχουν το σωστό επίπεδο κατανόη-
σης των ρόλων και των αρµοδιοτήτων τους, αναφορικά µε
το Πρόγραµµα Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Για το 2010, η λειτουργική δοµή Επιχειρησιακής Συνέχειας της
COSMOTE διαχειρίστηκε περισσότερα από 50 έκτακτα περιστα-
τικά και για το ίδιο διάστηµα εκπαιδεύτηκαν περισσότερα από
2.000 άτοµα στον Όµιλο COSMOTE, τόσο µε ενηµερώσεις γενι-
κού ενδιαφέροντος, όσο και µε στοχευµένες και άκρως εξειδι-
κευµένες εκπαιδεύσεις προκειµένου το ανθρώπινο δυναµικό, οι
υποδοµές, καθώς και οι διεργασίες της εταιρείας να είναι σε
θέση να αποκριθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε απρό-
βλεπτα περιστατικά.

Επιστέγασµα όλων των παραπάνω υπήρξε η ανάδειξη της COS-
MOTE ως η 3η καλύτερη Οµάδα Επιχειρησιακής Συνέχειας διε-
θνώς (International Business Continuity Awards), από το
εξειδικευµένο σε θέµατα του κλάδου βρετανικό περιοδικό Con-
tinuity Insurance & Risk (CIR). Τα εν λόγω βραβεία ξεκίνησαν
το 1999 µε στόχο να αναδείξουν τις κορυφαίες πρακτικές Επι-
χειρησιακής Συνέχειας παγκοσµίως και σήµερα αποτελούν τον
πλέον αναγνωρισµένο θεσµό στο συγκεκριµένο χώρο.
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Aσφαλιστικές εισφορές (€ εκατ.)
Καταβολή φόρων (€ εκατ.)
Εκπαίδευση εργαζοµένων (€ εκατ.)
Επενδύσεις (€ εκατ.)

(εκατ. €)
Κύκλος Εργασιών 2.797,1 1.812,1 119,3 423,3 468,8
EBITDA 972,0 667,6 58,3 172,2 73,7
Επενδύσεις 424,1 193,2 28,8 72,3 136,7

(εκατ.)
Πελάτες 20.785.268 7.993.492 2.022.541 3.919.767 6.849.468

2010 COSMOTE
‘Οµιλος

Ελλάδα Αλβανία Βουλγαρία Ρουµανία

Περισσότερες πληροφορίες στο:
www.cosmote.gr/content/el/attached_files/Company/
EkthesiOikonomikonKatastaseon31122010.pdf
(σελ. 88)
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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 υπεύθυ-
νων και ενεργών πολιτών, καλλιεργούµε την έννοια του εθε-
λοντισµού, µέσω διαφόρων δράσεων. Παραδείγµατα τέτοιων
δράσεων περιγράφονται παρακάτω:

Συγκέντρωση Ρουχισµού: Μια πρωτοβουλία που έχει ξεκι-
νήσει από το 2005, είναι η ενέργεια «Η Οικογένεια COSMOTE
βοηθά τις Οικογένειες της Ελλάδας» όπου οι εργαζόµενοι κα-
λούνται να συνεισφέρουν µε είδη ρουχισµού, παιχνίδια, βιβλία
και τρόφιµα, τα οποία παραδίδονται σε κοινωφελή ιδρύµατα.
Το 2010, συγκεντρώσαµε 120 κιβώτια µε παιχνίδια, σχολικά
είδη και κυρίως µε είδη ρουχισµού, τα οποία δόθηκαν στο Σω-
µατείο «Κοινωνική Στήριξη». Παρόµοιο πρόγραµµα εφαρµό-
στηκε και στην COSMOTE Ρουµανίας, όπου οι εργαζόµενοι
συγκέντρωσαν 15 κιβώτια µε τρόφιµα, βιβλία, ρούχα κτλ.

Αθλητισµός: Με αφορµή την υποστήριξη του 28ου Κλασικού
Μαραθωνίου Αθηνών από την COSMOTE, 122 εργαζόµενοι µας
συµµετείχαν εθελοντικά στη Μαραθώνια διαδροµή και στους
Αγώνες των 5 και 10 χλµ. Για κάθε χιλιόµετρο που διήνυσε
κάθε εργαζόµενος, η COSMOTE πρόσφερε ένα συµβολικό ποσό
στο σωµατείο «Γραµµή Ζωής». Σηµειώνεται ότι, στον Μαρα-
θώνιο του 2010 η συµµετοχή των εργαζοµένων παρουσίασε
αύξηση κατά 8%.

Aναδασώσεις: Στις αναδασώσεις που διοργάνωσε η εταιρεία,
η συµµετοχή των εργαζοµένων ήταν αξιοπρόσεκτη. Έτσι:

Στην περιοχή Κοκκιναρά Πεντελικού, µε τη συµµετοχή πε-
ρίπου 2.500 ατόµων και 70 εργαζοµένων της COSMOTE φυ-
τεύτηκαν 50.000 δενδρύλλια σε έκταση 50 στρεµµάτων.

Στην περιοχή Ποικίλο Όρος του Αιγάλεω, µε τη συµµετοχή
περίπου 850 παιδιών και του Ολυµπιονίκη Πύρρου ∆ήµα,
φυτεύτηκαν 1.150 φυτά σε έκταση 15 στρεµµάτων.

Στην περιοχή Παλαιού Λατοµείου στην Γλυφάδα, µε τη
συµµετοχή περίπου 300 ατόµων και 15 εργαζοµένων της
COSMOTE, φυτεύτηκαν 200 δενδρύλλια σε έκταση 10
στρεµµάτων, ενώ πραγµατοποιήθηκε και καθαρισµός από
απορρίµµατα.

Στιγµιότυπο από την εκδήλωση απόδοσης
χρηµάτων στο σωµατείο «Γραµµή Ζωής»

Στιγµιότυπο από την αναδάσωση
στο Ποικίλο Όρος στο Αιγάλεω

« Ηµέρα Εθνικών Πάρκων»

50
100
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2009 2010

Συµµετοχές Εθελοντών

113
207

Συµµετοχές (αριθµός)

∆ράσεις Θυγατρικών
Η AMC (Aλβανία), µε στόχο την ενίσχυση και την ανακούφιση
των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων εφάρµοσε, για τέταρτη
χρονιά, εθελοντικό πρόγραµµα επισκέψεων σε Ορφανοτροφεία
και Οίκους Ευγηρίας σε πόλεις της Αλβανίας, καθώς και σε Νο-
σοκοµεία για παιδιά στα Τίρανα.

100 εργαζόµενοι της GLOBUL (Βουλγαρία) συµµετείχαν στην
Μέρα Εθνικών Πάρκων της WWF Βουλγαρίας, συνεισφέροντας
στη συλλογή 15 tn απορριµµάτων και στη βελτίωση των υπο-
δοµών για τους επισκέπτες.
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B. Καλλιεργούµε την έννοια της αιµοδοσίας
Ο θεσµός της εθελοντικής αιµοδοσίας αρχίζει πλέον να γίνε-
ται συνείδηση σε όλο και περισσότερους εργαζόµενους. Οι ερ-
γαζόµενοι προσφέρουν αίµα κατά τη διάρκεια εθελοντικών
αιµοδοσιών, που διοργανώνονται από τον ΟΤΕ 2 φορές τον
χρόνο, σε συνεργασία µε το νοσοκοµείο Γ. Γεννηµατάς. Εναλ-
λακτικά, µπορούν να προσφέρουν αίµα σε οποιοδήποτε νο-
σοκοµείο, αναφέροντας ότι το αίµα αφορά στην τράπεζα
αίµατος του Οµίλου ΟΤΕ.
Στο πλαίσιο της πολιτικής του Οµίλου ΟΤΕ για τη διάθεση του
αίµατος προβλέπεται ότι ο αιµοδότης µπορεί να χρησιµοποι-
ήσει (είτε για συγγενή οποιοδήποτε βαθµού, είτε για φιλικό
πρόσωπο) αριθµό φιαλών αίµατος ισάξιο µε το 50% του συ-
νολικού αριθµού των αιµοδοσιών, ενώ, παράλληλα, του πα-
ραχωρείται εργοδοτική άδεια. Το 2010, προσέφεραν αίµα
συνολικά 440 άτοµα (που έδωσαν 639 φιάλες αίµα), σηµει-
ώνοντας αύξηση κατά 16%, σε σχέση µε το 2009.

5. Eπιχειρηµατικότητα
Α. Ενηµερώνουµε τους νέους για τη σύγχρονη
λειτουργία επιχειρήσεων
Στην COSMOTE, αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες για τη συ-
στηµατική ενηµέρωση εφήβων και νέων, υλοποιώντας ειδικά
εκπαιδευτικά προγράµµατα για µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου,
καθώς και για σπουδαστές Πανεπιστηµίων - ΤΕΙ. Η ξενάγηση
πραγµατοποιείται στις εγκαταστάσεις και περιλαµβάνει:

Ενηµέρωση από µηχανικούς της εταιρείας, σχετικά µε θέ-
µατα τεχνολογίας, επαγγελµατικού προσανατολισµού,
καθώς και 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 (ακτινο-
φυσικούς) για ζητήµατα ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας
Σταθµών Βάσης και κινητών τηλεφώνων. Στο πλαίσιο
αυτό, η εταιρεία πραγµατοποιεί και επιτόπιες µετρήσεις
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µε αναλυτή φάσµατος.

Το 2010, µας επισκέφθηκαν 807 µαθητές και φοιτητές από
9 σχολεία, ΤΕΙ και ΑΕΙ της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά
και Μεσολόγγι), οι οποίοι παρακολούθησαν το παραπάνω
εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Παράλληλα, στον ειδικά διαµορ-
φωµένο χώρο για την κινητή τηλεφωνία, που έχει δηµιουρ-
γηθεί στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Οµίλου ΟΤΕ, οι
επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν µε διαδρα-
στικούς και δηµιουργικούς τρόπους, αναφορικά µε τους
Σταθµούς Βάσης και τη λειτουργία τους.

Β. Στηρίζουµε την τεχνολογική ανάπτυξη
Κεντρικό πυλώνα της επιχειρηµατικής µας λειτουργίας απο-
τελεί η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών για
την ενίσχυση της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας, της αντα-
γωνιστικότητας, αλλά και της διευκόλυνσης των πελατών
(βλέπε ενότητα IV-6A).
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Aιµοδοσία Εργαζοµένων
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Eθελοντές αιµοδότες (αριθµός)

* Tα στοιχεία αναφέρονται στην COSMOTE Ελλάδας.

Aυξήσαµε κατά 16%
τον αριθµό των
εθελοντών αιµοδοτών
στην εταιρεία µας.

∆ράσεις Θυγατρικών
Στην AMC (Aλβανία), 23 εργαζόµενοι συµµετείχαν σε πρόγραµµα
εθελοντικής αιµοδοσίας του Αλβανικού Ερυθρού Σταυρού.

200
400
600
800

1000

20092008 2010

Επισκέψεις Μαθητών - Φοιτητών

600
947

Καλή Πρακτική
Κοινωνική επίδραση
των Κινητών Επικοινωνιών

H COSMOTE, µεταξύ άλλων εταιρειών, υποστήριξε το 2010 µε-
λέτη του Ι.Ο.Β.Ε. µε τίτλο “Kινητές Eπικοινωνίες: καταλύτης στο
νέο αναπτυξιακό υπόδειγµα της ελληνικής οικονοµίας”. Στο πλαί-
σιο της µελέτης, έγιναν υποθέσεις για την ενσωµάτωση 14 επι-
λεγµένων εφαρµογών κινητής επικοινωνίας σε διάφορους τοµείς
και εκτιµήθηκε ότι, η συµβολή των εφαρµογών αυτών στο βα-
σικό σενάριο εργασίας µπορεί, συσσωρευτικά, µέχρι το 2020 να
είναι η παρακάτω:

Λειτουργικό κόστος: η µείωση του λειτουργικού κόστους των
επιχειρήσεων µπορεί να φτάσει τα € 23,7 δισ. στο βασικό σενάριο
εργασίας.Ησταδιακήωρίµανσητηςενσωµάτωσηςµπορείναοδη-
γήσεισεετήσιαµείωσητουκόστουςτηςτάξηςτων€3δισ. το2020
(που αντιστοιχεί στο 1% περίπου του αναµενόµενου ΑΕΠ).

Περιβάλλον: η µείωση αερίων του θερµοκηπίου µπορεί να
ανέλθει στους 4,9 εκατ. τόνους CO2eq, µέγεθος που αντιστοιχεί
στο 3,7% των εκποµπών της χώρας για το 2005 (4,6% των εκ-
ποµπών για το 1990).

Ποιότητας ζωής: η εξοικονόµηση χρόνου µε την υιοθέτηση 6
εφαρµογών µπορεί, κατά µέσο όρο, να ανέλθει στις 234 ώρες
ανά έτος, χρόνος που µεταφράζεται σε 2 χρόνια από τη ζωή ενός
75χρονου ανθρώπου.

807

Mαθητές - Φοιτητές (αριθµός)

Μειώθηκαν κατά
σχεδόν 15%
οι επισκέψεις
φοιτητών στην
εταιρεία µας.

* Tα στοιχεία αναφέρονται στην COSMOTE Ελλάδας.
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6. Πρόσβαση στην Κοινωνία
της Πληροφορίας
Α. Αξιοποιούµε την τεχνολογία για την
άµβλυνση του ψηφιακού χάσµατος
Η επέκταση της ευρυζωνικότητας παραµένει πρόκληση για
τη χώρα µας. Παρά τη συνεχή βελτίωση που σηµειώνεται, η
Ελλάδα παραµένει στις τελευταίες θέσεις µεταξύ των µελών
της Ε.Ε., καθώς η διείσδυση της ευρυζωνικότητας έφτασε το
18,6% στο τέλος του α’ εξαµήνου του 2010, µε τη χώρα να
βρίσκεται στην 23η θέση ανάµεσα στις 27 χώρες της Ε.Ε.

(Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 11η Εξα-
µηνιαία Έκθεση, Σεπτέµβριος 2010).

Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιούµε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
µας για να συµβάλουµε στην άµβλυνση του λεγόµενου «ψη-
φιακού χάσµατος», της άνισης δηλαδή πρόσβασης των πολι-
τών σε πληροφορίες και δεδοµένα, που οδηγεί αναπόφευκτα
σε κοινωνική και οικονοµική ανισορροπία.

Η δυναµική της κινητής τηλεφωνίας και του κινητού ευρυζω-
νικού ∆ιαδικτύου, η ηγετική θέση της COSMOTE στον κλάδο, η
συνεχής ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου τρίτης γε-
νιάς (του οποίου η κάλυψη έφτασε το 2010 στο 95,9%, από
91,59% το 2009) και η παροχή καινοτόµων ευρυζωνικών
υπηρεσιών καθιστούν, την COSMOTE, πρωτοπόρο στην προ-
σπάθεια η πρόσβαση στην πληροφορία µέσα από την ψηφιακή
τεχνολογία να γίνει ακόµη πιο προσιτή για κάθε πολίτη.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει υποχρέωση καθο-
λικής γεωγραφικής και πληθυσµιακής κάλυψης της υπηρε-
σίας, µε βάση το νοµοθετικό και ρυθµιστικό πλαίσιο.

Ελλάδα 99,8 95,9
Αλβανία 99,8 -
Βουλγαρία 99,98 85
Ρουµανία 99,29 (µέσω δικτύου της ZAPP)

Χώρα Πληθυσµιακή
Κάλυψη 2G

%

Πληθυσµιακή
Κάλυψη 3G

%

Καλή Πρακτική
«Πλοήγηση στον Κόσµο»

Μέσω του προγράµµατος «Πλοήγηση στον Κόσµο», η COSMOTE
στοχεύει στον περιορισµό των ανισοτήτων που σήµερα επικρα-
τούν µεταξύ των αστικών κέντρων και της ελληνικής ακριτικής
περιφέρειας. Μέσω του προγράµµατος, η εταιρεία εγκαθιστά τε-
χνολογικό εξοπλισµό (οθόνη, κεντρική µονάδα υπολογιστή, wifi
router, πολυµηχάνηµα και web camera) σε σχολεία αποµα-
κρυσµένων περιοχών της νησιωτικής Ελλάδας, προσφέροντας
σε µαθητές και εκπαιδευτικούς, δωρεάν ασύρµατη πρόσβαση
στο ∆ιαδίκτυο, σε υψηλές ταχύτητες.
Παράλληλα, η εταιρεία αναβαθµίζει το τηλεπικοινωνιακό της
δίκτυο στις συγκεκριµένες περιοχές αποφέροντας πολλαπλά
οφέλη, όχι µόνο στους µαθητές και στους εκπαιδευτικούς, αλλά
έµµεσα και στην τοπική κοινωνία. Το πρόγραµµα ξεκίνησε από
την ακριτική Ηρακλειά και εφαρµόστηκε, µέχρι το τέλος του
2010, σε 13 σχολεία της Λέσβου, καθώς και στα νησιά Ανάφη
και Κύθνο.

∆εσµευτήκαµε
(το 2010)

Υλοποιήσαµε
(το 2010)

Ποσοστό
Ολοκλήρωσης

Στοχεύουµε
(το 2011)

Ηµ/νία
Στόχος

Βλέπε Ενότητα IV-3B Συνεχής αξιολόγηση των
στρατηγικών ανάκαµψης.

Να βελτιώσουµε το πλαίσιο
Επιχειρησιακής Συνέχειας στη θυγατρική
της COSMOTE Ρουµανίας.

2011

Βλέπε Ενότητα ΙV-4A,B Nα αναπτύξουµε πρόγραµµα
εθελοντισµού εργαζοµένων, που
θα αξιοποιεί τις δεξιότητές τους.

Nα αναπτύξουµε πρόγραµµα
εθελοντισµού εργαζοµένων, που
θα αξιοποιεί τις δεξιότητές τους.

2011

Βλέπε Ενότητα IV-1A Να λανσάρουµε ένα νέο προϊόν
ή υπηρεσία για ΑµεΑ.

Να συνεχίσουµε το «Θεσµό Αγάπης»
και ένα σωµατείο να επιλεγεί από τους
εργαζόµενούς µας.

Να συνεχίσουµε το Πρόγραµµα των
Υποτροφιών για την Ελληνική Περιφέρεια.

Να επεκτείνουµε το Πρόγραµµα
«Πλοήγηση στον Κόσµο» στο Αιγαίο
και την Κρήτη.

Να λανσάρουµε ένα νέο προϊόν
ή υπηρεσία για ΑµεΑ.

2011

2011

2011

2011

7. Στόχοι 2010 και 2011

100%

100%

25%
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V. O κόσµος µας, oι Εργαζόµενοι

Με λίγα λόγια

4χώρες
λειτουργίας

194.695ώρες
εκπαίδευσης

6εταιρείες

32 χρόνια µέσος
όρος ηλικίας

9.137εργαζόµενοι
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ΕισαγωγήΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Πώς µπορούµε να προσφέρουµε
στους ανθρώπους µας
έναν άριστο εργασιακό χώρο,
σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον;
Πού στοχεύουµε;
Η COSMOTE υιοθετεί πολιτικές για το σεβασµό των ανθρώπι-
νων δικαιωµάτων, προσφέρει ίσες ευκαιρίες µεταξύ των ερ-
γαζοµένων της, αποφεύγει τις διακρίσεις, εξασφαλίζει
ισονοµία στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της, ενώ
φροντίζει και για την προστασία της ελευθερίας του συνδι-
καλίζεσθαι. Για την υλοποίηση των παραπάνω, στόχος µας
είναι να προσφέρουµε ένα εργασιακό περιβάλλον ασφαλές,
δίκαιο και υποστηρικτικό για την ανάπτυξη και τη ζωή των
ανθρώπων µας.

Τι πετύχαµε το 2010:
Αυξήσαµε στο 50% στην COSMOTE Ελλάδας την εκπρο-
σώπηση των γυναικών διευθυντών που αναφέρονται στο
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο (αναλογικά µε το ποσοστό γυναι-
κών στο σύνολο των εργαζοµένων).

Για 5η συνεχή χρονιά, εκπαιδεύσαµε πάνω από το 50% των
εργαζοµένων µας, τουλάχιστον µία φορά.

Πετύχαµε το διαχρονικό στόχο για µηδέν θανατηφόρα ατυ-
χήµατα.



1. Θέσεις Εργασίας
A. Προσφέρουµε ένα ευνοϊκό περιβάλλον εργασίας
Στην COSMOTE, προσφέρουµε στους εργαζοµένους µας ένα
ευνοϊκό περιβάλλον εργασίας, προσελκύοντας ταυτόχρονα
εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό και παρέχουµε τις κα-
λύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας και εξέλιξης. Απα-
σχολούµε άµεσα 9.137 εργαζοµένους, ενώ, µε την
επιχειρηµατική µας δραστηριότητα συµβάλλουµε έµµεσα
στη δηµιουργία χιλιάδων άλλων θέσεων εργασίας.

Kάποια χαρακτηριστικά των εργαζοµένων στην COSMOTE
Eλλάδας είναι:

Το σύνολο των εργαζοµένων απασχολείται µε συµβάσεις
πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου, µε την εξαί-
ρεση ενός εργαζόµενου.

Το ποσοστό αποχωρήσεων ήταν 2,06%, σε σχέση µε το αν-
τίστοιχο του 2009 που ήταν 2,66%, χωρίς να υπάρχουν αξιο-
σηµείωτες διαφοροποιήσεις στο ποσοστό αποχωρήσεων, µε
βάση την ηλικιακή οµάδα, το φύλο ή την περιοχή εργασίας.

Ο µέσος όρος ηλικίας των εργαζοµένων είναι τα 36 χρόνια,
ενώ, στον Όµιλο είναι τα 32 χρόνια.

Στοιχεία που αφορούν τους εργαζόµενους της COSMOTE
Eλλάδας παρατίθενται παρακάτω:
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COSMOTE Ελλάδας
ΑΜC Αλβανίας
GLOBUL Boυλγαρίας
COSMOTE Ρουµανίας
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ελλάδας
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ρουµανίας
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Βουλγαρίας
ZAPP Ρουµανίας
E-Value Ελλάδας

1289

466

494
1334

2354

1099
734

173

1194

Kατανοµή Εργαζοµένων ανά Εταιρία - COSMOTE (Όµιλος)
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Κατανοµή εργαζοµένων ανά Χώρα - COSMOTE (Όµιλος)
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Εµπορικές (ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Ε-VALUE)
Kινητή τηλεφωνία (COSMOTE, AMC, GLOBUL, ZAPP)
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Aνθρώπινο ∆υναµικό - COSMOTE (Όµιλος)

Αριθµός εργαζοµένων στην COSMOTE (αριθµός)
Αριθµός εργαζοµένων στην COSMOTE Eλλάδας (αριθµός)

* Στα στοιχεία του κεφαλαίου δεν περιλαµβάνονται οι πρώην θυγατρικές της COSMOTE στην πΓ∆Μ,
για λόγους συγκρισιµότητας.

** Στις 31/12/2010 απασχολούνταν στην εταιρεία 26 άτοµα από άλλες εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ,
οι οποίοι δεν προσµετρούνται στο συνολικό αριθµό εργαζοµένων της COSMOTE.

*** Τα στοιχεία Οµίλου 2009 έχουν διαφοροποιηθεί λόγω προσθήκης εργαζοµένων της ZAPP
στη Ρουµανία.

* Τα στοιχεία αφορούν την 31/12/2010.
** Τα στοιχεία αναφέρονται στην COSMOTE Ελλάδας.

Εργαζόµενοι (αριθµός) 31 268 2.055 2.354

Οργανική θέση COSMOTE OTE (απόσπαση)
Εργαζόµενοι (αριθµός) 2.354 26

Τύπος απασχόλησης Αορίστου Ορισµένου Πλήρης Μερικής
Εργαζόµενοι (αριθµός) 2.353 1 2.353 1

Φύλο Γυναίκες Άντρες
Εργαζόµενοι (αριθµός) 1.252 1.102

Κατηγορίες Ειδικές ανάγκες Αλλοδαποί
-ΑΜΕΑ

Εργαζόµενοι (αριθµός) 27 7

Ηλικία <25 26-35 36-45 >45
Εργαζόµενοι (αριθµός) 17 1.237 988 112

Χώρος εργασίας Καταστήµατα Γραφεία
Εργαζόµενοι (αριθµός) 183 2.171

Μορφωτικό επίπεδο Βασική ΙΕΚ ΑΕΙ/ΤΕΙ Μεταπτυχιακό
Λύκειο ∆ιδακτορικό

Εργαζόµενοι (αριθµός) 1.172 113 784 284

Θέση ∆/νων Σύµβουλος
Γενικοί ∆ιευθυντές

∆ιευθυντές

Υποδιευθυντές
Προϊστάµενοι

Εργαζόµενοι Σύνολο
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

2. Υγεία και Ασφάλεια
Α. Εστιάζουµε στην Υγεία και την Ασφάλεια
στην Εργασία
Φροντίζουµε για τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών ερ-
γασίας και την τήρηση κανόνων Υγείας και Ασφάλειας, µε
στόχο την προστασία των εργαζοµένων µας και την παροχή
ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας. H δέσµευσή µας
αυτή αντικατοπτρίζεται στην επίσηµη πολιτική της εταιρείας
για την Υγεία και την Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας.

Για το σκοπό αυτό:
Όλες οι λειτουργίες της COSMOTE Ελλάδας είναι πιστοποι-
ηµένες κατά OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety
Series - OHSAS 18000), για την Υγεία και την Ασφάλεια στο
Χώρο Εργασίας.

Εντοπίζουµε εργασιακούς κινδύνους, µέσω Γραπτών Εκτι-
µήσεων Επαγγελµατικών Κινδύνων (ΕΤΕΚ). Οι µελέτες
αυτές µας επιτρέπουν να µειώσουµε τους κινδύνους, λαµ-
βάνοντας τα κατάλληλα µέτρα, όπως είναι η εκπαίδευση
εργαζοµένων και η παροχή κατάλληλων Μέσων Ατοµικής
Προστασίας (εάν απαιτούνται).

Ελέγχουµε, δειγµατοληπτικά, αν τηρούνται τα µέτρα ασφα-
λείας από τους εργολάβους µας, µε ελέγχους που διεξά-
γονται από τους Τεχνικούς Ασφαλείας.

Ελέγχουµε σε ετήσια βάση, την υγεία των αναρριχητών /
εναερητών, µε ειδικές ιατρικές εξετάσεις.

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

Η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας συνέρχεται, ανά τρίµηνο,
για να συζητήσει µαζί µε εκπροσώπους της εταιρείας θέ-
µατα που αφορούν τους κινδύνους στο Χώρο Εργασίας.

Σε όλες τις εγκαταστάσεις υπάρχουν ιατρεία, στελεχωµένα
µε εξειδικευµένο προσωπικό (Επισκέπτες Υγείας, Νοσηλευ-
τές), όπου παρέχονται οι πρώτες βοήθειες και πραγµατο-
ποιούνται επισκέψεις από τους Ιατρούς Εργασίας.

Λειτουργούµε Υπηρεσία Ψυχολογικής Υποστήριξης στην
Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, µε στόχο την υποστήριξη ερ-
γαζοµένων µε προβλήµατα ζωής και υγείας (π.χ. οικογε-
νειακή ζωή, διαζύγιο, ασθένεια γονέων, αποµόνωση,
εργασιακό άγχος, σχέσεις µε προϊσταµένους ή υφισταµέ-
νους κλπ.). Μέσα στο έτος, πραγµατοποιήθηκαν συνολικά
461 ατοµικές συνεδρίες.

Φροντίσαµε για την ενηµέρωση των εργαζοµένων σε ιατρικά
θέµατα σηµαντικού ενδιαφέροντος πραγµατοποιώντας:

- Επισκέψεις γιατρών µε στόχο την προληπτική εξέταση
για καρκίνο του δέρµατος (µε 190 συµµετοχές).

- Σεµινάρια προληπτικής ιατρικής για παθήσεις του Μαστού
(µε 76 συµµετοχές).

- Ενηµερωτικό e-mail προς όλες τις εργαζόµενες για τον
καρκίνο του Μαστού.

- Ενηµερωτικά άρθρα στο εσωτερικό διαδίκτυο (Intranet)
για ηπατίτιδα, διαβήτη, AIDS, σωστή διατροφή κτλ.

Επιπρόσθετα, µέσα στο 2010, στην COSMOTE Ελλάδας
πραγµατοποιήθηκαν:
- 1 απροειδοποίητη και 5 προγραµµατισµένες εκκενώσεις

κτιρίων, µε τη συµµετοχή περίπου του 83% του συνόλου
των εργαζοµένων.

- 231 εξετάσεις όρασης για διαθλαστικές ανωµαλίες, ενώ
στις περιπτώσεις που βρέθηκαν παθολογικά ευρήµατα (π.χ.
µυωπία, αστιγµατισµός) δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες.

Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Η COSMOTE πιστεύει ότι η Υγεία και η Ασφάλεια κατά την Εργα-
σία του προσωπικού της αποτελεί µια αξία αναπόσπαστη από τη
γενικότερη φιλοσοφία της επιχείρησης. Η προστασία της Υγείας
και της Ασφάλειας των εργαζοµένων αποτελεί καθήκον
πρώτης προτεραιότητας για τη διοίκηση.

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

Η COSMOTE υιοθετεί µια προληπτική προσέγγιση σε όλους τους
τοµείς δραστηριοτήτων της, λαµβάνοντας υπόψη τα θέµατα της
Υγείας και της Ασφάλειας 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 Υγεία και Ασφάλεια κατά την Εργασία.

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

Μιχάλης Τσαµάζ
Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος COSMOTE



Β. Παρακολουθούµε στενά την επίδοσή µας
Τα αποτελέσµατα των συστηµατικών ενεργειών της εταιρείας
στα θέµατα Ασφάλειας φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα,
όπου παρουσιάζονται συνοπτικά τα περιστατικά που σχετί-
ζονται µε θέµατα Υγείας και Ασφάλειας, τα τελευταία χρόνια.
Σε σχέση µε το 2009, τα εργατικά ατυχήµατα αυξήθηκαν από
22 σε 28, ενώ, µειώθηκε ο αριθµός των εργατικών ατυχη-
µάτων µέσα στους χώρους εργασίας (από 8 σε 5) και οι
µέρες απουσίας λόγω εργατικών ατυχηµάτων, από 41 σε 26.

Το 82% των ατυχηµάτων συνέβησαν εκτός των χώρων ερ-
γασίας της COSMOTE και ήταν τροχαία ή παραπάτηµα (κατά
την προσέλευση ή την αποχώρηση από την εργασία), ενώ το
συνολικό ποσοστό των εργαζόµενων που είχαν εργατικό
ατύχηµα ήταν λίγο πάνω από το 1% του συνόλου. Κατόπιν
διερεύνησης του 18% των εργατικών ατυχηµάτων που συ-
νέβησαν µέσα στους χώρους εργασίας, δεν απαιτήθηκε να
γίνουν διορθωτικές ενέργειες.
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Απώλειες σε Απώλειες σε Αριθµός Αριθµός Ποσοστό Σύνολο ηµερών
Εργαζοµένους Συνεργάτες Ατυχηµάτων Ατυχηµάτων εµπλεκόµενων απουσίας από την

(απουσία > 3 ηµερών) εργαζοµένων 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
2009 0 0 8+14 4+7 0,98 41+137
2010 0 0 5+23 5+16 1,18 26+209

2006 0 1 11+16 10+12 - 482
2007 0 0 7+39 4+32 - 365
2008 1 0 4+35 1+34 - 163
2009 0 0 41+15 37+8 - 258
2010 0 0 8+23 8+17 - 274

COSMOTE Ελλάδας

Όµιλος COSMOTE

* Όπου παρουσιάζονται δύο αριθµοί, ο πρώτος αναφέρεται σε ατυχήµατα µέσα σε χώρους εργασίας και ο δεύτερος σε ατυχήµατα εκτός χώρων εταιρείας (π.χ. τροχαία & πτώσεις στο δρόµο).

Γ. Εκπαιδεύουµε εντατικά τους εργαζοµένους µας
σε θέµατα Υγείας και Ασφάλειας
Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση και ευαι-
σθητοποίηση των εργαζοµένων της σε θέµατα Υγείας και
Ασφάλειας. Έτσι, µετά το 2009, όπου πραγµατοποιήθηκαν
συνολικά 474 εκπαιδεύσεις, αφιερώθηκαν πάνω από 5.200
ανθρωποώρες εκπαίδευσης για θέµατα ασφάλειας. Το 2010,
ο αριθµός των εκπαιδεύσεων αυξήθηκε στις 587 και αφιε-
ρώθηκαν πάνω από 3.300 ανθρωποώρες.

Επιπλέον, εκπαιδεύτηκαν 75 άτοµα σε θέµατα ασφαλούς ερ-
γασίας των αναρριχητών / εναερητών, και αφιερώθηκαν
πάνω από 1.650 ανθρωποώρες εκπαίδευσης. Οι εργαζόµε-
νοι στα καταστήµατα COSMOTE εκπαιδεύτη-
καν σε θέµατα συµπεριφοράς και
χειρισµού καταστάσεων λη-
στείας (Critical Incident Stress
Management), µε τη διεξα-
γωγή 151 εκπαιδεύσεων σε
604 ανθρωποώρες.
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Eκπαιδεύσεις Υγείας και Ασφάλειας
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Προληπτικά µέτρα ασφάλειας καταστηµάτων (αριθµός εκπαιδευµένων)
∆οσίµετρα Η/Μ ακτινοβολίας (αριθµός εκπαιδευµένων)
Υγεία και κινητή Τηλεφωνία (αριθµός εκπαιδευµένων)
Ασφαλής οδήγηση (αριθµός εκπαιδευµένων)
Εναερητών/Αναρριχητών (αριθµός εκπαιδευµένων)
Πρώτες βοήθειες (αριθµός εκπαιδευµένων)
Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης (αριθµός εκπαιδευµένων)

* Τα στοιχεία αναφέρονται στην COSMOTE Ελλάδας.



3. ∆ίκαιη Εργασία
A. Καταδικάζουµε την παιδική, καταναγκαστική
και καταχρηστική εργασία
Η εταιρεία µας σέβεται τις ∆ιεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων ∆ικαιω-
µάτων που συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, στη ∆ιεθνή ∆ια-
κήρυξη για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα του ΟΗΕ και στις δέκα
αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου του ΟΗΕ, το οποίο έχει προ-
συπογράψει. Oι Αρχές που διέπουν τις σχέσεις µας µε τους ερ-
γαζόµενους, συµπεριλαµβάνονται στον Κώδικα Συµπεριφοράς
της εταιρείας, που έχει επικοινωνηθεί σε όλους τους εργαζοµέ-
νους (βλέπε Ενότητα ΙΙ-2Β).
Με βάση τις παραπάνω Αρχές, δεσµευόµαστε ότι δε θα προ-
βούµε σε πρόσληψη εργαζόµενου, που βρίσκεται κάτω του νό-
µιµου 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 πα-
ραβλέψουµε τη χρήση ή την επιβολή καταναγκαστικής ερ-
γασίας, σε οποιαδήποτε εγκατάστασή µας. Παράλληλα,
επιδιώκουµε οι συνεργάτες µας να µην απασχολούν άτοµα ηλι-
κίας µικρότερης από τη νόµιµη ηλικία εργασίας, ούτε να ανέ-
χονται ή να παραβλέπουν τυχόν φυσική ή άλλη παράνοµη
παρενόχληση ή εκµετάλλευση ή τη χρήση καταναγκαστικής ερ-
γασίας σε οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις τους.

B. Παρέχουµε ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον
Βασίζουµε τις σχέσεις µε τους εργαζοµένους µας στην αρχή
της ίσης µεταχείρισης, δίνοντας τους τη δυνατότητα να ανα-
πτύσσονται ανάλογα µε την απόδοσή τους, τις ικανότητές
τους και τις ανάγκες της COSMOTE. Η εταιρεία δεσµεύεται να
µην κάνει διακρίσεις λόγω φυλής, θρησκεύµατος, χρώµα-
τος, καταγωγής, ηλικίας, ειδικών αναγκών, σεξουαλικού
προσανατολισµού, πολιτικών πεποιθήσεων, φύλου ή οικο-
γενειακής κατάστασης σε οτιδήποτε αφορά την απασχόληση
(π.χ. διάκριση µισθών µε βάση το φύλο).

Η διαφορετικότητα των µελών της κοινωνίας αντικατοπτρί-
ζεται και στην εταιρεία µας, καθώς απασχολούµε αντίστοιχη
αναλογία ανδρών και γυναικών, µικρότερων και µεγαλύτε-
ρων σε ηλικία εργαζοµένων, καθώς και εργαζοµένων από
διάφορες περιοχές, ενώ, µεριµνούµε για την αρµονική έν-
ταξη ατόµων µε αναπηρία στο προσωπικό µας.

Αξιοσηµείωτο είναι ότι η αναλογία αντρών-γυναικών στο σύ-
νολο των εργαζοµένων, είναι σχεδόν µοιρασµένη (τόσο στο σύ-
νολο του Οµίλου COSMOTE, όσο και στην COSMOTE Ελλάδας).
Η αντίστοιχη αναλογία γυναικών σε θέσεις Γενικών ∆ιευθυν-
τών και ∆ιευθυντών που αναφέρονται στο ∆ιευθύνοντα Σύµ-
βουλο είναι 50% (σε σχέση µε 44% το 2009) στην Ελλάδα και
23,4% στο σύνολο του Οµίλου COSMOTE, ποσοστό ενδεικτικό
της εφαρµογής πολιτικής ίσων ευκαιριών που ακολουθεί η
εταιρεία µας.

Επίσης τονίζεται ότι:
∆εν υπάρχουν ανισότητες στις αποδοχές Ανδρών-Γυναικών
της ίδιας µισθολογικής κατηγορίας.

Ο κατώτερος µισθός στην εταιρεία είναι κατά 22% µεγαλύ-
τερος του νοµίµου βασικού µισθού.
7εργαζόµενοιστηνCOSMOTEΕλλάδαςέχουνξένηυπηκοότητα.

Ο αριθµός εργαζοµένων µε ειδικές ανάγκες ανέρχεται σε 27
(26 άτοµα πάνω από 50% αναπηρία και 1 άτοµο µε 25%
αναπηρία) στην COSMOTE Ελλάδας και σε 47 στον Όµιλο
COSMOTE.

Για µια ακόµα χρονιά, δεν παρουσιάστηκε περιστατικό διακρι-
τικής µεταχείρισης, στο χώρο εργασίας της COSMOTE.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αντικειµενικής διοίκησης των ερ-
γαζοµένων, η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη επίσηµων ∆ια-
κριτών Ρόλων Επαγγελµατικών Θέσεων (Μοντέλο Οικογενειών
Θέσεων Εργασίας). Πιο συγκεκριµένα:

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

Μέσω διαδικτυακής εφαρµογής, ενηµερώθηκαν όλοι οι ερ-
γαζόµενοι για την αντιστοίχηση θέσεων-εργαζοµένων, σε
κάθε οργανωτική µονάδα της εταιρείας.
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∆είκτης Ποσοστό
Γυναικών

(στο σύνολο)

Ποσοστό
Γυναικών
(σε ευθύνης)

Ποσοστό
Γυναικών

(Γενικοί ∆/ντες
και ∆/ντες

αναφερόµενοι στο
∆/ντα Σύβουλο)

COSMOTE Ελλάδας (%) 53,8 28,2 50
COSMOTE (%) 50,2 29,4 23,4

Το 2010, στην COSMOTE Ελλάδας,
το ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές
θέσεις που αναφέρονται στο
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο έφτασε
το 50% (ανάλογο µε το ποσοστό
γυναικών στο σύνολο των
εργαζοµένων).
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Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασµός του Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Επαγγελµατικής Πορείας (Career Paths) για τις ∆ιευθύνσεις
Εµπορικής, Τεχνικής και Πληροφορικής, ενώ, συνεχίζεται ο
σχεδιασµός του συστήµατος και για τις υπόλοιπες οργανω-
τικές µονάδες της εταιρείας, µέσα στο 2011.

Η εφαρµογή του Μοντέλου Οικογενειών Θέσεων εργασίας,
ενισχύει ακόµα περισσότερο τη δέσµευση της COSMOTE για
την ανάπτυξη των εργαζοµένων, την ίση µεταχείρισή τους
και τις ευκαιρίες εξέλιξης, µε βάση τα προσόντα και τις ικα-
νότητές τους.

4. Συνδικαλισµός
A. Σεβόµαστε το δικαίωµα στο Συνδικαλισµό
Η COSMOTE σέβεται το δικαίωµα των εργαζοµένων της στο συν-
δικαλισµό και τη συµµετοχή τους σε εργατικά συνδικάτα και ορ-
γανώσεις. Η ∆ιοίκηση προσέρχεται σε διαπραγµατεύσεις µε τo
Σύλλογο Εργαζοµένων COSMOTE Eλλάδας για την υπογραφή
της εκάστοτε Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας.
Συνολικά, το 70% των εργαζοµένων της COSMOTE Ελλάδας
συµµετέχουν στο 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 των στάσεων εργασίας ήταν,
στην πλειοψηφία τους, άµεσα συνδεδεµένες µε θέµατα που
οφείλονταν σε Πανελλαδικές απεργίες-κινητοποιήσεις κοινω-
νικής πολιτικής (π.χ. ασφαλιστικό), ενώ µεµονωµένες ήταν οι
περιπτώσεις που αφορούσαν εταιρικά ζητήµατα. Συνολικά, το
2010 πραγµατοποιήθηκαν 8 απεργίες και 6 στάσεις εργασίας.

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 επιβρα-
βεύεται µέσα από το σύστηµα Αξιολόγησης της Απόδοσης,
καθώς αυτό είναι συνδεδεµένο µε το σύστηµα «bonus».

Το 2010, αξιολογήθηκαν όλοι οι εργαζόµενοι της COSMOTE Ελ-
λάδας που πληρούσαν το κριτήριο, σύµφωνα µε την ισχύουσα
διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης (διάρκεια εργασίας πάνω
από εξάµηνο), µέσω λογισµικού συστήµατος, όπου καταγράφε-
ται όλη η απαραίτητη εγκριτική ροή.

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 και ανα-
κοινώνει τις θέσεις που µπορούν να καλυφθούν εσωτερικά.

Στη συνέχεια ακολουθεί διαδικασία επιλογής, η οποία περι-
λαµβάνει σειρά συνεντεύξεων και στην οποία συµµετέχουν
οι υποψήφιοι εργαζόµενοι που πληρούν τις προδιαγραφές
των θέσεων.

Με στόχο την καθιέρωση σταθερού συστήµατος προαγωγών,
εκ των έσω, έχουµε δηµιουργήσει Κέντρα Αξιολόγησης και
Ανάπτυξης εργαζοµένων, στα οποία συµµετέχουν υποψήφιοι
για προαγωγή ή µετακίνηση σε θέσεις µε διαφορετικούς ρό-
λους µε διευρυµένα καθήκοντα. Το 2010, πραγµατοποιήθη-
καν πάνω από 70 κέντρα αξιολόγησης.

Αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής είναι ότι, το 2010, το 91%
των θέσεων που προέκυψαν στην COSMOTE Ελλάδας (και το
20% στο σύνολο του Οµίλου COSMOTE), καλύφθηκαν από εσω-
τερικούς υποψήφιους.

∆ράσεις Θυγατρικών
Η εφαρµογή του µοντέλου Οικογενειών Θέσεων εργασίας έχει
επίσης ολοκληρωθεί στις COSMOTE Ρουµανίας, GLOBUL
Bουλγαρίας και AMC (Αλβανία).
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Εσωτερική Κάλυψη Θέσεων Εργασίας

Το 2010 αυξήθηκε κατά
73,8% η αναλογία
εσωτερικής κάλυψης κενών
θέσεων στην COSMOTE
Ελλάδας και κατά 2,7%
στον Όµιλο COSMOTE.

Eσωτερική κάλυψη - COSMOTE (%)
Εσωτερική κάλυψη - COSMOTE Ελλάδας (%)
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Γ. Εκπαιδεύουµε τους εργαζοµένους µας
Η εταιρεία µας µεριµνά για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση
όλων των εργαζοµένων της. Ενδεικτικό είναι ότι η εταιρεία
εκπαιδεύει πάνω από το 50% του ανθρώπινου δυναµικού
της, έστω και µια φορά µέσα στο έτος, τόσο σε επίπεδο Οµί-
λου, όσο και στην COSMOTE Ελλάδας. Στο πλαίσιο της ανά-
πτυξης των εργαζοµένων µας, παράλληλα µε την επίτευξη
των στρατηγικών µας στόχων, σχεδιάζουµε και υλοποιούµε
ένα ευρύ φάσµα εξειδικευµένων εκπαιδευτικών προγραµ-
µάτων µε θεµατολογίες σχετικές µε την τεχνολογία, τα προ-
ϊόντα και τις υπηρεσίες, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη
διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, την εξυπηρέτηση πελα-
τών, την εταιρική υπευθυνότητα κτλ.

Το 2010, υλοποιήσαµε συνολικά 2.050 εκπαιδευτικά προ-
γράµµατα στον Όµιλο COSMOTE, τα οποία αντιστοιχούν σε
πάνω από 194 χιλιάδες ώρες εκπαίδευσης και για τα οποία
δαπανήθηκαν συνολικά πάνω από € 2,4 εκατ. Τα παραπάνω
αναλογούν σε 21,3 ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο, σε
σχέση µε 1.532 προγράµµατα, 309 χιλιάδες ώρες και 34 ώρες
ανά εργαζόµενο, αντίστοιχα, για το 2009. Παράλληλα, διεξή-
γαµε εκπαίδευση σε θέµατα Εταιρικής Υπευθυνότητας (συµ-
περιλαµβανοµένων θεµάτων Περιβάλλοντος) στο 84% των
Ανώτατων, Ανώτερων και Μεσαίων Στελεχών στην Ελλάδα.

∆. Καλωσορίζουµε τους νέους συναδέλφους
Με το πρόγραµµα «Καλωσήλθατε στον κόσµο µας» γίνεται
η πρώτη γνωριµία των νέων συναδέλφων µας µε τις αρχές,
τις δοµές, την εταιρική κουλτούρα, τις πολιτικές και τις δια-
δικασίες της εταιρείας. Στο πλαίσιο του πενθήµερου, πλέον
προγράµµατος οι νέοι συνάδελφοι ενηµερώνονται µεταξύ
άλλων:

για τη λειτουργία της εταιρείας,
για το πού πρέπει να απευθυνθούν για συγκεκριµένα θέµατα,
για τις βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών,
για τις αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας.
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Μειώθηκε κατά 14,6%ο µέσος
όρος ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο
στην COSMOTE Ελλάδας.

Ωστόσο περισσότερο από το 50% των
εργαζοµένων µας εκπαιδεύονται
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο,
τα τελευταία 5 χρόνια.
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6. Οικειοθελείς Παροχές
Α. Προσφέρουµε πρόσθετες παροχές
Η εταιρεία προσφέρει στους εργαζοµένους της ένα εκτετα-
µένο πρόγραµµα οικειοθελών παροχών, το οποίο καλύπτει
τους παρακάτω 5 βασικούς τοµείς:

Ασφάλεια - Ιατροφαρµακευτική Περίθαλψη:
Οµαδικό ιδιωτικό πρόγραµµα ιατροφαρµακευτικής περί-
θαλψης για όλους τους εργαζόµενους και τα προστατευό-
µενα µέλη τους.

Οµαδικό ιδιωτικό πρόγραµµα ασφάλειας ζωής για όλους
τους εργαζόµενους.

Ιδιωτικό πρόγραµµα συνταξιοδότησης, µέσω του οποίου ενι-
σχύουµε τη δυνατότητα αποταµίευσης για κάθε εργαζόµενο.

Προϊόντα Κινητής Τηλεφωνίας:
Παροχή εταιρικού κινητού τηλεφώνου σε όλους τους ερ-
γαζόµενους και επιπλέον 30% ποσοστό έκπτωσης στις
προνοµιακές χρεώσεις εργαζοµένων.

Παροχή έκπτωσης σε εταιρικά προϊόντα στα ιδιόκτητα κα-
ταστήµατα της COSMOTE.

Παροχή εταιρικών προϊόντων σε προνοµιακές τιµές από το
ειδικό «Bazaar» της εταιρείας.

Παροχή έκπτωσης για αναβάθµιση συσκευής εταιρικού κι-
νητού τηλεφώνου, το ύψος της οποίας διαφοροποιείται
ανάλογα µε το ιεραρχικό επίπεδο κάθε εργαζόµενου.

∆ιάθεση προνοµίων για τους εργαζόµενους 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.

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

Οικογένεια:
Επιδότηση του κόστους χρήσης βρεφονηπιακού σταθµού,
έως € 280 µηνιαίως, για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας,
µέχρις ότου αυτό ενταχθεί στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.

Εφαρµογή ευνοϊκών πολιτικών για τις εργαζόµενες µητέ-
ρες, µε σκοπό την καλύτερη εξισορρόπηση της επαγγελµα-
τικής µε την προσωπική ζωή.

Ευέλικτο ωράριο, ως προς την καθηµερινή προσέλευση
στην εργασία, για όλους τους εργαζοµένους (εκτός της απα-
σχόλησης µε βάρδιες).

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

Χρηµατική επιβράβευση των αριστούχων παιδιών των ερ-
γαζοµένων που φοιτούν σε Λύκεια, ΑΕΙ, ΤΕΙ.

Αποστολή δώρου την Ηµέρα της Μητέρας, στις µητέρες που
εργάζονται στην COSMOTE.

Bιωµατικά σεµινάρια µε θέµα τις τεχνικές ανατροφής παι-
διών (συµµετoχή 185 γονέων, το 2010).

Οµαδικότητα - Αθλητισµός:
Προγράµµατα κινήτρων για την ανάδειξη και την επιβρά-
βευση των καλύτερων πωλητών στα καταστήµατα και στη
∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών (επιβραβεύτηκε περί-
που το 27% των εργαζοµένων που συµµετείχαν).

Προγράµµατα κινήτρων σε πωλητές καταστηµάτων για
προωθητικές ενέργειες που υλοποιούµε (το 2010 επιβρα-
βεύτηκε το 65% του συνόλου των εργαζοµένων στα κα-
ταστήµατα).

∆ιοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων (εσωτερικό πρω-
τάθληµα ποδοσφαίρου 5X5, εσωτερικό πρωτάθληµα
βόλεϊ) και άλλων εκδηλώσεων, µε σκοπό την ενίσχυση της
οµαδικότητας και τη συµµετοχή των εργαζοµένων σε
αθλητικές δραστηριότητες.

Σύσταση και συµµετοχή οµάδας µπάσκετ COSMOTE σε εξω-
τερικό Πρωτάθληµα Μπάσκετ.

Προαίρεση αγοράς µετοχών
Τα ∆ιευθυντικά στελέχη των εταιρειών στην Ελλάδα και τα
Ανώτατα ∆ιευθυντικά στελέχη των θυγατρικών στο εξωτε-
ρικό (περίπου 4% στο σύνολο του Οµίλου και 13% στο σύ-
νολο των εργαζοµένων στην Ελλάδα), συµµετέχουν στο
τριετές πρόγραµµα προαίρεσης αγοράς µετοχών ΟΤΕ.

7. Ενηµέρωση Εργαζοµένων
Α. Eνηµερώνουµε συστηµατικά τους
εργαζοµένους µας
Η συστηµατική ενηµέρωση και η αµφίδροµη επικοινωνία
είναι ουσιαστικά στοιχεία για την ανάπτυξη ενιαίας εταιρικής
κουλτούρας. Έτσι, από το 2005 έχουµε εδραιώσει τον συ-
στηµατικό διάλογο µε τους εργαζόµενους µέσω της εσωτε-
ρικής επικοινωνίας κάνοντας χρήση διαφόρων µέσων:
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εσωτερικό διαδίκτυο (Intranet) µε τίτλο «Mikrocosmos»,
ηλεκτρονική ενηµέρωση (e-mails) για εταιρικά και άλλα
θέµατα,
web2sms (γραπτά µηνύµατα στο εταιρικό κινητό όλων
των εργαζοµένων),
αποστολή ενηµερωτικού υλικού µέσω αλληλογραφίας,
προσωπικές ενηµερώσεις σε στοχευµένα κοινά,
αφίσες, stands κτλ.

Aξίζει να σηµειωθεί ότι, και το 2010, για περιβαλλοντικούς λό-
γους o Aπολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότητας του 2009 αναρ-
τήθηκε στο Intranet και ενθαρρύναµε τους εργαζόµενους να
τον διαβάσουν σε ηλεκτρονική µορφή. Παράλληλα, δίνοντας
µεγάλη σηµασία στην ανάπτυξη µιας κοινής αντίληψης και
στην ενεργό συµµετοχή των εργαζοµένων µας στο πρόγραµµα
Εταιρικής Υπευθυνότητας, πραγµατοποιούµε εκτεταµένες ενη-
µερώσεις στους νεοπροσλαµβανοµένους, ενώ, έχουν καθιε-
ρωθεί και τακτικές ενηµερώσεις στο σύνολο των εργαζοµένων
µε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό.

8. Ικανοποίηση Εργαζοµένων
Α. Παρακολουθούµε το βαθµό ικανοποίησης των
εργαζοµένων µας
Στην COSMOTE, αποτυπώνουµε και αναλύουµε µε τρόπο συ-
στηµατικό την άποψη των εργαζοµένων για το εργασιακό πε-
ριβάλλον, 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 ενέρ-
γειες για τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.

Το 2006 διεξήγαµε στην CΟSMOTE Ελλάδας την πρώτη έρευνα
ικανοποίησης εργαζοµένων, τα αποτελέσµατα της οποίας πα-
ρουσιάστηκαν στους εργαζοµένους µας το 2007.

Το 2010, διεξήχθη για πρώτη φορά Έρευνα Ικανοποίησης Ερ-
γαζοµένων σε επίπεδο Οµίλου, τα αποτελέσµατα της οποίας
θα επικοινωνηθούν στους εργαζόµενους µέσα στο 2011 και
θα αξιοποιηθούν για τυχόν ενέργειες βελτίωσης. Ιδιαίτερα ση-
µαντικό είναι ότι, το ποσοστό συµµετοχής στην έρευνα έφτασε
το 88% για τον Όµιλο COSMOTE και το 87% για τις εταιρείες
στην Ελλάδα.

∆εσµευτήκαµε
(το 2010)

Υλοποιήσαµε
(το 2010)

Ποσοστό
Ολοκλήρωσης

Στοχεύουµε
(το 2011)

Ηµ/νία
Στόχος

Βλέπε Ενότητα V-2Γ
Ακυρώθηκε.

Να υλοποιήσουµε πρόγραµµα
προαγωγής σωµατικής και ψυχικής
υγείας.

Να πιστοποιήσουµε την ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Ελλάδας κατά το πρότυπο OHSAS 18001
για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

2011

Βλέπε Ενότητα V-3ΒΝα εφαρµόσουµε Μοντέλο Οικογενειών
Θέσεων Εργασίας στην ΑΜC (Aλβανία). 100%

0%

Βλέπε Ενότητα V-5A,B Να εφαρµόσουµε πρόγραµµα
«∆ιαφορετικότητας».

Να ενσωµατώσουµε αρχές Εταιρικής
Υπευθυνότητας στα Competencies, στην
∆ιαδικασία Aξιολόγησης Απόδοσης
και στα εκπαιδευτικά προγράµµατα.

2011

Βλέπε Ενότητα V-7Α Nα επικοινωνήσουµε τα αποτελέσµατα
της Έρευνας Ικανοποίησης Εργαζοµένων
2010 και ανάπτυξη σχετικών
προγραµµάτων δράσης.

Να ενσωµατώσουµε στο πρόγραµµα
«Καλωσήλθατε στον κόσµο µας»,
περαιτέρω θέµατα Εταιρικής
Υπευθυνότητας.

2011

Βλέπε Ενότητα V-3Β Να επεκτείνουµε και να εφαρµόσουµε
τις διαδροµές καριέρας σε όλες
τις λειτουργίες µας.

Να επεκτείνουµε και να εφαρµόσουµε
τις διαδροµές καριέρας σε όλες
τις λειτουργίες µας.

2011
75%

100%

25%

9. Στόχοι 2010 και 2011



VI. O κόσµος µας, η Αγορά

10 έντυπα
ενηµέρωσης κοινού

9µέλη στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο

20,8εκατ. πελάτες

2,8δισ. ευρώ
κύκλος εργασιών
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Πώς µπορούµε να επηρεάσουµε
θετικά τις αγορές στις οποίες
λειτουργούµε;

Πού στοχεύουµε;
Το µέγεθος και ο µεγάλος αριθµός των πελατών µας, επι-
βάλλουν µία ανάλογη δέσµευση ως προς την υπεύθυνη ανά-
πτυξη της Αγοράς (συµπεριλαµβανοµένης της αλυσίδας
πωλήσεων και αγορών µας), της υπεύθυνης εσωτερικής µας
λειτουργίας και της διαφανούς ενηµέρωσης των χρηστών
των υπηρεσιών µας. Για τον λόγο αυτό στόχος µας είναι να
ακολουθούµε ένα τρόπο ∆ιοίκησης που θα διέπεται από κα-
νόνες διαφάνειας και ηθικής και παράλληλα να συµβάλουµε
στην υπεύθυνη λειτουργία των Αγορών, όπου δραστηριοποι-
ούµαστε.

Τι πετύχαµε το 2010:
Από τα 9 µέλη του ∆.Σ. της εταιρείας, τα 3 είναι ανεξάρτητα
και τα 7 µη-εκτελεστικά.

Εκδίδουµε 10 έντυπα ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης
των πολιτών.

Ενηµερώσαµε πάνω από 1,2 εκατ. πολίτες σε θέµατα που
σχετίζονται µε την ασφαλή χρήση κινητού, την ανακύ-
κλωση, την υγεία κτλ.

Αξιολογήσαµε 77% των Προµηθευτών µας ως προς την
εφαρµογή πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Σε σχέση µε το 2009, βελτιώσαµε κατά 7,3% το δείκτη ικα-
νοποίησης ως προς την εξυπηρέτηση των πελατών στα τη-
λεφωνικά κέντρα και κατά 6,8% στα καταστήµατα.

Πραγµατοποιήσαµε πάνω από 30 παρουσιάσεις για θέµατα
ΚανονιστικήςΣυµµόρφωσης,µετησυµµετοχή340στελεχών.

Προσφέραµε έκπτωση 15% στο µηνιαίο πάγιο πελατών
συµβολαίου που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές οµά-
δες (συνταξιούχοι και άνεργοι).

∆ιενεργήσαµε ελέγχους σε 18 πληροφοριακά συστήµατα
και σε 20 κρίσιµες διεργασίες, που αφορούν στην ασφά-
λεια πληροφοριών.
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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 και το Καταστατικό της
Εταιρείας, 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, στη διαχείριση και στη διάθεση της περιουσίας της
και, γενικά, στην επιδίωξη του σκοπού της.

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

Από τα 9 µέλη του ∆.Σ., τα 3 είναι ανεξάρτητα και τα 7
µη εκτελεστικά.

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 και
∆ιορισµού Ανωτάτων Στελεχών.

Η Επιτροπή Αµοιβών και ∆ιορισµού Ανωτάτων Στελεχών απαρ-
τίζεται από 3 µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου (από τα οποία τα δύο είναι και ανεξάρτητα). Στην Επιτροπή
µετέχουν, επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο ∆ιευθύνων Σύµ-
βουλος και ο Γενικός ∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού. Αν-
τικείµενο της Επιτροπής Αµοιβών και ∆ιορισµού Ανωτάτων
Στελεχών είναι η προετοιµασία και η υποβολή στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο προτάσεων αναφορικά µε την πολιτική αµοιβών
της εταιρείας, καθώς και η έγκριση της τοποθέτησης των Γε-
νικών ∆ιευθυντών της εταιρείας κατόπιν εισήγησης του ∆ιευ-
θύνοντος Συµβούλου.
Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από 3 µη εκτελεστικά µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (από τα οποία τα δύο είναι και
ανεξάρτητα) και υποστηρίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επο-
πτεύοντας τη συµµόρφωση της εταιρείας µε τους ισχύοντες
νόµους και κανονισµούς, την πληρότητα και την ορθότητα των
οικονοµικών καταστάσεων που δηµοσιεύει, την αποτελεσµα-
τικότητα των συστηµάτων ελέγχου της εταιρείας, την ανεξαρ-
τησία και τα προσόντα των εξωτερικών ελεγκτών της
εταιρείας, καθώς και τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της
εταιρείας. Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου προβαίνουν, ετησίως,
σε αξιολόγηση του έργου της και παρουσιάζουν τα αποτελέ-
σµατα της αξιολόγησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που την αξιο-
λογεί. Παράλληλα, λειτουργεί Επιτροπή Συµµόρφωσης και
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, αποτελούµενη από Εκτελεστικά
Μέλη της ∆ιοίκησης της εταιρείας (βλέπε ενότητα ΙI-2Β).

B. Ελέγχουµε την εσωτερική µας λειτουργία
Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συµµόρ-
φωσης του Οµίλου COSMOTE, βοηθά την εταιρεία να επιτύχει
τους αντικειµενικούς σκοπούς της προσφέροντας µια συστηµα-
τική προσέγγιση για την αποτίµηση και βελτίωση της διαχείρι-
σης κινδύνων, ενώ διεξάγει εσωτερικούς ελέγχους, τόσο
οργανωτικών µονάδων της εταιρείας, όσο και ειδικών σκοπών,
ώστε να εντοπίζει και να αναφέρει αποκλίσεις.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης κινδύνων που
µπορεί να επηρεάσουν την εταιρεία και έµµεσα τους Κοινωνι-
κούς της Εταίρους, η ∆ιεύθυνση εξετάζει την ύπαρξη και την τή-
ρηση σηµείων ελέγχου για την αποτροπή ή τον έγκαιρο
εντοπισµό σχετικών περιστατικών και σε περίπτωση έλλειψης
σηµείων ελέγχου προτείνει την προσθήκη και τήρησή τους
(βλέπε ενότητα VI-1Γ).

Παράλληλα, κατά τον ετήσιο έλεγχο συµµόρφωσης µε τη
νοµοθεσία Sarbanes-Oxley, η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγ-
χου & Κανονιστικής Συµµόρφωσης εξετάζει και ανασκοπεί
τα σηµεία ελέγχου που έχει θεσπίσει η ∆ιοίκηση και τα οποία
σχετίζονται, κυρίως, µε τις οικονοµικές λειτουργίες της, αλλά
και τα θέµατα διακυβέρνησης της εταιρείας συνολικά.

Τσαµάζ Μιχάλης ∆ιευθύνων Σύµβουλος Πρόεδρος ∆.Σ.
Αποστολίδης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος ∆.Σ. (Πρόεδρος)
Ιωαννίδης Γεώργιος
Πιπερίδης Ζαχαρίας
Κevin Copp
Ταµπούρλος Παναγιώτης
Rainer Rathgeber
Μαυράκης Γεώργιος
Βεζανής Ιωάννης

Εκτελεστικό
Μέλος

Όνοµα Μη εκτελεστικό
Μέλος

Ανεξάρτητο
Μέλος

Επιτροπή Ελέγχου
(3 Mέλη)

Επιτροπή Αµοιβών
(3 Μέλη)

∆ράσεις Θυγατρικών
Ίδιες πρακτικές ακολουθούνται και στις θυγατρικές µας εταιρείες
στο εξωτερικό, όπου τα τοπικά τµήµατα Εσωτερικού Ελέγχου
αναπτύσσουν αντίστοιχες ελεγκτικές δραστηριότητες.

* Mέλη ∆.Σ. στις 5.1.2011
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Γ. Eφαρµόζουµε Σύστηµα Κανονιστικής
Συµµόρφωσης
Έχουµε υιοθετήσει και εφαρµόζουµε Σύστηµα Κανονιστικής
Συµµόρφωσης, µε στόχο να διαφυλάσσουµε τα συµφέροντα
των µετόχων και των Κοινωνικών µας Εταίρων και να ενι-
σχύουµε την υπεύθυνη εσωτερική λειτουργία µας. Το Σύστηµα
προσδιορίζει τα όρια αρµοδιοτήτων και τους κανόνες συµπε-
ριφοράς των εργαζοµένων, ώστε να αποφεύγονται οι νοµικοί
κίνδυνοι και οι κίνδυνοι σύγκρουσης συµφερόντων, µεταξύ
εκτελεστικών µελών και µετόχων. Tο Σύστηµα Κανονιστικής
Συµµόρφωσης επιθεωρήθηκε επιτυχώς από εξωτερικούς
ελεγκτές, οι οποίοι πιστοποίησαν την πλήρη εφαρµογή και βα-
σίζεται σε τρεις άξονες:

Ενηµέρωση και Πρόληψη: To Σύστηµα περιλαµβάνει τους
ακόλουθους κανονισµούς και πολιτικές:

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας.
Κώδικας Συµπεριφοράς (βλέπε ενότητα ΙI-2Β).

Εσωτερικός Κανονισµός Προσωπικού και Επιχειρησιακή
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.

Κώδικας ∆εοντολογίας Προµηθευτών (βλέπε ενότητα VI-4A).
Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονοµικής Απάτης.
Πολιτική ∆ιαχείρισης Παραπόνων & Καταγγελιών.
Πολιτική περί Κατάχρησης Προνοµιακών Πληροφοριών.
Πολιτική ∆ιοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων.
Πολιτική περί ∆ωρεών και Χορηγιών.

Κώδικας ∆εοντολογίας για την Προστασία των ∆ικαιω-
µάτων του Ατόµου κατά την Επεξεργασία των Προσωπι-
κών ∆εδοµένων.

Πολιτική Aποδοχής και Προσφοράς Επιχειρηµατικών
∆ώρων.

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων και Καταπολέµησης
της ∆ιαφθοράς.

Με σκοπό την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση, το 2010,
πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες από 30 παρουσιάσεις σε
όλα τα στελέχη του Οµίλου, αλλά και σε επιλεγµένες οργα-
νωτικές µονάδες, τις οποίες παρακολούθησαν περισσότερα
από 340 άτοµα.

Εντοπισµός και Έρευνα: Έχουν καθιερωθεί εσωτερικές δια-
δικασίες για την διερεύνηση περιστατικών.

Ανταπόκριση και ∆ιαχείριση: Προκειµένου να καταγγέλ-
λονται περιστατικά παραβατικής συµπεριφοράς, καθιερώθηκε
πολιτική ∆ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών, όπως πε-
ριγράφεται παρακάτω:

Καλή Πρακτική
∆ιαδικασία Αναφορών
«Whistle blowing»

Ο Όµιλος COSMOTE, έχει θεσµοθετήσει Πολιτική ∆ιαχείρισης Πα-
ραπόνων και Καταγγελιών για τη διαχείριση καταγγελιών σχετικά
µε ζητήµατα δηµοσίου συµφέροντος, όπως η παραβίαση της
ισχύουσας νοµοθεσίας (π.χ. κλοπή, ξέπλυµα χρήµατος), η πα-
ράληψη πολιτικών και διαδικασιών του Οµίλου (π.χ. του Κώδικα
Συµπεριφοράς, του Νόµου Sarbanes - Oxley), οποιοδήποτε πα-
ράπτωµα θα µπορούσε να βλάψει τη φήµη της εταιρείας (π.χ.
εργασιακές σχέσεις, καταχρήσεις, διακρίσεις, διαφθορά) ή οποι-
αδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης των ανωτέρω. Στο πλαίσιο
αυτό, κάθε εργαζόµενος µπορεί, ανώνυµα ή επώνυµα, να ανα-
φέρει στο Γραφείο Κανονιστικής Συµµόρφωσης τα σχετικά θέ-
µατα ηθικής τάξης που τυχόν υποπίπτουν στην αντίληψή του:

εγγράφως µε επιστολή σε ταχυδροµική θυρίδα,

ηλεκτρονικά σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
(whistleblowing@cosmote.gr και cosmotecomplianceof-
fice@cosmote.gr)

τηλεφωνικά στη γραµµή 210-6177800.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι:
Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συµµόρφωσης αναφέρει τις κα-
ταγγελίες στην Επιτροπή Κανονιστικής Συµµόρφωσης, η οποία
αφού λάβει τα αποτελέσµατα της σχετικής έρευνας αποφασί-
ζει για τα εφαρµοστέα µέτρα.

Τα αποτελέσµατα της έρευνας ιδιαιτέρως σοβαρών καταγγε-
λιών επεξεργάζονται από την Επιτροπή Ελέγχου του ∆.Σ.

Στην Πολιτική ορίζεται ξεκάθαρα ότι, η COSMOTE δεν επιτρέπει
οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων από τη διοίκηση ή άλλα όργανα
της εταιρείας, άµεσα ή έµµεσα, κατά οποιουδήποτε προσώπου

που µε καλή πίστη προβαίνει σε
αναφορά ή εκφράζει προβλη-
µατισµό ή παράπονο σχετικά µε
θέµατα παραβάσεων των πολι-
τικών ή της νοµοθεσίας.

Κατά τη διάρκεια του 2010, λά-
βαµε συνολικά 4 περιπτώσεις
καταγγελιών, οι οποίες διαχει-
ρίστηκαν σύµφωνα µε την
ανωτέρω διαδικασία.

Στο πλαίσιο των κανόνων λειτουργίας, η εταιρεία το 2010 δεν
χρηµατοδότησε πολιτικά κόµµατα, ούτε δέχτηκε οικονοµική ενί-
σχυση από κυβερνητικούς φορείς.
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2. Hθικός Ανταγωνισµός
Α. Συµµορφωνόµαστε µε τους κανόνες
ανταγωνισµού
Αρµόδια ρυθµιστική αρχή για τα θέµατα του ελεύθερου αντα-
γωνισµού στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην
Ελλάδα είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δροµείων (ΕΕΤΤ), στις δε χώρες του εξωτερικού, όπου λει-
τουργούν οι θυγατρικές εταιρείες της COSMOTE, είναι οι
αντίστοιχες τοπικές ρυθµιστικές αρχές.
Σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης, οι εταιρείες του Οµίλου
COSMOTE, συµµορφώνονται µε τις επιταγές του θεσµικού
πλαισίου περί ελεύθερου ανταγωνισµού (εθνικού και κοινοτι-
κού). Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εφαρµόζει από το 2006 σχε-
τική Πολιτική προκειµένου, αφενός να γνωρίζουν οι
εργαζόµενοι τη σηµασία της συµµόρφωσης της εταιρείας µε
τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισµού και αφετέρου η
εταιρεία να θέσει τις κατευθυντήριες γραµµές της συµπεριφο-
ράς που θα είναι σύµφωνη µε τους εν λόγω κανόνες. Η Πολι-
τική αυτή επικαιροποιήθηκε το 2010 και είναι προσβάσιµη
στους εργαζοµένους, µέσα από το εταιρικό intranet, ενώ, υιο-
θετήθηκε από τις θυγατρικές εταιρείες στο εξωτερικό, κατό-
πιν επεξεργασίας της, σύµφωνα µε το τοπικό δίκαιο κάθε
θυγατρικής. Η COSMOTE είναι διάδικος σε µια σειρά δικαστι-
κών και διοικητικών διαφορών, η πλειοψηφία των οποίων σχε-
τίζεται µε τη λειτουργία σταθµών βάσης.

Β. Συνεισφέρουµε στη βελτίωση της αγοράς
Η συνεργασία των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, στο πλαί-
σιο πάντα των επίσηµων αρχών και νόµων του κράτους, µπο-
ρεί να αποβεί θετική για τους καταναλωτές, την ποιότητα των
παρεχόµενων υπηρεσιών και την ασφαλή χρήση των υπη-
ρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Παραδείγµατα αποτελούν:

Η ενεργή συµµετοχή µας στις διαβουλεύσεις που πραγµα-
τοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, για τη σύνταξη του Ευρωπαϊκού Μνηµονίου
σχετικά µε την ασφαλέστερη χρήση του κινητού από παιδιά
και εφήβους. Η COSMOTE ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία που
υπέγραψε το Μνηµόνιο, το Φεβρουάριο του 2007, ανάµεσα σε
15 ευρωπαϊκές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και παρόχους

περιεχοµένου. Το Μνηµόνιο περιλαµβάνει προτάσεις που απο-
σκοπούν στην ασφαλέστερη χρήση των υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας από ανήλικους χρήστες και πραγµατεύεται θέ-
µατα, όπως οι µηχανισµοί ελέγχου πρόσβασης, η ευαισθητο-
ποίηση και η επιµόρφωση, η κατηγοριοποίηση του εµπορικού
περιεχοµένου, η αντιµετώπιση του παράνοµου περιεχοµένου
σε προϊόντα και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ή / και στο ∆ια-
δίκτυο.

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

Συµµετοχή στην αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία µε την
επωνυµία «Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας» (που λει-
τουργεί µε τη σχετική έγκριση της ΕΕΤΤ). Ο σκοπός της «Ένω-
σης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας» συνίσταται στην
συµβουλευτική παρέµβαση στη ρυθµιστική διαδικασία, στη
συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων σε νοµοπαρασκευαστικές ή
τεχνικές επιτροπές σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
και στη συνεργασία µε φορείς και ενώσεις άλλων χωρών, στο
πλαίσιο διµερούς ή πολυµερούς συνεργασίας. Στόχος της είναι
ο συλλογικός εκσυγχρονισµός και η ανάπτυξη του κλάδου.
Προς επίτευξη του καταστατικού της σκοπού επιδιώκει ιδιαί-
τερα την ενηµέρωση των µελών της, την παρακολούθηση ζη-
τηµάτων συλλογικού ενδιαφέροντος, τη διαµόρφωση θέσεως
επί αυτών και την εκπροσώπηση και προώθηση των θέσεων
των µελών της, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

3. Υπεύθυνο Marketing
A. Eφαρµόζουµε πρακτικές Υπεύθυνου Marketing
Από την αρχή της λειτουργίας της, η COSMOTE, έχει υιοθετήσει
ένα απλό, ξεκάθαρο, φιλικό και προσιτό ύφος στην επικοινω-
νία µε τους πελάτες της.

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

Για τη διασφάλιση των παραπάνω, η ∆ιεύθυνση Marketing
της εταιρείας, ελέγχει τα διαφηµιστικά µηνύµατα, πριν την
επικοινωνία τους.

Η εταιρεία ακολουθεί τον Κώδικα Επικοινωνίας του ΣΕΕ
(“Συµβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας”), ώστε να διασφαλίσει
ότι οι επικοινωνίες της ακολουθούν τους κανόνες της αγο-
ράς και της κοινωνίας.

Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι ότι, το 2010 δεν επιβλήθηκε
κανένα σχετικό πρόστιµο από τις αρµόδιες αρχές.

Περισσότερες πληροφορίες στο:
www.cosmote.gr/content/el/attached_files/Company/
EkthesiOikonomikonKatastaseon31122010.pdf
(σελ. 88)
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B. Εφαρµόζουµε πρακτικές διαφανούς και µει-
ωµένης τιµολόγησης
Η Ελλάδα είναι µία από τις ελάχιστες χώρες στις οποίες επιβάλ-
λεται ειδικός φόρος στη χρήση κινητής τηλεφωνίας µε αποτέ-
λεσµα ο φόρος, ως ποσοστό του µέσου λογαριασµού, να είναι
ο υψηλότερος από όλες τις χώρες της Ε.Ε., ενώ, τα µόνα προ-
ϊόντα µε αντίστοιχη φορολογική επιβάρυνση αφορούν σε είδη
πολυτελείας, κατατάσσοντας έτσι τον κλάδο κινητής τηλεφω-
νίας σε µια ιδιότυπη κατηγορία υψηλής φορολόγησης.

Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία εφαρµόζει τιµολογιακή πολιτική
χαµηλών χρεώσεων. Ενδεικτικά, αναφέρουµε ότι το 2010:

Οι πελάτες συµβολαίου που ανήκαν σε ευαίσθητες κοινωνικές
οµάδες (συνταξιούχοι και άνεργοι) είχαν την δυνατότητα να
λάβουν έκπτωση 15% στο µηνιαίο πάγιο του προγράµµατός
τους, για όλο το 2010.

Οι πελάτες συµβολαίου, είχαν τη δυνατότητα να επωφελη-
θούν από σειρά προσφορών που τους παρείχε έκπτωση στο
µηνιαίο πάγιό τους, έως και € 20.

Oι χρήστες της καρτοκινητής τηλεφωνίας “What’s Up”, µπο-
ρούσαν ανανεώνοντας µε € 5 τον χρόνο οµιλίας τους να απο-
λαµβάνουν 1.500 λεπτά επικοινωνίας και 1.500 SMS προς
χρήστες “What’s Up”.

Οι συνδροµητές συµβολαίου, είχαν τη δυνατότητα να επιλέ-
ξουν έκπτωση στο µηνιαίο πάγιο, αντί για επιδότηση συσκευής.
Οι χρήστες ευρυζωνικών υπηρεσιών είχαν έκπτωση στα µηνι-
αία πάγια και αύξηση της δωρεάν χρήσης.

Μέσω της υπηρεσίας “COSMOTE Traveller”, οι συνδροµητές
συµβολαίου, είχαν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν το δω-
ρεάν χρόνο οµιλίας τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ανεξαρτήτως δικτύου (95 δίκτυα σε 35 χώρες), µε µικρή επι-
πλέον χρέωση.

Σε θέµατα τιµών και χρεώσεων, επικοινωνούµε µε σαφήνεια και
διαφάνεια και παρέχουµε κάθε φορά την απαραίτητη πληροφό-
ρηση, ακολουθώντας όλες τις νόµιµες διαδικασίες (π.χ. δηµοσι-
εύσεις στα έντυπα µέσα ενηµέρωσης, ενηµερώσεις στην
ιστοσελίδα της εταιρείας, µηνύµατα στους λογαριασµούς των
πελατών µας), ώστε οι πελάτες µας να έχουν αντικειµενική και
διαφανή ενηµέρωση.
Παράλληλα, προσφέρουµε µία σειρά υπηρεσιών που συνει-
σφέρουν στην καλύτερη ενηµέρωση των πελατών µας και τη
διαχείριση των συνδέσεών τους. Ως παραδείγµατα, αναφέρονται:

Υπηρεσία Ενηµέρωσης Χρήσης: Η υπηρεσία αυτή προσφέρε-
ται αυτόµατα και δωρεάν στους οικιακούς συνδροµητές συµβο-
λαίου µε προπληρωµένο χρόνο οµιλίας µηνυµάτων και
δεδοµένων, ενώ, παρέχει ενηµέρωση στον έντυπο και ηλε-
κτρονικό λογαριασµό σχετικά µε την κατανάλωση του πακέτου
δωρεάν χρόνου οµιλίας, µηνυµάτων και δεδοµένων του οικο-
νοµικού προγράµµατος.

Υπηρεσία Ελέγχου Υπολοίπου: Η υπηρεσία προσφέρεται δω-
ρεάν (µέσω αποστολής SMS), στους συνδροµητές συµβολαίου
µε προπληρωµένη χρήση υπηρεσιών και παρέχει ενηµέρωση

για το υπόλοιπο του προπληρωµένου χρόνου οµιλίας, SMS,
MMS, ΜΒ ή / και του παρεχόµενου ποσού σε ευρώ, µέχρι την
ηµεροµηνία έκδοσης του επόµενου λογαριασµού.

Υπηρεσία επέκτασης υπολοίπου: Ο συνδροµητής, µε την ανα-
βαθµισµένη υπηρεσία επέκτασης υπολοίπου, µπορεί, ακόµα και
όταν έχει µηδενικό υπόλοιπο, να επεκτείνει το χρόνο οµιλίας
του, καλώντας έναν 4ψήφιο αριθµό.

Ανάπτυξη υπηρεσιών Περιαγωγής: Με σειρά µέτρων που λά-
βαµε, όπως η διεύρυνση των συµφωνιών Περιαγωγής µε κά-
λυψη σε 389 ∆ίκτυα και 178 χώρες, η επέκταση της υπηρεσίας
“COSMOTE Traveller” και η περαιτέρω µείωση των τιµών για ει-
σερχόµενες και εξερχόµενες κλήσεις, συµβάλλουµε στη βελτι-
στοποίηση της σχέσης ποιότητας / τιµής των παρεχοµένων
υπηρεσιών µας.

Μετρητής χρήσης για Internet On the Go: Μέσω της εφαρ-
µογής “COSMOTE Internet On the Go Connect” παρέχουµε τη
δυνατότητα στους πελάτες, που χρησιµοποιούν Mobile Internet
από υπολογιστή, να ενηµερώνονται για τον όγκο των δεδοµένων
που έχουν πραγµατοποιήσει και να ορίζουν ανώτατα όρια χρή-
σης. Τέλος, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να δουν ιστορικά
στοιχεία του µετρητή σε επίπεδο ηµέρας, εβδοµάδας ή συγκε-
κριµένων χρονικών περιόδων που καθορίζονται από τους ίδιους.

Υπηρεσίες Πολυµεσικής Πληροφόρησης: H εταιρεία µας
αναγνωρίζει ότι, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή από τους
πελάτες µας σε συνδροµητικές Υπηρεσίες Πολυµεσικής Πλη-
ροφόρησης (ΥΠΠ), που αφορούν τη µετάδοση πληροφορίας /
περιεχοµένου σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (όπως των
σειρών 901, 909, 806, 812, 825, 850, 875, 14, 190-195 και
54), όπου η χρέωση γίνεται όχι µε την αποστολή, αλλά µε τη
λήψη του SMS. Αυτές οι υπηρεσίες, στην πλειονότητά τους, ανα-
πτύσσονται και παρέχονται από Τρίτους Παρόχους (αδειοδοτη-
µένους από την ΕΕΤΤ), χωρίς η COSMOTE να έχει ευθύνη για το
περιεχόµενο ούτε για τον τρόπο παροχής τους.

Περισσότερες πληροφορίες
στο www.cosmote.gr
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Γ. Προστατεύουµε τους ανήλικους χρήστες
των υπηρεσιών µας
Με δεδοµένο ότι η χρήση των κινητών τηλεφώνων διευρύ-
νεται συνεχώς, σε όλο και νεαρότερες ηλικιακές οµάδες,
είναι αναγκαίο οι γονείς να γνωρίζουν τις δυνατότητες που
προσφέρουν τα κινητά τηλέφωνα, όπως η πρόσβαση σε υπη-
ρεσίες (π.χ. φωνητικές κλήσεις, sms, αποστολή και λήψη
φωτογραφιών και video, πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο). Η σωστή
ενηµέρωση θα τους διευκολύνει στην απόφαση αν θα επι-
τρέψουν ή όχι τη χρήση κινητού τηλεφώνου στα παιδιά τους.
Από λειτουργικής πλευράς, η COSMOTE έχει εφαρµόσει σειρά
Πολιτικών όπως:

∆εν διεξάγει προωθητικές ενέργειες, όσον αφορά υπηρεσίες
για ενήλικες / ωροσκοπίων / chatting.

Έχει δηµιουργήσει µηχανισµούς µε τους οποίους δεν επιτρέ-
πεται πρόσβαση σε υπηρεσίες γνωριµιών (όπως Flirt SMS)
σε ανήλικους χρήστες.

∆εσµεύει νοµικά τους παρόχους υπηρεσιών να µη χρησιµο-
ποιούν τα στοιχεία πελατών που εγγράφονται στις υπηρεσίες
για άλλους σκοπούς (π.χ. προωθητικές ενέργειες).

Παράλληλα, στην COSMOTE, µε την πεποίθηση ότι o συνδυα-
σµός της πρόληψης και της σωστής ενηµέρωσης µπορούν να
διασφαλίσουν την ορθή χρήση, έχουµε αναπτύξει µια πολύ-
πλευρη στρατηγική για το θέµα της ασφαλούς χρήσης των υπη-
ρεσιών µας. Η στρατηγική αυτή εστιάζει στους παρακάτω τοµείς:

Συµµετοχή στις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Αυτορρύθµισης-
Αυτοδέσµευσης.

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:
Στόχος της διαδικασίας αυτορρύθµισης του κλάδου της κι-
νητής 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 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας).

Συνεργάστηκε µε τους υπόλοιπους παρόχους κινητής τηλε-
φωνίας στην Ελλάδα, για τη διαµόρφωση ενός σχεδίου «Κοι-
νού Κώδικα ∆εοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέµενης
αξίας µέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανή-
λικων χρηστών». Μέσα στο 2008, ο Κώδικας προσαρµόστηκε
σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Απολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010
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Καλή Πρακτική
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 αποκλειστικά σε ενήλικες. Για το λόγο αυτό, η εται-
ρεία µας, έχει απλοποιήσει τη διαδικασία εγγραφής (όπως περι-
γράφεται παρακάτω), ενώ, έχει εκδώσει και σχετικό ενηµερωτικό
υλικό, το οποίο διανέµεται σε όλα τα καταστήµατα και τις χώρες
που διατίθενται οι σχετικές υπηρεσίες (βλέπε ενότητα VI-5Α).

COSMOTE Μy View: ΟικατηγορίεςErotic Zoneκαι
Chat & Date στην υπηρεσία “COSMOTE my view”
απευθύνονται µόνο σε ενήλικους χρήστες που απο-
δέχονται τους όρους χρήσης της υπηρεσίας. Σε κάθε
περίπτωση, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να κλει-

δώσουντηνπρόσβασηστοπεριεχόµενοαυτό.Ηφραγήστιςσυγκε-
κριµένεςυπηρεσίεςενεργοποιείταιµέσωκλήσηςστηνΕξυπηρέτηση
Πελατών στο 13838 ή στο 1200 για εταιρικούς πελάτες.

Υπηρεσίες Κλήσεων: Οι γονείς, εφόσον το επιθυµούν, µπορούν
να αποκλείσουν τις κλήσεις των παιδιών τους προς τηλεφωνι-
κούς αριθµούς υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. Συγκεκριµένα,
παρέχουµε δωρεάν την υπηρεσία φραγής κλήσεων φωνής προς
υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, µέσω κλήσης σε δεκαψήφιους
αριθµούς της µορφής 901 και 909 (αποκλειστικά για ενήλικες).
Ο πελάτης, απλά καλώντας το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών
COSMOTE στο 13838 για οικιακούς ή το 1200 για εταιρικούς πε-
λάτες, µπορεί να ζητήσει φραγή για όλους τους προορισµούς 901
ή / και όλους τους προορισµούς 909.

Υπηρεσίες Chat: Αναπτύξαµε σύστηµα
«Bad Words list», το οποίο εφαρµόζε-
ται στην υπηρεσία Chat της COSMOTE
µέσω WAP/SMS, αποκλείοντας τη δυ-
νατότητα χρησιµοποίησης καθορισµέ-
νων ανάρµοστων λέξεων στο Chat
Room. Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί
το δικαίωµα απαγόρευσης της χρήσης

του Chat σε άτοµα που παραβαίνουν βασικούς κανόνες καλής
συµπεριφοράς.

Επιπροσθέτως, κατά την εγγραφή στην υπηρεσία, ο χρήστης λαµ-
βάνει sms που ενηµερώνει ότι η υπηρεσία απευθύνεται σε ενή-
λικες (κάνοντας χρήση αυτής αποδέχεται ότι είναι ενήλικας) και
ότι µπορεί να κάνει φραγή της υπηρεσίας, καλώντας στο 13838.
Τέλος, ο χρήστης της υπηρεσίας έχει τη δυνατότητα να βγει από
τo CHAT και να διαγράψει τα στοιχεία του αποστέλλοντας SMS µε
την εντολή QUIT* στο 19519. Aξίζει να σηµειωθεί ότι και οι θυ-
γατρικές µας COSMOTE (Ρουµανία), η AMC (Aλβανία) και η
GLOBUL (Bουλγαρία) προσφέρουν υπηρεσίες Γονικού Ελέγ-
χου (π.χ. για τις υπηρεσίες i-mode Erotic και Chat & Date), κα-
λώντας απλά το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Συνεργασία µε έγκριτους
Φορείς: Η εταιρεία µας συνερ-
γάζεται µε Φορείς, στόχος των
οποίων είναι να αφυπνίσει

όλους τους Έλληνες και να τους ενηµερώσει για τους τρόπους µε
τους οποίους µπορούν να προστατευθούν, αλλά και να προστα-
τεύσουν αποτελεσµατικά τα παιδιά τους από τους κινδύνους που
εγκυµονούν από τη µη ορθή χρήση των διαδραστικών τεχνολο-
γιών, όπως είναι το διαδίκτυο ή το κινητό τηλέφωνο. Για το λόγο
αυτό, η COSMOTE στηρίζει, ως Χρυσός Χορηγός, τη δράση ενη-
µέρωσης και επαγρύπνησης του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς
∆ιαδικτύου saferinternet.gr (που τελεί υπό την αιγίδα της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής και αποτελεί τον Εθνικό Εκπρόσωπο του Πα-
νευρωπαϊκού ∆ικτύου Ενηµέρωσης και Επαγρύπνησης INSAFE),
η εκστρατεία επαγρύπνησης και ενηµέρωσης του οποίου υλο-
ποιείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ευαισθητοποίηση Κοινού και Εργαζοµένων: Η εταιρεία ενη-
µερώνει και ευαισθητοποιεί τους εργαζοµένους της, τους γονείς,
τους εκπαιδευτικούς, αλλά και το ευρύ κοινό µέσω στοχευµένων
ενεργειών επικοινωνίας, τόσο µέσα από το δίκτυο των καταστη-
µάτων της, όσο και µέσα από συστηµατικές ενέργειες επικοινω-
νίας. Μεταξύ άλλων, διανέµει µέσω του εµπορικού δικτύου της,
3 ειδικά έντυπα µε το µήνυµα «όταν έχεις τη γνώση, έχεις τον
κόσµο στα χέρια σου».

Υπολογίζεται ότι, µέσα σε ένα χρόνο πάνω από 18.000 πολίτες
ενηµερώθηκαν µέσω των φυλλαδίων που µοιράστηκαν.

Στιγµιότυπο από την εκδήλωση για τον εορτασµό της Ηµέρας Ασφαλούς ∆ιαδικτύου

∆ράσεις Θυγατρικών

Η COSMOTE Ρουµανίας και η GLOBUL(Βουλγαρία) έχουν, επίσης,
υπογράψει το Ευρωπαϊκό Μνηµόνιο για την Ασφαλέστερη Χρήση
του ∆ιαδικτύου. Η COSMOTE Ρουµανίας διένειµε πάνω από
50.000 σχετικά έντυπα, ενώ 120.000 πελάτες της GLOBUL
(Βουλγαρία) έλαβαν σχετικές πληροφορίες µέσω SMS και
43.000 σχετικά έντυπα.
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4. Υπεύθυνες Προµήθειες
Α. Επηρεάζουµε την αλυσίδα Προµηθευτών µας
Aναγνωρίζοντας ότι, η υπεύθυνη λειτουργία µας µπορεί να
επηρεαστεί από τις δραστηριότητες των προµηθευτών µας,
αλλά και ότι λόγω του µεγέθους µας, έχουµε ηθική υποχρέ-
ωση να επηρεάζουµε θετικά την αλυσίδα αγορών µας στη διά-
δοση αρχών Εταιρικής Υπευθυνότητας, προχωρήσαµε στην
δηµιουργία Κώδικα ∆εοντολογίας Προµηθευτών. Στο πλαί-
σιο του Κώδικα αυτού:

Αναµένουµε από τους συνεργάτες µας να εφαρµόζουν βέλτι-
στες πρακτικές επιχειρηµατικής ηθικής και όχι µόνο να συµ-
µορφώνονται µε τους νόµους και τους διεθνώς καθιερωµένους
κανόνες, αλλά και να διαθέτουν οι ίδιοι κοινωνική και περι-
βαλλοντική ευαισθησία.

Αναµένουµε ότι οι αρχές του Κώδικα, θα γίνονται σεβαστές
από τους συνεργάτες µας.

Η συµµόρφωση µε τον Κώδικα, αποτελεί κριτήριο στη δια-
δικασία επιλογής και αξιολόγησης από την COSMOTE.

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

Μέσα στο 2009, προχωρήσαµε στην ανάπτυξη ενός νέου Συ-
στήµατος Αξιολόγησης Προµηθευτών (µε τα θέµατα Εταιρικής
Υπευθυνότητας να συνεισφέρουν στο ποσοστό της συνολικής
αξιολόγησης). Το 2010, ολοκληρώσαµε την αξιολόγηση προ-
µηθευτών, που αντιστοιχούν στο 77% του ετήσιου όγκου προ-
µηθειών µας σε ευρώ.

Β. Σεβόµαστε τα δικαιώµατα των προµηθευτών µας
Oι Αρχές που διέπουν τις σχέσεις µας µε τους Προµηθευτές
µας συµπεριλαµβάνονται στον Κώδικα Συµπεριφοράς της εται-
ρείας που έχει επικοινωνηθεί σε όλους τους εργαζοµένους της
(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 αποκτή-
σουν επαγγελµατική σχέση µε την COSMOTE, επιλέγοντάς
τους µε αντικειµενικά κριτήρια.

Φροντίζει να προχωρεί σε πληρωµές µε βάση την ωρίµανση
των υποχρεώσεών της, κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό λόγω της
οικονοµικής κρίσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι, ο µέσος χρό-
νος πληρωµών των προµηθευτών της εταιρείας τo 2010,
ήταν 100 ηµέρες.

Παρ’ όλον ότι, σηµαντικό τµήµα των προµηθειών που κάνει
η εταιρεία αφορά ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό
(που προέρχεται από το εξωτερικό), εντούτοις η εταιρεία,
προσπαθεί να αξιοποιεί τοπικούς προµηθευτές.

Γ. Εξασφαλίζουµε ασφαλή προϊόντα
για τους πελάτες µας
Η COSMOTE δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην προµήθεια προϊόντων
που είναι ασφαλή και κατασκευασµένα µε βάση τις διεθνείς συµ-
βάσεις και πρότυπα. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν:

Τα υλικά ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισµού που πω-
λούνται στα καταστήµατά µας, φέρουν τις σχετικές σηµάνσεις
(π.χ. CE) και διέπονται από τους κανόνες περί ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού.

H COSMOTE ζητά από τους προµηθευτές στοιχεία για το δείκτη
SAR των συσκευών, που είναι διαθέσιµα στους πελάτες.

Ο Κώδικας περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων
τις παρακάτω ενότητες:
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.
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∆ράσεις Θυγατρικών
H παραπάνω µεθοδολογία, εφαρµόστηκε πιλοτικά στις COSMOTE
Ρουµανίας, AMC (Αλβανία), ΓΕΡΜΑΝΟΣ και GLOBUL (Βουλγαρία)
που έχουν, επίσης, υιοθετήσει τον Κώδικα ∆εοντολογίας Προµη-
θευτών για να διασφαλίσουν ότι οι προµηθευτές ακολουθούν τις
ίδιες αρχές µε την εταιρεία µας σχετικά µε το Περιβάλλον, την
Υγεία και την Ασφάλεια.



Πυλώνας «Περιβάλλον»

Ανακύκλωση:
∆ιανέµουµε το ενηµερωτικό έντυπο «Έλα στην Ανακύκλωση»
σε όλα τα καταστήµατά µας στην Ελλάδα δίνοντας πληροφο-
ρίες στους πολίτες αναφορικά µε τη δυνατότητα για ανακύ-
κλωση κινητών, αξεσουάρ και µπαταριών, καθώς και
µελανοδοχείων και οικιακών µπαταριών (βλέπε ενότητα ΙΙI-
3∆) (περίπου 5.000 έντυπα το 2010).

Ενηµερώνουµε για τη σηµασία της Ανακύκλωσης γενικά (αλλά
και ειδικότερα για την ανακύκλωση κινητών, αξεσουάρ, µπα-
ταριών και µελανοδοχείων), αξιοποιώντας µεγάλα καλλιτε-
χνικά και αθλητικά γεγονότα, στα οποία συµµετέχει η εταιρεία.
Μεταξύ άλλων, υποστηρίξαµε και αξιοποιήσαµε:

Για 2η χρονιά, τη χορηγική δραστηριότητα στην πλαζ του
«Αστέρα Βουλιαγµένης», όπου διανεµήθηκαν 7.500 ενηµε-
ρωτικά έντυπα, 1.000 οικολογικά δώρα, ηλιακοί φορτιστές για
εξοικονόµηση ενέργειας, ενώ, τοποθετήθηκαν και ειδικές κα-
τασκευές για την ανακύκλωση υλικών και πραγµατοποιήθη-
καν 2 εργαστήρια µε θέµα την ανακύκλωση και την
επαναχρησιµοποίηση υλικών, στα οποία συµµετείχαν πάνω από
60 παιδιά.

Το διεθνές τουρνουά τένις ”Status Athens Open 2010”, το
συνέδριο “Green ICT Forum”, την έκθεση “Αrt Athina 2010”,
το συνέδριο “CEO & CSR Money Conference 2010”, τοποθε-
τώντας κάδους ανακύκλωσης και µοιράζοντας ενηµερωτικά
έντυπα.

Προχωρήσαµε σε Πανελλαδική εκστρατεία ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης για την Ανακύκλωση Κινητών Τηλεφώνων,
Αξεσουάρ, Μπαταριών και Μελανιών «Έλα στην Ανακύ-
κλωση», µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος
στις 5 Ιουνίου, µε µαζική αποστολή SMS σε 370.000 πελάτες
µας και µε διάθεση διαδραστικού παιχνιδιού στους εργαζό-
µενούς µας, µε θέµα την προστασία του περιβάλλοντος.

Πεδίον24: Πρόκειται για πρόγραµµα Συνεχών Μετρήσεων
Η/Μ Ακτινοβολίας (περίπου 6.700 έντυπα το 2010) (βλέπε
ενότητα ΙΙI-8Β).
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ΑΓΟΡΑ

Οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας που πωλούνται στα καταστή-
µατά µας, φέρουν τις σχετικές σηµάνσεις CE (που δηλώνουν
ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες αξιο-
λόγησης της συµµόρφωσης του εξοπλισµού) και βρίσκονται
εντός ορίων ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία,
όπως ορίζεται από το Ρυθµό Ειδικής Απορρόφησης (Specific

Absorption Rate-SAR), που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2
w/kgr τοπικά, όπως ορίζεται στο Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π∆)
44/2002 και στην Πανευρωπαϊκή Οδηγία 1999/5/ΕΚ.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι, ότι µέσα στο 2010, δεν επι-
βλήθηκε κανένα πρόστιµο από τις αρµόδιες Αρχές σχετικά µε
προϊόντα της εταιρείας µας.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα παιδιά στην πλαζ του Αστέρα Βουλιαγµένης

5. Ευαισθητοποίηση Κοινού
A. Μεταδίδουµε πληροφορίες στο κοινό

Καλή Πρακτική - Ενηµέρωση Κοινού
Με την πεποίθηση ότι, µπορούµε να συµβάλουµε στην ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του κοινού, σε θέµατα τόσο ευρύ-

τερα (κοινωνικά και περιβαλλοντικά), όσο και ειδικότερα σε σχέση µε προϊόντα και υπηρεσίες µας, αξιοποιούµε διάφορα µέσα
(όπως έντυπα φυλλάδια, ενηµερωτικά SMS), 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:



68
Απολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010

Πυλώνας «Κοινωνία»

Η ζωή µε το Κινητό µας: ∆ηµιουργήσαµε φυλλάδιο το οποίο
παρέχει χρήσιµες πληροφορίες, για τον τρόπο αποφυγής κλοπής
του κινητού, τον τρόπο χρήσης κατά την οδήγηση και σε δηµόσι-
ους χώρους κτλ. (περίπου 9.000 έντυπα διανεµήθηκαν το 2010).

Προϊοντικά: Πρόκειται για τρία ενηµερωτικά έντυπα, που αφο-
ρούν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τα οποία παρέχουµε για ΑµεΑ
(περίπου 260.000 έντυπα το 2010) (βλέπε ενότητα ΙV-3Α).

Ευαισθητοποίηση/Yγεία:
Αξιοποιήσαµε την τεχνολογία
για να αποστείλουµε στοχευµένα µηνύµατα SMS σε συµπολίτες
µας, όπως για τη συµµετοχή στο Θεσµό Αγάπης (30.000 µηνύ-
µατα), τη συµµετοχή σε προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο
του προστάτη (185.000 άντρες πάνω από κάποια ηλικία) και εξε-
τάσεις για όγκο στο παχύ έντερο (200.930).

Καλή Πρακτική
Ενηµέρωση ΚοινούΚαλή Πρακτική
Ενηµέρωση Κοινού

Πυλώνας «Αγορά»

Κινητή Τηλεφωνία και Γονείς: Στο έντυπο αυτό παρέχουµε
πληροφορίες για το πώς ένας γονέας µπορεί να διασφαλίσει ότι
το παιδί του θα χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες του κινητού µε
ασφάλεια, εφόσον του επιτρέψει τη χρήση (περίπου 9.000 έν-
τυπα το 2010) (βλέπε ενότητα VI-3Γ). Παράλληλα, διαµορφώ-
σαµε δώρα που έφερναν µηνύµατα σχετικά µε την ασφαλή χρήση
του διαδικτύου, τα οποία διανείµαµε σε µεγάλες χορηγικές δρα-
στηριότητες της εταιρείας, σε συνάρτηση µε σχετικές οµιλίες (π.χ.
σε κατασκηνώσεις, συνέδρια) (πάνω από 2.000 δώρα) (βλέπε
ενότητα VI-3Γ).

Ασφαλής Χρήση ∆ιαδικτύου: Προωθήσαµε στο ευρύ κοινό,
µέσα από το ∆ίκτυο καταστηµάτων και µέσα από µεγάλες χορη-
γικές δραστηριότητες, 2 έντυπα του Ελληνικού Κέντρου Ασφα-
λούς ∆ιαδικτύου, τα οποία παρέχουν πληροφορίες για το πώς
µπορεί να γίνει πιο ασφαλής η πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο (βλέπε
ενότητα IV-3Γ). Παράλληλα, αποστείλαµε στις 9 Φεβρουαρίου
µαζικό SMS σε 113.000 πελάτες µας, µε σχετικό µήνυµα, µε
αφορµή την Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου.

Πώς λειτουργεί η Κινητή Τηλεφωνία/Ερωτήσεις & απαν-
τήσεις για την Κινητή Τηλεφωνία: Πρόκειται για έντυπο που
εξηγεί πώς λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία (περίπου 10.500 έν-
τυπα διανεµήθηκαν το 2010).

Aσφαλής Οδήγηση: H COSMOTE, για 2η συνεχή χρονιά, συµµε-
τείχε στη Συµµαχία «∆ρόµοι στο Μέλλον», η οποία διαµορφώ-
θηκε µε πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς». Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ανέλαβε τον άξονα «κι-
νητό & οδήγηση» και προχώρησε στη διανοµή σχετικών ενηµε-
ρωτικών εντύπων σε εκδηλώσεις και χορηγικές δραστηριότητες
(όπως το συνέδριο “CEO & CSR Money Conference 2010”, το
8ήµερο Οδικής Ασφάλειας “Οδηγήστε µε Ασφάλεια”, το συνέδριο
“Green ICT Forum”). Παράλληλα, την εβδοµάδα Οδικής Ασφά-
λειας, η COSMOTE, πραγµατοποίησε καµπάνια ενηµέρωσης µε
τίτλο «Bluetooth στο αφτί και τα µάτια στο τιµόνι!», προσφέρον-
τας έκπτωση 20% στα Bluetooth, σε όλα τα καταστήµατα της
εταιρείας.

Συνολικά εκτιµάται ότι, πάνω από 300.000 Έλληνες έγιναν αποδέκτες των εντύπων αυτών,
ενώ, πάνω από 900.000 πολίτες έγιναν αποδέκτες ενηµερωτικών SMS.



6. Ικανοποίηση Πελατών
A. ∆ιαχειριζόµαστε τα αιτήµατα των πελατών µας
Σε µηνιαία βάση, διαχειριζόµαστε περίπου 2.700 γραπτές επι-
σηµάνσεις-παράπονα πελατών και 1.300 e-mails, η πλειονό-
τητα των οποίων (σε ποσοστό 72%) διαχειρίζεται σε χρόνους
που δεν υπερβαίνουν τις 2 εργάσιµες ηµέρες, µε τον Κώδικα ∆ε-
οντολογίας της ΕΕΤΤ να θέτει ως όριο τις 20 ηµέρες.
Αν και τα παράπονα των πελατών, σε µηνιαία βάση, δεν φτά-
νουν ούτε 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 και παρακολούθησης ιστορι-
κού & πορείας.

Οµογενοποιηµένη πελατοκεντρική φιλοσοφία διαχείρισης σε
όλα τα εµπλεκόµενα µέρη.

∆ιασφάλιση ποιότητας.
Ενίσχυση διορθωτικών / προληπτικών ενεργειών.

Ετήσια ή εξαµηνία ανασκόπηση προς άµεση προσαρµογή στις
προσδοκίες του πελάτη.
Μηναία αναλυτική αναφορά στη ∆ιοίκηση.

Από τις γραπτές επισηµάνσεις, η εταιρεία έλαβε 816 παράπονα
µέσω της ΕΕΤΤ, καθώς και 708 παράπονα µέσω άλλων επισή-
µων Αρχών, όπως το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Β. Παρακολουθούµε την ικανοποίηση
των πελατών µας
Επιδιώκουµε να είµαστε η πρώτη επιλογή του πελάτη, καλ-
λιεργώντας 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 ικανοποί-
ησης, που διεξάγονται, µέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων, σε
αντιπροσωπευτικό δείγµα του κοινού. Όπως φαίνεται, η ικανο-
ποίηση των πελατών µας από την εξυπηρέτηση στα καταστή-
µατα, αλλά και στα τηλεφωνικά κέντρα έχει βελτιωθεί από το
2006 (η οποία ορίζεται και σαν βάση, αντιπροσωπεύοντας το

100), κατά 22 και 14 µονάδες, αντίστοιχα. Παράλληλα, το πο-
σοστό των πελατών µας που δηλώνουν απόλυτα ικανοποιηµέ-
νοι από την εταιρεία, βρίσκεται σταθερά στο ιδιαίτερα υψηλό
ποσοστό του 73%.

Γ. Παρέχουµε αξιόπιστες
υπηρεσίες
H συνεχής και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών είναι πρωταρχικής
σηµασίας για την εταιρεία µας. Ενδεικτικά της προσπάθειας
δηµιουργίας αξιόπιστου δικτύου, είναι τα παρακάτω στοιχεία:

Η διαθεσιµότητα του δικτύου µας πανελλαδικά αγγίζει σε
µέσο όρο, για το 2010, το 99,7%.
Το ποσοστό επιτυχηµένων κλήσεων αγγίζει το 99%.
Τοποσοστότωνδιακοπτόµενωνκλήσεωνείναιµικρότεροτου1%.

7. Ασφάλεια ∆εδοµένων
A. ∆ιασφαλίζουµε την προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα
Η διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων και
του περιεχοµένου της επικοινωνίας των πελατών µας, αποτελεί
ύψιστη προτεραιότητα για την COSMOTE. Οι µηχανισµοί της εται-
ρείας και το εξειδικευµένο προσωπικό της, υπό το συντονισµό
της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Πληροφοριών, αναπτύσσονται γύρω
από τρεις βασικούς άξονες:

Εφαρµογή συνολικού συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας
(πολιτικών, διαδικασιών και προτύπων), σύµφωνα µε τη νο-
µοθεσία και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Υλοποίηση πλέγµατος µηχανισµών ελέγχου µε τη βοήθεια σύγ-
χρονων τεχνολογικών µέσων και υποδοµών. Έτσι, µέσα στο
2010, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 18 πληροφοριακά συστήµατα
και σε 20 κρίσιµες διεργασίες (π.χ. απόδοση δικαιωµάτων πρό-
σβασης, χρήση προσωπικών δεδοµένων), προκειµένου να δια-
σφαλιστεί ότι δεν δηµιουργούνται κενά ασφάλειας.

Συνεχής και στοχευµένη ενηµέρωση και κατάρτιση του προ-
σωπικού σε θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριών (π.χ. µέσα από
παρουσιάσεις σε νεοπροσληφθέντες).

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, µέσα στο 2010, διαχειριστήκαµε 39
σχετικά παράπονα πελατών, µε τον µέσο χρόνο απάντησης να
φτάνει τις 2 εβδοµάδες. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, µετά τη
σχετική έρευνα που έγινε κανένα από τα παράπονα αυτά δεν
ανταποκρινόταν σε υπαρκτό πρόβληµα ασφάλειας.
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ΑΓΟΡΑ

∆ράσεις Θυγατρικών
H GLOBUL (Βουλγαρία), διοργάνωσε σε συνεργασία µε την ΓΕΡ-
ΜΑΝΟΣ Βουλγαρίας, για τέταρτη συνεχή χρονιά, καµπάνια εθνι-
κής εµβέλειας για την ασφαλή οδήγηση µε τίτλο «Οδήγησε µε
Ασφάλεια! Χρησιµοποίησε HANDS-FREE!». Η καµπάνια είχε στόχο,
να προωθήσει την ασφαλή χρήση των κινητών κατά την οδή-
γηση µε τη χρήση Hands-free, µοιράζοντας πάνω από 205.000
σχετικά φυλλάδια και 243.000 αυτοκόλλητα.

Η COSMOTE Ρουµανίας, συνέχισε την καµπάνια «Πάρε τη ζωή
στα χέρια σου», µέσω της οποίας πάνω από 1.000.000 άτοµα
έχουν ενηµερωθεί για τους κανόνες χρήσης κινητού κατά την
οδήγηση. Επίσης, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ρουµανίας ανέπτυξε και διένειµε
130.000 ενηµερωτικά έντυπα “G-etiquette” που περιέχουν οδη-
γίες για τους σωστούς τρόπους χρήσης του κινητού τηλεφώνου.
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Ικανοποίηση Πελατών (συµφωνία µε δήλωση)

* Τα στοιχεία αναφέρονται στην COSMOTE Ελλάδας
(ερώτηση µοναδικότητας).

** Σαν βάση έχουν οριστεί τα στοιχεία του 2006
αντιπροσωπεύοντας το 100 (µε εξαίρεση την
Συνολική Ικανοποίηση).

Το 2010, βελτιώσαµε
την ικανοποίηση των
πελατών µας σε σχέση
µε την εξυπηρέτηση
στα τηλεφωνικά κέντρα
και καταστήµατα κατά
7,3%και 6,8%
αντίστοιχα, σε σχέση
µε το 2009.

“Καλή τηλεφωνική εξυπηρέτηση” (%)
“Καλή εξυπηρέτηση στα καταστήµατα” (%)
“Συνολική ικανοποίηση” (% απόλυτα ικανοποιηµένοι)
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∆εσµευτήκαµε
(το 2010)

Υλοποιήσαµε
(το 2010)

Ποσοστό
Ολοκλήρωσης

Στοχεύουµε
(το 2011)

Ηµ/νία
Στόχος

Βλέπε Ενότητα VΙ-5ΑΝα εντατικοποιήσουµε το πρόγραµµα
ενηµέρωσης για την ασφαλή οδήγηση.

Βλέπε Ενότητα VΙ-3Γ Nα επεκτείνουµε τη δυνατότητα φραγής
και σε αριθµοσειρές 806, 812, 825, 850,
875, 14, 190-195 και 54.

2011Να συνεχίσουµε την ενηµέρωση στα
θέµατα Ασφαλούς χρήσης υπηρεσιών
κινητής τηλεφωνίας.

100%

Βλέπε Ενότητα VΙ-5Α Να προάγουµε την ιδέα της ανακύκλωσης
στις µεγάλες χορηγικές εκδηλώσεις µας.

2011Να προάγουµε την ιδέα της
ανακύκλωσης στις µεγάλες χορηγικές
εκδηλώσεις µας.

100%

Βλέπε Ενότητα VΙ-4Α Να αξιολογήσουµε προµηθευτές
που αντιστοιχούν στο 47% του ετήσιου
όγκου προµηθειών µας.

2011Να αξιολογήσουµε προµηθευτές
που αντιστοιχούν στο 32% του ετήσιου
όγκου προµηθειών µας.

Βλέπε Ενότητα VΙ-4ΑΝα πραγµατοποιηθεί Μελέτη Αποτίµησης
Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριών, στα
κρίσιµα πληροφοριακά µας συστήµατα.

100%

100%

Να διεξάγουµε εκπαίδευση στο 50%
τουλάχιστον των εργαζοµένων για
θέµατα Κανονιστικής Συµµόρφωσης
(π.χ. προσωπικά δεδοµένα, προνοµιακής
πληροφόρησης).

2011

100%

8. Στόχοι 2010 και 2011
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Συνοπτικά στοιχεία
ΕΝΟΤΗΤΑ 2007 2008 2009 2010

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
∆είκτες ποσοτικοί στον Απολογισµό (αριθµός) 37 112 188 237
∆είκτες GRI στον Απολογισµό (G3.1 & Tηλ/νιών - αριθµός) 30 66 90 99
Στελέχη Τµήµατος Εταιρικής Υπευθυνότητας (COSMOTE Ελλάδας - αριθµός) ΜΑ 4 5 5
Οµάδες Κοινωνικών Εταίρων (αριθµός) ΜΑ 11 11 11

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - COSMOTE Ελλάδας
Συνολικές εκποµπές CO2 (από γραφεία, µετακινήσεις, καταστήµατα,
∆ίκτυο κορµού, Σ/Β) (tn) ΜΑ 117.525 127.299 123.747
Κατανάλωση ρεύµατος από ∆ΕΗ (από γραφεία,
καταστήµατα, δίκτυο κορµού, Σ/Β) (ΜWh) ΜΑ 150.163 165.410 159.051
Χρήση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (αριθµός Σ/Β) ΜΑ 37 36 37
Κατανάλωση πετρελαίου (χιλιάδες lt) 2.483,15 2.336,93 2.310,57 1.907,08
Κατανάλωση νερού (m3) 14.420 20.006 24.498 24.791
Κατανάλωση πρώτων υλών συσκευασιών (tn) 297,7 273,6 290,91 136,45
Κατανάλωση χαρτιού (γραφείου) (tn) 29,5 38,6 44,7 52,24
Ανακύκλωση κινητών & αξεσουάρ (tn) 1,32 9,42 13,5 12,02
Ανακύκλωση µπαταριών µολύβδου (tn) 45,6 93,5 96,4 469
Ανακύκλωση χαρτιού (tn) 26,5 46,7 27,6 42,29
Ανακύκλωση λιπαντικών (χιλιάδες lt) 3,61 20,34 6,96 17,26
Ανακύκλωση λαµπτήρων (kgr) 72 17,78 31,66 180
Ανακύκλωση ΑΗΕΕ (tn) 72 17,78 31,66 24,02
Αγορά βιοδιασπώµενων σακουλών (εκατ.) 1,0 1,9 5,7 0,837
Μετρήσεις ακτινοβολίας (εκατ. - εκτίµηση) ΜΑ 4 5 5
Απόσταση οδικών µετακινήσεων (εκατ. km - εκτίµηση) 5,56 5,48 5,59 7,52
Πρόστιµα δικαστικών προσφυγών (COSMOTE Ελλάδας - €) ΜΑ ΜΑ ΜΑ 63.000

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αξία επενδύσεων (εκατ. €) ΜΑ 494,6 402,5 424,1
Αξία φόρων (εκατ. €) ΜΑ 448,3 445,8 563,8
Αξία κοινωνικών ενεργειών σε χρήµατα (COSMOTE Ελλάδας - εκατ. €) 3,45 4,2 2,65 1,36
Αριθµός κοινωνικών προϊόντων (αριθµός) ΜΑ 3 3 4
Αριθµός αιµοδοτών εργαζοµένων (COSMOTE Ελλάδας - αριθµός) 287 324 380 440

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Αριθµός εργαζοµένων (αριθµός) 7.883 8.844 9.067 9.137
Θανατηφόρα ατυχήµατα (αριθµός) 0 0 0 0
Ατυχήµατα µε απουσία >1 ηµέρας (αριθµός) 46 39 56 31
Γυναίκες σε ∆ιοικητικές θέσεις αναφερόµενες
στο ∆/νοντα Σύµβουλο (COSMOTE Ελλάδας - %) ΜΑ ΜΑ 44,4 50
‘Ωρες εκπαίδευσης (χιλιάδες ώρες) 310,64 295,43 309,96 194,7
Συµµετοχή σε Συνδικαλιστικό όργανο (COSMOTE Ελλάδας - %) ΜΑ 70 70 70

ΑΓΟΡΑ
Πελάτες (εκατ.) 15,5 20 21,9 20,8
Κύκλος εργασιών (δισεκ. €) ΜΑ 3,2 3,03 2,8
Σταθµοί Βάσης (αριθµός) ΜΑ ΜΑ ΜΑ 12.500
Aνεξάρτητα Μέλη ∆.Σ. (αριθµός/σύνολο) ΜΑ 2/9 2/9 3/9
Μη Εκτελεστικά Μέλη ∆.Σ. (αριθµός/σύνολο) ΜΑ 7/9 7/9 7/9
Kαταγγελίες Εργαζοµένων ΜΑ ΜΑ ΜΑ 4
Eυαισθητοποίηση πολιτών (COSMOTE Ελλάδας - εκατ.) ΜΑ ΜΑ ΜΑ 1,2

ΜΑ = Μη αναφερόµενο στοιχείο
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2. Πίνακες Global Compact, GRI, AA1000 και ISO26000
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η αντιστοιχία του περιεχοµένου του Απολογισµού µε τις ενότητες των Oδηγιών ISO26000
(αναγνωρίζοντας το ISO26000 ως έγγραφο που προσφέρει οδηγίες σε θέµατα κοινωνικής υπευθυνότητας), τις Αρχές του Global
Compact και τους Παράγοντες και ∆είκτες του Global Reporting Initiative (GRI - G3.1 έκδοση 2011):

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

A. Πίνακας Global Compact

B. Πίνακας Aρχών GRI

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

Παρ/φοςGRI Περίληψη Πτυχής Ενότητα Κάλυψη/
Λόγος µη αναφοράς

Όραµα, Στρατηγική και Ανάλυση
1.1 ∆ήλωση από το ανώτερο στέλεχος του οργανισµού A Π
1.2 Περιγραφή κύριας επίδρασης, ρίσκων, και ευκαιριών A, II-1A, B, II-5 Π

Οργανωτικό Προφίλ
2.1 ‘Ονοµα οργανισµού B Π
2.2 Κύρια προϊόντα και υπηρεσίες I-3 Π
2.3 Οργανωτική δοµή (θυγατρικές, διευθύνσεις, µονάδες κτλ) 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,B Π
2.7 Αγορές (γεωγραφικά, αντικειµένου, κατηγορίες πελατών) I-2A,3Α, IV-3A Π
2.8 Μέγεθος οργανισµού I-3A, V-1A, ΙV-3A Π
2.9 Σηµαντικές πρόσφατες αλλαγές (µέγεθος, δοµή, ιδιοκτησία) I-2Γ Π
2.10 Βραβεία ΙΙ-3Β Π

Παράµετροι Απολογισµού
3.1 Περίοδος Απολογισµού B Π
3.2 Ηµεροµηνία προγενέστερου Απολογισµού B Π
3.3 Κύκλος Απολογισµού B Π
3.4 Σηµείο Επαφής B Π
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

∆είκτης
GRI

Ενότητα Κάλυψη ∆είκτης
GRI

Ενότητα Κάλυψη ∆είκτης
GRI

Ενότητα Κάλυψη

Παρ/φοςGRI Περίληψη Πτυχής Ενότητα Κάλυψη/
Λόγος µη αναφοράς

3.5 ∆ιαδικασία καθορισµού περιεχοµένου ΙΙ-1A, B Π
3.6 Πεδίο Απολογισµού (χώρες, διευθύνσεις, θυγατρικές, προµηθευτές κτλ). B Π
3.7 Περιορισµοί στο Πεδίο Απολογισµού B Π
3.8 Αρχές αναφοράς σε παράγοντες που επηρεάζουν συγκρισιµότητα

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

(π.χ. συγχωνεύσεις, περίοδος) B, V-1A Π
3.11 Σηµαντικές διαφοροποιήσεις (πεδίο, όρια, µεθοδολογίες µέτρησης) B, Ι-2Γ Π
3.12 Πίνακας αναφοράς Standard Disclosures στον Απολογισµό VΙΙ-2 Π
3.13 Πολιτικές και πρακτικές για ∆ιασφάλιση VII-4 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 κτλ (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, ΙΙ-2Α Π
4.8 Aποστολή, Κώδικες, Αρχές κτλ. συνδεδεµένα µε TBL II-2A, B 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 κτλ. που ασπάζεται ο οργανισµός II-3A Π
4.13 Συµµετοχή (διεθνής, τοπικές) σε ενώσεις (έργα, διοικητικά κτλ) II-3A,Β, VI-2B Π
4.14 Κατηγορίες Ενδιαφεροµένων Μερών II-4A Π
4.15 Τρόπος αναγνώρισης Ενδιαφεροµένων Μερών II-4A, B, ΙΙ-1Α Π
4.16 Μέθοδοι διαλόγου (συχνότητα ανά κατηγορία και τρόπο) II-4A,Β Π
4.17 Κύρια θέµατα που τέθηκαν και τρόποι αντίδρασης οργανισµού II-4A Π

Γ. Πίνακας ∆εικτών GRI

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στόχοι και Επίδοση IV-3A, IV-0 Π
Πολιτικές (δέσµευση) A, IV-0 Π
Επιπλέον Πληροφορίες IV-3A Π
Οικονοµική επίδοση
EC1 IV-3A Π
EC2 III-2, I-1 Π
EC3 V-3A,B,6A Μ
EC4 ΙΙ-2Α, VI-1Γ Π
Παρουσία στην αγορά
EC5 V-3B Π
EC6 - MA
EC7 V-1A, 3B M
Έµµεσες οικονοµικές επιδράσεις
EC8 IV-3A, IV-6A Π
EC9 ΙV-3A Π
EC13 VI-4A, 2A,B,III-3ΣΤ Π

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στόχοι και Επίδοση III-0,12 Π
Πολιτικές III-0, III-1A Π
Οργανωτική Ευθύνη II-1A, 2A Π
Εκπαίδευση
& Ενηµέρωση III-8Γ, VI-5A, V-7A Π
Παρακολούθηση
και Ανασκόπηση II-2B, VI-4A Π
Επιπλέον Πληροφορίες III-0,9 Π
Υλικά
EN1 ΙΙΙ-3, VII-1 Π
EN2 III-3B Π
Ενέργεια
EN3 VII-1, III-2 M
EN4 VII-1, III-2 M
EN5 III-2 M
EN6 III-2Γ, VΙΙ-1 Μ
EN7 III-2Β,Γ,∆ Π

Νερό
EN8 III-5Α Π
EN9 III-5Α Π
EN10 ΙΙΙ-5Α Π
Βιοποικιλότητα
EN11 III-7Α Π
EN12 III-7Α Π
EN13 III-7Α, 9A Π
EN14 III-7Α Π
EN15 III-7Α Μ
Καυσαέρια, ρευστά απόβλητα, απόβλητα
EN16 III-2Α, VII-1 Π
EN17 III-2Α, VII-1 Π
EN18 III-2 Π
EN19 III-4Α Π
EN20 III-2B M
EN21 III-5Α Π
EN22 III-3, VII-1 Π
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∆είκτης
GRI

Ενότητα Κάλυψη ∆είκτης
GRI

Ενότητα Κάλυψη ∆είκτης
GRI

Ενότητα Κάλυψη

EN23 III-5A Π
EN24 III-3ΣΤ, Ζ,Η,Θ,Ι Π
EN25 III-7Α,5Α Π
Προϊόντα & υπηρεσίες
EN26 ΙΙΙ-2,3 Π
EN27 III-3ΣΤ Π
Συµµόρφωση
EN28 VI-2A, VII-1, III-8B Π
Μεταφορές
EN29 III-6Α, II-1B Π
Γενικά
EN30 III-8A Μ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Στόχοι και Επίδοση V-0,9 Π
Πολιτικές V-0,3A Π
Οργανωτική Ευθύνη I-2B Π
Εκπαίδευση και
Ενηµέρωση II-2A, V-5Γ, V-7A Π
Παρακολούθηση και
Ανασκόπηση II-2B, VI-4A Π
Επιπλέον Πληροφορίες V-0,9 Π
∆ίκαιη µισθοδοσία
ανδρών-γυναικών V-3B Π
Απασχόληση
LA1 V-1Α Π
LA2 V-1Α M
LA3 V-6A Π
Σχέσεις εργαζοµένων & διαχείρισης
LA4 V-4 Π
LA5 - ΜA
Υγιεινή και Ασφάλεια
LA6 II-2Α Π
LA7 V-2Α, B Π
LA8 V-2, III-8E Π
LA9 V-2A, II-2A Π
Εκπαίδευση και επιµόρφωση
LA10 V-5Γ M
LA11 V-5A,B,Γ M
LA12 V-5A Π
∆ιαφοροποίηση και ίσες ευκαιρίες
LA13 V-1A, 3B, VI-1A Π
∆ίκαιη µισθοδοσία ανδρών-γυναικών
LA14 V-3Β Μ
LA15 - ΜΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Στόχοι και Επίδοση V-0,9 Π
Πολιτικές V-0,3A Π
Οργανωτική Ευθύνη I-2B Π
Εκπαίδευση και
Ενηµέρωση II-2A, V-5Γ, V-7A Π
Παρακολούθηση
και Ανασκόπηση II-2B, VI-4A Π
Επιπλέον Πληροφορίες V-0,9 Π
Αξιολόγηση
Οργανωτικών Κινδύνων ΙΙ-1Α, V-3Α, Β, VΙ-4Α Π
Αξιολόγηση Επίδρασης ΙΙ-1Α, V-3Α, Β, VΙ-4Α Π

Πρακτικές επενδύσεων & προµηθειών
HR1 VI-4A, V-0 M
HR2 VI-4A Π
HR3 VI-1B, II-2B M
Έλλειψη διακρίσεων
HR4 V-3Β Π
Ελευθερίασυνδικαλισµού
&διαπραγµατεύσεων
HR5 V-4A, VI-4A Π
Παιδική εργασία
HR6 V-3A, VI-4A Π
Εξαναγκασµένη και υποχρεωτική εργασία
HR7 V-3A,VI-4A, ΙΙ-2Α Π
Πρακτικές ασφάλειας
HR8 ΙΙ-2B, VI-4A M
Αυτόχθονες
HR9 V-3A Μ
Αξιολόγηση
HR10 - ΜΑ
∆ιόρθωση
HR11 - ΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στόχοι και Επίδοση IV-7,0 Π
Πολιτικές IV-0, II-1A Π
Οργανωτική Ευθύνη II-2A, I-2B Π
Εκπαίδευση και
Ενηµέρωση II-2B, V-7A Π
Παρακολούθηση και
Ανασκόπηση II-2B, VI-4A Π
Επιπλέον Πληροφορίες IV-0,7 Π
Κοινότητα
SO1 IV-2A,B,Γ,

ΙV-3,4,5,6, III-8A Π
SO9 - ΜΑ
SO10 - ΜΑ
∆ιαφθορά
SO2 VI-1A, B, II-2A M
SO3 II-2B, VI-4A Π
SO4 VI-1 Π
∆ηµόσια πολιτική
SO5 ΙΙ-3A Μ
SO6 VI-1Γ Π
Αντι-ανταγωνιστική συµπεριφορά
SO7 VI-2A, III-8A Π
Συµµόρφωση
SO8 III-8B, VI-2A Π
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Στόχοι και Επίδοση VI-0,8 Π
Πολιτικές VI-0, II-1A Π
Οργανωτική Ευθύνη I-2B Π
Εκπαίδευση και
Ενηµέρωση VI-5A, V-7A, II-2A Π
Παρακολούθηση και
Ανασκόπηση II-2B, VI-4A Π
Επιπλέον Πληροφορίες VI-0,8 Π

Υγιεινή και Ασφάλεια πελατών
PR1 III-3ΣT, ΙΙΙ-8A-∆,VI-4Γ Π
PR2 VI-3A,B Π
Σήµανση
PR3 VI-2A, 4Γ Π
PR4 VI-2A,3Α Π
PR5 VI-6A, B Π
Επικοινωνία Marketing
PR6 VI-3A Π
PR7 VI-3A, B Π
Απόρρητο πελατών
PR8 VI-7A, VI-2A Π
Συµµόρφωση
PR9 VII-1 Π
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
IO1 IV-3A Π
IO2 IV-6A Π
IO3 III-8, V-2Γ Π
Έλλειψη διακρίσεων
IO4 VI-4Γ Π
IO5 III-8A, B Π
IO6 VI-4Γ Π
IO7 III-9A M
IO8 III-9A Π
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ψηφιακό Χάσµα
PA1 IV-6A Π
PA2 IV-2A, ΙΙΙ-8Α Π
PA3 VI-6Γ Π
PA4 IV-6A, VI-6A Π
PA5 VI-3B, IV-2A M
PA6 IV-1Γ, 3Α, 3Β Π
Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Περιεχοµένου
PA7 VI-3Γ Π
Σχέσεις µε Πελάτες
PA8 III-8, VI-5A Π
PA9 III-8Α, VI-5A Π
PA10 VI-3Β Π
PA11 VI-3Β, 5 Π
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
TA1 - MΑ
TA2 I-1A, ΙV-1A M
TA3 IV-1A, 3A, 6A M
TA4 ΙV-6Α M
TA5 - MΑ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αρχή Περίληψη Ενότητα Κάλυψη

Συµµετοχικότητα (Inclusivity) Αναγνώριση και διάλογος µε τους Κοινωνικούς Εταίρους
για την πλήρη κατανόηση των σηµαντικών θεµάτων. II-4 Π

Ουσιαστικότητα (Materiality) Καθορισµός θεµάτων που είναι σηµαντικά για την εταιρεία
και τους Κοινωνικούς Εταίρους. II-1,2 Π

Ανταπόκριση (Responsiveness) Ανταπόκριση στα σηµαντικά θέµατα και διαφάνεια σχετικά
µε την επίδοσή µας. II-5, III-11, IV-7, V-9, VI-8 Π

∆. Πίνακας Αρχών AccountAbility Principles Standard (AA1000 APS)

Πτυχή Ενότητα Κάλυψη

1. Scope II-1A Π
2. Definitions II-1A Π
3. Understanding Social Responsibility II-1A,B Π
4. Principles of Social Responsibility II-1A,B Π
5. Recognising Social Responsibility & Engaging Stakeholders II-4 Π
6. Guidance on Social Responsibility Core Subjects
a. Organizational Governance II-2 Π
b. Human Rights IV, V Π
c. Labor practices V Π
d. Environment III Π
e. Fair operating practices IV-2 Π
f. Consumer issues VI-3,5,6 Π
g. Community involvement and development II-4, IV Π
7. Guidance on Integrating SR throughout the Organization
a. Enhancing Credibility II-2 Π
b. Communication VI-3,5,6 Π

ΑµεΑ: Άτοµα µε Αναπηρία.
Accountability: Μη κερδοσκοπικός οργανι-
σµός µε έδρα το Λονδίνο, που προωθεί τις αρχές
της εταιρικής λογοδοσίας (accountability), κυ-
ρίως, µέσω της έκδοσης των αρχών ΑΑ1000.
Εuropean Foundation for Quality Manage-
ment (ΕFQM): Μη κερδοσκοπικός οργανισµός
µε έδρα τις Βρυξέλλες, που προωθεί την Επι-
χειρηµατική 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, δηµό-
σιους φορείς, πανεπιστήµια κτλ.
Βιοποικιλότητα: Η ποικιλία των ζωντανών ορ-
γανισµών και η έκταση της γενετικής τους σύν-
θεσης.
Βιώσιµη Ανάπτυξη (Sustainability): Η έν-
νοια 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 προτύπων,
όπως είναι το ISO 9001.
∆ίκτυο Κορµού: Το κύριο τµήµα του δικτύου
µιας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, που αποτε-
λείται από τα κέντρα µεταγωγής και εγκατα-
στάσεις 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 Εται-
ρική Υπευθυνότητα: Η εθελοντική δέσµευση
των επιχειρήσεων να συµπεριλάβουν στις εται-
ρικές πρακτικές τους οικονοµικά, κοινωνικά και
περιβαλλοντικά κριτήρια και ενέργειες, που
είναι πάνω και πέρα από τις νοµοθετικές απαι-
τήσεις και σχετίζονται µε όλους όσους επηρεά-
ζονται από τις δραστηριότητές τους, δηλαδή
τους κοινωνικούς εταίρους.

International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP): O διεθνής
φορέας καθορισµού του ασφαλούς επιπέδου
µη ιονίζουσας ακτινοβολίας.
Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ι-
καιωµάτων του ΟΗΕ: Ψηφίστηκε από τη Γε-
νική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1948 και ορίζει τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και θεµελιώδεις ελευ-
θερίες (ww.un.org/overview/rights.html).
Πελάτες/Συνδροµητές: Οι τελικοί χρήστες
προϊόντων και υπηρεσιών της COSMOTE.
Στερεά απόβλητα: Παραπροϊόν οικιακής ή βιο-
µηχανικής δραστηριότητας παρασκευής προ-
ϊόντων.
Σταθµός Βάσης (Σ/Β): Τεχνικές κατασκευές
που χρησιµοποιούνται για την λειτουργία του
∆ικτύου Κινητής Τηλεφωνίας, µεταφέροντας τα
ραδιοκύµατα µεταξύ δύο κινητών (βλέπε ενό-
τητα I-3B).
Χλωροφθοράνθρακες (CFCs): Οµάδα αερίων
που επηρεάζουν αρνητικά τη στοιβάδα του
όζοντος της ατµόσφαιρας και χρησιµοποιούν-
ται στα συστήµατα ψύξης και κατάσβεσης.

Ε. Πίνακας ISO26000 (International Standard)

3. Γλωσσάριο
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4. Εξωτερικός Έλεγχος
Α. ∆ήλωση Επιθεώρησης

Έκθεση ανεξάρτητης διασφάλισης

Έκθεση ανεξάρτητης διασφάλισης από την Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. (‘Deloitte’) προς τη διοίκηση της COS-
MOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (‘COSMΟΤΕ’) επί του Απολογισµού Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010 (‘ΕΥ’) για το έτος που
έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010.

Περιορισµοί επισκόπησης
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυµφωνίας στη µετάφραση µεταξύ της Αγγλικής και Ελληνικής έκδοσης του Απολογισµού Εται-
ρικής Υπευθυνότητας, θα υπερισχύει η Αγγλική έκδοση όσον αφορά τα συµπεράσµατά µας.

Το εύρος του έργου µας περιορίστηκε στις δραστηριότητες της COSMΟΤΕ στην Ελλάδα.

Τα συµπεράσµατά µας
Στο πλαίσιο του έργου µας και µε βάση τις διαδικασίες διασφάλισης που ακολουθήσαµε συµπεραίνουµε ότι:

1. H COSMOTE εφάρµοσε τις διαδικασίες, όπως αυτές περιγράφονται στη σελίδα 75, οι οποίες συνάδουν µε τις αρχές της συµµε-
τοχικότητας, ουσιαστικότητας και ανταπόκρισης όπως αυτές προδιαγράφονται στο ΑΑ1000 Πρότυπο Αρχών AccountAbility
2008 (‘AA1000APS’) και

2. Βάσει του έργου διασφάλισης που διενεργήσαµε, δεν περιήλθε στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµ-
πέρασµα ότι οι συγκεκριµένοι δείκτες επίδοσης ΕΥ, όπως αυτοί ορίζονται παρακάτω, καθώς και η αυτοαξιολόγηση της COS-
MOTE στο επίπεδο Β+ όπως αναφέρεται στη σελίδα 7, αναφορικά µε την εφαρµογή των οδηγιών GRI για τη σύνταξη του
Απολογισµού, είναι ουσιωδώς ανακριβείς.

Οι παρατηρήσεις και οι εισηγήσεις µας
H COSMOTE προχώρησε στις ακόλουθες σηµαντικές βελτιώσεις στη διαχείριση και παρουσίαση της επίδοσής της στον τοµέα της
ΕΥ κατά τη διάρκεια του 2010:

Βελτίωσε τη διαδικασία εµπλοκής της µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, πραγµατοποιώντας συνάντηση της οµάδας ΕΥ µε τους εκ-
προσώπους των τµηµάτων της COSMOTE, προκειµένου να εξεταστεί εκ νέου η αναγνώριση των ενδιαφερόµενων µερών και
να εντοπιστούν τα σηµαντικά θέµατα ΕΥ που τους απασχολούν.

Προχώρησε στην αξιολόγηση των προµηθευτών της βάσει ενός συστήµατος αξιολόγησης το οποίο περιλαµβάνει κριτήρια ΕΥ.

Εντατικοποίησε τη συνεργασία µεταξύ του τµήµατος ΕΥ και των αρµοδίων στελεχών για τη διαχείριση σηµαντικών θεµάτων ΕΥ.

Προκειµένου η COSMOTΕ να βελτιώσει στο µέλλον τη διαχείριση και τον απολογισµό για θέµατα ΕΥ σύµφωνα µε το πρότυπο
AA1000APS προτείνουµε τα ακόλουθα:

Συµµετοχικότητα:
Η επέκταση του πεδίου του Απολογισµού ΕΥ στις δραστηριότητες της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. θα παρείχε µια περισσότερο ολοκλη-
ρωµένη εικόνα των ουσιαστικών θεµάτων ΕΥ της COSMOTE και των θυγατρικών της.

Ουσιαστικότητα:
Στον Απολογισµό παρουσιάζονται τα θέµατα ΕΥ που αφορούν το έτος 2010. Με στόχο την πληρέστερη και πιο έγκαιρη ενηµέ-
ρωση των ενδιαφερόµενων µερών, προτείνουµε την παρουσίαση σηµαντικών γεγονότων και δράσεων ΕΥ που λαµβάνουν
χώρα και µετά τη λήξη της περιόδου στην οποία αναφέρεται ο Απολογισµός ΕΥ.

Ανταπόκριση:
Ο Απολογισµός ΕΥ περιέχει µια σειρά από βραχυπρόθεσµους στόχους για κάθε πυλώνα δράσης ΕΥ. Ο καθορισµός µακροπρό-
θεσµων στόχων ΕΥ καθώς και στόχων ΕΥ που να καλύπτουν όλα τα τµήµατα που διαχειρίζονται σηµαντικά θέµατα ΕΥ, θα βοη-
θούσε την COSMOTE να βελτιώσει την επίδοσή της στην ΕΥ.

Προτείνεται η ενσωµάτωση της διαδικασίας για τη σύνταξη και την έκδοση του Απολογισµού ΕΥ, στο σύνολο των επίσηµων
εταιρικών πολιτικών και διαδικασιών που ακολουθεί η COSMOTE.

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις και εισηγήσεις µας έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη διαµόρφωση των συµπερασµάτων µας επί του Απο-
λογισµού ΕΥ, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα έκθεση.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εύρος εργασίας και τα πρότυπα διασφάλισης που χρησιµοποιήσαµε
Η ∆ιεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων της COSMOTE µας ανέθεσε την:

1.Παροχή περιορισµένης διασφάλισης Τύπου 1, σύµφωνα µε το AA1000 Πρότυπο ∆ιασφάλισης 2008 (‘AA1000AS’):
Συµµετοχικότητα - πως αναγνώρισαν και επικοινώνησαν µε τα ενδιαφερόµενα µέρη προκειµένου να κατανοήσουν τα θέµατα ΕΥ,
Ουσιαστικότητα - πως αξιολόγησαν τη σηµαντικότητα κάθε θέµατος ΕΥ,
Ανταπόκριση - πως ανταποκρίθηκαν στα θέµατα των ενδιαφεροµένων µερών και πως αυτό αντικατοπτρίζεται στον Απολογισµό ΕΥ.

2.Παροχή περιορισµένης διασφάλισης στους παρακάτω επιλεγµένους δείκτες επίδοσης:
Συνολικός αριθµός εργατικών ατυχηµάτων και ηµέρες απουσίας από την εργασία, σελίδα 52
Συνολικός αριθµός εκπαιδευοµένων σε θέµατα ασφαλούς εργασίας των αναρριχητών / εναερητών, σελίδα 52
Ποσοστό των αποχωρήσεων εργαζοµένων, σελίδα 50
Ποσοστό γυναικών της COSMOTE σε ανώτερες θέσεις που αναφέρονται στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, σελίδα 53
Ποσότητα ανακυκλωµένων λιπαντικών (λίτρα), σελίδα 31
Ποσότητα ανακυκλωµένων συσσωρευτών σταθµών βάσεως (τόνοι), σελίδα 31
Ποσότητα ανακυκλωµένων υλικών συσκευασίας (χαρτόνια και πλαστικό) και ποσότητα µη ανακυκλώσιµων υλικών προς
απόρριψη (τόνοι), σελίδα 29
Κατανάλωση ρεύµατος από το δίκτυο κορµού, τους Σ/Β, τα γραφεία και τα καταστήµατα (GWh), σελίδα 26,27
Ποσότητα ανακυκλωµένων κινητών τηλεφώνων, µπαταριών και αξεσουάρ (κιλά), σελίδα 30
Αριθµός µετρήσεων Η/Μ ακτινοβολίας από το εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό της COSMOTE και από ανεξάρτητους φο-
ρείς, σελίδα 35
Ποσοστό πελατών που δηλώνουν απόλυτα ικανοποιηµένοι από την COSMOTE, σελίδα 69
Αποτελέσµατα της έρευνας Εταιρικής Υπευθυνότητας σχετικά µε την κοινωνική ευαισθησία, σελίδα 21
Παράπονα συνδροµητών και ποσοστό παραπόνων που διαχειρίζονται σε δύο εργάσιµες ηµέρες, σελίδα 69
Αριθµός εκπαιδεύσεων εργαζοµένων, σελίδα 55
Αριθµός προµηθευτών που αξιολογήθηκαν σε σχέση µε τον ετήσιο όγκο προµηθειών σε ευρώ, σελίδα 66

3.Παροχή διασφάλισης για την αυτοαξιολόγηση στο GRI
∆ιασφάλιση ότι η αυτοαξιολόγηση της COSMOTE στο επίπεδο Β+ όπως αναφέρεται στη σελίδα 7, αναφορικά µε την εφαρµογή των
οδηγιών του GRI για τη σύνταξη του απολογισµού δεν είναι ουσιωδώς ανακριβής.
Παρείχαµε περιορισµένη (δηλ. µέτρια) διασφάλιση Τύπου 1 σύµφωνα µε το AA1000AS. Ένα έργο Τύπου 1 απαιτεί να αναφέρουµε
στην έκθεσή µας τον τρόπο και το βαθµό της τήρησης του AA1000APS. Προκειµένου να επιτύχουµε διασφάλιση µέτριου επιπέ-
δου, χρησιµοποιήσαµε τα κριτήρια στο AA1000AS για να αξιολογήσουµε την τήρηση του AA1000AΡS σε συνδυασµό µε τη βασι-
σµένη σε αποδεικτικά στοιχεία και ελεγχόµενη ποιοτικώς προσέγγιση που τηρείται στην επαγγελµατική και ανεξάρτητη διασφάλιση.
Παρείχαµε περιορισµένη διασφάλιση σε επιλεγµένους σηµαντικούς δείκτες επίδοσης, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Εργασιών
∆ιασφάλισης 3000 (ISAE 3000). Για να εξασφαλίσουµε την περιορισµένη διασφάλιση, το ISAE 3000 προϋποθέτει την επισκόπηση
των διαδικασιών, των συστηµάτων και των δεξιοτήτων που χρησιµοποιούνται για τη σύνταξη των περιοχών για τις οποίες παρέ-
χουµε περιορισµένη διασφάλιση. Η προσέγγιση αυτή είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε να δίνει παροµοίου επιπέδου διασφάλιση µε
αυτή που δίδεται στις επισκοπήσεις των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. ∆εν περιλαµβάνει λεπτοµερή έλεγχο των στοι-
χείων ή της λειτουργικής αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών και των δικλείδων ασφαλείας.

Οι κυριότερες διαδικασίες διασφάλισης
Προκειµένου να καταλήξουµε στα συµπεράσµατά µας, ακολουθήσαµε τις παρακάτω διαδικασίες:

Αναλύσαµε κι ελέγξαµε δειγµατοληπτικά τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την αναγνώριση και επικοινωνία µε τα ενδιαφε-
ρόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένης της επισκόπησης δείγµατος των συναντήσεων και των αποτελεσµάτων που προέκυψαν
από αυτές.

Επισκοπήσαµε τις διαδικασίες που ακολούθησε η COSMOTE για να εντοπίσει και να καθορίσει σηµαντικά θέµατα προκειµένου
να συµπεριληφθούν στον Απολογισµό ΕΥ. Η επισκόπησή µας περιελάµβανε και τα θέµατα που κάλυψαν τα Μέσα Μαζικής Ενη-
µέρωσης σε σχέση µε την COSMΟΤΕ αλλά και Απολογισµούς ΕΥ άλλων εταιρειών τηλεπικοινωνιών για το έτος 2010, προκει-
µένου να αξιολογήσουµε τα ουσιώδη θέµατα που εντοπίστηκαν από την COSMΟΤΕ.

Πραγµατοποιήσαµε συνεντεύξεις µε επιλεγµένα στελέχη της COSMΟΤΕ που έχουν τη λειτουργική ευθύνη για θέµατα ΕΥ, συµ-
περιλαµβανοµένης και της οµάδας ΕΥ της COSMΟΤΕ, ώστε να κατανοήσουµε τις διοικητικές δοµές διαχείρισης θεµάτων ΕΥ, την
εµπλοκή µε τα ενδιαφερόµενα µέρη σε θέµατα ΕΥ, καθώς και την υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών και των δρά-
σεων ΕΥ, κατά την διάρκεια του έτους 2010.
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Αναλύσαµε κι επισκοπήσαµε δειγµατοληπτικά τις βασικές δοµές, συστήµατα, διαδικασίες και ελέγχους που σχετίζονται µε τη
συλλογή των στοιχείων, τη συγκέντρωση, επαλήθευση και παρουσίαση των επιλεγµένων δεικτών επίδοσης ΕΥ.

Επισκοπήσαµε τις πληροφορίες και επεξηγήσεις που υποστηρίζουν τις ουσιώδεις δηλώσεις και ισχυρισµούς της COSMΟΤΕ οι
οποίες περιέχονται στον Απολογισµό σχετικά µε τις επιδόσεις στην ΕΥ το 2010.

Επισκοπήσαµε την προσέγγιση της COSMΟΤΕ για τη διασφάλιση της εφαρµογής των οδηγιών του GRI και εξετάσαµε το κατά
πόσον ο πίνακας συµµόρφωσης του GRI που παρουσιάζεται στις σελίδες 72-74 περιλαµβάνει τους σχετικούς δείκτες, και

Επισκοπήσαµε το περιεχόµενο του Απολογισµού ΕΥ σε σχέση µε τα ευρήµατα από τις προαναφερθείσες διαδικασίες και ειση-
γηθήκαµε βελτιώσεις / προσθήκες στον Απολογισµό, όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Η ανεξαρτησία και οι δεξιότητές µας στην παροχή διασφάλισης στην COSMΟΤΕ

Τηρήσαµε τους κανόνες και τις πολιτικές ανεξαρτησίας της Deloitte που συνάδουν και σε µερικές περιπτώσεις υπερβαίνουν τις
απαιτήσεις του Κώδικα ∆εοντολογίας της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants Code of
Ethics for Professional Accountants) στον ρόλο τους ως ανεξάρτητοι ελεγκτές. Ειδικότερα, οι κανόνες αυτοί δεν επιτρέπουν
την ανάληψη οικονοµικών, εµπορικών θέσεων ή θέσεων εταιρικής διακυβέρνησης και ιδιοκτησίας οι οποίες ενδεχοµένως θα
µπορούσαν να επηρεάσουν ή θα µπορούσαν να θεωρηθούν ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία και την αµεροληψία µας, ενώ απο-
τρέπουν και την εµπλοκή µας στην προετοιµασία του Απολογισµού. ∆ιαβεβαιώσαµε τη ∆ιοίκηση της COSMΟΤΕ ότι έχουµε δια-
τηρήσει την ανεξαρτησία και αντικειµενικότητά µας κατά την διάρκεια του 2010 και, ειδικότερα, ότι δεν υπήρξαν γεγονότα και
δεν παρασχέθηκαν «ελεγχόµενες» υπηρεσίες οι οποίες θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία και την αντικειµενικό-
τητά µας.

Η οµάδα µας αποτελείτο από ένα συνδυασµό εγκεκριµένων Λογιστών, εξειδικευµένων στη παροχή υπηρεσιών ελέγχων και δια-
σφάλισης, καθώς και από επαγγελµατίες µε γνώση σε θέµατα περιβαλλοντικά, εταιρικής υπευθυνότητας και επικοινωνίας µε
τα ενδιαφερόµενα µέρη, µε εµπειρία σε υπηρεσίες διασφάλισης απολογισµών εταιρικής υπευθυνότητας.

Ρόλοι και αρµοδιότητες
Η ∆ιεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων της COSMOTE, σε συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις που εµπλέκονται σε θέµατα ΕΥ, είναι αρµόδια
για την ανάπτυξη, σύνταξη και έκδοση του ετήσιου Απολογισµού ΕΥ, ο οποίος απευθύνεται στα ενδιαφερόµενα µέρη όπως αυτά
ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ-4 «Κοινωνικοί Εταίροι». Επίσης, είναι αρµόδια για τη διαδικασία καθορισµού των στόχων ΕΥ και για τη
δηµιουργία και διατήρηση του κατάλληλου συστήµατος διαχείρισης επιδόσεων καθώς και συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου,
από τα οποία προέρχονται τα δεδοµένα του Απολογισµού.

∆ική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε ανεξάρτητα συµπεράσµατα σχετικά µε τα σηµαντικά θέµατα για τη COSMOTE, όπως ορί-
ζεται παραπάνω στο εύρος εργασίας και σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση έργου. Το έργο µας διενεργήθηκε έτσι ώστε να µπο-
ρούµε να εκθέσουµε στην COSMOTE εκείνα τα θέµατα που απαιτούνται να αναφερθούν στην παρούσα έκθεση και για κανένα άλλο
σκοπό. Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη προς οποιονδήποτε άλλο
µέρος εκτός της COSMOTE αναφορικά µε τη συγκεκριµένη εργασία µας, την παρούσα έκθεση, ή τα συµπεράσµατά µας.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011
Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύµβουλοι Επιχειρήσεων
Πάρις Ευθυµιάδης
Εταίρος
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Β. ∆ήλωση GRI
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5. Έντυπο Αξιολόγησης

Σας προσκαλούµε να συµβάλετε στη βελτίωση του Απολογισµού Εταιρικής Υπευθυνότητας της COSMOTE, συµπληρώνοντας το
ερωτηµατολόγιο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην διεύθυνση www.cosmote.gr
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Σηµειώσεις
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Σηµειώσεις



Επιµέλεια κειµένων και στοιχείων: STREAM Management / www.stream-eu.com
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