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Την πάγια δέσμευσή 
της στις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης 
αποτυπώνει ο Απο-
λογισμός Εταιρικής 
Υπευθυνότητας 2011 
της Cosmote. 

Με τους Απολογισμούς Εταιρικής Υπευθυνότητας 
η Cosmote επιχειρεί να αποτυπώσει τη συνε-
χή δέσμευσή της να συνεισφέρει στην αειφόρο 
ανάπτυξη, να συνεργάζεται με τους κοινωνικούς 
εταίρους και να λαμβάνει υπόψη οικονομικούς, 
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στόχος της είναι 
με τα έντυπα αυτά να ενημερώσει τους κοινωνι-
κούς συμμετόχους, αλλά και να εμπνεύσει όλους 
για περισσότερη δράση και συμμετοχή όλων μας.

Ο Απολογισμός του 2011
Ο Απολογισμός του 2011 αναφέρεται στην περίοδο 
1/1/2011-31/12/2011 και προκειμένου να διευκο-
λυνθεί η αξιολόγηση του περιεχομένου, ακολου-
θεί τις βασικές αρχές, κατευθύνσεις και οδηγίες 
«Sustainability Reporting Guidelines» (έκδοση 
G3.1,β 2011) του Global Reporting Initiative (GRΙ). 
Επίσης, έχουν χρησιμοποιηθεί: το Global Compact 
των Ηνωμένων Εθνών (για τις αρχές του Απολο-
γισμού), το πλαίσιο ΑΑ1000-Assurance Standard 
του AccountAbility (για το περιεχόμενο του Απο-
λογισμού) και RADAR Card του ΕFQM (για την πα-
ρουσίαση στοιχείων του Απολογισμού). Θα πρέπει, 
μάλιστα, να σημειωθεί πως ο Απολογισμός  για τρί-
τη συνεχή χρονιά έχει λάβει διασφάλιση και πιστο-
ποίηση από ανεξάρτητο φορέα, τόσο για το επίπεδο 
εφαρμογής του Global Reporting Initiative (GRI) 
στο επίπεδο Β+, όσο και για το Πρότυπο Αρχών 
Υπευθυνότητας AA 1000 (AA 1000 Accountability 
Principles Standard).
Άλλωστε, στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης 
του Απολογισμού της, η εταιρεία έδωσε ιδιαίτερη 
έμφαση: στην παρουσίαση περισσότερων και πλη-
ρέστερων ποσοτικών αποτελεσμάτων στον Απο-
λογισμό, στη χρήση διεθνών οδηγιών Εταιρικής 
Υπευθυνότητας, στην ανταπόκριση σε ερωτήματα 
που τέθηκαν από τους Κοινωνικούς Εταίρους κατά 
το 2011, στην ισορροπημένη παρουσίαση όλων 
των τομέων Εταιρικής Υπευθυνότητας και στον 
εξωτερικό έλεγχο και επιβεβαίωση από ανεξάρ-
τητο φορέα.

Τα σημαντικά αποτελέσματα 
Στον Απολογισμό σημειώνεται πως, παρά τη δύ-
σκολη οικονομική συγκυρία, το 2011 η επένδυση 
της Cosmote σε προγράμματα Εταιρικής Υπευθυ-
νότητας αυξήθηκε και ξεπέρασε τα 6 εκατ. ευρώ 
ενώ συνεχίστηκε ακόμη πιο εντατικά η υποστήριξη 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Ειδική αναφο-
ρά γίνεται στην ενδυνάμωση του προγράμματος 
«Πλοήγηση στον Κόσμο», στο πλαίσιο του οποίου  
3.000 μαθητές σε σχολεία απομακρυσμένων περι-
οχών της νησιωτικής Ελλάδας απέκτησαν δωρε-
άν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ υπογραμμίζεται 
πως για έκτη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε 
εκπαίδευση άνω του 50% των εργαζομένων, 
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Επιπρόσθετα, θα 
πρέπει να σταθούμε στην αποτροπή εκπομπής 
3.700 τόνων διοξειδίου του άνθρακα μέσω της 
εφαρμογής στοχευμένων προγραμμάτων, καθώς 
και στην προώθηση για ανακύκλωση 41,8 τόνων 
χαρτιού (περισσότερο από 50% του χαρτιού που 
αγοράστηκε για χρήση). Επίσης ιδιαίτερη σημασία 
έχει η συνέχιση λειτουργίας φωτοβολταϊκών συ-
στημάτων σε 21 σταθμούς βάσης με αξιοποίηση 
της ηλιακής ενέργειας.
Επιπλέον, δεν γίνεται να μην αναφερθεί πως η 
Cosmote κάνοντας πράξη το μήνυμα «ο κόσμος 
μας, εσύ» κατόρθωσε μέσα από μια εκστρατεία 
ενημέρωσης να ενεργοποιήσει χιλιάδες συμπο-
λίτες μας να καταθέσουν τις ιδέες τους για το πώς 
μπορούν να κάνουν τον κόσμο τους καλύτερο, 
στέλνοντας μηνύματα αισιοδοξίας και κοινής 
προσπάθειας.

Οι διακρίσεις
Θα πρέπει να σημειωθεί πως το 2011 η Cosmote 
κατέκτησε μια σειρά από αξιόλογες διακρίσεις στα 
«Επιχειρηματικά Βραβεία THALES-CEO & CSR» 
καθώς και στα βραβεία «Bravo - Βραβεία Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης». Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια 
αξιολογείται από το κοινό ως «η εταιρεία κινητής 
τηλεφωνίας με τη μεγαλύτερη κοινωνική ευαι-
σθησία».

Mε στόχο έναν 
καλύτερο κόσμο
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