1 η EΚΘΕΣΗ 2009

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το μήνυμα του Προζδρου.
Οι ςφγχρονεσ εταιρείεσ, που υφίςτανται τισ επιδράςεισ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, ζχουν
ενςωματϊςει και υιοκετιςει ςτθν επιχειρθματικι τουσ δραςτθριότθτα αλλά και ςτισ επαφζσ τουσ
με τα εμπλεκόμενα με αυτοφσ μζρθ, εκελοντικζσ, υπεφκυνεσ, κοινωνικζσ και οικολογικζσ δράςεισ,
ςτοχεφοντασ ςτθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ, τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθν αειφορία
τουσ.
Δράςεισ που βαςίηονται ςτισ «10 Αρχζσ του Οικουμενικοφ Συμφϊνου» ςτουσ τομείσ των
ανκρωπίνων δικαιωμάτων, των ςυνκθκϊν εργαςίασ, του περιβάλλοντοσ και τθσ καταπολζμθςθσ
τθσ διαφκοράσ, που βαςίηονται ςτθν Οικουμενικι Διακιρυξθ των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων του
Ο.Θ.Ε και απετζλεςαν προπομπό τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ (Ε.Κ.Ε).
Ειδικά θ ζννοια τθσ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ, από μόνθ τθσ, εμπεριζχει τθν ζννοια τθσ ευκφνθσ, μια και
αςφαλίηονται μόνο τα άτομα που αιςκάνονται υπεφκυνα απζναντι του εαυτοφ τουσ, τθσ
οικογενείασ τουσ και τθσ κοινωνίασ.
Θ Comergon ζχει ενςωματϊςει ςτθν επιχειρθματικι τθσ ςτρατθγικι και κουλτοφρα όλεσ τισ αρχζσ
τθσ Ε.Κ.Ε και ζχει δεςμευτεί θ οικονομικι τθσ ανάπτυξθ να ςυμβάλλει ςτθν πρόοδο τθσ Κοινωνίασ
και του Ανκρϊπου με τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ εκελοντικϊν δράςεων που
αφοροφν τον Άνκρωπο, τθν Κοινωνία, τθν Αγορά και το Ρεριβάλλον.
Ζτςι θ 1θ Ζκκεςθ Κοινωνικοφ Απολογιςμοφ τθσ Comergon για τθν E.K.E, αποτελεί τθν καταγραφι
και επιςκόπθςθ των δράςεων του 2009 και τον προγραμματιςμό και το όραμα για το 2010 για
πράςινθ ανάπτυξθ και καινοτομία με όλθ τθν αςφαλιςτικι κοινότθτα.

Δ. Ζαφειρίου
Πρόεδροσ Δ.Σ
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1.

Σημαντικοί Σταθμοί τησ Εταιρείασ

1970 : Ζναρξθ Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ Αςφαλιςτικοφ Συμβοφλου του Δ. Ηαφειρίου.
1988: Θ Αικ. Ηαφειρίου γίνεται Αςφαλιςτικόσ Σφμβουλοσ.
1990: Ο Γ. Ηαφειρίου γίνεται Αςφαλιςτικόσ Σφμβουλοσ.
1992: Ίδρυςθ τθσ Ergobrokers /Μεςίτεσ Αςφαλίςεων
1996: Απόκτθςθ Άδειασ Μεςίτθ του Δ. Ηαφειρίου /Αρ.51773
1997: Μετονομαςία και Μετατροπι ςε Comergon Ε.Ρ.Ε Μεςίτεσ Αςφαλίςεων
1998: Μζλθ του Επαγγελματικοφ Επιμελθτιριου Ακθνϊν (Ε.Ε.Α)
Μζλθ του Συνδζςμου Ελλινων Μεςιτϊν Αςφαλίςεων (Σ.Ε.Μ.Α).
1999: Εκπροςϊπθςθ του Διεκνοφσ Δικτφου Μεςιτϊν WING
2000: Φορολογικοί Αντιπρόςωποι τθσ UNIQA GENERAL
Εκλογι του Δ. Ηαφειρίου ωσ Μζλουσ του Δ.Σ του Σ.Ε.Μ.Α και του Γ. Ηαφειρίου ωσ Μζλουσ
του Δ.Σ τθσ Wing.
2001: Απόκτθςθ Άδειασ Μεςίτου Comergon /Aρ.227848
2002: Μετατροπι τθσ Εταιρείασ ςε Comergon Α.Ε Μεςίτεσ Αςφαλίςεων
Φορολογικοί Αντιπρόςωποι τθσ UNIQA LIFE
Επανεκλογι του Δ. Ηαφειρίου ωσ Μζλουσ του Σ.Ε.Μ.Α.
Απόκτθςθ ιδιόκτθτου κτιριακοφ χϊρου ςτο Μαροφςι.
2004 : Εκλογι του Δ. Ηαφειρίου ωσ Γ.Γ του Σ.Ε.Μ.Α
2005: Εκπροςϊπθςθ του Διεκνοφσ Δικτφου Μεςιτϊν TRC
2006: Εκπροςϊπθςθ του Διεκνοφσ Δικτφου Μεςιτϊν UNISON
Μζλθ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Logistics (Ε.Ε.L)
Εκλογι του Δ. Ηαφειρίου ωσ Αντιπροζδρου του Σ.Ε.Μ.Α.
Απόκτθςθ Άδειασ Μεςίτου Γ. Ηαφειρίου/Αρ.111325.
Εκπροςϊπθςθ του Διεκνοφσ Δικτφου Μεςιτϊν WΒΝ
2008: Μζλθ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείεσ Βιομθχανιϊν Ψφχουσ (Ε.Ε.Β.Ψ)
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Αποκλειςτικοί Εκπρόςωποι τθσ Circle u/w κινδφνων Film&Events για τθν Ελλάδα ,Αίγυπτο
& Κφπρο
Ίδρυςθ τθσ Comergon Holding Ventures Ltd , Λευκωςία -Κφπροσ.
2009: Μζλθ τθσ Ρεριβαλλοντολογικισ Οργάνωςθσ Αρκτοφροσ
Φορολογικοί Αντιπρόςωποι τθσ GAN EUROCOUTRAGE
Μετονομαςία τθσ Εταιρείασ ςε Comergon Α.Ε Διαχειριςτζσ Κινδφνων -Μεςίτεσ Αςφαλίςεων
Ίδρυςθ τθσ Comergon Egypt Risk Managers. Insurance Brokers
Εκπροςϊπθςθ του Διεκνοφσ Δικτφου Μεςιτϊν EURIBRON
Υποςτιριξθ Ρρωτοβουλίασ του ΟΘΕ – Seal the Deal

Comergon Greece
Μαροφςι, Ακινα

Comergon Egypt
Κάιρο, Αίγυπτοσ

Comergon Cyprus
Λευκωςία, Κφπροσ
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2.

Οι Κώδικεσ Επιχειρηματικήσ Τιμήσ

α. Δράςεισ για την Εταιρική Διακυβζρνηςη
Θ εταιρικι διακυβζρνθςθ περιλαμβάνει και διατυπϊνει τον ςτρατθγικό ςτόχο και τισ εταιρικζσ
αξίεσ, αναλφοντασ τισ διαδικαςίεσ, τισ δομζσ και τα ςυςτιματα με τα οποία το Δ.Σ πραγματοποιεί
τουσ ςτόχουσ και τα οράματα τθσ, ςυνδεδεμζνα με τθν Ε.Κ.Ε και τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, ςε
όφελοσ όλων των ενδιαφερομζνων μερϊν.
α1. Το Οργανόγραμμα/ Θ Μετοχικι Σφνκεςθ / Το Δ.Σ.
To Οργανόγραμμα με τισ ροζσ εργαςίασ και τθν περιγραφι των κζςεων, αντικατοπτρίηει τισ αρχζσ
και τον τρόπο λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ, προκειμζνου να ανταποκρίνεται αποτελεςματικά ςτισ
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ.

Μζτοχοι τθσ εταιρείασ είναι: θ Αικ. Ηαφειρίου και Δ. Ηαφειρίου με 30% ζκαςτοσ και ο Γ.
Ηαφειρίου με 40%.
Το Δ.Σ απαρτίηεται από τουσ: Δ. Ηαφειρίου - Ρρόεδρο, Αικ. Ηαφειρίου - Αντιπρόεδρο,
Γ. Ηαφειρίου - Διευκφνοντα Σφμβουλο, Διον. Αντφπα και Ευαγ. Αγγελίδθ - Μζλθ
Σφμφωνα με το Οργανόγραμμα, θ εταιρεία απαρτίηεται από 3 Διευκφνςεισ (Property &
Engineering, Marine & Casualty, Finance ) και 4 Υποδιευκφνςεισ (Private Clients, Claims, Employee
Benefits, Auto & Fleet).
Eιδικό ρόλο ςτθν εταιρικι διακυβζρνθςθ διαδραματίηουν οι Διευκφνςεισ του Εςωτερικοφ
Ζλεγχου και του Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ ςτον οποίο υπάγεται και ο ¨Ζλεγχοσ Νομοκετικισ
Συμμόρφωςθσ.
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Ωσ Πμιλοσ απαςχολεί: 16 άτομα και 4 εξωτερικοφσ Συμβοφλουσ ςυνολικά 20 άτομα ςτθν Ελλάδα
και 4 άτομα μαηί με 2 εξωτερικοφσ Συμβοφλουσ δθλ. ςυνολικά 6 άτομα ςτθν Αίγυπτο και 1 άτομο
ςτθν Κφπρο.
α 2. Το Πραμα
To Πραμα τθσ Comergon ςυνίςταται ςτθν ποιοτικι ανάπτυξθ των
εργαςιϊν τθσ με τθν παροχι αποτελεςματικϊν, αξιόπιςτων, φερζγγυων
και ολοκλθρωμζνων καινοτόμων αςφαλιςτικϊν, ςυμβουλευτικϊν και
διαχειριςτικϊν υπθρεςιϊν, ςε περιβάλλον διαφάνειασ με όλουσ τουσ
εμπλεκόμενουσ.
α 3. Οι Στρατθγικοί Στόχοι
Οι ςτόχοι τθσ Comergon ΑΕ ςυνίςτανται :
1) Στθν ςυνεχι Ροιοτικι Ανάπτυξθ των Αςφαλιςτικϊν υπθρεςιϊν τθσ ςτισ επιχειρθματικζσ
αςφαλίςεισ του Ιδιωτικοφ και Δθμόςιου τομζα, των Διεκνϊν Λογαριαςμϊν και των Private
Clients μζςω παραδοςιακϊν αςφαλιςτικϊν και πρωτοποριακϊν καινοτόμων αςφαλίςεων,
ςφμφωνα με το πράςινο marketing, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό με τθν
ίδρυςθ υποκαταςτθμάτων ι νζων εταιρειϊν
2) Στθν υπεφκυνθ ανάπτυξθ των Συμβουλευτικϊν και Διαχειριςτικϊν υπθρεςιϊν τθσ
εκμεταλλευόμενοι τθν τεχνογνωςία, οργάνωςθ και εμπειρίεσ τθσ
3) Στθν ςυνεχι ανάπτυξθ τθσ τεχνογνωςίασ, επιμόρφωςθσ και εξειδίκευςθσ των ςτελεχϊν
τθσ, με ζμφαςθ ςτθν «δια βίου εκπαίδευςθ», με ςυνεχι βελτίωςθ των διαφλων
επικοινωνίασ και εξυπθρζτθςθσ των αςφαλιςμζνων με ςεβαςμό και αμεςότθτα.
4) Στθν διαρκι εναρμόνιςθ με το Εκνικό και Διεκνζσ αςφαλιςτικό περιβάλλον και ειδικότερα
αυτό τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
5) Στθ ςυμβολι τθσ ςτθν κεμελίωςθ και ανάπτυξθ του κεςμοφ του Μεςίτθ Αςφαλίςεων ςτθν
Ελλθνικι αγορά και ςτθ διαμόρφωςθ και ανάπτυξθ τθσ αςφαλιςτικισ ςυνείδθςθσ
επαγγελματικϊν ομάδων.
6) Στθ Συμμόρφωςθ και προςιλωςθ μασ ςτισ Αρχζσ τθσ Ε.Κ.Ε, με ζμφαςθ ςτθν
Επιχειρθματικι Θκικι και τθν Διαφάνεια με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ.
α.4 Θ Διεκνισ Ραρουςία
Θ Comergon αποτελεί ζνα, εξ Ελλάδοσ εκπορευόμενο, πολυεκνικό Πμιλο, με ίδια παρουςία ςε
Ελλάδα, Κφπρο και Αίγυπτο.
Επίςθσ είναι αποκλειςτικό μζλοσ 5 Διεκνϊν Δικτφων Μεςιτϊν που αντιπροςωπεφουν ςυνολικά
περί τοφσ 400 Μεςίτεσ, που εκπροςωποφν περιςςότερεσ από 150 χϊρεσ παγκοςμίωσ.
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Ζχοντασ τζτοια παγκόςμια εμβζλεια και εμπειρία, θ Comergon είναι ςε κζςθ αφ’ ενόσ μεν να
διαχειριςκεί όλα τα αςφαλιςτικά ςυμφζροντα των πολυεκνικϊν εταιρειϊν που ζχουν
εγκαταςτακεί ςτθν πατρίδα μασ, εφ’ ετζρου να διαμορφϊςει Global αςφαλιςτικά προγράμματα
με τα οποία να διαχειρίηεται τα αςφαλιςτικά ςυμφζροντα των Ελλινων επιχειρθματιϊν, οι οποίοι
ζχουν κυγατρικζσ εταιρείεσ ςε οποιοδιποτε χϊρα.
Ειδικότερα για τουσ Διεκνείσ Αςφαλιςτικοφσ Λογαριαςμοφσ, θ Comergon ςυντονίηει τόςο τθν
παροχι των κατάλλθλων αςφαλιςτικϊν, ςυμβουλευτικϊν και διαχειριςτικϊν υπθρεςιϊν,
λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ νομοκετικζσ και φορολογικζσ διατάξεισ κάκε χϊρασ, επιτυγχάνοντασ
οικονομία κλίματοσ, ζλεγχο και ςτατιςτικι παρακολοφκθςθ από τθν ζδρα του επιχειρθματία,
ςυντονιςμό για τον διακανονιςμό των ηθμιϊν κλπ.
Ειδικά για τθν Κφπρο και τθν Αίγυπτο, θ Comergon ζχει ιδρφςει αντίςτοιχα τισ κάτωκι εταιρείεσ:

με τισ οποίεσ διαχειρίηεται διεκνείσ και τοπικοφσ αςφαλιςτικοφσ λογαριαςμοφσ.

α.5 Εξζλιξθ Ραραγωγισ /εςόδων
Θ Εξζλιξθ του Κφκλου Εργαςιϊν και των Εςόδων, καταγράφουν τθν προοδευτικά ςτακερά
ελεγχόμενθ ποιοτικι ανάπτυξθ των εργαςιϊν και εςόδων τθσ Comergon.
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α6. Νομοκετικζσ Συμμορφϊςεισ
Θ εταιρεία ζχει ςυμμορφωκεί με όλουσ τουσ Ελλθνικοφσ Νόμουσ, Ρροεδρικά Διατάγματα,
Υπουργικζσ Αποφάςεισ και Οδθγίεσ τθσ Ε.Ε. που αφοροφν τθν Ιδιωτικι Αςφάλιςθ και τουσ
Διαμεςολαβοφντεσ.
Στισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται για τουσ Μεςίτεσ Αςφαλίςεων, κατζχοντασ τισ
απαραίτθτεσ Άδειεσ Μεςίτου .
Με τθν Αρχι Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων και Θλεκτρονικισ Επικοινωνίασ των
Αςφαλιςμζνων μασ ςυνεργαηόμενθ με Εταιρία Security για τθν προςταςία από κλοπι και
τθν Reisswolf Hellas πιςτοποιθμζνθ εταιρεία για τθν μεταφορά και τθν καταςτροφι
εγγράφων.
Στθν Αςφάλιςθ τθσ Επαγγελματικισ Ευκφνθσ, τθν οποία καλφπτεται ςτα Lloyds of London
με όριο μζχρι €2.5εκ. ανά ςυμβάν και €5εκ. ετθςίωσ.
Στθν Ριςτοποίθςθ τθσ επαγγελματικισ επάρκειασ των Υπαλλιλων.
Στθν Ρρόλθψθ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ (ξζπλυμα
βρϊμικου χριματοσ), εφαρμόηοντασ «Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν», που ζχει κατατεκεί ςτθν
ΕΡΕΙΑ (Επιτροπισ Εποπτείασ Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ).
Στουσ Προυσ και το Εφροσ Ρλθροφόρθςθσ του Υποψθφίου Αςφαλιηομζνου
Στα Δικαιϊματα Εναντίωςθσ/ Υπαναχϊρθςθσ του Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ
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β. Δράςεισ για την Εταιρική Κοινωνική Ευθφνη
Θ Ε.Κ.Ε αποτελεί τον ηωτικό κρίκο μεταξφ τθσ επιχείρθςθσ και τθσ κοινωνίασ, διαμορφϊνοντασ
κοινοφσ ςτόχουσ, ςυμβάλλοντασ ςτθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ με αποτζλεςμα τον
ςεβαςμό του περιβάλλοντοσ, τθν υποςτιριξθ των τοπικϊν κοινοτιτων και τθν δθμιουργία ενόσ
δίκαιου, αςφαλοφσ και δθμιουργικοφ εργαςιακοφ πλαιςίου.
Αναλυτικά:
β1. Οι Δράςεισ για τθν Κοινωνία
Oι δράςεισ τθσ Comergon για τθν Κοινωνία ςυνίςτανται:
# Στθν διατιρθςθ και προϊκθςθ τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ όπωσ θ χορθγία ςτθν
Ζκκεςθ του Διμου Ακθναίων «Μετακζςεισ» (2002)
# Στθν Ανάπτυξθ και ςτιριξθ του Εκελοντιςμοφ με τακτικι αιμοδοςία των υπαλλιλων,
ςυνεργατϊν και αςφαλιηομζνων.
# Στθν Οργάνωςθ Θμερίδων και Συνεδρίων και ςυμμετοχι / χορθγία ςε ανάλογεσ εκδθλϊςεισ
τρίτων, ςτισ οποίεσ ςτοχεφετε θ ανάπτυξθ τθσ αςφαλιςτικισ ςυνείδθςθσ και ενθμζρωςθσ
ςυγκεκριμζνων επαγγελματικϊν ομάδων, για τουσ κινδφνουσ που διατρζχουν και τουσ
τρόπουσ αποτελεςματικισ διαχείριςθσ τουσ.
# Στθ δθμοςίευςθ Άρκρων και Συνεντεφξεων ςτον αςφαλιςτικό-οικονομικό και επαγγελματικό
τφπο για κζματα ιδιωτικισ αςφάλιςθσ, risk management κλπ. όπωσ και ςτθν τακτικι
αποςτολι News Letters
# Στθν Υποςτιριξθ ευπακϊν ομάδων θ ατόμων, όπωσ θ χορθγία ςτουσ Ρυρόπλθκτουσ τθσ
Θλείασ (2007)
# Στθν ενίςχυςθ του ζργου μθ Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων, όπωσ θ Unicef για τθν προςταςία
παιδιϊν-κυμάτων βίασ.
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β2. Οι δράςεισ για τον Άνκρωπο & τθν Αγορά
Θ εταιρεία ζχει ςυμμορφωκεί πλιρωσ με τον Κϊδικα Δεοντολογίασ του
Σ.Ε.Μ.Α, ο οποίοσ αποτελεί τον οδθγό ςυμπεριφοράσ και δεςμεφςεων, ενϊ
ζχει διαμορφϊςει αρχζσ λειτουργίασ και διαδικαςίεσ αποτελεςματικισ
επικοινωνίασ και εποικοδομθτικισ ςυνεργαςίασ με όλουσ τουσ εμπλεκομζνουσ
με τθν αςφαλιςτικι αγορά.
Αναλυτικά οι δράςεισ τθσ Comergon για τον Άνκρωπο και τθν Αγορά ςυνίςτανται ςτα κάτωκι:
# Για τουσ Εργαηομζνουσ ςτθν εταιρεία
Εφαρμόηεται Κϊδικασ Επιχειρθςιακισ Δεοντολογίασ, Λειτουργίασ και
Συμπεριφοράσ, κακϊσ και Εςωτερικόσ κανονιςμόσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ βάςθ
του οποίου αναπτφςςεται το ομαδικό πνεφμα ςυνεργαςίασ, ενκαρρφνεται θ
εξζλιξθ με τθν πολιτικι ίςων ευκαιριϊν, παρζχεται «δια βίου» εκπαίδευςθ,
παρζχεται ευζλικτο ωράριο εργαςίασ, αναπτφςςεται πρόγραμμα εμμζςων
κινιτρων με τθν παροχι Ομαδικισ Αςφάλιςθσ για τουσ εργαηόμενουσ και τισ
οικογζνειεσ τουσ, και άλλα οφζλθ.
Ταυτόχρονα το εργαςιακό περιβάλλον και οι ςυνκικεσ εργαςίασ διαςφαλίηουν
υψθλζσ εταιρικζσ επιδόςεισ κακϊσ και τθν αςφάλεια και υγιεινι των εργαηομζνων.
# Για τθν Αγορά (φορείσ, εποπτικζσ αρχζσ, αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, προμθκευτζσ και κάκε
άλλο εμπλεκόμενο)
Διαςφαλίηεται θ αποτελεςματικι επικοινωνία με ςαφινεια, ειλικρίνεια και
διαφάνεια
Διαμορφϊνονται ςυνκικεσ υγιοφσ ανταγωνιςμοφ με ςεβαςμό ςτα προςωπικά
δεδομζνα, ενϊ
Διευκολφνεται θ ςυνεργαςία με τθν παροχι αναλυτικϊν ολοκλθρωμζνων
πλθροφοριϊν.
# Για τουσ Αςφαλιςμζνουσ
Διαςφαλίηεται θ παροχι ανταγωνιςτικϊν, ποιοτικϊν και ανταγωνιςτικϊν
Αςφαλιςτικϊν, Συμβουλευτικϊν και Διαχειριςτικϊν υπθρεςιϊν με τθν Μελζτθ
κάκε ατομικοφ θ επιχειρθματικοφ κινδφνου, τθν Ζρευνα τθσ αςφαλιςτικισ αγοράσ
για τον εντοπιςμό τθσ ανταγωνιςτικότερθσ προςφοράσ που ανταποκρίνεται ςτισ
ανάγκεσ του και τθν διαρκι παρακολοφκθςθ του κινδφνου ςτισ μεταβολζσ,
ανανεϊςεισ, αποηθμιϊςεισ κλπ.
Εφαρμόηονται ςυγκεκριμζνεσ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ με διαφάνεια για τθν
αξιολόγθςθ τόςο τθσ αξιοπιςτίασ και φερεγγυότθτασ των προτεινομζνων
αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν, όςο και των όρων αςφάλιςθσ .
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Ακολουκείται θ ζγγραφθ αξιολόγθςθ και ανάλυςθ των αναγκϊν των υποψθφίων
αςφαλιηομζνων
Τζλοσ για όλθ τθν Αγορά οι δράςεισ ςτοχεφουν ςτθν κακιζρωςθ αποτελεςματικϊν διαδικαςιϊν
Επικοινωνίασ και Εξυπθρζτθςθσ, αλλά και επιτυχοφσ πολιτικισ Διαχείριςθσ των Ραραπόνων.
Ζτςι θ Εταιρεία αναγνωρίηοντασ τθν ανάγκθ κακιερϊςεωσ διαδικαςιϊν άμεςθσ πρόςβαςθσ των
αςφαλιςμζνων με τισ υπθρεςίεσ και τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ τθσ, ζχει κακιερϊςει μζςω τθσ
«Υπθρεςίασ Εξυπθρζτθςθσ» τθν ζγγραφθ επικοινωνία (ταχυδρομικά, με fax ι θλεκτρονικά), με
τθν ςυμπλιρωςθ του εντφπου ΣΧΟΛΙΑ – ΥΡΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΡΑΑΡΟΝΑ, τθν προφορικι (τθλεφωνικά) θ
με τθ φυςικι παρουςία των αςφαλιςμζνων ςτα γραφεία τθσ, ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ άμεςθ
επίλυςθ του «προβλιματοσ» με ςυνζπεια, προκυμία και αξιοπιςτία.
β3. Για το Ρεριβάλλον
Θ Comergon για τθν μείωςθ του περιβαλλοντολογικοφ τθσ
αποτυπϊματοσ, αναπτφςςει οικολογικι ςυνείδθςθ ςε όλουσ τουσ
εργαηομζνουσ και εφαρμόηει τισ εξισ δράςεισ και πρακτικζσ
προκειμζνου να περιορίςει τθν κατανάλωςθ ενζργειασ, τισ
επιπτϊςεισ από τθν μόλυνςθ τθσ ατμόςφαιρασ και να προςτατεφςει
το περιβάλλον.
# Ρολιτικι Ανακφκλωςθσ/ Συλλογισ και Μεταφοράσ Επικινδφνων Αποβλιτων
Στισ Μπαταρίεσ (ΑΦΘΣ A.E.), Κινθτά (VODAFONE), Χαρτιοφ (REISSWOLF),
Ρλαςτικϊν με τθν τοποκζτθςθ δοχείων και κάδων ςτα γραφεία μασ και Λαμπτιρων
/ Θλεκτρικϊν Συςκευϊν (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΣΥΣΚΕΥΩΝ A.E.) και τθν Αποκομιδι τουσ
(POLYECO A.E.)
Ενθμερωτικό campaign για τθν ανακφκλωςθ λαδιοφ τθγανίςματοσ (ΑΒ
Βαςιλόπουλοσ).

ΠΟΛΥΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

# Χορθγίεσ Ρεριβαλλοντολογικϊν Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων
ΑΚΤΟΥΟΣ για τθν διαχείριςθ τθσ Άγριασ Ηωισ και του Φυςικοφ περιβάλλοντοσ.
Διάδοςθ και εντοπιςμόσ του φυτοφ Micromeria Acropolitana για τθν διατιρθςθ τθσ
χλωρίδασ ςτθν Ακρόπολθ.
# Υποςτιριξθ τθσ πρωτοβουλίασ του ΟΘΕ-Seal the Deal
Στθν ςυνάντθςθ τθσ Κοπεγχάγθσ για το clima.
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# Ενζργειεσ Ρροςταςίασ του Ρεριβάλλοντοσ
Χρθςιμοποίθςθ ανακυκλοφμενου χάρτου για εκτυπϊςεισ και οικολογικοφ μελανιοφ
για τα φωτοτυπικά μθχανιματα και προγραμματιςμό αντικατάςταςθσ των
εταιρικϊν αυτοκινιτων με υβριδικά, μθ τοξικϊν χρωμάτων - κακαριςτικϊν και
λαμπϊν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.
Ραρότρυνςθ των εργαηομζνων για ορκολογικι χριςθ νεροφ, θλεκτρικοφ και
υλικϊν ςκευαςίασ.
Τακτικόσ κακαριςμόσ των φίλτρων του air condition, χριςθ φυςικοφ φωτόσ,
εξαεριςμοφ και των κερμοςτατϊν για τθν διατιρθςθ τθσ optimum κερμοκραςίασ.
Ρροϊκθςθ
εξειδικευμζνων
αςφαλιςτικϊν
προγραμμάτων
για
τθν
Ρεριβαλλοντολογικι Ευκφνθ των Επιχειριςεων.
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3.

Στόχοι 2010

Οι Στόχοι τθσ Comergon για τo 2010, αποβλζπουν ςτθν διατιρθςθ και
ενίςχυςθ των δράςεων που αφοροφν τθν Κοινωνία, τον Άνκρωπο, τθν
Αγορά και το Ρεριβάλλον και τθν πράςινθ ανάπτυξθ.
Ακόμθ το 2010 θ εταιρεία ςτοχεφει ςτθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για
τθν κακιζρωςθ των «Ρραςίνων Αςφαλίςτρων», δθλαδι αςφαλίςτρων
με ειδικζσ εκπτωτικζσ τιμολογιςεισ για κτίρια υψθλισ περιβαλλοντολογικισ ποιότθτοσ,
«πραςίνων» επιχειριςεων, εταιρειϊν παραγωγισ Εναλλακτικϊν μορφϊν Ενζργειασ κλπ
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