ΣΥΝΕΧΙΖΩ

και αυτή τη χρονιά ένα πρόγραμμα δράσεων που αφορά το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την παιδεία

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ, ΣΒΗΝΩ ΤΑ ΦΩΤΑ
ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΠΡΙΝ ΤΥΠΩΣΩ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ, ΠΑΡΕΧΩ, ΕΝΙΣΧΥΩ
ΠΡΟΣΦΕΡΩ, ΣΤΗΡΙΖΩ
ΜΑΘΑΙΝΩ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΩ, ΣΧΕΔΙΑΖΩ
Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της χώρας
μας, καταφέραμε και το 2010 να πραγματοποιήσουμε
ένα συστηματικό έργο ανθρωπιστικής βοήθειας μέσα
από πρακτικές που προωθούν την κοινωνική συνοχή
και συμβάλλουν στην μείωση της φτώχειας.
Βρεθήκαμε δίπλα στα παιδιά δίνοντας χρώμα στα όνειρά τους και σταθήκαμε αρωγοί στο έργο εθελοντικών
οργανισμών που στηρίζουν συνανθρώπους μας. Συνεχίσαμε τις προσπάθειες μας για την προστασία του
περιβάλλοντος και συμβάλλαμε με τον δικό μας τρόπο
στην ανάπτυξη της χρηματιστηριακής παιδείας.
Οι αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ταυτίζονται με τους στόχους και ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια. Κάθε
πρωτοβουλία και ενέργεια είναι άμεσα εμπλεκόμενη στην καθημερινή μας λειτουργία προς όφελος των
μετόχων, προμηθευτών, εργαζομένων αλλά και όλου
του κοινωνικού συνόλου στο οποίο δραστηριοποιούμαστε.
Ως Μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ συμμετέχουμε ενεργά σε διάφορες δράσεις και ενέργειες του
δικτύου.

ΣΧΕΔΙΑΖΩ για το 2011
Πρωτοβουλία Athens Green 360

Στο πλαίσιο της απόφασης του Ομίλου μας να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο ‘πράσινο επιχειρείν’ και να
αναδειχθούμε, όσο αυτό είναι εφικτό, σε πρότυπο κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, γίναμε Μέλος στην περιβαλλοντική πρωτοβουλία του Athens
Green 360. Μέσα στο 2011, στοχεύουμε να ακολουθήσουμε μία πολιτική μείωσης του ανθρακικού μας
αποτυπώματος μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένου action plan.
Το Athens Green 360 είναι η πρώτη συντονισμένη
πρωτοβουλία της ελληνικής επιχειρηματικότητας για
την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και η πρώτη ελληνική συνεισφορά στην παγκόσμια προσπάθεια
ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Αποτελεί πρωτοβουλία της θυγατρικής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου,
Post Bank Green Institute, και φιλοδοξεί να συγκεντρώσει και να συντονίσει πρωτοπόρες επιχειρήσεις
που δεσμεύονται εθελοντικά να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακά τους (carbon footprint) και να αναδασώσουν την Αττική.

Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εμπλουτίζουμε το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα με μία
νέα δράση που αφορά την προσέγγιση των μαθητών
απευθείας στα σχολεία τους. Σκοπός των ενημερωτικών αυτών επισκέψεων είναι να αποκτήσουν όλο και
περισσότεροι μαθητές μία πρώτη επαφή με τον θεσμό
του χρηματιστηρίου, τις έννοιες και την ορολογία του
μέσα από μία γενική παρουσίαση και συζήτηση και να
εξοικιωθούν με την ιδέα της επένδυσης και της απόδοσης.
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χαρτί - υλικά συσκευασίας - μπαταρίες - μελάνια
εκτυπωτών – υπολογιστές - λαμπτήρες – ορυκτέλαια- στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων, την διαλογή στην πηγή και
ανακύκλωση αλλά και την σωστή διαχείριση των
απορριμμάτων από την καθημερινή λειτουργία της
εταιρείας (Παράρτημα Ζ - Πίνακας 1).

στους εργαζομένους δίνοντας έμφαση στην επιμόρφωση, την ανάδειξη των ικανοτήτων και την καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογένειας:

σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Με το
σλόγκαν «Το δικό σας άχρηστο ρούχο ή αντικείμενο μπορεί να γίνει θησαυρός για κάποιους άλλους»
συγκεντρώσαμε και φέτος διάφορα χρησιμοποιημένα αντικείμενα, ρούχα, σχολικά είδη, βιβλία,
παιχνίδια, τρόφιμα και είδη ιματισμού και τα διαθέσαμε σε ιδρύματα που φιλοξενούν και στηρίζουν
άπορα παιδιά και οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και ανθρώπους που δεν διαθέτουν ασφαλή κατοικία (Πίνακας 5).

σε μαθητές και φοιτητές την χρηματιστηριακή αγορά και τον θεσμό του χρηματιστηρίου γενικότερα
μέσα από το πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης που υλοποιείται κάθε χρόνο. Κατά τη διάρκεια
του έτους 2010 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές
επισκέψεις και παρουσιάσεις από 318 μαθητές και
508 φοιτητές.

ΣΒΗΝΩ ΤΑ ΦΩΤΑ
και τον υπολογιστή μου εξοικονομώντας καθημερινά ηλεκτρική ενέργεια. Η προσπάθεια για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας συνεχίστηκε πιο
δυναμικά με ενέργειες που περιλαμβάνουν τη μείωση κατανάλωσης των ups και των κλιματιστικών
μονάδων στο κέντρο δεδομένων του κτιρίου, καθώς επίσης και τη σταδιακή εισαγωγή σε αυτά νέου
τύπου υπολογιστικών συστημάτων με περιορισμένες απαιτήσεις λειτουργίας σε ηλεκτρική ισχύ. Επιπλέον η θερμοκρασία στους χώρους των γραφείων
έχει προσαρμοστεί κατάλληλα με σωστή αξιοποίηση των μέσων κλιματισμού ώστε να αποφεύγεται η
υπερβολική και ενεργοβόρα χρήση τους.

ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΠΡΙΝ ΤΥΠΩΣΩ
περιορίζοντας την καθημερινή χρήση και κατανάλωση χαρτιού. Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης
των υπηρεσιών εκτύπωσης του Ομίλου και την
αναβάθμιση των εκτυπωτικών μηχανημάτων του
υλοποιήθηκε πρόγραμμα αντικατάστασης μεγάλου
μέρους των εκτυπωτών της εταιρείας μας με σκοπό την αποτελεσματικότερη ποιότητα εκτύπωσης
αλλά και την χρήση φιλικών προς το περιβάλλον
(ecology approved) αναλώσιμων υλικών.

• Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης Ζωής & Υγείας
• Επίδομα παιδικού σταθμού
• Επίδομα κατασκηνώσεων και καλοκαιρινών
camps
• Επιδότηση σίτισης
(Πίνακας 2-3)
Σεμινάρια εκπαίδευσης για τον περαιτέρω εμπλουτισμό των γνώσεών τους και την αποτελεσματικότερη άσκηση των εργασιών τους (Πίνακας 4).
Μεταπτυχιακές σπουδές για την βελτίωση των
γνώσεων των στελεχών μας.

Συγκεντρώσαμε φιάλες αίματος που δόθηκαν σε
περιστατικά ανάγκης μέσα από τα προγράμματα
εθελοντικής αιμοδοσίας των εργαζομένων που
πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο μας (Πίνακας 6).

ΣΤΗΡΙΖΩ
Υποτροφίες στους πρωτοετείς φοιτητές των δημοσίων ΑΕΙ & αριστεία στα παιδιά των εργαζομένων
τα οποία αρίστευσαν κατά την αποφοίτησή τους
από το Λύκειο.
Δωροεπιταγή στα παιδιά των εργαζομένων μας για
την αγορά παιχνιδιών και δώρων στις γιορτές των
Χριστουγέννων.

ΕΝΙΣΧΥΩ
την προσπάθεια για ανάπτυξη ομαδικών δράσεων
των αθλητικών ομάδων των στελεχών του Ομίλου
μας. Καλύψαμε τα έξοδα συμμετοχής των ομάδων
μας για το 17ο αθλητικό τουρνουά Ευρωπαικών
Χρηματιστηρίων που διοργανώθηκε στην Ουγγαρία.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
για τρίτη συνεχή χρονιά στην πρωτοβουλία ‘Η Ωρα
της Γης’ σβήνοντας τα φώτα για μία ώρα πρωταγωνιστώντας άλλη μία φορά στον αγώνα ενάντια στην
κλιματική αλλαγή.

Εθελοντική αιμοδοσία

Συμβάλλαμε και αυτή την χρονιά οικονομικά στην
ενίσχυση των πρωτοβουλιών της «Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάς», ένωσης κατά της διαφθοράς για
την διασφάλιση της διαφάνειας που επιβάλλει ο
θεσμικός μας ρόλος.

οικονομικά στο έργο και τις προσπάθειες φιλανθρωπικών ιδρυμάτων πρόνοιας παιδιών και ατόμων της τρίτης ηλικίας (Πίνακας 7) και τους σκοπούς του Μαζί για το Παιδί - Special Olympics
- ΘΩΡΑΧ – THORAX Κέντρο Ερευνών Εντατικής
Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος - Πανελλήνιος Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών – 8ος Αγώνας κατά
της φτώχειας αγοράζοντας και διαθέτοντας στους
εργαζομένους μας εισιτήρια για τις φιλανθρωπικές
παραστάσεις που διοργάνωσαν.
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις ομάδες ανθρώπων που διαφέρουν και ευαισθητοποιούμενοι σε
κοινωνικά ζητήματα όπως η καλύτερη ποιότητα
ζωής ανθρώπων με νευρομυϊκές παθήσεις, συμμετείχαμε στην προσπάθεια του MDA Ελλάς συμβάλλοντας ουσιαστικά στο έργο του σωματείου και την
πραγματοποίηση των στόχων του.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΩ
με σκοπό την προώθηση της χρηματιστηριακής παιδείας, στελέχη της αγοράς -εισηγμένες εταιρίες,
χρηματιστηριακές εταιρίες, θεσμικούς επενδυτές,
τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συνταξιοδοτικά και ταμεία κοινωνικής ασφάλισης- μέσα
από μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εξετάσεων για την πιστοποίηση στελεχών της ειδικότητας του Διαπραγματευτή και Εκκαθαριστή Αξιών
και Παραγώγων και των Remote Members που
πραγματοποιεί η Υπηρεσία Εκπαίδευσης της ΕΧΑΕ.
Το 2010 έλαβαν μέρος 584 υποψήφιοι για εξετάσεις και 289 χρηματιστηριακά στελέχη εκπαιδεύτηκαν πάνω στο νέο μοντέλο εκκαθάρισης & διακανονισμού που τέθηκε σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο
του 2010 από την εταιρία ΕΤΕΚ του Ομίλου ΕΧΑΕ
(Πίνακας 7).

Χορηγίες υποτροφιών σε φοιτητές
Συμμετέχοντας για τρίτη συνεχή χρονιά στο πρόγραμμα υποτροφιών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς ο Ομιλος ΕΧΑΕ χορήγησε 2 υποτροφίες στους καλύτερους φοιτητές του τμήματος.

Πρακτική άσκηση φοιτητών
Στο πλαίσιο της δυνατότητας εργασιακής εμπειρίας
σε νέους, απασχολούμε φοιτητές μέσα από χρηματοδοτούμενα προγράμματα φορέων εκπαίδευσης.
Οι ασκούμενοι απασχολούνται στα τμήματα των
εταιρειών του Ομίλου με αντικείμενο συναφές με
αυτό των σπουδών τους. Παράλληλα, παρέχουμε
στοιχεία και πληροφορίες σε φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για τις πτυχιακές και ερευνητικές εργασίες τους σε χρηματιστηριακά θέματα.

Σύλλογος Αποφοίτων ΑΣΟΕΕ
Ανταποκριθήκαμε στο αίτημα χορηγικού προγράμματος του Συλλόγου για την κατασκευή website με
σκοπό να αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας
και ενημέρωσης και να ενισχύσει τους δεσμούς
των αποφοίτων.

