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Μήνυμα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία, 
στον Όμιλο ΟΤΕ επιδιώκουμε έναν κόσμο 
καλύτερο για όλους. Για να το πετύχουμε, 
προϋπόθεση είναι το υπεύθυνο επιχειρείν. 

Το 2016, ο Όμιλος ΟΤΕ συνέχισε τις δράσεις 
βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας τη 
θετική του επίδραση στην οικονομία, την 
κοινωνία, το περιβάλλον.

Το μέλλον της χώρας περνά μέσα από την 
ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Για να 
στηρίξουμε την οικονομία, πρέπει να έχουμε 
διασφαλίσει τη βιωσιμότητά μας. Το 2016 
ήταν μία καλή χρονιά για τον Όμιλο ΟΤΕ: 

• Επιτύχαμε σταθερές οικονομικές επιδόσεις, 
παρά τις πιέσεις του περιβάλλοντος. Τα 
έσοδα του Ομίλου το 2016, ανήλθαν σε 
περίπου 4 δισ. ευρώ. 

• Απαντώντας στις ανάγκες των 
συνδρομητών μας, διαθέσαμε προηγμένες 
υπηρεσίες για την επικοινωνία και την 
ψυχαγωγία τους, δίνοντας έμφαση στην 
ποιοτική τους εξυπηρέτηση. 

• Εδραιώσαμε τη θέση μας ως Νο1 πάροχος 
κινητών και σταθερών επικοινωνιών στην 
Ελλάδα και γίναμε ο κυρίαρχος παίκτης 
στη συνδρομητική τηλεόραση, σε επίπεδο 
συνδρομητών. 

• Παραμείναμε ο μεγαλύτερος, με διαφορά, 
επενδυτής στις τηλεπικοινωνίες. Μόνο στην 
Ελλάδα, την τελευταία εξαετία, έχουμε 
διαθέσει για την ανάπτυξη των δικτύων 
μας πάνω από 2 δισ. ευρώ και έχουμε 
δεσμευτεί για άλλα 1,5 δισ. ευρώ μέχρι το 
2020. 

Με ναυαρχίδα των έργων μας την οπτική 
ίνα, φτιάχνουμε τα δίκτυα του μέλλοντος 
και ανοίγουμε δρόμους για την ψηφιακή 
ανάπτυξη της χώρας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι 
πρώτη μας προτεραιότητα. Αξιοποιώντας 
τις νέες τεχνολογίες, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει 
αναπτύξει νέα προϊόντα και υπηρεσίες, νέα 
κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες του, 
αλλάζοντας την εμπειρία τους. Στόχος είναι, 
όλα να μπορούν να γίνονται ψηφιακά. 
Παράλληλα, έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες 
για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος 
στην Ελλάδα. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος 
για τα εκπαιδευτικά προγράμματα ανάπτυξης 
ψηφιακών δεξιοτήτων, τόσο για τους νέους, 
όσο και για τους ανθρώπους μεγαλύτερης 
ηλικίας, τα οποία έχουμε αναπτύξει. 

Αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες της 
ελληνικής κοινωνίας, στεκόμαστε δίπλα 
στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και 
τους συνανθρώπους μας που χρειάζονται 
βοήθεια. Η κοινωνική μας συνεισφορά το 
2016 αυξήθηκε σε πάνω από 3,6 εκατ. 
ευρώ, παρά τις αντίξοες συνθήκες και 
το δύσκολο περιβάλλον. Από τις δράσεις 
μας, ξεχωρίζω τη δημιουργία 3 Τμημάτων 
Επειγόντων Περιστατικών και τον εξοπλισμό 
νοσοκομειακών μονάδων για τα παιδιά, σε 
όλη την Ελλάδα. Μέσω της πρωτοβουλίας 
αυτής, πάνω από 85.000 παιδιά έχουν 
δεχτεί ιατρική φροντίδα έως σήμερα. 

Οι εργαζόμενοι είναι το πολυτιμότερό 
μας κεφάλαιο. Με έμφαση στη διάδοση 
της ψηφιακής κουλτούρας, το 2016 είχαμε 
πάνω από 10.000 συμμετοχές ανθρώπων 
μας σε εκπαιδευτικά προγράμματα, 
πολλά από αυτά μέσω e-learning. 
Παράλληλα, ενθαρρύναμε την κινητικότητα 
και την ευέλικτη εργασία. Στόχος μας 
είναι ο Όμιλος ΟΤΕ να αποτελεί πρότυπο 
εργοδότη, προσφέροντας ένα ασφαλές και 
πρόσφορο περιβάλλον για τα δημιουργικά 
μυαλά της Ελλάδας. 

Δεν χωράει αμφιβολία: χρειαζόμαστε 
ένα βιώσιμο περιβάλλον για εμάς και 
τα παιδιά μας. Ο Όμιλος ΟΤΕ περιορίζει 
συνεχώς το ενεργειακό του αποτύπωμα 
και ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής 
οικονομίας στις δραστηριότητές του. Το 
2016 καταφέραμε να ανακυκλώσουμε 
πάνω από το 90% των παραγόμενων από 
τις δραστηριότητές μας απορριμμάτων. 
Ταυτόχρονα, με στόχο την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, μειώνουμε τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη 
λειτουργία μας και βελτιώνουμε συνεχώς 
την αποδοτικότητα στη χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας, που έφτασε την περσινή χρονιά 
στο 20%. 

Οι στόχοι μας για βιώσιμη ανάπτυξη και 
υπεύθυνη λειτουργία, αποτυπώνονται στις 
πολιτικές και τους μηχανισμούς που 
έχουμε αναπτύξει για την αντιμετώπιση των 
εταιρικών κινδύνων και την επιχειρησιακή 
συνέχεια, την ασφαλή και υπεύθυνη 
χρήση της τεχνολογίας, το απόρρητο 
των δεδομένων, την ακεραιότητα των 
προμηθευτών μας και της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. 

Το 2017, συνεχίζουμε τις δράσεις μας 
βιώσιμης ανάπτυξης, στην ίδια κατεύθυνση. 
Μέσα από την τεχνολογία και την ψηφιακή 
μετάβαση, συνεχίζουμε να αλλάζουμε οι 
ίδιοι, ώστε να αλλάξουμε την χώρα και τον 
κόσμο γύρω μας. 

Μιχάλης Τσαμάζ 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
Ομίλου ΟΤΕ
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Προφίλ Απολογισμού 

O Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 
2016 του Ομίλου ΟΤΕ, αναφέρεται στις 
δραστηριότητες των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και 
COSMOTE Α.Ε. 

Πεδίο Εφαρμογής και Όρια του Απολογισμού 

Ο παρών Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 
καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 
31 Δεκεμβρίου 2016 (εκτός αν υπάρχει 
διαφορετική επισήμανση) και απευθύνεται σε 
όλες τις ομάδες ενδιαφερόμενων μερών του 
Ομίλου ΟΤΕ. 

Καλύπτει τις λειτουργίες και τη δραστηριότητα 
του OTE Α.Ε. και της COSMOTE Α.Ε. στην 
Ελλάδα. Τα κεντρικά γραφεία των δύο 
εταιρειών βρίσκονται στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη σταδιακή 
παρουσίαση περισσότερων πληροφοριών 
σχετικά με τη συνολική προσέγγιση της 
βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ, 
παρουσιάζονται κάποια στοιχεία σε επίπεδο 
Ομίλου καθώς και των κύριων θυγατρικών 
εταιρειών τηλεπικοινωνιών του Ομίλου στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Καθορισμός Περιεχομένου Απολογισμού

Το περιεχόμενο του Απολογισμού ορίζεται με 
βάση τις παρακάτω αρχές και κατευθυντήριες 
οδηγίες:

•	 Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Έκδοση 
Απολογισμών Βιωσιμότητας (Sustainability 
Reporting Guidelines) της πρωτοβουλίας 
Global Reporting Initiative, GRI G4

•	 Αρχές του Προτύπου AccountAbility AA1000 
για Συμμετοχικότητα, Ουσιαστικότητα και 
Ανταπόκριση

•	 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του 
Ο.Η.Ε.

•	 Κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα 
Βιωσιμότητας

Πίνακες για την κάλυψη των απαιτήσεων 
των παραπάνω προτύπων, παρέχονται στο 
Παράρτημα.

Επιπλέον, οι εταιρείες έλαβαν υπόψη τους:

•	 Το όραμα και τους στρατηγικούς πυλώνες 
του Ομίλου για τη βιώσιμη ανάπτυξη

•	 Τα αποτελέσματα του διαλόγου με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη 

•	 Τα σημαντικότερα θέματα βιώσιμης 
ανάπτυξης που προέκυψαν από την 
ανάλυση ουσιαστικότητας 

Συνεκτιμήθηκαν τα στατιστικά στοιχεία χρήσης 
του on-line microsite του Απολογισμού 
Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015.

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 
υπόκειται σε εξωτερική διασφάλιση, η οποία 
καλύπτει τις Αρχές του Προτύπου AA1000 
και συγκεκριμένους δείκτες επίδοσης των 
εταιρειών OTE και COSMOTE  
(βλ. Ανεξάρτητη Έκθεση Διασφάλισης). 

Δεδομένα Απολογισμού

Τα δεδομένα που περιέχονται στον 
Απολογισμό, προέρχονται από τα 
συστήματα καταγραφής του Ομίλου ΟΤΕ 
και περιλαμβάνουν ενδεικτικά: αθροιστικά 
οικονομικά δεδομένα σχετικά με το 
προσωπικό, την εξυπηρέτηση πελατών, και 
συνοπτικά δεδομένα σχετικά με ρυθμιστικά 
θέματα. Παράλληλα, περιλαμβάνουν δεδομένα 
σχετικά με το περιβάλλον, υπολογισμένα 
σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές μεθόδους 
και βάσει των στοιχείων που παρέχονται από 
τις αρμόδιες Διευθύνσεις των εταιρειών. Για 
τη συλλογή και παρουσίαση των στοιχείων, 
ακολουθήθηκαν οι ορισμοί και οι παράμετροι 
του GRI, καθώς και εσωτερικές οδηγίες. 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές 
μέτρησης και τους τρόπους υπολογισμού των 
στοιχείων, παρέχονται στον Απολογισμό.

Δεν υπάρχουν σημαντικές επαναδιατυπώσεις 
πληροφοριών που παρουσιάστηκαν σε 
προηγούμενους απολογισμούς.

Σύνταξη σε συμφωνία με τις Κατευθυντήριες 
Οδηγίες του GRI 

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016 έχει 
συνταχθεί «σε συμφωνία» (in accordance) με 
τη Βασική (core) επιλογή των Κατευθυντήριων 
Οδηγιών GRI G4. 

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη 
των απαιτήσεων των οδηγιών GRI G4 
παρουσιάζονται στα Ευρετήριο Περιεχομένου 
Δεικτών Global Reporting Initiative. 

Online παρουσίαση στοιχείων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 2016

Στο www.otegroupsustainability2016.gr,  
τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να 
ενημερωθούν εύκολα και γρήγορα , για τη 
στρατηγική και τις επιδόσεις του Ομίλου ΟΤΕ, 
σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, για το έτος 
2016. 

Σχόλια σχετικά με τον Απολογισμό

Ο Απολογισμός δημοσιεύεται εξολοκλήρου 
διαδικτυακά, σε ηλεκτρονική μορφή. Κάθε 
γνώμη, υπόδειξη και σχόλιο των αναγνωστών 
για τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, είναι 
ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά 
σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
otegroup.cr@ote.gr.

G4-3, G4-5, G4-15, G4-17, G4-18, G4-22, G4-23, G4-26, G4-28, G4-31

https://www.cosmote.gr/otegroupsustainability2016/downloads/appendix_gr.pdf
https://www.cosmote.gr/otegroupsustainability2016/downloads/appendix_gr.pdf#page=37
https://www.cosmote.gr/otegroupsustainability2016/downloads/appendix_gr.pdf#page=11
https://www.cosmote.gr/otegroupsustainability2016/downloads/appendix_gr.pdf#page=11
http://www.otegroupsustainability2016.gr
mailto:ote-cosmote.cr@ote.gr
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Σχετικά  
με τον Απολογισμό

1.1 Γενική Παρουσίαση Ομίλου

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο κορυφαίος πάροχος 
τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και ένας από τους 
πιο ισχυρούς παρόχους στην Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, προσφέροντας στους πελάτες του 
προϊόντα και υπηρεσίες άριστης ποιότητας. 

Ο Όμιλος αποτελείται από τη μητρική εταιρεία 
ΟΤΕ Α.Ε. και τις θυγατρικές της, προσφέροντας 
υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας (τηλεφωνίας, 
δεδομένων και μισθωμένων γραμμών), 
τηλεόρασης και κινητής τηλεφωνίας στην 
Ελλάδα και τη Ρουμανία, καθώς και υπηρεσίες 
κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία. Ο Όμιλος 
δραστηριοποιείται επίσης στην παροχή πρόσθετων 
υπηρεσιών, όπως διαχείριση ακινήτων, ναυτιλιακές 
επικοινωνίες και εκπαίδευση.

To 2016, στις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει 
ο Όμιλος ΟΤΕ, απασχολήθηκαν περισσότεροι 
από 21.000 εργαζόμενοι. Τα έσοδα του Ομίλου 
για το 2016, ανήλθαν σε € 3.908,1 εκατ., ενώ η 
κεφαλαιοποίηση ανήλθε στα € 4,4 δις.

Το Δ’ τρίμηνο του 2016, τα ενοποιημένα έσοδα του 
Ομίλου OTE μειώθηκαν κατά 1,0% στα € 1.027,0 
εκατ. και ανήλθαν σε € 3.908,1 εκατ. για το 2016. 
Μετά από εννέα συναπτά έτη συρρίκνωσης, τα 
ετήσια έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν ορίακά το 
2016. Στην Ελλάδα, τα συνολικά έσοδα του έτους 
σημείωσαν άνοδο 0,2% στα € 2.862,7 εκατ.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, 
εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των 
απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που 
σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας 
Αποχώρησης, τα κόστη αναδιοργάνωσης και 
μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων 
διαμορφώθηκαν σε € 712,8 εκατ. το Δ’ τρίμηνο  
του 2016, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητα 
σε σχέση με το Δ’τρίμηνο του 2015, καθώς 
οι ενέργειες ελέγχου του κόστους σε κάθε 
ελεγχόμενη γραμμή, αντιστάθμισαν το υψηλότερο 
κόστος διασύνδεσης στη Ρουμανία και στην OTE 
Globe. 

Σε επίπεδο χώρας, η προσαρμοσμένη κερδοφορία 
EBITDA σταθερής και κινητής στην Ελλάδα 
αυξήθηκε κατά 3,1% το τέταρτο τρίμηνο, με 
το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA να 
διαμορφώνεται σε 39,5% (1,7 μονάδες βάσης 
υψηλότερα από το τέταρτο τρίμηνο του 2015). 
Στη Ρουμανία και την Αλβανία, η προσαρμοσμένη 
κερδοφορία υποχώρησε κατά 13,2% και 69,1% 
αντίστοιχα.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των 
έκτακτων εξόδων) του Ομίλου μετά τα δικαιώματα 
μειοψηφίας ανήλθαν σε € 80,5 εκατ. στο Δ’ 
τρίμηνο του 2016, αυξημένα κατά 11,4% σε 
σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2015.

Το 2016, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε 
πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε € 627,0 
εκατ., αυξημένες κατά 10,1%, αντανακλώντας τις 
σημαντικές επενδύσεις του Ομίλου σε υποδομές 
και περιεχόμενο τηλεόρασης. 

Τονίζοντας την εμπιστοσύνη του στις προοπτικές 
του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προτείνει 
να αυξηθεί το μέρισμα για το 2016 σε € 0,16 ανά 
μετοχή.

Οικονομική Συνεισφορά 2016  
Ομίλου OTE

 642,4 εκατ. € Αποδοχές προσωπικού

 104,2 εκατ. € Καταβληθέντες φόροι 
εισοδήματος

 542,9 εκατ. € Έξοδα διασύνδεσης και 
περιαγωγής

 268,7 εκατ. € Κόστος εμπορευμάτων

 763,5 εκατ. € Λοιπά λειτουργικά έξοδα 
(ενοίκια, αμοιβές τρίτων, λοιποί φόροι-πλην 
του φόρου εισοδήματος- τέλη ρυθμιστικών 
αρχών κ.λπ.)

 140,0 εκατ. € Κέρδη αποδιδόμενα στους 
ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας

 4,2 εκατ. € Κοινωνική συνεισφορά

G4-6, G4-7, G4-8, G4-9, G4-17

54%

100%

100%

100%

94%

100%

100%

99,97%

100%

100%

70% 30%

Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία Αλλές Δραστηριότητες

** Εξαιρουμένων των απαλοιφών.

Κατανομή των Eσόδων 2016 *

36%  
Σταθερή 
Τηλεφωνία,  
Ελλάδα

11%  
Λοιπές 

Υπηρεσίες,  
Ελλάδα

14%  
Σταθερή 

Τηλεφωνία,  
Ρουμανία

27%  
Κινητή Τηλεφωνία,  
Ελλάδα

10%  
Κινητή Τηλεφωνία,  

Ρουμανία

2%  
Κινητή Τηλεφωνία,  
Αλβανία

Χρηματοοικονομική Επίδοση Ομίλου OTE

* Εξαιρουμένης της επίδρασης των προγραμμάτων 
εθελουσίας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης.

-3,3%
-0,4% 0,1%

Κύκλος εργασιών (εκατ. €)
Προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA* (εκατ. €)
Προσαρμοσμένο EBITDA* (%)
Ετήσια μεταβολή κύκλου εργασιών (%)

2014 2015 2016

1.421,6

3.918,4

36,3%

3.902,9 3.908,1

34,4% 33,8%

1.343,6 1.320,9
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G4-4, G4-7, G4-9, G4-DMA Οικονομική Επίδοση, G4-EC1

1.2 Ελλάδα
Η εταιρεία OTE Α.Ε. είναι η μητρική εταιρεία 
του Ομίλου ΟΤΕ και ο κύριος πάροχος 
σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Προσφέρει 
ευρυζωνικές υπηρεσίες, λύσεις ICT, υπηρεσίες 
σταθερής τηλεφωνίας, τηλεόρασης, δεδομένων 
και μισθωμένων γραμμών.  

Η COSMOTE Α.Ε, θυγατρική του ΟΤΕ, είναι 
ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος ΟΤΕ καθιέρωσε στην ελληνική αγορά 
την ενιαία εμπορική μάρκα COSMOTE για 
όλα τα προϊόντα σταθερής, κινητής, internet 
και τηλεόρασης, ώστε όλοι οι πελάτες να 
απολαμβάνουν έναν ολοκληρωμένο κόσμο 
επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, με ευκολία, 
ταχύτητα και απλότητα.  

Το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου στην 
Ελλάδα αποτελείται από 323 καταστήματα 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ και 138 καταστήματα COSMOTE. 
Αναλυτικά στοιχεία για όλα τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες του Ομίλου ΟΤΕ είναι διαθέσιμα 
στην ιστοσελίδα της COSMOTE.

H OTEGLOBE λειτουργεί ως πάροχος διεθνών 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χονδρικής. 
Προσφέρει ένα πλήρες portfolio υπηρεσιών 
μεταφορών, φωνής, κινητής τηλεφωνίας και 
εταιρικών υπηρεσιών σε άλλους διεθνείς 
παρόχους, καθώς και πολυεθνικές εταιρείες.

Η ΟΤΕ ESTATE έχει ως αντικείμενο τη 
διαχείριση, ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση 
της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου ΟΤΕ.

H OTEACADEMY παρέχει πρωτοποριακές 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες, που συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

H OTESAT_MARITEL είναι ηγέτης στην παροχή 
δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
στην ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία και ένας 

από τους γοργά αναπτυσσόμενους παρόχους 
αυτών των υπηρεσιών στην παγκόσμια 
ναυτιλιακή αγορά.

ΟΤΕ COSMOTE Άλλες δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών € 1.568,5 εκατ. € 1.121,9 εκατ. € 879,7 εκατ.

EBITDA € 627,8 εκατ. € 371,0 εκατ. € 90,2 εκατ.

Επενδυτικό πρόγραμμα CAPEX 
(συμπ. πληρωμών φάσματος) € 311,4 εκατ. € 161,7 εκατ. € 26,9 εκατ.

Εργαζόμενοι  
(31 Δεκεμβρίου) 8.524 1.957 2.557

Συνδρομητές 2.667.886 
σταθερής τηλεφωνίας

1.684.144 
ευρυζωνικών συνδέσεων

502.696 
συνδρομητικής τηλεόρασης

7.709.564 
κινητής τηλεφωνίας43,1%  

Θεσμικοί 
Επενδυτές

40,0%  
Deutsche Telekom

6,6%
Ιδιώτες Επενδυτές

10,0%
Ελληνικό Δημόσιο *

0,3%
Ίδιες Μετοχές

Μετοχική Σύνθεση OTE (31.12.2016)

* Συμπεριλαμβάνονται δικαιώματα ψήφου ύψους 4% 
που κατέχει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και 5% που κατέχει το 
ΤΑΙΠΕΔ.

Είναι σημαντικό γιατί…

Η οικονομική επίδοση των εταιρειών 
αποτελεί κύριο μέλημα της Διοίκησης και 
των μετόχων τους. Ο ΟΤΕ και η COSMOTE 
παρουσιάζουν στοιχεία για την οικονομική 
αξία που παράγεται από τη λειτουργία των 
εταιρειών, αλλά και την αξία που διανέμεται, 
ώστε να γίνει αντιληπτή η άμεση αξία που 
προστίθεται στις τοπικές κοινωνίες και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

1.568,5

565,2

1.121,9

OTE COSMOTE

604,7
308,4

86,8
1,5
1,9

234,0

668,6
79,1
49,8
88,7

1,7

* Εξαιρουμένων των αποσβέσεων, του κόστους σχετιζόμενου με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και των 
αποδοχών προσωπικού.

https://www.germanos.gr/
http://www.cosmote.gr/
http://www.oteglobe.gr/el
http://www.ote-estate.gr/
http://www.oteacademy.gr
http://www.otesat-maritel.com/


Όμιλος ΟΤΕ Βιώσιμη Ανάπτυξη Υπεύθυνη  
Επιχειρηματικότητα

Υπεύθυνη Εργασία  
και Ανάπτυξη Ψηφιακή Κοινωνία Καλύτερος Κόσμος  

για Όλους
Βιώσιμο Περιβάλλον  

για Όλους

9

Σχετικά  
με τον Απολογισμό

1.3 Ρουμανία
Η Telekom Romania διαθέτει ένα ισχυρό 
εμπορικό σήμα και προσφέρει υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
σε ένα ευρύ φάσμα πελατών που αριθμεί 
περίπου 10 εκατομμύρια συνδρομητές. Η 
Telekom Romania δραστηριοποιείται στη 
ρουμανική αγορά από το 2014 και προέρχεται 
από τη συγχώνευση των δυο κύριων 
τηλεπικοινωνιακών παρόχων της Ρουμανίας, 
της Romtelecom και της COSMOTE Ρουμανίας. 
Το 2015, η Telekom Romania εισήγαγε στην 
αγορά την υπηρεσία MagentaONE, η οποία 
περιλαμβάνει ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και Call Center, 
την αποστολή ενιαίου λογαριασμού, καθώς την 
εφαρμογή MyAccount (συμπεριλαμβανομένης 
αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά).

 Έγκριση του Συμφώνου Εταιρικής 
Υπευθυνότητας και Κοινωνικής Χάρτας του 
Ομίλου ΟΤΕ

 Δημοσίευση της πρώτης κοινής έκθεσης 
CR για τις εταιρείες της Telekom Romania 
(σταθερή και κινητή)

Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η συνδεσιμότητα και η ψηφιοποίηση αποτελούν 
τις βασικότερες αρχές της Στρατηγικής Εταιρικής 
Υπευθυνότητας της εταιρείας. Η Telekom Romania 
στοχεύει να συνδέσει τη στρατηγική ανάπτυξής της 
με τους ευρύτερους στόχους της τοπικής κοινωνίας, 
προκειμένου να επιτύχει μια ισορροπημένη 
ανάπτυξη, η οποία θα είναι αποδοτική, περιεκτική 
και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Η Στρατηγική Εταιρικής 
Υπευθυνότητας της Telekom Romania ακολουθεί τις 
ίδιες αρχές με τη στρατηγική της Deutsche Telekom 
και του Ομίλου ΟΤΕ.

Οι στόχοι της Στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας 
συνοψίζονται ως ακολούθως:

• αποδοτική λειτουργία της εταιρείας,

• υπευθυνότητα αναφορικά με τις πιθανές 
επιπτώσεις από τη λειτουργία της,

• βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας, 

• συμβολή στην βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής 
κοινωνίας.

Αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσα από 
τη σύνδεση ζωής και εργασίας, τη δυνατότητα 
επικοινωνίας για όλους και τη συμβολή σε μια 
κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, στο 
πλαίσιο εστίασης της στρατηγικής εταιρικής 
υπευθυνότητας στους αντίστοιχους πέντε πυλώνες:

• Στρατηγική και Διαχείριση

• Αγορά 

• Εργαζόμενοι

• Κοινωνία

• Περιβάλλον

Αποτελέσματα δράσεων Εταιρικής 
Υπευθυνότητας

 Διατήρηση της πιστοποίησης του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγιεινής και 
Ασφάλειας, Ασφάλειας Πληροφοριών, 
Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, 
Διαχείρισης Κινδύνων και Συμμόρφωσης

 € 433.384 επενδυτικών δαπανών 
για 351.358 δικαιούχους, μέσα από 
περισσότερες από 60 συνεργασίες 
με ΜΚΟ, εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
νοσοκομεία 

 € 300.000 έσοδα από γραμμές 
Τηλεμαραθωνίου και SMS τα οποία 
διατέθηκαν για ανθρωπιστικούς σκοπούς

 54.000 συμμετέχοντες στις 
διοργανώσεις Sport is Good και Brasov 
International Marathon 

 € 66.877 χορηγίας σε 29 φοιτητές 
μέσω του θεσμού χορηγιών Telekom 
Scholarship. Από το 2002 έχουν 
ενισχυθεί συνολικά 100 φοιτητές

 13.209 παιδιά και έφηβοι απέκτησαν 
ψηφιακές δεξιότητες 

 21 ασθενείς έλαβαν ενίσχυση  
€ 14.570 από το Ίδρυμα της Telekom 
Romania. Το 2016, από το ίδιο Ίδρυμα 
έλαβαν ενίσχυση συνολικά 268 άτομα 

 1.316 εθελοντές συμμετείχαν σε 30 
εθελοντικά προγράμματα 

 100% των εργαζομένων καλύφθηκε 
από τη συλλογική σύμβαση εργασίας 

 0 ατυχήματα εν ώρα εργασίας

 ~ 5% μείωση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το 
2015 

 > 12% μείωση των εκπομπών CO2 σε 
σχέση με το 2015

Στρατηγικές αλλαγές και αποτελέσματα
 4G κάλυψη για ποσοστό έως και 96% του 

πληθυσμού, έπειτα από συμφωνία με την 
Orange για παροχή υπηρεσιών υπηρεσίες 
περιαγωγής 4G και 4G + σε εθνικό 
επίπεδο

 6η θέση κατάταξης μεταξύ των 100 
κορυφαίων εταιρειών (Ziarul Financiar 
Gala)

 Το πρώτο πιλοτικό σχέδιο Smart City  
στη Ρουμανία υλοποιήθηκε στο 
Βουκουρέστι

 Εστίαση στην ψηφιοποίηση: εισαγωγή 
πολλών υπηρεσιών έξυπνης 
εκπαίδευσης (διαδραστικός πίνακας, 
τηλεπαρακολούθηση και ηλεκτρονικός 
κατάλογος)

 5 βραβεία Effie για τις καινοτόμες 
εκστρατείες της εταιρείας, 
συμπεριλαμβανομένου του Grand Effie, 
στο Effie Gala 2016, που αποτελεί 
τον σημαντικότερο ανταγωνισμό της 
διαφημιστικής βιομηχανίας στη Ρουμανία

 Βραβείο στην κατηγορία Smart City Project,  
για την πρωτοβουλία Smart City στο 
Βουκουρέστι (Comunicatii Mobile Gala)

Telekom Romania 
Communications

Telekom Romania Mobile 
Communications

Κύκλος εργασιών € 602,5 εκατ. € 457,1 εκατ.

EBITDA € 87,5 εκατ. € 15,6 εκατ.

Επενδυτικό πρόγραμμα CAPEX 
(συμπ. πληρωμών φάσματος) € 101,8 εκατ. € 35,0 εκατ.

Εργαζόμενοι  
(31 Δεκεμβρίου) 5.122 962

Συνδρομητές 2.150.814 
σταθερής τηλεφωνίας

1.185.797 
ευρυζωνικών συνδέσεων

1.464.283 
συνδρομητικής τηλεόρασης

5.344.638
κινητής τηλεφωνίας
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1.4 Αλβανία
Η Telekom Albania μέσω της επιχειρησιακής 
της στρατηγικής και της στρατηγικής εταιρικής 
υπευθυνότητας που ακολουθεί, στοχεύει στο 
να προσφέρει τόσο στους πελάτες της, όσο 
και στην κοινωνία. Ειδικότερα, παρέχει στους 
πελάτες της συνεχή και άριστη εξυπηρέτηση 
σύμφωνα με το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας 
«Οι στιγμές που μας συνδέουν».

Μέσα από το δίκτυό της, εκατομμύρια 
άνθρωποι χρησιμοποιούν τα πλέον πρόσφατα 
προϊόντα και τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών που περιλαμβάνουν: παροχές 
τελευταίας τεχνολογίας, πολύ γρήγορη 
περιήγηση στο δίκτυο και μεταφορά δεδομένων 
υψηλής ταχύτητας μέσω διαφόρων συσκευών, 
συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας 
«ψηφιακής» κοινωνίας.

Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας 

Η Telekom Αλβανία φιλοδοξεί να αποτελέσει 
υπόδειγμα αναφορικά με την υπεύθυνη 
διαχείριση και δεσμεύεται να ασκεί τις 
δραστηριότητές της με περιβαλλοντικά βιώσιμο 
τρόπο. Η Telekom Albania, όπως αντανακλάται 
στις καθημερινές της δραστηριότητες, ακολουθεί 
μια καλά οριοθετημένη στρατηγική εταιρικής 
υπευθυνότητας (CR) που περιλαμβάνει την 
πλήρη εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης 
Ποιότητας (ISO 9001: 2008), Υγιεινής και 
Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001: 2007) 
και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001: 
2004), ενώ παράλληλα προσπαθεί να διακριθεί 
σε τομείς όπως η επιχειρηματική αριστεία και η 
προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Η εταιρική στρατηγική της Telekom Albania 
είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις 
αντίστοιχες πολιτικές του Ομίλου ΟΤΕ και της 
Deutsche Telekom. Βασίζεται σε πυλώνες, 
όπως η δυνατότητα επικοινωνίας για όλους, 
η μείωση των εκπομπών άνθρακα (low 
carbon society), και η ισορροπία μεταξύ ζωής 
και εργασίας. Σε εθνικό επίπεδο, η Telekom 
Albania έχει υλοποιήσει μια σειρά από έργα τα 
οποία υπακούουν στους παραπάνω πυλώνες 
και παράλληλα αξιοποιούν στο έπακρο τους 
εταιρικούς, τεχνολογικούς και ανθρώπινους 
πόρους της εταιρείας.

Αποτελέσματα 

 Ετήσια διαδικασία αξιολόγησης 
εγχώριων και διεθνών προμηθευτών 
πραγματοποιήθηκε από τον Όμιλο ΟΤΕ 
και παρείχε πολύτιμες πληροφορίες 
για τη βελτίωση της διαδικασίας 
προμηθειών.

 Το 2016, οι εργαζόμενοι διέθεσαν 
εθελοντικά τον χρόνο τους προκειμένου 
να διδάξουν μικρούς ασθενείς, που 
νοσηλεύονταν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα στο Παιδικό Νοσοκομείο 
των Τιράνων, σχετικά με το πώς θα 
αποκτήσουν πρόσβαση σε ακαδημαϊκά 
μαθήματα on-line και στη συνέχεια 
πώς θα τα χρησιμοποιήσουν για να 
καλύψουν τις εκπαιδευτικές τους 
ανάγκες.

 Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της 
Telekom Albania κατέλαβε την πρώτη 
θέση στην τελευταία δοκιμή απόδοσης 
P3 για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. 

 Βραβείο “Superbrand» στην κατηγορία 
κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία, για 
την elekom Albania 

 Πάρα πολλοί συνδρομητές της Telekom 
Albania έπαιξαν το παιχνίδι “Sea 
Hero Quest” που διατίθεται από την 
Deutsche Telekom και έχει ως στόχο τη 
συμβολή στην κατανόηση της άνοιας. 
Η συγκεκριμένη επίδοση κατέταξε την 
Αλβανία στην πρώτη θέση (σε σχέση με 
τον πληθυσμό).

Αποτελέσματα δράσεων Εταιρικής 
Υπευθυνότητας 

 Διατήρηση της πιστοποίησης του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγιεινής και 
Ασφάλειας

 € 121.637 επενδύσεις σε κοινότητες, 
νοσοκομεία, εκπαιδευτικό σύστημα, 
νεολαίες κλπ 

 1 στους 10 εργαζομένους συμμετείχε σε 
εθελοντικά προγράμματα 

 ~ 9% μείωση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το 
2015.

  0 ατυχήματα εν ώρα εργασίας

Telekom Albania Mobile Communications

Κύκλος εργασιών € 77,2 εκατ.

EBITDA € 16,1 εκατ.

Επενδυτικό πρόγραμμα CAPEX  
(συμπ. πληρωμών φάσματος) € 16,2 εκατ.

Εργαζόμενοι (31 Δεκεμβρίου) 438

Συνδρομητές 1.839.273 
κινητής τηλεφωνίας
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1.5 Εταιρική Διακυβέρνηση

Ο ΟΤΕ συμμορφώνεται με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και υιοθετεί συναφείς 
διεθνείς πρακτικές και διεθνή πρότυπα. 

Ο OTE ως εταιρεία υψηλής κεφαλαιοποίησης, η 
οποία είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια των 
Αθηνών και του Λονδίνου, συμμορφώνεται 
με την ισχύουσα νομοθεσία περί εταιρικής 
διακυβέρνησης, υιοθετώντας τους κανονισμούς 
και βέλτιστες πρακτικές συμμόρφωσης στον 
τρόπο λειτουργίας του. Παράλληλα, με στόχο 
τη διαφάνεια, την αποτελεσματική διοίκηση 
και τη βέλτιστη λειτουργική απόδοση, ο ΟΤΕ 
ακολουθεί εκουσίως βέλτιστες πρακτικές, 
υπέρτερες των απαιτήσεων του νόμου. Στο 
πλαίσιο αυτό, συμμορφώνεται με τον «Ελληνικό 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για 
τις Εισηγμένες Εταιρείες». Επίσης, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, δημοσιεύει τη Δήλωση 
Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ειδικό τμήμα της 
Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων της Εταιρείας και δικαιολογεί 
τυχόν αποκλίσεις στη λειτουργία του από τις 
αρχές του ΕΚΕΔ (αρχή της «συμμόρφωσης ή 
εξήγησης»). 

Όλες οι σχετικές υποχρεώσεις και πρακτικές, 
ενσωματώνονται στο Καταστατικό της 
Εταιρείας, τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας, τον Κώδικα Δεοντολογίας Ομίλου 
ΟΤΕ και σε άλλους Κανονισμούς και Πολιτικές 
που έχουν υιοθετηθεί και διέπουν τη λειτουργία 
του ΟΤΕ.

Περαιτέρω, διαθέτει τους απαραίτητους 
μηχανισμούς για την επικαιροποίηση ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα των ανωτέρω Κανονισμών 
και Πολιτικών, με στόχο να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωσή του με την ισχύουσα νομοθεσία 
και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Οι θεμελιώδεις αρχές του συστήματος 
Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΤΕ αφορούν, 
κυρίως, στα εξής:

• Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών και της Διοίκησης 
της Εταιρείας

• Διαφάνεια και έλεγχος της Διοίκησης

• Διασφάλιση της λειτουργικής 
αποτελεσματικότητας

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην 
ιστοσελίδα «Εταιρική Διακυβέρνηση» του 
ΟΤΕ και στην ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι και η COSMOTE συνεχίζει 
να συμμορφώνεται οικειοθελώς με πρότυπα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης, παρά τη διακοπή 
διαπραγμάτευσης της μετοχής της στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών. Περισσότερες 
πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα 
«Εταιρική Διακυβέρνηση» της COSMOTE. 

Διοικητικά Συμβούλια

Τα Διοικητικά Συμβούλια (Δ.Σ.) του ΟΤΕ και της 
COSMOTE, αποτελούν τα Ανώτατα Διοικητικά 
όργανα των εταιρειών. Στόχος τους είναι να 
διαφυλάσσουν τα συμφέροντα των εταιρειών 
και να διασφαλίζουν τη λειτουργική τους 
αποτελεσματικότητα. 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ 
εκλέγει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
ορίζοντας ταυτόχρονα την ιδιότητα των 
Ανεξάρτητων - Μη Εκτελεστικών, σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας και εκλέγει 
τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, λαμβάνοντας 
υπόψη τη νομοθεσία και τις πολιτικές που έχει 
υιοθετήσει ο ΟΤΕ και αφορούν στα ανωτέρω 
θέματα.

Σχετικά με τα θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας 
των δύο εταιρειών, ο Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος ζητά από τα Διοικητικά Συμβούλια 
πληροφορίες και απόψεις των μελών τους, 
στο πλαίσιο των ετήσιων αναθεωρήσεων των 
στρατηγικών στόχων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ, στις 31 
Δεκεμβρίου 2016, αποτελείτο από 11 μέλη 
(2 εκτελεστικά και 9 μη εκτελεστικά), εκ των 
οποίων τα 2 ανεξάρτητα. Δέκα (10) από τα 
μέλη ήταν άνδρες και μία (1) γυναίκα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της COSMOTE, στις 
31 Δεκεμβρίου 2016, αποτελείτο από εννιά (9) 
μέλη. Και τα εννέα (9) μέλη ήταν άνδρες.

Οι ισχύουσες πολιτικές αξιολόγησης και 
αμοιβής των μελών του ΔΣ και των Επιτροπών 
του, αναφέρονται στην Ετήσια Οικονομική 
Έκθεση.

Επιτροπές

Η δραστηριότητα του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΟΤΕ υποστηρίζεται από:

• την Επιτροπή Ελέγχου

• την Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου 
Δυναμικού

Οι ανωτέρω Επιτροπές αποτελούνται από μη 
εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, η δραστηριότητα του Διοικητικού 
Συμβουλίου ΟΤΕ υποστηρίζεται και από 
την Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 
Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής 
Διακυβέρνησης Ομίλου ΟΤΕ.

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου 
Δυναμικού του ΟΤΕ είναι, μεταξύ άλλων, 
αρμόδια για τον καθορισμό των αρχών των 
πολιτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

G4-34

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/34896/AoI_12_6_2015_gr.pdf
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/11988/kodikasdeodologiasgr.pdf
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/11988/kodikasdeodologiasgr.pdf
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/corporate-governance
https://www.cosmote.gr/mobile/cosmoportal/page/T13_20/section/Corporate_Governance
https://www.cosmote.gr/mobile/cosmoportal/page/T13_20/section/Corporate_Governance
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/corporate-governance/board-of-directors/composition
https://www.cosmote.gr/mobile/cosmoportal/cosmote.portal?_nfpb=true&_pageLabel=T38B&catName=DS&cat=Our_management_team
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/188096377/REPORTGR.pdf/9794b441-160d-4117-81e0-7e40a84853f7
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/188096377/REPORTGR.pdf/9794b441-160d-4117-81e0-7e40a84853f7
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1.6 Επίδοση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας 2016
Παρουσιάζονται κύριοι δείκτες κοινωνικής 
και περιβαλλοντικής επίδοσης των 5 κύριων 
εταιρειών τηλεπικοινωνίας (ΟΤΕ, COSMOTE, 
Telekom Romania Communications, Telekom 
Romania Mobile Communications και Telekom 
Albania) του Ομίλου ΟΤΕ, για το 2016. 

G4-9
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G4-14, G4-26, G4-56, G4-DMA Οικονομική Επίδοση

2.1 Στρατηγική Βιώσιμης 
Ανάπτυξης

Η στρατηγική Bιώσιμης Aνάπτυξης του 
Ομίλου ΟΤΕ είναι συνδεδεμένη με την 
επιχειρηματική στρατηγική του. 

Ο Όμιλος ΟΤΕ αξιοποιεί την τεχνολογία για τη 
δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους. 
Συνδέει τους ανθρώπους προσφέροντας 
τις καλύτερες υπηρεσίες επικοινωνίας και 
ψυχαγωγίας ενώ βοηθά τις επιχειρήσεις να 
αναπτυχθούν.

Στρατηγικός στόχος του είναι να αποτελεί 
ένα σύγχρονο, δυναμικό, πελατοκεντρικό 
οργανισμό, υψηλών επιδόσεων, με ηγετική 
θέση στις αγορές που δραστηριοποιείται. Για 
την επίτευξή του, ο Όμιλος εφαρμόζει ένα 
πρόγραμμα διαρκούς βελτίωσης, με κύριους 
πυλώνες:

• Την ενίσχυση της υπεροχής του σε 
τεχνολογία και πληροφορική 

• Την άριστη εμπειρία πελάτη 

• Την καινοτομία και ανάπτυξη νέων πηγών 
εσόδων 

• Την εδραίωση της ηγετικής θέσης του στη 
σταθερή και κινητή τηλεφωνία 

• Τη βελτιστοποίηση λειτουργιών και κόστους, 

• Την αποτελεσματική διαχείριση και 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του

Ο Όμιλος επιδιώκει, παράλληλα με 
κάθε ενέργεια, να ενισχύει τη βιώσιμη 
επιχειρηματικότητά του, συμβάλλοντας στη 
στήριξη της κοινωνίας και στην προστασία 
του περιβάλλοντος. Η στρατηγική βιώσιμης 
ανάπτυξη του Ομίλου είναι αναπόσπαστο 
συστατικό της επιχειρηματικής στρατηγικής 
του και οι αρχές βιώσιμης ανάπτυξης είναι 
ενσωματωμένες στη λειτουργία του.

Το 2016, ο Όμιλος ΟΤΕ επαναπροσδιόρισε 
τις θεματικές προτεραιότητες της στρατηγικής 
βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με τις 
επιχειρηματικές προτεραιότητές του και με 
βάση τα αποτελέσματα:

• του συνεχούς διαλόγου με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη 

• αναλύσεων των διεθνών τάσεων 
και εξελίξεων σε θέματα εταιρικής 
υπευθυνότητας

• εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
βελτίωσης της προσέγγισης του Ομίλου

Επιχειρηματικό Μοντέλο

Το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου ΟΤΕ 
έχει στόχο τη δημιουργία αξίας για τους 
μετόχους του, αλλά και για τους πελάτες, την 
κοινωνία και τους εργαζόμενους. 

Ο Όμιλος επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό 
του, σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, στην 
ανάπτυξη υποδομών και νέων τεχνολογιών, 
σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο να 
προσφέρει πάντα την καλύτερη ποιότητα 
υπηρεσιών και την άριστη εμπειρία πελάτη. 

Ως αποτέλεσμα, ο Όμιλος ενισχύει 
συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
που παρέχει, προσφέρει νέες ευκαιρίες 
εργασίας, συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό 
προμηθευτών, καταβάλει φόρους στο 
κράτος και συνεισφέρει (οικονομικά και σε 
είδος) στην κοινωνία. Επιπλέον, παρέχει 
ίσες ευκαιρίες, διευκολύνει την πρόσβαση 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων στον ψηφιακό 
κόσμο και λαμβάνει μέτρα για τη μείωση 
του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. 
Ταυτόχρονα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 
του βοηθούν τους πελάτες να μειώσουν τις 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 

Η αποτελεσματική λειτουργία και η υψηλή 
ανταγωνιστικότητα του Ομίλου επιφέρουν 
θετικά οικονομικά αποτελέσματα και του 
επιτρέπουν να επενδύσει εκ νέου για τη 
δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, βραχυπρόθεσμα, 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας 
Ομίλου ΟΤΕ

H Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας του 
Ομίλου ΟΤΕ καθορίζει τη στρατηγική και 
το πλάνο δράσης Εταιρικής Υπευθυνότητας 
του ΟΤΕ και των θυγατρικών εταιρειών, 
λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τις υφιστάμενες 
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες όσο 
και τις πολιτισμικές προτεραιότητες και 
προκλήσεις.

Προσδιορίζει αρμοδιότητες, καθήκοντα, 
μορφές συνεργασίας για θέματα βιώσιμης 
ανάπτυξης, μεταξύ των εμπλεκομένων 
Διευθύνσεων της Διοίκησης του ΟΤΕ όπως 
και των θυγατρικών του.

Κοινωνική Χάρτα Ομίλου ΟΤΕ

Η Κοινωνική Χάρτα του Ομίλου ΟΤΕ, 
καθορίζει τις συνθήκες εργασίας και τα 
κοινωνικά πρότυπα, βάσει των οποίων 
αναπτύσσονται και προσφέρονται τα προϊόντα 
και οι υπηρεσίες του. Θέτει τους κανόνες, 
οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθούνται από 
όλο τον Όμιλο, σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, βιώσιμης ανάπτυξης και 
προστασίας του περιβάλλοντος, ίσων 
ευκαιριών, υγείας και ασφάλειας και 
δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αποτελεί 
έναν οδηγό συμπεριφοράς για όλους τους 
εργαζόμενους, τους επενδυτές και τους 
προμηθευτές του Ομίλου. 

Έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα, οδηγίες και 
κανόνες, το Διεθνή Χάρτη Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, τις Βασικές Συμβάσεις της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Λαμβάνει 
υπ’ όψιν τις κατευθυντήριες οδηγίες του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) , το Οικουμενικό Σύμφωνο 
των Ηνωμένων Εθνών και τις κατευθυντήριες 
αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις 
Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/12815/otegroup_socialcharter_gr.pdf
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* Στοιχεία από τις εταιρείες ΟΤΕ, COSMOTE, Telekom Romania Communications, Telekom Romania Mobile Communications και Telekom Albania.
** Στοιχεία από τις εταιρείες ΟΤΕ και COSMOTE.
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2.2 Ενδιαφερόμενα Μέρη

Ο Όμιλος OTE, αναγνωρίζει ότι τα 
ενδιαφερόμενα μέρη του έχουν άμεση 
επίδραση και επιρροή στη βιώσιμη ανάπτυξή 
του και συνδιαλέγεται με εκπροσώπους τους, 
χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Ενδεικτικά, το 2016, υλοποιήθηκαν 
περισσότερες από 20 συναντήσεις με 
εκπροσώπους Κοινωφελών Ιδρυμάτων, 
με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
και απόψεων σχετικά με τη διαχείριση 
και υλοποίηση σημαντικών κοινωνικών 
πρωτοβουλιών, αλλά και ειδικότερα θέματα 
όπως αυτό του εταιρικού εθελοντισμού. 

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των ΜΚΟ για 
την υποστήριξη προγραμμάτων για τα παιδιά 
που έχουν ανάγκη, για κρίσιμα ζητήματα 
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (πρόσφυγες), 

για την καινοτομία στην εκπαίδευση, αλλά και 
τη νεανική επιχειρηματικότητα, ο ΟΤΕ και η 
COSMOTE:

• Ενίσχυσαν τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες 
τους. Ενδεικτικά: το «Πρόγραμμα 
Υποτροφιών COSMOTE», τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο 
Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ και τις 
πρωτοβουλίες εταιρικού εθελοντισμού

• Ενδυνάμωσαν πιο πρόσφατες 
πρωτοβουλίες. Ενδεικτικά: την υποστήριξη 
του Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 
και για Παιδιά Λυκείου

• Υλοποίησαν σημαντικές ενέργειες στήριξης 
των προσφύγων

Περισσότερες πληροφορίες για την 
επικοινωνία με τα Ενδιαφερόμενα μέρη θα 
βρείτε στο Παράρτημα.

Αρχές του Προτύπου  
ΑΑ1000 AccountAbility Principles 

Standard

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εναρμονίζονται 
με τις αρχές του προτύπου ΑΑ1000 
AccountAbility Principles Standard, που 
αφορούν στη Συμμετοχικότητα (Inclusivity), 
την Ουσιαστικότητα (Materiality) και την 
Ανταπόκριση (Responsiveness).

G4-24, G4-25, G4-26

Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Αλληλεπίδραση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη 
κατά τη λειτουργία 

των εταιρειών, 
συμμετοχή τους 

στον καθορισμό των 
ουσιαστικών θεμάτων

Έρευνες για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη 
και τους παράγοντες 
διαμόρφωσης της 
κοινής γνώμης, σε 

σχέση με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη

Συστηματικός 
διάλογος και 

συνατήσεις με ΜΚΟ

Συμμετοχή σε 
εκδηλώσεις σχετικές 

με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη

Θέματα και αποτελέσματα

Διαμόρφωση:

Πολιτικής  
Εταιρικής Υπευθυνότητας 

Ομίλου ΟΤΕ

  Στρατηγικής

  Στόχων

  Προτεραιοτήτων

  Προγραμμάτων

Ενδιαφερόμενα Μέρη OTE - COSMOTE

https://www.cosmote.gr/otegroupsustainability2016/downloads/appendix_gr.pdf
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2.3 Ανάλυση Ουσιαστικότητας

Οι εταιρείες του Ομίλου προσδιορίζουν 
τα σημαντικότερα θέματα για τη βιώσιμη 
ανάπτυξή τους, μέσω της «Ανάλυσης 
ουσιαστικών θεμάτων», η οποία 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
προσέγγιση Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων 
του Ομίλου.

Το 2015, με τη συμμετοχή της Διοίκησης του 
Ομίλου ΟΤΕ (συναντήσεις με 12 Executive 
Directors) και των ενδιαφερόμενων 
μερών του (3.387 απαντήσεις μέσω online 
ερωτηματολογίου από όλες τις ομάδες 
ενδιαφερόμενων μερών) προσδιορίστηκε 
η ουσιαστικότητα των θεμάτων βιώσιμης 
ανάπτυξης, για τα προσεχή 2 έτη. 

Τα αποτελέσματα επικυρώθηκαν από 
την Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ. Όλα τα 
διαθέσιμα στοιχεία αξιολογήθηκαν, ώστε να 
χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό δράσεων και 
στρατηγικής, ενώ τα σημαντικότερα θέματα 
εντάχθηκαν στον χάρτη κινδύνων του Ομίλου.

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016, 
αναφέρεται και στα 28 θέματα, ενώ γίνεται 
ιδιαίτερη αναφορά στα 8 θέματα που 
αναγνωρίστηκαν ως πιο σημαντικά από τη 
Διοίκηση και τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

G4-18, G4-19, G4-26

1. Ψηφιακή ένταξη
2. Ασφαλής χρήση προϊόντων και υπηρεσιών
3. Ασφάλεια και απόρρητο δεδομένων
4. Επικοινωνία marketing
5. Δυνατότητες των προϊόντων και υπηρεσιών 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) για βιώσιμη ανάπτυξη

6. Ποιότητα και σήμανση προϊόντων και 
υπηρεσιών

7. Απόρρητο και ελευθερία της έκφρασης
8. Απασχόληση
9. Υγεία, ασφάλεια και ποιότητα ζωής 

εργαζομένων

10. Κατάρτιση και εκπαίδευση
11. Υπεύθυνες εργασιακές πρακτικές
12. Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα
13. Διάλογος με ενδιαφερόμενα μέρη
14. Εφοδιαστική αλυσίδα (προμηθευτές)
15. Πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στα 

προϊόντα
16. Διακυβέρνηση και διοίκηση
17. Υπεύθυνος ανταγωνισμός
18. Οικονομική επίδοση
19. Επιχειρηματική ανθεκτικότητα / επιχειρησιακή 

συνέχεια

20. Συμμόρφωση, καταπολέμηση της διαφθοράς 
και της δωροδοκίας

21. Επιπτώσεις στην Κοινωνία και το Περιβάλλον
22. Έρευνα και τεχνολογία
23. Οικονομικές επιπτώσεις
24. Κατανάλωση ενέργειας και αντιμετώπιση 

κλιματικής αλλαγής
25. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (Η/Μ)
26. Διαχείριση υδάτινων πόρων και χρήσης γης
27. Περιβαλλοντική επιβάρυνση
28. Διαχείριση απορριμμάτων
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Σημαντικότητα Οικονομικών, Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Θεμάτων για τον ΟΤΕ και την COSMOTE
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2.4 Συνεισφορά στην Επίτευξη 
των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών

O ΟΤΕ και η COSMOTE συμμετέχουν στο 
Οικουμενικό Σύμφωνο, πρωτοβουλία των 
Ηνωμένων Εθνών για θέματα βιώσιμης 
ανάπτυξης. 

Το Σεπτέμβριο του 2015, τα Ηνωμένα Έθνη 
υιοθέτησαν 17 στόχους για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη (Sustainable Development Goals). 
Ο Όμιλος μέσω των προγραμμάτων και των 
δραστηριοτήτων, που παρουσιάζονται στον 
παρόντα Απολογισμό, συμβάλει στην επίτευξη 
των στόχων αυτών.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών με σημαντική 
συνεισφορά του Ομίλου ΟΤΕ

Ο Όμιλος ΟΤΕ:

Συνεισφορά του Ομίλου ΟΤΕ στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης  
Ηνωμένων Εθνών Προμηθευτές Λειτουργία Ομίλου Χρήση προϊόντων Τέλος ζωής 

προϊόντων

1 Μηδενική φτώχεια
2 Μηδενική πείνα
3 Καλή υγεία και ευημερία
4 Ποιοτική εκπαίδευση
5 Ισότητα των φύλων
6 Καθαρό νερό και αποχέτευση
7 Φτηνή και καθαρή ενέργεια
8 Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη
9 Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές
10 Λιγότερες ανισότητες
11 Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
12 Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
13 Δράση για το κλίμα
14 Ζωή στο νερό
15 Ζωή στη στεριά
16 Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί
17 Συνεργασία για στόχους

Μικρή συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων 
(μεγιστοποίηση θετικών επιπτώσεων)

Σημαντική συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων 
(μεγιστοποίηση θετικών επιπτώσεων)

Μικρή συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων 
(ελαχιστοποίηση αρνητικών επιπτώσεων)

Σημαντική συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων 
(ελαχιστοποίηση αρνητικών επιπτώσεων)

Καλή υγεία και ευημερία
Αναπτύσσει λύσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία 
των νοσηλευτικών μονάδων και την εξ αποστάσεως παροχή 
ιατρικής βοήθειας (e-Health), στηρίζει ενέργειες ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την υπεύθυνη χρήση 
κινητού κατά την οδήγηση, και διασφαλίζει ένα ασφαλές και υγιές 
περιβάλλον εργασίας.

Ποιοτική εκπαίδευση
Στηρίζει προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ψηφιακών 
δεξιοτήτων για άτομα όλων των ηλικιών, και παράλληλα 
ενισχύει συνεχώς τα εσωτερικά προγράμματα εκπαίδευσης των 
εργαζομένων του.

Φθηνή και καθαρή ενέργεια
Προσφέρει λύσεις για την καλύτερη διαχείριση ενέργειας 
(e-Energy) και για έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα  
(Smart Grids).

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη
Προσφέρει λύσεις για να καλυφθούν οι ανάγκες πληροφορικής 
των επιχειρήσεων και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους με 
βιώσιμο τρόπο (Βusiness Cloud, Information Security, e-Tourism). 
Διασφαλίζει συνθήκες δίκαιης εργασίας και ίσων ευκαιριών 
για τους εργαζομένους του, και το ίδιο ζητά και από τους 
προμηθευτές του.

Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές 
Επενδύει συνεχώς στην αναβάθμιση και επέκταση των 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών στοχεύοντας στην αύξηση της 
διείσδυσης και διαθεσιμότητας των υπηρεσιών, και προσφέρει 
λύσεις στις επιχειρήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους (Βusiness 
Cloud, Fleet Management).

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή 
Ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρη 
την αλυσίδα αξίας του. Θέτει όρους υπεύθυνης διαχείρισης στους 
προμηθευτές του. Βοηθά τους πελάτες του να ανακυκλώνουν τον 
παλιό εξοπλισμό τους, και αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες που 
συνεισφέρουν στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων 
και τον περιορισμό των παραγόμενων αποβλήτων.

Δράση και κλίμα 
Λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
δραστηριοτήτων του, και προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες 
που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
(broadband, τεχνολογίες Cloud και Μ2Μ).
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G4-34

2.5 Διακυβέρνηση Βιώσιμης 
Ανάπτυξης

Η δομή διακυβέρνησης, μέσω της οποίας 
εντάσσονται τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης 
στις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες, 
αποτυπώνεται στην Πολιτική Εταιρικής 
Υπευθυνότητας του Ομίλου ΟΤΕ.

Το ΔΣ του ΟΤΕ είναι αρμόδιο για την επίδοση 
εταιρικής υπευθυνότητας του Ομίλου και 
εκπροσωπεί τα συμφέροντά του σε θέματα 
εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης 
ανάπτυξης. Η επίβλεψη έχει ανατεθεί στον 
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του 
Ομίλου ΟΤΕ.

Οι θυγατρικές εταιρείες έχουν ως στόχο την 
εφαρμογή των προτύπων, των απαιτήσεων 
και των στόχων εταιρικής υπευθυνότητας του 
Ομίλου, σε τοπικό επίπεδο. Συνεργάζονται 
με την επιχειρησιακή μονάδα της Executive 
Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου 
ΟΤΕ και συγκεκριμένα, με την Υποδιεύθυνση 
Εταιρικής Υπευθυνότητας. Η συνεργασία 
εντάσσεται στο πλαίσιο του Δικτύου Στελεχών 
Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΟΤΕ και 
του Ομίλου DT. 

Η Υποδιεύθυνση Εταιρικής Υπευθυνότητας, 
συντονίζει την εφαρμογή κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών δράσεων των εταιρειών, 
μέσα από την λειτουργία των Τμημάτων 
Εταιρικής Υπευθυνότητας και Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης. Με στόχο τη συνεχή ενημέρωσή 
τους σχετικά με τις τάσεις και τις εξελίξεις στα 
θέματα εταιρικής υπευθυνότητας, το 2016, 
στελέχη της Υποδιεύθυνσης συμμετείχαν σε 
εκδηλώσεις και σεμινάρια κατάρτισης σχετικά 
με τα τρέχοντα και επίκαιρα θέματα εταιρικής 
υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης (π.χ. 
Πιστοποίηση Lead Auditor στο πρότυπο ISO 
14001:2015, εκπαίδευση στο πρότυπο ISO 
50001 κ.ά).
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Διαδιευθυνσιακή Oμάδα Εταιρικής 
Υπευθυνότητας 

Για την διαχείριση των θεμάτων Εταιρικής 
Υπευθυνότητας λειτουργεί κοινή Ομάδα 
Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου ΟΤΕ, με 
περισσότερους από 50 εκπροσώπους από 
όλες τις επιχειρησιακές μονάδες. Επικεφαλής 
της Ομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας, είναι 
η Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας 
Ομίλου ΟΤΕ.

Στόχοι της Ομάδας:

•	 Η περαιτέρω διάδοση των αρχών και 
δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας, στις 
διαφορετικές επιχειρησιακές μονάδες των 
εταιρειών

•	 Η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των 
εργαζομένων

•	 Η συλλογή πληροφοριών που αφορούν 
στην επίδοση εταιρικής υπευθυνότητας και 
βιώσιμης ανάπτυξης

•	 Η δημιουργία μιας κοινής εταιρικής 
κουλτούρας και η επίτευξη των εταιρικών 
στόχων για την βιώσιμη ανάπτυξη 

Δείκτες Εταιρικής Υπευθυνότητας έχουν 
ενσωματωθεί στους στόχους προσωπικής 
αξιολόγησης και τους ατομικούς λειτουργικούς 
στόχους στελεχών της Διεύθυνσης Εταιρικής 
Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ και στελεχών της 
Ομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας, ενώ αρχές 
εταιρικής υπευθυνότητας συνεκτιμώνται στην 
ετήσια διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης 
των εργαζομένων, όπως περιγράφεται στην 
ενότητα Επιλογή Εργαζομένων, Προσέλκυση 
και Διακράτηση Ταλέντων.
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G4-15, G4-16

2.6 Συμμετοχές, Δείκτες και 
Διακρίσεις

Συμμετοχές

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE συμμετέχουν ενεργά 
και ενημερώνονται σχετικά με τις τάσεις και 
τις εξελίξεις που αφορούν θέματα Εταιρικής 
Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
Το 2016, οι δύο εταιρείες διατήρησαν την 
εθελοντική συμμετοχή τους, με την ιδιότητα 
του μέλους, σε μια σειρά εθνικών και 
διεθνών φορέων, στρατηγικής σημασίας.

Δείκτες

Ο Όμιλος ΟΤΕ ανταποκρίνεται σε ερωτήματα 
και αξιολογήσεις αναλυτών επίδοσης 
βιώσιμης ανάπτυξης / κοινωνικά υπεύθυνων 
επενδύσεων.

Ο ΟΤΕ, από το 2008, πληροί όλες 
τις προϋποθέσεις και είναι μέλος του 
FTSE4Good Index Series. Από τον Δεκέμβριο 
του 2016, ο ΟΤΕ συμμετέχει  
και στο νέο δείκτη FTSE4Good Emerging 
Index.

Ο ΟΤΕ, από το 2016, συγκαταλέγεται στο 
δείκτη αειφορίας Vigeo Eiris Emerging 
70. Είναι η μοναδική Ελληνική εταιρεία 
που συμμετέχει στο δείκτη, ανάμεσα σε 
κορυφαίες εταιρείες των Αναπτυσσόμενων 
Αγορών. 

Ο ΟΤΕ συμμετέχει, από το 2010, στο CDP 
για την κλιματική αλλαγή, κοινοποιώντας τις 
απαιτούμενες πληροφορίες στην πλατφόρμα 
του. Ο ΟΤΕ έλαβε στην αξιολόγηση του 
2016 τη βαθμολογία Β (Management) 
κατατάσσοντάς τον πάνω από το μέσο όρο 
των εταιρειών του κλάδου του.

• CR Reporting Awards 2016:

- 3η θέση στην κατηγορία «Innovation in 
Reporting» 

- 4η θέση στην κατηγορία «Best Carbon 
Disclosure» 

• Business IT Excellence Awards 2016:

- Gold Βραβείο στην κατηγορία «Έργα 
και πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης - Εξωστρεφή 
Πληροφοριακά Συστήματα και 
Διαδικτυακές Εφαρμογές» 

- Gold Βραβείο στην κατηγορία 
«Προμηθευτής Υπηρεσιών Ασφαλείας» 

- Silver Βραβείο B.IT.E (Business 
IT Excellence) στην κατηγορία 
«Εξειδικευμένες εφαρμογές σε 
επιχειρηματικούς κλάδους»

• Environmental Awards 2016:

- Gold Βραβείο στην κατηγορία 
«Sustainable Transport & Mobility»

- Gold Βραβείο στην κατηγορία «Αποδοτική 
διαχείριση ενέργειας»

Από τον Ιανουάριο του 2014, το Forum  
Ethibel ενέταξε τον ΟΤΕ στο Ethibel 
EXCELLENCE Investment Register. Η επιλογή 
του ΟΤΕ δείχνει ότι η εταιρεία αποδίδει 
καλύτερα από το μέσο όρο των εταιρειών του 
κλάδου της σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας, 
και για το λόγο αυτό θεωρείται επιλέξιμη για 
επενδύσεις που χρησιμοποιούν κριτήρια ηθικής 
και βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Ο ΟΤΕ στην 
αξιολόγηση του 2016, απέσπασε τη βαθμολογία 
C (βάσει της εξαβάθμιας κλίμακας Α, B, C, D, E 
και M που χρησιμοποιείται).

Διακρίσεις 

Κατά τη διάρκεια του 2016 ο ΟΤΕ και η 
COSMOTE έλαβαν 10 βραβεία και διακρίσεις 
για την επίδοσή τους από σημαντικούς 
εθνικούς και διεθνείς φορείς. Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα εξής:

• «Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων 
για το Περιβάλλον- European Business 
Awards for the Environment»:

- 2ο βραβείο στη κατηγορία «Οργάνωση 
και Διοίκηση» 

• «Ελληνικά Βραβεία για το Περιβάλλον»:

- 1η θέση στην κατηγορία «Περιβαλλοντική 
Ευαισθητοποίηση»

• Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας 
«ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2016»:

- «Ετήσιο Πρόγραμμα για το Περιβάλλον» 
για την παρακολούθηση και μείωση 
εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου
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2.7 Επίδοση 2016 και  
Στόχοι 2017
Ο ΟΤΕ και η COSMOTE θέτουν στόχους για τη 
βελτίωση της λειτουργίας τους, αναπτύσσουν 
προγράμματα και δράσεις για την επίτευξή 
τους, παρακολουθούν την πορεία τους και 
επικοινωνούν την επίδοσή τους.

Οι στρατηγικοί στόχοι εγκρίνονται από 
την ανώτατη Διοίκηση και μεταφέρονται 
στη συνέχεια σε όλο τον Όμιλο, μέσα από 
επιμέρους στόχους για κάθε οργανωτική 
μονάδα και δραστηριότητα.

Στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 
είχαν παρουσιαστεί 45 ετήσιοι στόχοι για 
τον ΟΤΕ και την COSMOTE. Οι στόχοι ήταν 
ποιοτικοί και ποσοτικοί, κάλυπταν διαφορετικές 
λειτουργίες και υλοποιήθηκαν από τις αρμόδιες 
μονάδες. Από τους στόχους αυτούς το 90% 
επιτεύχθηκαν πλήρως ή μερικώς ή είναι σε 
εξέλιξη, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχή 
προσπάθεια βελτίωσης της επίδοσης του 
Ομίλου σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

45 στόχοι για το 2016

55%  
Πλήρης επίτευξη

29%  
Σε εξέλιξη

7%
Μερική επίτευξη

9%
Δεν επιτευχθηκαν

Αναλυτικά η επίδοση των εταιρειών ανά στόχο, 
παρουσιάζεται στο Παράρτημα.

Στόχοι για το 2017

Όμιλος ΟΤΕ: Έκδοση Απολογισμού 
Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ
Όμιλος ΟΤΕ: Ανάλυση ουσιαστικών 
θεμάτων
Όμιλος ΟΤΕ: Περαιτέρω 
ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
στην επιχειρηματική στρατηγική

Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΟΤΕ-COSMOTE: Διάθεση λύσεων 
Narrowband IoT (NBIoT) μέσω 
πιλοτικών προγραμμάτων στην 
αγορά.
ΟΤΕ-COSMOTE: Επέκταση των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων σε 
νέες τεχνολογίες αιχμής.

Ψηφιακή Κοινωνία

ΟΤΕ-COSMOTE: Ενίσχυση πρωτοβουλιών ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων 
παιδιών και νέων
ΟΤΕ-COSMOTE: Ενίσχυση πρωτοβουλιών ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων 
ατόμων τρίτης ηλικίας
ΟΤΕ-COSMOTE: Συνέχιση στήριξης δράσεων που ανταποκρίνονται σε 
σημαντικές και επίκαιρες ανάγκες της κοινωνίας

Καλύτερος Κόσμος για Όλους

ΟΤΕ-COSMOTE: Δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας, όπου ψηφιακά 
εργαλεία θα υποστηρίζουν τα συστήματα και τις διαδικασίες Ανθρώπινου 
Δυναμικού, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων. 
ΟΤΕ-COSMOTE: Σχεδιασμός προγραμμάτων ανάπτυξης ψηφιακών 
δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους
ΟΤΕ-COSMOTE: Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός νέου και ενιαίου μοντέλου 
περιγραφής θέσεων και ρόλων για όλους τους εργαζόμενους

Υπεύθυνη Εργασία και Ανάπτυξη

Όμιλος OTE: Η ενίσχυση της 
κουλτούρας κινδύνου (risk culture) 
εντός του οργανισμού, με τον 
καθορισμό και την εφαρμογή της 
διάθεσης ανάληψης κινδύνων (risk 
appetite), με χρονικό ορίζοντα 
διετίας
OTE-COSMOTE: Πιστοποίηση του 
Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης σύμφωνα με το 
πρότυπο IDW Assurance Standard 
980 “Principles for the Proper 
Performance of Reasonable 
Assurance Engagements Relating  
to Compliance Management 
Systems”
OTE-COSMOTE: Πιστοποίηση του 
Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης σύμφωνα με 
το πρότυπο ISO 37001:2016 
«Συστήματα Διαχείρισης Κατά της 
Δωροδοκίας, καθώς και κατά ISO 
19600:2014 (attestation) «Σύστημα  
Διαχείρισης Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης»
OTE-COSMOTE: Επικαιροποίηση 
των εταιρικών ρίσκων και 
βελτιστοποίηση προγράμματος 
Επιχειρησιακής Συνέχειας

OTE-COSMOTE: Αύξηση των 
χρηστών των mobile apps κατά 50%
OTE-COSMOTE: 1,3 εκ πελάτες 
να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό 
λογαριασμό
OTE-COSMOTE: Υλοποίηση κι 
εγκατάσταση συστήματος για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών 
(information security compliance 
monitoring)
OTE-COSMOTE: Προετοιμασία 
για την υλοποίηση του νέου 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
Όμιλος ΟΤΕ: Νέο Μητρώο 
Προμηθευτών, με στοιχεία 
υφιστάμενων και δυνητικών 
προμηθευτών
OTE-COSMOTE: Αξιολόγηση 
προμηθευτών που αντιστοιχούν στο 
80% και στο 90% του ετήσιου όγκου 
προμηθειών αντίστοιχα του ΟΤE και 
της COSMOTE

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

ΟΤΕ-COSMOTE: Συμβολή στην επίτευξη των στόχων μείωσης των 
εκπομπών Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου που έχουν τεθεί σε επίπεδο 
Ομίλου DT κατά 20% έως το 2020 σε σχέση με το 2008, με τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και περιορισμού των 
εκπομπών CO2

ΟΤΕ-COSMOTE: Μείωση των εκπομπών CO2 (scope 1 και scope 2) κατά 3% 
σε σχέση με τις εκπομπές του 2008
ΟΤΕ-COSMOTE: Επέκταση του πεδίου εφαρμογής  και πιστοποίηση του 
Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
προτύπου ISO 50001:2011) σε τουλάχιστον 5 κτίρια και 5 σταθμούς βάσης
OTE: Σταθεροποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού στο τηλεπικοινωνιακό 
δίκτυο στα επίπεδα του 2016
COSMOTE: Περιορισμός της αύξησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στο 5% σε σχέση με το 2016
ΟΤΕ-COSMOTE: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στόλου οχημάτων 
κατά 1%
ΟΤΕ – COSMOTE: Επέκταση πεδίου εφαρμογής του ολοκληρωμένου 
προγράμματος ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας σε 2 νέα κτίρια
OTE-COSMOTE: Ανακύκλωση του 100% των επικίνδυνων και τεχνικών 
απορριμμάτων που αποσύρονται
COSMOTE: Εγκατάσταση 7 πρόσθετων σταθμών μέτρησης 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου

Βιώσιμο Περιβάλλον για Όλους

https://www.cosmote.gr/otegroupsustainability2016/downloads/appendix_gr.pdf
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3.1 Προσέγγιση
Ο Όμιλος ΟΤΕ επιδιώκει να δίνει το 
παράδειγμα, λειτουργώντας υπεύθυνα σε 
όλη την αλυσίδα αξίας του. 

Για τον λόγο αυτό, έχει αναπτύξει διαδικασίες, 
πολιτικές, εργαλεία και μηχανισμούς που 
επιτρέπουν στις εταιρείες του να διαχειρίζονται 
θέματα:

•	 Εταιρικών Kινδύνων και Kανονιστικής 
Συμμόρφωσης

•	 Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

•	 Επιχειρησιακής Συνέχειας

•	 Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

•	 Ασφάλειας και Απορρήτου των Δεδομένων

•	 Ασφαλής και Υπεύθυνη Χρήση της 
Τεχνολογίας

•	 Υπεύθυνων Προμηθειών και Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας

Επιπλέον, με στόχο να παρέχει στους πελάτες, 
τους εργαζομένους και τους συνεργάτες / 
προμηθευτές του μια ολοκληρωμένη ψηφιακή 
εμπειρία, αξιοποιώντας τις νέες ψηφιακές 
δυνατότητες, ο Όμιλος προχωρά στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό του. Ο μετασχηματισμός 
αφορά τόσο στον σχεδιασμό και την 
προσφορά νέων ψηφιακών προϊόντων, όσο 
και στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων 
των εργαζομένων, αλλά και την απλοποίηση 
συναλλαγών με προμηθευτές και συνεργάτες.
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3.2 Πολιτικές και Διαχείριση 
Εταιρικών Κινδύνων και 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Διαχείριση Εταιρικών Κινδύνων

Ο Όμιλος ΟΤΕ, με κύριο στόχο τη διαφύλαξη 
της ομαλής επιχειρησιακής λειτουργίας και 
της μελλοντικής επιχειρηματικής επιτυχίας 
του, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει  
Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών 
Κινδύνων (Enterprise Risk Management 
System). Το Σύστημα υποστηρίζει τη Διοίκηση 
στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με τον 
εντοπισμό, την αξιολόγηση, την επικοινωνία 

Είναι σημαντικό γιατί…

Η συμμόρφωση ενός οργανισμού με 
τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, 
αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση για την 
υπεύθυνη λειτουργία του. Η Διοίκηση του 
Ομίλου ΟΤΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη 
του (κυρίως οι μέτοχοι και οι επενδυτές, 
τα μέσα ενημέρωσης, το κράτος και 
οι προμηθευτές) ουσιαστικά απαιτούν 
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του 
Ομίλου με νόμους και κανονισμούς και τη 
μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, 
εκβιασμών και δωροδοκίας.

και την αντιμετώπιση των εταιρικών 
κινδύνων.

Το σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών 
Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ βασίζεται στο 
πρότυπο COSO ERM, καθώς και στο 
πρότυπο διαχείρισης κινδύνων ΕΛΟΤ 
ISO 31000:2009 «Διαχείριση της 
Διακινδύνευσης – Αρχές και Κατευθυντήριες 
Οδηγίες». Επίσης, έχει πιστοποιηθεί κατά 
το πρότυπο ISO 31000:2009, τόσο στην 
Ελλάδα για τις εταιρείες ΟΤΕ και COSMOTE, 
όσο και στη Ρουμανία για την Telekom 
Romania Communications και Telekom 
Romania Mobile Communications.

Η Υποδιεύθυνση Enterprise Risk 
Management (ERM) Ομίλου ΟΤΕ 
παρακολουθεί, διευκολύνει και υποστηρίζει 
την εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών 
διαχείρισης κινδύνων. Τα καθήκοντα 
των υπευθύνων διαχείρισης κινδύνων 
περιλαμβάνουν την αξιολόγηση και 
παρακολούθηση της συνολικής κατάστασης 
του χαρτοφυλακίου κινδύνων, καθώς και 
την τήρηση της ενιαίας μεθοδολογίας 
Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου 
ΟΤΕ, σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες 
και τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου. 
Επιπρόσθετα, τηρείται Μητρώο Εταιρικών 
Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ (OTE Group 
Corporate Risk Register), το οποίο είναι το 
κεντρικό αποθετήριο όλων των εταιρικών 
κινδύνων του Ομίλου. 

Σημαντικά Επιτεύγματα του 2016:

•	 Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης 
Εταιρικών Κινδύνων κατά το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ISO 31000:2009 «Διαχείριση της 
Διακινδύνευσης – Αρχές και Κατευθυντήριες 
Οδηγίες», τόσο στην Ελλάδα όσο και στη 
Ρουμανία.

•	 Δημιουργία και εφαρμογή κοινής 
μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνων 
σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες και τις 
θυγατρικές του Ομίλο, με βάση καθολικά 
κριτήρια εκτίμησης και αξιολόγησης, έτσι 
ώστε να υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος 
διαχείρισης των εταιρικών κινδύνων σε όλο 
τον Όμιλο ΟΤΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του προτύπου ISO 31000:2009 και την 
ενιαία μεθοδολογία Διαχείρισης Εταιρικών 
Κινδύνων του Ομίλου ΟΤΕ. 

•	 Δημιουργία εγχειριδίου διαχείρισης 
εταιρικών κινδύνων (ERM Manual), 
όπου περιγράφονται οι απαιτήσεις, οι αρχές, 
οι αρμοδιότητες και η μεθοδολογία για τη 
διαχείριση των εταιρικών κινδύνων στις 
εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό, σύμφωνα με τη μεθοδολογία  
διαχείρισης κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ και το 
διεθνές πρότυπο ISO 31000:2009.

•	 Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των 
επιμέρους αξιολογήσεων κινδύνων των 
επιχειρησιακών μονάδων και θυγατρικών 
εταιρειών στο Μητρώο Εταιρικών 
Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ με σκοπό την 

G4-14, G4-DMA Καταπολέμηση της Διαφθοράς, G4-DMA Κανονιστική Συμμόρφωση

Πολιτικές / Διαδικασίες 
Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων 

•	 Πολιτική Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων 
και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ

•	 Πολιτική Παροχών Ασφάλισης Κινδύνου 
και Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων 
Ομίλου ΟΤΕ

•	 Αξιολόγηση Εταιρικών Κινδύνων

•	 Αποζημίωση Προγράμματος Ασφάλισης 
κατά παντός κινδύνου 

συστηματική ανάλυση και δομημένη 
παρακολούθηση των εταιρικών κινδύνων.

•	 Παρουσίαση 4 Αναφορών Εταιρικών 
Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ (ΟΤΕ Group Risk 
Reports) στην Επιτροπή Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και 
Εταιρικής Διακυβέρνησης Ομίλου ΟΤΕ, για 
την επισκόπηση, την αξιολόγηση και, εν 
συνεχεία, την υποβολή της στα αρμόδια 
εταιρικά όργανα, ήτοι την Επιτροπή Ελέγχου 
ΟΤΕ και το Διοικητικό Συμβούλιο ΟΤΕ.

https://www.cosmote.gr/mobile/cosmoportal/page/T37/xml/Company__articleadvanced__diaxeirisi-etairikon-kindynon/section/Corporate_Governance
https://www.cosmote.gr/mobile/cosmoportal/page/T37/xml/Company__articleadvanced__diaxeirisi-etairikon-kindynon/section/Corporate_Governance
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Διαχείριση Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης 

Η διασφάλιση της Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης αποτελεί προτεραιότητα 
του Ομίλου ΟΤΕ. Εφαρμόζεται Σύστημα 
Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
που περιλαμβάνει πρόγραμμα διαχείρισης 
κινδύνων μη συμμόρφωσης με τις 
κανονιστικές διατάξεις, αλλά και πλάνο 
σχετικών μέτρων πρόληψης. Το Σύστημα 
αφορά στη συμμόρφωση όλων – 
Εργαζομένων και Διοίκησης – με τη 
νομοθεσία και τις Eσωτερικές Πολιτικές. 

Κάθε Εργαζόμενος ή / και τρίτα μέρη 
(πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες 
κ.λπ.) μπορούν, επώνυμα ή ανώνυμα, να 
αναφέρουν στα κανάλια επικοινωνίας 
της Κανονιστικής Συμμόρφωσης θέματα 
παραβατικής συμπεριφοράς και να 
εκφράσουν έναν προβληματισμό ή ένα 
παράπονο σχετικά με πιθανές παραβιάσεις 
των Εταιρικών Πολιτικών ή της Νομοθεσίας. 

Οι Κανονισμοί και οι Πολιτικές 
επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, με στόχο τη συνεχή 
συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και 
τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Σημαντικά Επιτεύγματα του 2016:

•	 Αξιολόγηση Κινδύνων Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης για τον ΟΤΕ και 
την COSMOTE, στην οποία έλαβαν 
μέρος πενήντα (50) στελέχη, που 
αντιπροσώπευαν το 83% των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας. Στην 
κατάσταση των περιοχών κινδύνων 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, που 
αξιολογούνται ετησίως, περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων: ενεργητική και παθητική 
δωροδοκία, παραβίαση της Πολιτικής 
Προμηθειών, υπεξαίρεση, κλοπή, απάτη, 

σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση 
της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 
(ξέπλυμα βρώμικου χρήματος). Ακόμη, 
περιλαμβάνονται κίνδυνοι για παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
παραβίαση του Δικαίου του Ελεύθερου 
Ανταγωνισμού, κατάχρησης προνομιακών 
πληροφοριών, κ.ά. 

•	 Συμμετοχή περισσότερων από 
700 εργαζομένων του Ομίλου στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης (εκπαιδευτικά σεμινάρια για 
καταπολέμηση διαφθοράς και εισαγωγικές 
εκπαιδεύσεις για νεοπροσλαμβανομένους). 

 Διευθυντικά και μη στελέχη έλαβαν 
μέρος στα εκπαιδευτικά σεμινάρια για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς. Επιπλέον, 
στο πλαίσιο του προγράμματος υποδοχής 
νέων Εργαζομένων της εταιρείας «Welcome 
on Board», το οποίο περιλαμβάνει 
ειδική ενότητα για θέματα Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, εντός του 2016, 
εκπαιδεύτηκαν 151 νέοι υπάλληλοι (ποσοστό 
συμμετοχής 100%).

 Το 2016, σημειώθηκε πολύ σημαντική 
αύξηση τόσο στο σύνολο των εκπαιδεύσεων 
που πραγματοποιήθηκαν (+50% 

περισσότερες από το 2015) όσο και στο 
ποσοστό συμμετοχής εργαζομένων (πάνω 
από 88%).

•	 Υλοποίηση της Διαδικασίας 
υπογραφής των ετήσιων Δηλώσεων 
από τα Μέλη Δ.Σ. και τα Ανώτερα 
Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών, 
αναφορικά με τη συμμόρφωσή τους 
προς τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα 
Δεοντολογίας για τα Ανώτερα Στελέχη 
Οικονομικών Υπηρεσιών, με στόχο την 
έντιμη και δεοντολογική επαγγελματική 
συμπεριφορά. 

•	 Ομιλική καμπάνια ενημέρωσης 
κατά της διαφθοράς, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς 
(9 Δεκεμβρίου). Τίτλος Καμπάνιας: 
«Διαφάνεια, απαραίτητη για να πάμε 
μπροστά».

•	 Ομιλική καμπάνια ενημέρωσης των 
καναλιών επικοινωνίας «Ask Μe» 
και «Tell Μe» («Whistleblowing») 
της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με 
σκοπό την υπενθύμιση του υφιστάμενου 
μηχανισμού διαχείρισης ερωτημάτων/ 
καταγγελιών και την σημαντικότητά του. 
Τίτλος Καμπάνιας: «Στον Όμιλο ΟΤΕ, μιλάμε 
ανοιχτά».

Κώδικες και Πολιτικές 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης

•	 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΟΤΕ 
(επικαιροποιήθηκε το 2016)

•	 Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ

•	 Κώδικας Δεοντολογίας για τα Ανώτερα 
Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών

•	 Δεσμευτικοί Κανόνες Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων 

•	 Πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών 
(επικαιροποιήθηκε το 2016)

•	 Πολιτική για την Αποτροπή Σεξουαλικής 
Παρενόχλησης εντός του Ομίλου ΟΤΕ

•	 Πολιτική περί Αποδοχής και Προσφοράς 
Ωφελημάτων 

•	 Πολιτική περί Δωρεών (επικαιροποιήθηκε 
το 2016)

•	 Πολιτική περί Χορηγιών 
(επικαιροποιήθηκε το 2016)

•	 Πολιτική περί Διοργάνωσης Εταιρικών 
Εκδηλώσεων

•	 Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής 
Απάτης Ομίλου ΟΤΕ  
(επικαιροποιήθηκε το 2016)

•	 Πολιτική περί Μη Κατάχρησης 
Προνομιακών Πληροφοριών 
(επικαιροποιήθηκε το 2016)

•	 Πολιτική περί Αποφυγής της Διαφθοράς 
και άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων 

•	 Πολιτική για τις Εργασιακές Σχέσεις εντός 
του Ομίλου ΟΤΕ

•	 Πολιτική για τη Συμμόρφωση στο Δίκαιο 
του Ελεύθερου Ανταγωνισμού

•	 Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας του 
Ομίλου ΟΤΕ 

•	 Κοινωνική Χάρτα Ομίλου ΟΤΕ

•	 Διαδικασία Ενημέρωσης και 
Τροποποίησης του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας 
(υιοθετήθηκε το 2016)

G4-56, G4-EN34, G4-LA16, G4-HR12, G4-DMA Καταπολέμηση της Διαφθοράς, G4-SO3, G4-SO4, G4-DMA Κανονιστική Συμμόρφωση, G4-SO11

Κύριοι Άξονες Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Πρόληψη παραβατικής συμπεριφοράς 
και τήρηση πολιτικών

 Ανάπτυξη Πολιτικών και Διαδικασιών 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης

 Εκπαίδευση των εργαζομένων 

 Διενέργεια ετήσιας Αξιολόγησης Κινδύνων 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης

 Κανάλια επικοινωνίας για τους 
εργαζόμενους

Διαχείριση παραβάσεων

 Εντοπισμός παραβάσεων σχετικών με 
Θέματα συμμόρφωσης 

 Διερεύνησή τους 

 Υποβολή προτάσεων και διορθωτικών 
ενεργειών ή μέτρων που απαιτούνται
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•	 Εσωτερική επικοινωνία σημαντικών 
θεμάτων προς τη Διοίκηση και όλους 
τους Εργαζόμενους, σχετικά με θέματα 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης (για 
παράδειγμα, οι οδηγίες αναφορικά με τα 
δώρα και τις προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, 
κατά την περίοδο των εορτών).

•	 Παρουσίαση τεσσάρων (4) Αναφορών 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΟΤΕ  
Group Compliance Reports) στην 
Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 
Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής 
Διακυβέρνησης Ομίλου ΟΤΕ, για την 
επισκόπηση, την αξιολόγηση και, εν 
συνεχεία, την υποβολή αυτών στα αρμόδια 
εταιρικά όργανα. 

•	 Επικαιροποίηση του Εγχειριδίου 
Διαδικασιών Διαχείρισης Θεμάτων 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
(Compliance Management Process 
Manual), στο οποίο περιγράφονται οι 
δεσμευτικές προδιαγραφές για το σχεδιασμό 
του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης (CMS) Ομίλου ΟΤΕ.

Καταγγελίες και παράπονα που καταγράφονται 
μέσω των καναλιών επικοινωνίας  
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς επίσης 
και περιπτώσεις για ενδεχόμενες παραβιάσεις 
του κανονιστικού πλαισίου του Ομίλου, που 
παραπέμπονται με σχετικό αίτημα της Chief 
Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου 
ΟΤΕ, εξετάζονται από τους υπεύθυνους της 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Για κάθε μία από τις καταγγελίες που άπτονται 
θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης 
πραγματοποιείται έρευνα. Ο εντοπισμός 
περιστατικού διαφθοράς, συνεπάγεται τη 
λήψη μιας σειράς μέτρων (σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στον «Εσωτερικό Κανονισμό 
Εργαζομένων ΟΤΕ», στις εσωτερικές πολιτικές 
και στις αποφάσεις της Διοίκησης / Επιτροπής) 
ανάλογα με τη φύση του περιστατικού.

G4-EN34, G4-LA16, G4-HR12, G4-SO5, G4-SO8, G4-SO11

Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
των προαναφερθέντων συστημάτων, 
παρακολουθείται από την Επιτροπή Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και 
Εταιρικής Διακυβέρνησης Ομίλου ΟΤΕ, την 
Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Περισσότερες πληροφορίες για τους 
μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνων και 
κανονιστικής συμμόρφωσης παρουσιάζονται 
στον Ετήσιο Απολογισμό 2016.

Σημαντικά στοιχεία για το 2016
 Για θέματα απάτης και σοβαρής 

παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας 
Ομίλου ΟΤΕ:
•	 σε 3 περιπτώσεις, διεκόπη η 

συνεργασία με εργαζόμενους του ΟΤΕ 
και της COSMOTE με καταγγελία της 
σύμβασής τους

•	 σε 4 περιπτώσεις επιβλήθηκαν 
τελεσίδικες πειθαρχικές κυρώσεις από 
τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα Α΄και 
Β΄ Βαθμού

 Δεν υπήρξαν περιπτώσεις 
διαφθοράς, όσον αφορά συμβάσεις με 
επιχειρηματικούς εταίρους του ΟΤΕ και 
της COSMOTE, οι οποίες να είχαν ως 
αποτέλεσμα την ακύρωση της σύναψης ή 
τη μη ανανέωση αυτής 

 Υπήρξε 1 περίπτωση εταιρείας, η οποία 
ήταν προμηθευτής του Ομίλου ΟΤΕ 
και αποφασίστηκε να εξαιρεθεί από τις 
διαγωνιστικές διαδικασίες του 2016, 
διότι φέρεται σε δημοσιευμένες πηγές 
να εμπλέκεται σε υπόθεση για την οποία 
υπάρχει σε εξέλιξη σχετική Εισαγγελική 
έρευνα

 Δεν υπήρξαν καταδικαστικές 
αποφάσεις, από τις δικαστικές αρχές, για 
θέματα διαφθοράς σε βάρος του ΟΤΕ, της 
COSMOTE ή των εργαζομένων τους στο 
πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους

 Δεν επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 
ή μη-χρηματική ποινή (π.χ. σύσταση) 
για θέματα διαφθοράς, στις εταιρείες 
ΟΤΕ και COSMOTE

https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/publications/annual-reports
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3.3 Διαχείριση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει τη σημαντικότητα 
των θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και ενισχύει τη στρατηγική του βάσει 
της Κοινωνικής Χάρτας του Ομίλου ΟΤΕ. 
Ταυτόχρονα, αναπτύσσει μία ολοκληρωμένη 
προσέγγιση διαχείρισης των θεμάτων 
αυτών. 

Η προσέγγιση της διαχείρισης θεμάτων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον Όμιλο 
ΟΤΕ βασίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές των 
Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την αντίστοιχη 
προσέγγιση του Ομίλου DT. 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου ΟΤΕ 
περιλαμβάνει βασικούς κανόνες συμπεριφοράς, 
αρχές και αξίες, όπως η ισότητα, ο σεβασμός 
στη διαφορετικότητα, η ακεραιότητα, η ηθική, 
η διαφάνεια, η προσωπική ευθύνη, οι οποίες 
συνθέτουν ένα πρότυπο λειτουργίας και 
οδηγούν στην υιοθέτηση μιας κοινής «εταιρικής 
κουλτούρας».

Ο Όμιλος σέβεται το δικαίωμα στην ελευθερία 
της έκφρασης και το απόρρητο των δεδομένων 
και λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο (βλ. ενότητα Ασφάλεια και 
Απόρρητο Δεδομένων).

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα δικαιώματα 
των εργαζομένων του, στην ελευθερία του 
συνδικαλίζεσθαι και τις συλλογικές συμβάσεις, 
την πολυμορφία και τις ίσες ευκαιρίες  
(βλ. ενότητα Συνθήκες Δίκαιης Εργασίας και 
Ίσων Ευκαιριών). O Όμιλος διακηρύσσει ότι 
είναι υπέρ της απαγόρευσης κάθε μορφής 
καταναγκαστικής εργασίας και συμβάλλει στην 
προσπάθεια για την κατάργηση της παιδικής 
εργασίας.

Με στόχο την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και εκτός των αυστηρών 
ορίων λειτουργίας του, ο Όμιλος ζητά από 
τους προμηθευτές του να σέβονται και να 
διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
ενσωματώνει τις απαιτήσεις για την 
τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στις συμβάσεις με τους προμηθευτές και 
συμμετέχει στην πρωτοβουλία CFSI (Conflict-
Free Sourcing Initiative) για την αποφυγή 
χρήσης ορυκτών από εμπόλεμες περιοχές.

Τυχόν ερωτήματα και παράπονα / 
καταγγελίες (εσωτερικά και εξωτερικά) που 
σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
αντιμετωπίζονται με τη βοήθεια της 
υπάρχουσας διαδικασίας διαχείρισης 
ερωτημάτων/ παραπόνων/καταγγελιών [«Ask 
Μe» και «Tell Μe» («Whistleblowing»)] που 
έχει υιοθετηθεί.

Tο 2016, υποβλήθηκαν 512 ερωτήματα 
εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ, μέσω 
της διαδικασίας «Ask Me», στα οποία 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εγκρίσεις 
χορηγιών/δωρεών καθώς και ερωτήματα για 
σύγκρουση συμφερόντων, για δευτερεύουσα 
απασχόληση, για αποδοχή/προσφορά 
ωφελημάτων και για θέματα Κώδικα 
Δεοντολογίας Προμηθευτών. Κανένα από 
τα ερωτήματα δεν σχετιζόταν με θέματα 
διακρίσεων. 

Επιπλέον, υποβλήθηκαν 33 καταγγελίες 
μέσω της διαδικασίας «Tell Me» από 
εργαζομένους ΟΤΕ και COSMOTE. Μία (1) 
καταγγελία αφορούσε σε παρενόχληση 
(διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου). Κατόπιν 
σχετικής διερεύνησης από την αρμόδια 
υπηρεσία της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και 
σύμφωνα με το συγκεντρωθέν υποστηρικτικό 

υλικό, ήταν βάσιμη. Ο εργαζόμενος έκανε 
χρήση του δικαιώματος συνταξιοδότησης και 
αποχώρησε από τον Όμιλο ΟΤΕ. Επίσης, μία (1) 
καταγγελία αφορούσε σε διακριτική μεταχείριση 
εργαζομένων, η οποία κατόπιν σχετικής 
διερεύνησης κρίθηκε αβάσιμη.

Στις εκπαιδεύσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 
γίνεται αναφορά στα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και στον τρόπο με τον οποίο ο Όμιλος 
προσεγγίζει το θέμα (π.χ. κανάλια επικοινωνίας 
και σχετική Πολιτική). Ειδικά στις εκπαιδεύσεις 
νεοπροσλαμβανομένων, αποτελεί την πρώτη 
ενότητα του εκπαιδευτικού υλικού.

Το 2016, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (10 Δεκεμβρίου), 
ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του 
Ομίλου ΟΤΕ, με εσωτερικό μήνυμα, έκανε 
αναφορά στις εταιρικές αρχές και αξίες, 
οι οποίες στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Αναφέρθηκε επίσης, στην υιοθέτηση των 
αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του 
ΟΗΕ από την Κοινωνική Χάρτα του Ομίλου 
ΟΤΕ, μέσω των οποίων διαμορφώνουμε την 
εταιρική μας κουλτούρα εν γένει και οι οποίες 
διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη 
του Ομίλου. 

Δεν υπήρξαν καταδικαστικές αποφάσεις, από 
τις δικαστικές αρχές, για θέματα διακριτικής 
μεταχείρισης στο χώρο εργασίας σε βάρος του 
ΟΤΕ ή της COSMOTE. Επίσης δεν επιβλήθηκε 
χρηματικό πρόστιμο ή μη-χρηματική ποινή (π.χ. 
σύσταση) για θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

G4-HR2, G4-HR3, G4-HR4, G4-HR5, G4-HR6, G4-HR7, G4-HR12, G4-SO8

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/12817/otegroup_socialcharter_gr.pdf
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/11988/kodikasdeodologiasgr.pdf/d97a5842-0d0e-4c02-8ad2-fd4bd42d3dc4
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/cr/stratigiki/anthropinadikaiomata
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3.4 Επιχειρησιακή Συνέχεια

Είναι σημαντικό γιατί…

Οι πελάτες του ΟΤΕ και της COSMOTE 
απαιτούν από τις εταιρείες την αδιάλειπτη 
παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας καθώς μια διακοπή στη 
λειτουργία των δικτύων τους έχει άμεση 
επίπτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
Για το λόγο αυτό, ο Όμιλος επενδύει στην 
ανάπτυξη συστήματος για την έγκαιρη 
αναγνώριση και την αντιμετώπιση 
καταστάσεων που επηρεάζουν ή ενδέχεται 
να επηρεάσουν την επιχειρησιακή συνέχεια 
των κρίσιμων λειτουργιών του Ομίλου.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE, στο πλαίσιο της 
διασφάλισης απρόσκοπτης παροχής 
ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και 
προϊόντων στοχεύουν στην επίτευξη μέγιστου 
βαθμού ανθεκτικότητας και ικανότητας να 
ανταπεξέρχονται σε δυσμενείς και έκτακτες 
συνθήκες.

Το 2016, o Όμιλος ΟΤΕ ολοκλήρωσε επιτυχώς 
τον ετήσιο έλεγχο πιστοποίησης κατά ISO 
22301:2012 του Συστήματος Διοίκησης 
Επιχειρησιακής Συνέχειας του ΟΤΕ και της 
COSMOTE.

Οι σημαντικότερες δραστηριότητες 
επιχειρησιακής συνέχειας που υλοποιήθηκαν 
περιλαμβάνουν:

• Φιλοξενία του international BCM 
Panel του Ομίλου DT στην Ελλάδα, με 
συμμετοχή περισσότερων των 40 στελεχών 
BCM από 20 χώρες

• Συμμετοχή σε ασκήσεις επιχειρησιακής 
συνέχειας, σε Ομιλικό επίπεδο.

• Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων σε ομάδες με 
ρόλο διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας 
(BCM).

• Ενημέρωση των εργαζομένων για 
θέματα επιχειρησιακής ασφάλειας και 
συνέχειας και (inductions, e-learning, 
newsletters).

• Ασκήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα 
τόσο των εργαζομένων που έχουν σχετικό 
επιχειρησιακό ρόλο όσο και του συνόλου 
των εργαζομένων (e-learning)

• Υλοποίηση μελετών κινδύνων στα 
κρίσιμα κτίρια

• Παρακολούθηση διεθνών πρακτικών σε 
θέματα επιχειρησιακής συνέχειας

• Δημιουργία νέων υπηρεσιών στις 
υπάρχουσες του Kέντρου Διαχείρισης 
Περιστατικών (Situation Center) του Ομίλου 
ΟΤΕ (Bulk SMS & Travel Security)

• Επιτυχή διαχείριση συμβάντων και 
αναφορές θεμάτων επιχειρησιακής 
συνέχειας για έγκαιρη πρόληψη

• Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας

Η επιχειρησιακή συνέχεια θεωρείται κρίσιμη 
και για το λόγο αυτό, σχεδιάζονται και 
πραγματοποιούνται σχετικές δράσεις και 
πρωτοβουλίες που καλύπτουν το σύνολο των 
εταιρειών του Ομίλου. Το 2016 συνεχίστηκε 
η υλοποίηση προγραμμάτων επιχειρησιακής 
συνέχειας στις θυγατρικές εταιρείες Τelekom 
Romania, Telekom Albania, ΟΤΕ Estate, OTE 
Insurance, OTESat Maritel, OTE Globe και OTE 
Rural. 

Κέντρο Διαχείρισης Έκτακτων Περιστατικών (Situation Center) του Ομίλου ΟΤΕ 

Το 2016, στο επίσημο σημείο αναφοράς ζητημάτων επιχειρησιακής συνέχειας του  
Ομίλου ΟΤΕ:

 Αξιολογήθηκαν 50 περιστατικά επιχειρησιακής συνέχειας

 Αξιολογήθηκαν 60 περιστατικά που δυνητικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν  
την επιχειρησιακή συνέχεια

 Απεστάλησαν 44 outbound notifications στο Κέντρο της DT (παρέχοντας οδηγίες 
ταξιδιωτικής ασφάλειας)
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3.5 Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός

Ο Όμιλος ΟΤΕ φιλοδοξεί να γίνει ο κορυφαίος 
πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, 
αλλά και να αποτελέσει πρότυπο εταιρείας 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά στη 
μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή.

Για να γίνει ο στόχος αυτός πραγματικότητα, ο 
Όμιλος ΟΤΕ μέσα από το πρόγραμμα «Digital 
Transformation» επενδύει στη δημιουργία 
μίας ολοκληρωμένης ψηφιακής εμπειρίας 
για τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους 
προμηθευτές-συνεργάτες του, αξιοποιώντας τις 
σύγχρονες ψηφιακές δυνατότητες. 

 Σημαντικά στοιχεία για το 2016

 Αύξηση κατά 50% των χρηστών των 
COSMOTE mobile apps 
> 900.000 ενεργοί χρήστες κάθε μήνα

 35% των συνολικών χρηστών 
smartphone, διαχειρίζονται τις υπηρεσίες 
τους μέσα από τα mobile apps

 Αύξηση κατά 100% των πελατών που 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό λογαριασμό, 
με αντίστοιχη εξοικονόμηση χαρτιού, 
εκτυπώσεων και ταχυδρομικών 
αποστολών ~ 950.000 πελάτες 

 1 στις 10 πωλήσεις πραγματοποιείται 
με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων και 
καναλιών (e-channel)

 Υλοποιήθηκαν τα πρώτα βήματα στην 
ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών

 40% των πελατών επιλέγει να 
πληρώνει το λογαριασμό τους μέσα από 
ηλεκτρονικά κανάλια πληρωμής

 3,5% των εσόδων της καρτοκινητής 
προέρχονται από e-top ups

 Εφαρμόστηκε η ηλεκτρονική υπογραφή 
και για τις συμβάσεις σταθερής 
2 στις 3 νέες συμβάσεις σταθερής 
υπογράφονται και αποστέλλονται 
ηλεκτρονικά στον πελάτη, χωρίς χαρτί

 Online εγκριτικές ροές για εσωτερικές 
εταιρικές διαδικασίες (π.χ. έγκριση 
δαπανών) και πρόσβαση σε αυτές από το 
κινητό

Απλοποίηση των συναλλαγών με τους συνεργάτες και προμηθευτές 
για εξοικονόμηση χρόνου και μείωση κόστους

Στο επίκεντρο η ψηφιακή εμπειρία 
των πελατών

Απλοποίηση και βελτίωση του τρόπου 
εσωτερικής λειτουργίας, ανάπτυξη 
ψηφιακών δεξιοτήτων και ενθάρρυνση 
της δημιουργικότητας και καινοτομίας

 Απόκτηση ενιαίας πρόσβασης στα εργαλεία 
και τις επιχειρησιακές λειτουργίες, από 
οποιαδήποτε συσκευή και σημείο

 Απλοποίηση, αυτοματοποίηση και 
ενοποίηση διαδικασιών και λειτουργιών

 Δημιουργία ενιαίων ροών εργασίας 
χωρίς «ψηφιακά κενά», με στόχο τη μείωση 
χαρτιού και της γραφειοκρατίας στην 
εργασία

 Ανάπτυξη ψηφιακών καναλιών για 
αμεσότερη συνεργασία και επικοινωνία 
μεταξύ των εργαζομένων

 Απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των συναλλαγών
 Ανταλλαγή ψηφιακών εγγράφων και παραστατικών, με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου 

και κόστους
 Ανάπτυξη ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας και συναλλαγών με υφιστάμενους και 

μελλοντικούς συνεργάτες

 Ψηφιακά κανάλια για απλούστερη, 
ταχύτερη και πιο αποτελεσματική 
αλληλεπίδραση και εξυπηρέτηση 
(customer journeys)

 Προσφορά ενιαίας εμπειρίας σε 
όλα τα ψηφιακά και φυσικά κανάλια 
(omnichannel)

 Προσωποποιημένο περιεχόμενο, 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις 
επιθυμίες των πελατών

 Παροχή ψηφιακών προϊόντων και 
υπηρεσιών που αλλάζουν τη μορφή της 
επικοινωνίας, της ψυχαγωγίας και της 
εργασίας τους

 Π
ελ

άτ
ες

Προµηθευτές

ΕργαζόµενοιΨηφιακός
Μετασχηµατισµός

Συνεργάτες

https://www.cosmote.gr/selfcare/jsp/ebillActivationMobileAnonymous.jsp
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& II, από Διεθνή Ελεγκτική Εταιρεία. Οι 
πιστοποιήσεις αφορούν στον κατάλληλο 
σχεδιασμό, στην αποτελεσματική λειτουργία 
των διαδικασιών και του περιβάλλοντος 
ελέγχου των υπηρεσιών (ICT Services) που 
παρέχονται σε πελάτες.

Πιστοποιημένο είναι και το Εργαστήριο 
Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής 
Ακτινοβολίας Περιβάλλοντος της 
COSMOTE κατά ISO 17025.

Tα διοικητικά στελέχη του Ομίλου 
ενημερώνονται συστηματικά από τους 
εκπροσώπους των Συστημάτων Διαχείρισης 

3.6 Ενοποιημένο Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας 

Ο Όμιλος ΟΤΕ καταγράφει, αξιολογεί 
συστηματικά και βελτιστοποιεί συνεχώς 
τις διαδικασίες του Ενοποιημένου 
Συστήματος Διαχείρισης (Integrated 
Management System), το οποίο βασίζεται 
στο μοντέλο Εnhanced Telecom 
Operations Map (e-TOM). 

Το Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης του 
Ομίλου αποτελείται από πιστοποιημένα 
συστήματα διαχείρισης που στοχεύουν στην 
επίτευξη εξαιρετικής εμπειρίας πελάτη μέσα 
από την παροχή υπηρεσιών και δικτύου 
τηλεπικοινωνιών υψηλής ποιότητας.

Βάση του Ενοποιημένου Συστήματος αποτελεί 
το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
(πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015), το 
οποίο και επεκτείνεται με τις πιστοποιήσεις 
συστημάτων διαχείρισης που αφορούν στο 
Περιβάλλον (κατά ISO 14001), στην Υγεία 
και Ασφάλεια στην Εργασία (κατά OHSAS 
18001), στην Επιχειρησιακή Συνέχεια (κατά 
ISO 22301), στην Ασφάλεια Πληροφοριών 
(κατά ISO 27001), στη διαχείριση Εταιρικών 
Κινδύνων (κατά ISO 31000), στην παροχή 
υπηρεσιών πληροφορικής σε πελάτες (κατά 
ISO 20000) και στην Ενεργειακή Διαχείριση 
(κατά ISO 50001). 

Στο Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης 
συμπεριλαμβάνονται και πιστοποιήσεις 
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISAE 
3402 «Assurance Reports on Controls at 
a Service Organisation», του «International 
Auditing and Assurance Standards Board» 
για SOC 1 TYPE II & SOC 2 TYPE I 

G4-14, G4-56

για τις δράσεις, τους στόχους και τα 
προγράμματα του Ενοποιημένου Συστήματος 
Διαχείρισης.

Οι υφιστάμενες πιστοποιήσεις και η 
συστηματική επέκτασή τους επιβεβαιώνουν 
τη συνεχή προσπάθεια του Ομίλου ΟΤΕ να 
εφαρμόζει διεθνή πρότυπα και πρακτικές.

https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/company/quality
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Είναι σημαντικό γιατί…

Τα δεδομένα αποτελούν βασικό στοιχείο 
της λειτουργίας των εταιρειών του 
Ομίλου ΟΤΕ και σημαντικό παράγοντα 
για την επιτυχία της λειτουργίας του, 
στο παρόν και το μέλλον. Ο ΟΤΕ και η 
COSMOTE προσφέρουν προϊόντα και 
υπηρεσίες στους πελάτες τους μέσω των 
οποίων διακινούνται πληροφορίες σε όλο 
τον κόσμο. Η ασφάλεια και η διατήρηση 
του απορρήτου των προσωπικών 
δεδομένων, αποτελεί κύρια απαίτηση των 
πελατών και πρωταρχική μας μέριμνα. 

Ασφάλεια και Απόρρητο Δεδομένων

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE, μεριμνούν για 
την ασφάλεια των υπηρεσιών και των 
προϊόντων που παρέχουν, ενώ τα στοιχεία 
και οι πληροφορίες που τηρούν οι εταιρείες, 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, για τον σκοπό 
για τον οποίο προορίζονται και προστατεύονται 
από κάθε κατάχρηση. Οι εταιρείες δεν 
αποθηκεύουν το περιεχόμενο της επικοινωνίας 
των πελατών τους στα συστήματά τους.

Οι εταιρείες διαθέτουν:

• Πολιτική για την Προστασία του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών, 
εγκεκριμένη από την Ελληνική Αρχή 
Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών. Σκοπός της Πολιτικής 
είναι να διασφαλίσει το απόρρητο των 
επικοινωνιών και την προστασία των 
αντίστοιχων δεδομένων επικοινωνίας, μέσω 
της υλοποίησης μηχανισμών ασφάλειας 

3.7 Ασφάλεια και Απόρρητο 
Δεδομένων

σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. έλεγχοι 
λογικής πρόσβασης, καταγραφή και έλεγχος, 
αποδεκτή χρήση, έλεγχοι φυσικής ασφάλειας 
κ.λπ.).

• Δεσμευτικούς Κανόνες Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων εντός του 
Ομίλου DT. 

• Επιμέρους πολιτικές / κύρια πρότυπα 
ασφάλειας, τα οποία καλύπτουν περιοχές 
όπως:
- Ασφάλεια συστημάτων
- Ασφάλεια εταιρικών πληροφοριών και 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
- Ασφάλεια ανθρώπινου δυναμικού

Σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και 
τις διαδικασίες που ορίζονται στην ισχύουσα 
περί Απορρήτου νομοθεσία, οι εταιρείες 
διεκπεραιώνουν αιτήματα άρσης απορρήτου 
και χορήγησης στοιχείων στις αρμόδιες 
δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές 
αρχές, εφόσον τους κοινοποιηθούν τα 
απαιτούμενα κατά νόμο έγγραφα (Βούλευμα 
Δικαστικού Συμβουλίου ή Διάταξη Εισαγγελικής 
Αρχής). Η νομική βάση για τη διεκπεραίωση 
αιτημάτων Αρχών για νόμιμες συνακροάσεις 
και παροχή δεδομένων, είναι το Άρθρο 19 του 
Ελληνικού Συντάγματος, ο Νόμος 3115/2003 
για τη σύσταση της Αρχής Διασφάλισης του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών, το Π.Δ. 47/2005 
για τις διαδικασίες, τεχνικές και οργανωτικές 
εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των 
επικοινωνιών, ο Νόμος 2225/1994 και ο 
Νόμος 3917/2011.

Συγκεκριμένα, το 2016 ο ΟΤΕ και η 
COSMOTE διεκπεραίωσαν αιτήματα για 
νόμιμες συνακροάσεις σε 3.552 τηλεφωνικές 
γραμμές, για παροχή εξωτερικών δεδομένων 
επικοινωνίας σε 12.048 τηλεφωνικούς 
αριθμούς, για παροχή προσωπικών στοιχείων 
συνδρομητή σε 12.393 τηλεφωνικούς 
αριθμούς και για παροχή προσωπικών 
στοιχείων συνδρομητή σε 1.332 IP 

διευθύνσεις. Τα αιτήματα αυτά κοινοποιούνται 
στην ΑΔΑΕ, η οποία τα περιλαμβάνει στην 
Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της.

Το 2016, ο OTE έλαβε 5 αιτήματα από πελάτες, 
σχετικά με το απόρρητο των επικοινωνιών/ 
την ασφάλεια των στοιχείων των πελατών. 
Η COSMOTE έλαβε 25 αιτήματα για τα ίδια 
ζητήματα. Επίσης, ο ΟΤΕ και η COSMOTE 
έλαβαν 10 και 11 αιτήματα αντίστοιχα, από 
την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των 
Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ). Σε καμία από αυτές 
τις περιπτώσεις δεν εντοπίστηκε οποιοδήποτε 
εύρημα.

Στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση 
του επιπέδου ασφάλειας και της 
αποτελεσματικότερης προστασίας των 
δεδομένων, οι εταιρείες προχώρησαν σε μια 
σειρά από δράσεις και έργα κεντρικών 
υποδομών ασφάλειας πληροφοριών, όπως 
τα εξής:

• Επέκταση παροχής υπηρεσιών 
ασφάλειας σε εξωτερικές εταιρείες  
(π.χ. παρακολούθηση συναγερμών 
ασφάλειας πληροφοριών, προστασία από 
επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών DDOS)

• Επιτυχής επαναπιστοποίηση του 
Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 
Πληροφοριών κατά ISO 27001 σε OTE 
και COSMOTE

• Υλοποίηση συστήματος αποτροπής 
επιθέσεων σε ιστοσελίδες (Web 
Application Firewall)

• Επέκταση του συστήματος αποτροπής 
διαρροής δεδομένων (Data Leakage 
Protection) στα καταστήματα

• Ενοποίηση των κωδικών πρόσβασης 
(Single Sign On) σε κρίσιμες εμπορικές 
εφαρμογές

• Αναβάθμιση του συστήματος ασφαλούς 
απομακρυσμένης πρόσβασης (SRAM)

• Διενέργεια πιλοτικών δοκιμών εργαλείων 
που προσφέρουν προστασία από 
επιθέσεις που δεν μπορούν να εντοπιστούν 
από τις κλασικές λύσεις anti-malware 
(Advanced Persistent Threat)

• Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς ασκήσεις 
αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων

• Δράσεις για τον εντοπισμό και διακοπή 
παράνομων/πειρατικών εκπομπών 
COSMΟΤΕ TV

Σημαντικά στοιχεία για το 2016

•	 Υλοποίηση 18 έλεγχων ασφάλειας 
και αποτιμήσεων κινδύνων 
ασφάλειας σε κρίσιμα συστήματα και 
διεργασίες, προκειμένου να διαπιστωθεί 
η συμμόρφωση με τις εταιρικές πολιτικές 
και διαδικασίες ασφάλειας

•	 Έλεγχος 320.873 προσβάσεων 
εξουσιοδοτημένων χρηστών σε 
συστήματα επεξεργασίας δεδομένων των 
δύο εταιρειών

•	 Καθορισμός προδιαγραφών ασφάλειας 
για την υλοποίηση 60 νέων 
συστημάτων ή υπηρεσιών και 
πραγματοποίηση αντίστοιχων έλεγχων 
/ δοκιμών ασφάλειας, προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η υλοποίησή τους

G4-DMA Ιδιωτικότητα Πελατών, G4-PR8

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/11988/PL6_ERM_04_gr.pdf
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/11988/PL6_ERM_04_gr.pdf
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/11988/PL6_ERM_04_gr.pdf
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Σημαντικά στοιχεία για το 2016

•	 Καταγραφή και διαχείριση 786 
περιστατικών φυσικής ασφάλειας, 
από τα οποία τα 130 χαρακτηρίστηκαν 
σοβαρά

•	 Έκδοση 7.641 καρτών πρόσβασης 
(access control) και 4.730 αδειών 
εισόδου στις εγκαταστάσεις

•	 Υλοποίηση 3.535 αιτημάτων 
χορήγησης δικαιωμάτων 
πρόσβασης και αντιμετώπιση 539 
βλαβών συστήματος access control

•	 Έκδοση και διαχείριση 2.785 καρτών 
πρόσβασης υπεργολάβων τεχνικών 
έργων

•	 Διαχείριση 96 συναγερμών σε 
ΚΑΦΑΟ και καμπίνες και 50 άλλα 
έκτακτα περιστατικά/γεγονότα 
(πορείες / διαδηλώσεις)

•	 Διενέργεια 285 έλεγχων φυλακίων, 
100 προληπτικών ανιχνεύσεων 
για εκρηκτικά, και 136 ελέγχων σε 
υπεργολάβων τεχνικών έργων

•	 Πραγματοποίηση 103 αυτοψιών σε 
καταστήματα του Ομίλου, πανελλαδικά, 
594 ελέγχων χώρων για την 
διασφάλιση του απορρήτου, 133 
αντλήσεων αρχείων από CCTV 
καταστημάτων και 78 μελετών 
φυσικής ασφάλειας καταστημάτων

Φυσική Ασφάλεια

Το 2016, υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

• Συνέχιση των παρεμβάσεων βελτίωσης 
Φυσικής Ασφάλειας, ηλεκτρονικής και 
δομικής, σε 43 εγκαταστάσεις του ΟΤΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών 
εγκαταστάσεων ΟΤΕ σε Διοικητικό Μέγαρο 
και Παιανία και άλλων κρίσιμων κτιρίων

• Διενέργεια διαγωνισμού για την 
ενίσχυση Φυσικής Ασφάλειας στις 
κρίσιμες εγκαταστάσεις Νεμέας, Κεραμικού 
και Φοίνικα (Θεσσαλονίκη)

• Υλοποίηση συστήματος Φυσικής 
Ασφάλειας σε 45 σημεία, πανελλαδικά, 
που σχετίζονται με το έργο Rural

• Ολοκλήρωση διαγωνισμού, πιλοτικού και 
έναρξη υλοποίηση λύσης video verification 

• Εγκατάσταση νέου συστήματος 
διαχείρισης και συστήματος ελέγχου 
πρόσβασης σε 50 ΚΑΦΑΟ και καμπίνες

• Επέκταση της λύσης «έξυπνου 
χρηματοκιβωτίου» (Cash Safe) σε επιπλέον 
35 ιδιόκτητα καταστήματα

• Συνέχιση των παρεμβάσεων στα ιδιόκτητα 
καταστήματα του Ομίλου ΟΤΕ, στην Ελλάδα, 
με ενίσχυση 78 επιπλέον καταστημάτων 
σε όλους τους τομείς Φυσικής Ασφάλειας και 
εισαγωγή IP CCTV

• Υπογραφή νέας πλαισιακής σύμβασης 
για τις Φυσικές Φυλάξεις

Ενημέρωση και Εκπαίδευση

Το 2016, υλοποιήθηκαν δράσεις 
ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης, σε ζητήματα ασφάλειας 
πληροφοριών, επιχειρησιακής συνέχειας και 
φυσικής ασφάλειας, όπως:

• Ενημέρωση, σχετική με φυσική 
ασφάλεια, ασφάλεια πληροφοριών 
και επιχειρησιακή συνέχεια, κατά τις 
εισαγωγικές εκπαιδεύσεις όλων των 
νεοπροσλαμβανόμενων εργαζομένων

• Ενημέρωση, εκπαίδευση και δοκιμή 
ικανοτήτων Ομάδων Απόκρισης 
Συμβάντων, μέσα από 22 δράσεις με 
3.500 συμμετέχοντες

• Εκπαιδεύσεις σε νέες ομάδες 
Υπευθύνων Κτιρίων (Building Incident 
Controllers) και Διαχείρισης Συμβάντων 
(Incident Response Teams), μέσα από 29 
δράσεις με 350 συμμετέχοντες

• Ηλεκτρονική ενημέρωση και εκπαίδευση, 
σχετική με φυσική ασφάλεια, ασφάλεια 
πληροφοριών και επιχειρησιακή συνέχεια, 
σε όλα τα καταστήματα του Ομίλου 
ΟΤΕ. Συμπληρωματικά, 50 ενημερωτικές 
εκπαιδεύσεις σε όλη την Ελλάδα, με 300 
συμμετέχοντες.

• Δύο ηλεκτρονικές έρευνες, σχετικές 
με θέματα ασφάλειας πληροφοριών 
και επιχειρησιακής συνέχειας, οι οποίες 
απευθύνονταν σε δείγμα εργαζομένων ΟΤΕ 
–COSMOTE, e-value Cosmote και OTE Plus, 
με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας στον 
Όμιλο

• Εκπαιδεύσεις των ομάδων Υπευθύνων 
Κτιρίων και Διαχείρισης Συμβάντων, σε 
θέματα Ασφάλειας και Υγείας, με τη 
συνεργασία της αντίστοιχης Υποδιεύθυνσης, 
μέσα από 12 δράσεις με 150 συμμετέχοντες
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Κινητό και Οδική Ασφάλεια

Η COSMOTE, στο πλαίσιο της ουσιαστικής 
της δέσμευσής της για την ασφάλεια των 
ανθρώπων, στηρίζει έμπρακτα ενέργειες 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, 
για την υπεύθυνη χρήση κινητού κατά την 
οδήγηση. Συγκεκριμένα, το 2016:

• Υλοποίησε, ενόψει της μεγάλης εξόδου του 
Πάσχα, την καμπάνια «Πρόσεχε το δρόμο, όχι 
το κινητό» μέσα μια ξεχωριστή online δράση.

• Για 7η συνεχή χρονιά, αποτέλεσε μέλος 
του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 
Μυλωνάς» και της συμμαχίας του για την 
Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο, 
«Δρόμοι στο Μέλλον». 

• Για ακόμα μια χρονιά, υποστήριξε τη 
Σχολή Οδικής Συμπεριφοράς «Ιαβέρης», 
ενισχύοντας τις δράσεις ενημέρωσης οδικής 
συμπεριφοράς που διεξάγει.

3.8 Ασφαλής και Υπεύθυνη 
Χρήση της Τεχνολογίας

Ο Όμιλος ΟΤΕ δεν περιορίζεται στην 
παροχή ασφαλών προϊόντων και 
υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας, αλλά 
προχωρά στην ενημέρωση των πελατών 
και του ευρύτερου κοινού, για την ασφαλή 
χρήση της τεχνολογίας. 

Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου

Ο Όμιλος έχει αναπτύξει προγράμματα και 
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
του κοινού για την ασφαλή χρήση του 
διαδικτύου από παιδιά. 

Προϊόντα και Υπηρεσίες για την Ασφαλή 
Χρήση

Ο Όμιλος παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες 
και προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά, 
με σκοπό να χρησιμοποιούν τα τεχνολογικά 
μέσα με ασφάλεια. 

• COSMOTE Secure: H υπηρεσία αυτή 
αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση 
προστασίας του υπολογιστή, του 
smartphone και του tablet, είτε ο χρήστης 
είναι συνδεδεμένος στο Internet είτε 
όχι. Περιλαμβάνει Αnti-Virus, Anti-Spam, 
Firewall, Banking Protection, Browsing 
Protection, καθώς και υπηρεσίες Γονικού 
Έλεγχου, που προσφέρουν ασφάλεια κατά 
την πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο.

• Υπηρεσίες Γονικού Ελέγχου από την 
COSMOTE TV, για τους συνδρομητές της 
υπηρεσίας μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης 
και μέσω δορυφόρου. Με τις υπηρεσίες 
αυτές, οι συνδρομητές έχουν την επιλογή 
να ορίσουν το επίπεδο γονικού ελέγχου 
που προτιμούν και να αποκλείσουν την 
πρόσβαση σε συγκεκριμένα προγράμματα, 
με βάση το βαθμό καταλληλότητας 

που φέρει το εκάστοτε πρόγραμμα. 
Επιπρόσθετα, οι συνδρομητές μπορούν 
να αποκλείσουν την πρόσβαση σε 
συγκεκριμένα κανάλια της επιλογής τους. 

Ενημέρωση του Κοινού 

• Η ιστοσελίδα www.safekids.gr, 
η οποία δημιουργήθηκε το 2015, 
ενημερώνει τους γονείς για το πώς η 
τεχνολογία μπορεί να γίνει πιο χρηστική 
και ασφαλής για τα παιδιά, παρέχοντας 
χρήσιμες συμβουλές και απαντήσεις σε 
ζητήματα που τους απασχολούν. 

• Ενημερωτικές Συναντήσεις για την 
Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο στο 
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου 
ΟΤΕ: Από το 2010, πραγματοποιούνται 
εκπαιδευτικά προγράμματα για την 
ασφαλή χρήση του διαδικτύου στο 
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ. 
Τη χρονική περίοδο Σεπτέμβριος 2015 
– Αύγουστος 2016 πάνω από 300 
μαθητές Γυμνασίου, συμμετείχαν στις 
μηνιαίες ενημερωτικές συναντήσεις για 
την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου του 
Μουσείο. 

• Θεατρικές παραστάσεις στο Μουσείο 
Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Το 
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ 
φιλοξένησε για τέταρτη συνεχή χρονιά, 
τη θεατρική παράσταση «Η Φάρμα του 
Διαδικτύου», που απευθύνεται σε παιδιά 
Νηπιαγωγείου και Δημοτικού. Την περίοδο 
Σεπτέμβριος 2015-Αύγουστος 2016, 886 
παιδιά και εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν 
την παράσταση. 

Συνεργασία με Έγκριτους φορείς: 

• Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος: Για πέμπτη συνεχόμενη 
χρονιά, η COSMOTE υποστήριξε τη 
διεξαγωγή ημερίδων σε όλη την Ελλάδα 
για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο 

και το 5ο Συνέδριο για την ασφαλή 
πλοήγηση στο Διαδίκτυο, που διοργανώνει 
η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος. Το 2016, περίπου 10.000 
άτομα παρακολούθησαν τις ημερίδες και 
το Συνέδριο που διοργάνωσε η Διεύθυνση 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

• Το Χαμόγελο του Παιδιού: Η COSMOTE 
και η ΓΕΡΜΑΝΟΣ στηρίζουν το 1o Κινητό 
Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης 
και Τεχνολογίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», που 
αποτελεί πρωτοβουλία του Οργανισμού 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τελεί 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μέσω της 
συγκεκριμένης δράσης, μαθητές, γονείς 
και εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για 
σημαντικά θέματα όπως η ασφαλής 
χρήση του διαδικτύου. Το 2016, 
υλοποιήθηκαν διαδραστικές παρεμβάσεις, 
μέσω των οποίων, «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» παρείχε υπηρεσίες πρόληψης σε 
1.959 μαθητές.

Συμμετοχή σε Πρωτοβουλίες 
Αυτορρύθμισης

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή του 
OTE και της COSMOTE, μέσω της Deutsche 
Telekom, στησυμμαχία εταιρειών ΤΠΕ, 
για την ασφαλή χρήση συνδεδεμένων 
συσκευών και διαδικτυακών υπηρεσιών από 
παιδιά και νέους στην Ε.Ε., «ICT Coalition 
for the Safer Use of Connected Devices 
and Online Services by Children and Young 
People in the EU».

Ταυτόχρονα, η COSMOTE, μαζί με όλες 
τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, έχει 
αναλάβει πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης, 
σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, όπως 
αναφέρεται στην ενότητα Υπεύθυνος 
Ανταγωνισμός. 

https://www.cosmote.gr/mobile/cosmoportal/page/T37/section/BeCarefulOnRoad
https://www.cosmote.gr/cosmotetv/residential/help_support/adsl
https://www.cosmote.gr/portal/residential/help_support/sat
http://www.safekids.gr
https://www.otegroupmuseum.gr/portal/educational_programs
https://www.otegroupmuseum.gr/portal/educational_programs/school_visits/closeup/-/article/8223159/view_article
https://www.otegroupmuseum.gr/portal/educational_programs/school_visits/closeup/-/article/8223159/view_article
http://ictcoalition.eu/
http://ictcoalition.eu/
http://ictcoalition.eu/
http://ictcoalition.eu/
http://ictcoalition.eu/
https://youtu.be/XPfOXosQCmM
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3.9 Υπεύθυνες Προμήθειες 
και Διαχείριση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας

Ο Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί ότι η διάχυση βασικών 
αξιών και προτύπων στην εφοδιαστική 
αλυσίδα αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό 
της υπεύθυνης επιχειρηματικής 
συμπεριφοράς. 

Πολιτική Προμηθειών

Από το Δεκέμβριο του 2013, ο ΟΤΕ και η 
COSMOTE ακολουθούν κοινή Πολιτική 
Προμηθειών, στην οποία καθορίζονται όλοι 
οι όροι και οι κανονισμοί, σύμφωνα με τους 
οποίους πραγματοποιούνται οι προμήθειες. Οι 
βασικοί στόχοι της Πολιτικής Προμηθειών είναι:

•	 Η βελτιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας σε 
όρους κόστους, ποιότητας και χρόνου

•	 Η διασφάλιση της διαφάνειας

•	 Η συμμόρφωση με τη διεθνή Πολιτική 
Προμηθειών της DT

Η κοινή Πολιτική Προμηθειών που ακολουθούν 
οι δύο εταιρείες δεν κάνει διάκριση μεταξύ 
τοπικών και μη, προμηθευτών. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι οι εταιρείες δραστηριοποιούνται 
στην ελληνική αγορά, αποτελεί κοινή πρακτική γι’ 
αυτές, η στήριξη των εγχώριων προμηθευτών.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE, παρά τις δυσμενείς 
οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, έχουν ως 
στόχο την έγκαιρη εξόφληση των προμηθευτών 
τους, όπως ορίζεται στις συμβάσεις που 
συνάπτονται. Για το 2016, ο χρόνος πληρωμής 
σε ΟΤΕ και COSMOTE έχει ενοποιηθεί και 
κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 30 έως 120 
ημέρες, ανάλογα με το είδος και το ύψος της 
προμήθειας.

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ανάπτυξη και διατήρηση μίας εφοδιαστικής 
αλυσίδας με προστιθέμενη αξία για τον 
Όμιλο, με οικονομικά, περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά υπεύθυνες μεθόδους και 
πρακτικές, αποτελεί μία συνεχή πρόκληση, 
εναρμονισμένη με το όραμα του Ομίλου.

Ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει κατάλογο 
προμηθευτών (Μητρώο Προμηθευτών), 
ο οποίος ανανεώνεται στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης μίας βιώσιμης εφοδιαστικής 
αλυσίδας, αποτελούμενος, το 2016, από 
1.295 προμηθευτές για τον ΟΤΕ και 921 
για την COSMOTE. Συμπεριλαμβάνει τόσο 
πολυεθνικές, όσο και τοπικές εταιρείες, για 
την αγορά υλικών και εξοπλισμού ή την 
παροχή/μίσθωση υπηρεσιών. 

Ο κατάλογος των προμηθευτών αφορά 
πολλές διαφορετικές κατηγορίες/τύπους 
προμήθειας υλικού ή υπηρεσιών. Ενδεικτικές 
κατηγορίες προμηθευτών είναι εργολάβοι, 
πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
εταιρείες πώλησης τηλεπικοινωνιακού 
υλικού και υπηρεσιών, εταιρείες ανάπτυξης 
υλικού/λογισμικού πληροφορικής (IT).

G4-12, G4-EC9, G4-EN32, G4-EN33, G4-LA14, G4-LA15, G4-HR4, G4-HR5, G4-HR6, G4-HR-10, G4-HR11, G4-SO9, G4-SO10

90% των τιμολογημένων προμηθειών 
του ΟΤΕ και της COSMOTE προήλθαν από 
εταιρείες εγγεγραμμένες στην Ελλάδα 23%  

Άλλες Υπηρεσίες και Λοιποί 
Προμηθευτές

12%  
Εμπορεύματα

11%  
Διασύνδεση

11%  
Αντιπρόσωποι 

Πωλήσεων

10%  
Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες

5%  
Εργολάβοι

4%  
Προβολή και Διαφήμιση

4%  
Υπηρεσίες Επισκευών και 
Συντηρήσεων

20%  
Πάγια

€ 1.833 εκατ.
τιμολογημένα  

ποσά προμηθευτών  
ΟΤE και COSMOTE

Επιλογή Προμηθευτών

Ειδικά κριτήρια που σχετίζονται με την 
εταιρική υπευθυνότητα, μπορούν να 
συμπεριληφθούν σε κάθε πρόσκληση 
υποβολής προσφοράς για την ανάθεση 
προμήθειας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
που απαιτούνται και ορίζονται από την 
επιχειρησιακή μονάδα που ξεκινά τη 
διαδικασία προμήθειας. Όλοι οι υποψήφιοι 
προμηθευτές καλούνται να δηλώσουν 
ότι συμφωνούν ρητά με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας Προμηθευτών ΟΤΕ ή / και 
τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών 
COSMOTE, οι οποίοι και συνοψίζουν την 
πρόθεση των εταιρειών να συνεργαστούν με 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνους 
προμηθευτές. Η πρόθεση αυτή του Ομίλου 
ενισχύεται από την Κοινωνική Χάρτα του 
Ομίλου ΟΤΕ. 

Η σύμβαση, την οποία καλούνται να 
υπογράψουν οι προμηθευτές, περιλαμβάνει 
ειδικές ρήτρες αναφορικά με θέματα 
που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια, 
την καταπολέμηση της διαφθοράς, την 
ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα 
πληροφοριών, καθώς και η υπογραφή της 
σύμβασης δεσμεύει και για τη συμμόρφωση 
με τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών 
ΟΤΕ ή COSMOTE.

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/44030804/PL1.SPRM.02_OTE_GR.pdf
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/44030804/PL1.SPRM.02_OTE_GR.pdf
https://www.cosmote.gr/mobile/content/el/attached_files/Company/ypefthines_promithies2.pdf
https://www.cosmote.gr/mobile/content/el/attached_files/Company/ypefthines_promithies2.pdf
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/12815/otegroup_socialcharter_gr.pdf
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/12815/otegroup_socialcharter_gr.pdf
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G4-EN32, G4-EN33, G4-LA14, G4-LA15, G4-HR4, G4-HR5, G4-HR6, G4-HR-10, G4-HR11, G4-SO9, G4-SO10

Προ-συμβατικός έλεγχος της 
ακεραιότητάς των προμηθευτών και 
αξιολόγησή τους (Integrity Check and 
Compliance Business Assessment)

 Καταχωρήθηκαν 306 αιτήματα 
ελέγχων ακεραιότητας προμηθευτών, 
συμβούλων και συνεργατών μέσω του 
καναλιού επικοινωνίας της Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης «Ask Me»

 Διενεργήθηκαν 1.147 έλεγχοι 
ακεραιότητας προμηθευτών, συμβούλων 
και συνεργατών

 Έλεγχοι στο 100% των νέων υποψήφιων 
προμηθευτών και των υποψήφιων 
προμηθευτών που δεν έχει υπάρξει 
συνεργασία για πάνω από δύο (2) έτη, για 
προμήθειες > € 50.000 

 Έλεγχοι στο 100% των υποψήφιων 
συμβούλων ανεξαρτήτου ύψους 
σύμβασης

 2 εταιρείες εξαιρέθηκαν από 
διαγωνιστικές  
διαδικασίες γιατί κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου, προέκυψε ότι δεν πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής τους

Αξιολόγηση Προμηθευτών

Οι ενεργοί προμηθευτές του Ομίλου ΟΤΕ 
αξιολογούνται, σε ετήσια βάση. Οι προς 
αξιολόγηση προμηθευτές επιλέγονται με 
βάση τις παραγγελίες (εντολές αγορών – 
POs), που εκδίδονται μέσα σε διάστημα 
12 μηνών. Ειδικότερα, το 2016, η επιλογή 
των προμηθευτών που αξιολογήθηκαν, 
έγινε με βάση το σύνολο των παραγγελιών 
που εκδόθηκαν την περίοδο 1/10/2014 - 
30/9/2015, για λογαριασμό των εταιρειών 

βιώσιμη ανάπτυξη, παρέχοντας τη δυνατότητα 
να παρουσιάσουν πληροφορίες σχετικά με τα 
συστήματα διαχείρισης και τις πρακτικές που 
εφαρμόζουν. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 
ερωτήσεις σχετικές με την εργασία, το 
περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια, την 
ποιότητα και την επιχειρησιακή συνέχεια. 

Βαθμολόγηση και Ανάπτυξη 
Προμηθευτών

Η βαθμολογία της αξιολόγησης των 
προμηθευτών, από τις οργανωτικές μονάδες 
του ΟΤΕ και της COSMOTE που εμπλέκονται 
στην διαδικασία, καθώς και τα συμπληρωμένα 
από τους προμηθευτές ερωτηματολόγια 
αυτοαξιολόγησης, τροφοδοτούν το Σύστημα 
Αξιολόγησης Προμηθευτών του Ομίλου, 
προκειμένου να προκύψει (ποσοτικοποιημένα) 
η επίδοση κάθε προμηθευτή. Η επίδοση 
κάθε προμηθευτή σε θέματα Εταιρικής 
Υπευθυνότητας αντιστοιχεί στο 10% της 
συνολικής βαθμολογίας. Τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται στη Διοίκηση του Ομίλου.

Για τους προμηθευτές που συγκεντρώνουν 
χαμηλή βαθμολογία, η Διοίκηση αποφασίζει 
αν θα παραμείνουν στη λίστα των αποδεκτών 
προμηθευτών του Ομίλου, αν χρειάζεται να 
δείξουν βελτίωση στην επίδοσή τους (οπότε 
και σε συνεργασία με τους προμηθευτές 
καθορίζονται κάποια σχέδια δράσης) ή αν θα 
διακοπεί η συνεργασία με τον Όμιλο (οπότε και 
ενημερώνονται οι αρμόδιες Διευθύνσεις του 
Ομίλου). 

Επιπλέον, ο Όμιλος ΟΤΕ λαμβάνει υπόψη του 
τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και των 
ελέγχων της DT για κάθε κοινό προμηθευτή. Σε 
περίπτωση όπου η DT αναγνωρίσει ότι κάποιος 

προμηθευτής δεν συμμορφώνεται με την 
πολιτική του Ομίλου DT και τα διεθνή πρότυπα 
και διακόψει τις συναλλαγές μαζί του, ο ΟΤΕ και 
η COSMOTE ενημερώνονται και, στη συνέχεια, 
αφαιρούν το συγκεκριμένο προμηθευτή από 
την λίστα των αποδεκτών προμηθευτών τους. 
Το 2016, ο ΟΤΕ και η COSMOTE, δεν διέκοψαν 
τη συνεργασία με κανέναν από τους διεθνείς 
προμηθευτές τους, ως αποτέλεσμα των 
αξιολογήσεων της DT.

OTE, COSMOTE, Γερμανός, Rural North, Rural 
South, Germanos Telecom Romania S.A., 
e-Value S.A., e-Value Ltd, e-Value International 
Telekom Albania, Telekom Romania 
Communications, Telekom Romania Mobile 
Communications, Telemobil and Sunlight 
Romania. Αξιολογήθηκαν όλοι οι προμηθευτές 
με παραγγελίες αξίας άνω των € 2 εκ. (για 
όλες τις εταιρείες που αναφέρονται παραπάνω) 
και όλοι οι προμηθευτές που παρείχαν 
σημαντικά είδη προμήθειας (δηλ. προϊόντα και 
υπηρεσίες που έχουν σημαντική επίδραση στα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται 
στους πελάτες), αξίας πάνω από € 500.000. 
Επιπλέον, αξιολογήθηκαν όλοι οι προμηθευτές 
προϊόντων / υπηρεσιών που σχετίζονται με το 
Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης του Ομίλου, 
καθώς και ορισμένοι προμηθευτές, οι οποίοι 
δεν πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια, αλλά 
προτάθηκαν προς αξιολόγηση από Διευθυντές 
του Ομίλου ΟΤΕ.

Αξιολόγηση Προμηθευτών το 2016

 206 προμηθευτών, που αντιστοιχούν 
στο 94,58% του ετήσιου όγκου 
προμηθειών* του ΟΤΕ

 154 προμηθευτών, που αντιστοιχούν 
στο 86,32% του ετήσιου όγκου 
προμηθειών* της COSMΟΤΕ

Επίσης, οι προς αξιολόγηση προμηθευτές, 
καλούνται να συμπληρώσουν ένα 
ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης της 
επίδοσής τους σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. 
Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει ως επιπλέον 
στόχο την ευαισθητοποίηση των προμηθευτών 
σχετικά με την εταιρική υπευθυνότητα και τη 

* Περιλαμβάνονται προμήθειες υψηλής αξίας, προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών που επηρεάζουν τα τελικά προϊόντα / 
υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες, όπως επίσης και προμήθειες προϊόντων υψηλού κινδύνου, όπως αυτά ορίζονται 
εσωτερικά. Εξαιρούνται προμήθειες από θυγατρικές εταιρίες, προμήθειες εμπορικών αντιπροσώπων, διασύνδεσης, 
περιαγωγής καθώς και χορηγίες - δωρεές).

https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/cr/stratigiki/viosimhanaptixhkaidiaxeirish
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4.1 Προσέγγιση
Ο Όμιλος ΟΤΕ παρέχει ένα βιώσιμο περιβάλλον 
εργασίας που διασφαλίζει ισότητα στην παροχή 
ευκαιριών, ενθαρρύνει την ανάπτυξη των 
εργαζομένων και αναγνωρίζει την υψηλή 
απόδοση.

Στόχος του Ομίλου είναι να διακρίνεται ως 
ένας ελκυστικός εργοδότης, τόσο για τους 
υφιστάμενους εργαζόμενους, όσο και για 
ανθρώπους που ξεκινούν, συνεχίζουν ή 
εξελίσσουν την καριέρα τους και επιθυμούν να 
ενταχθούν στο δυναμικό του.

Ως ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται 
και αλλάζει συνεχώς, ο Όμιλος φροντίζει 
να καλλιεργεί ένα περιβάλλον ανοικτής 
επικοινωνίας και διαλόγου, στοχεύοντας στην 
ικανοποίηση των ανθρώπων του. 

Με στόχο το πέρασμα στη νέα ψηφιακή εποχή, 
ο Όμιλος αναπτύσσει ψηφιακά εργαλεία για να 
υποστηρίξει τα συστήματα και τις εφαρμογές 
του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα, 
απλοποιεί, τυποποιεί και συνενώνει διαδικασίες 
(όπως για τη μείωση της γραφειοκρατίας, τον 
περιορισμό εγκρίσεων, μεγαλύτερη αυτονομία 
του εργαζόμενου-self-service processes). 
Ταυτόχρονα, εφαρμόζει προγράμματα 
ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για τους 
εργαζόμενους. 

Πλαίσιο λειτουργίας

Το βασικό πλαίσιο της Πολιτικής για τις 
Εργασιακές Σχέσεις Ομίλου ΟΤΕ στηρίζεται 
στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
τη δίκαιη εργασία, την έλλειψη διακρίσεων, 
την ίση μεταχείριση για άνδρες και γυναίκες, 
καθώς και την καταπολέμηση της παιδικής ή 
αναγκαστικής εργασίας 

Η δομή του μοντέλου αρμοδιοτήτων και 
ρόλων της Επιχειρησιακής Μονάδας Chief 

Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, 
αποτελείται από τα HR Competency Centers 
(Κέντρα Ανάπτυξης, Πολιτικών, Συστημάτων και 
Διαδικασιών), τους HR Business Partners 
(σημεία επαφής του ανθρώπινου δυναμικού 
με τις Υπηρεσιακές Μονάδες) και τα HR 
Shared Services (μονάδες για τη διαχείριση 
και εξυπηρέτηση σε θέματα και διαδικασίες 
ανθρώπινου δυναμικού).

Η Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού, η 
οποία έχει την ευθύνη για τη συνολική διοίκηση 
θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι μέλος 
της Διοικητικής Ομάδας του Ομίλου ΟΤΕ. 

Όµιλος ΟΤΕ Βιώσιµη Ανάπτυξη Υπεύθυνη  
Επιχειρηµατικότητα

Υπεύθυνη Εργασία  
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4.1 Προσέγγιση
Ο Όµιλος ΟΤΕ παρέχει ένα βιώσιµο περιβάλλον 
εργασίας που διασφαλίζει ισότητα στην παροχή 
ευκαιριών, ενθαρρύνει την ανάπτυξη των 
εργαζοµένων και αναγνωρίζει την υψηλή 
απόδοση.

Στόχος του Οµίλου είναι να διακρίνεται ως ένας 
ελκυστικός εργοδότης, για τους υφιστάµενους 
εργαζόµενους και για ανθρώπους που ξεκινούν 
τώρα την καριέρα τους και επιθυµούν να 
ενταχθούν στο δυναµικό του.

Ως ένας ζωντανός οργανισµός που εξελίσσεται 
και αλλάζει συνεχώς, ο Όµιλος φροντίζει 
να καλλιεργεί ένα περιβάλλον ανοικτής 
επικοινωνίας και διαλόγου, στοχεύοντας στην 
ικανοποίηση των ανθρώπων του. 

Με στόχο το πέρασµα στη νέα ψηφιακή εποχή, 
ο Όµιλος αναπτύσσει ψηφιακά εργαλεία 
για να υποστηρίξει τα συστήµατα και τις 
εφαρµογές του Ανθρώπινου ∆υναµικού, 
ενώ ταυτόχρονα, απλοποιεί, τυποποιεί και 
συνενώνει διαδικασίες (µείωση γραφειοκρατίας, 
περιορισµός εγκρίσεων, µεγαλύτερη αυτονοµία 
του εργαζόµενου-self-service processes). 
Ταυτόχρονα, εφαρµόζει προγράµµατα ανάπτυξης 
ψηφιακών δεξιοτήτων για τους εργαζόµενους. 

Πλαίσιο λειτουργίας

Το βασικό πλαίσιο της Πολιτικής για τις 
Εργασιακές Σχέσεις Οµίλου ΟΤΕ, στηρίζεται στο 
σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τη 
δίκαιη εργασία, την έλλειψη διακρίσεων, την ίση 
µεταχείριση για άνδρες και γυναίκες, καθώς και 
την καταπολέµηση της παιδικής ή αναγκαστικής 
εργασίας 

Η δοµή του µοντέλου αρµοδιοτήτων και 
ρόλων της Επιχειρησιακής Μονάδας Chief 
Officer Ανθρώπινου ∆υναµικού Οµίλου ΟΤΕ, 
αποτελείται από τα HR Competency Centers 

(Κέντρα Ανάπτυξης, πολιτικών, συστηµάτων και 
διαδικασιών), τους HR Business Partners 
(σηµεία επαφής του ανθρώπινου δυναµικού 
µε τις υπηρεσιακές µονάδες) και τα HR 
Shared Services (µονάδες για τη διαχείριση 
και εξυπηρέτηση σε θέµατα και διαδικασίες 
ανθρώπινου δυναµικού).

Η Chief Officer Ανθρώπινου ∆υναµικού, η 
οποία έχει την ευθύνη για τη συνολική διοίκηση 
θεµάτων Ανθρώπινου ∆υναµικού, είναι µέλος 
της ∆ιοικητικής Οµάδας του Οµίλου ΟΤΕ. 

Οργανωτικός µετασχηµατισµός και 
αποτελεσµατικότητα

Το 2016, συνεχίζοντας το έργο της λειτουργικής 
ενοποίησης µονάδων Σταθερής και Κινητής 
της εταιρείας, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση 
στην ευθυγράµµιση και την εναρµόνιση 
πολιτικών, διαδικασιών και συστηµάτων, 
καθώς και την υποστήριξη των σύγχρονων 
οργανωτικών δοµών που είχαν ήδη ξεκινήσει 
να διαµορφώνονται από το 2015.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραµένει 
η ικανοποίηση, η ανάπτυξη και η εξέλιξη των 
εργαζοµένων.

Επίσης, ξεκίνησε ο σχεδιασµός του ενιαίου 
Μοντέλου Οικογενειών Θέσεων Εργασίας για 
τον ΟΤΕ και την COSMOTE. Το νέο Μοντέλο 
είναι ευέλικτο, λειτουργικό και έχει ως στόχο την 
χαρτογράφηση όλων των θέσεων εργασίας του 
οργανισµού σε οµάδες («Οικογένειες Θέσεων»), 
σύµφωνα µε τον τρόπο που συνεισφέρουν 
στις κύριες διαδικασίες του οργανισµού και 
στα αντίστοιχα αποτελέσµατα, σε συνεργασία 
και αλληλεπίδραση µε άλλες θέσεις εργασίας 
των ίδιων ή διαφορετικών Επιχειρησιακών 
Μονάδων. Συγκεκριµένα, το 2016, υλοποιήθηκε 
ο σχεδιασµός των Οικογενειών, η αντιστοίχηση 
των Επιχειρησιακών Μονάδων σε αυτές και 
η αναγνώριση των ρόλων ανά Επιχειρησιακή 
Μονάδα.

Σύγχρονο, Αποδοτικό & Ικανοποιητικό Περιβάλλον Εργασίας

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη
∆εξιοτήτων

Προτεραιότητα στην
Υγεία & Ασφάλεια

στο Χώρο Εργασίας

Ανάδειξη Ταλέντων
σε Εσωτερικό 
& Εξωτερικό Κοινό

Ανοιχτή Επικοινωνία 
& ∆ιάλογος για τα 
Σηµαντικά Θέµατα

Εξασφάλιση ∆ίκαιης Εργασίας
& Ίσων Ευκαιριών

Οργανωτικός Μετασχηματισμός και 
Αποτελεσματικότητα

Το 2016, συνεχίζοντας το έργο της λειτουργικής 
ενοποίησης μονάδων Σταθερής και Κινητής 
της εταιρείας, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 
στην ευθυγράμμιση και την εναρμόνιση 
πολιτικών, διαδικασιών και συστημάτων, 
καθώς και την υποστήριξη των σύγχρονων 
οργανωτικών δομών που είχαν ήδη ξεκινήσει να 
διαμορφώνονται από το 2015.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραμένει 
η ικανοποίηση, η ανάπτυξη και η εξέλιξη των 
εργαζομένων.

Επίσης, ξεκίνησε ο σχεδιασμός του ενιαίου 
Μοντέλου Οικογενειών Θέσεων Εργασίας για 
τον ΟΤΕ και την COSMOTE. Το νέο Μοντέλο 
είναι ευέλικτο, λειτουργικό και έχει ως στόχο την 
χαρτογράφηση όλων των θέσεων εργασίας του 
οργανισμού σε ομάδες («Οικογένειες Θέσεων»), 
σύμφωνα με τον τρόπο που συνεισφέρουν 
στις κύριες διαδικασίες του οργανισμού και 
στα αντίστοιχα αποτελέσματα, σε συνεργασία 
και αλληλεπίδραση με άλλες θέσεις εργασίας 
των ίδιων ή διαφορετικών Επιχειρησιακών 
Μονάδων. Συγκεκριμένα, το 2016, υλοποιήθηκε 
ο σχεδιασμός των «Οικογενειών Θέσεων», η 
αντιστοίχηση των Επιχειρησιακών Μονάδων 
σε αυτές και η αναγνώριση των ρόλων ανά 
Επιχειρησιακή Μονάδα.
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4.2 Απασχόληση 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, ο ΟΤΕ και η COSMOTE 
απασχολούσαν 10.481 εργαζόμενους.

Το 99% των εργαζομένων του ΟΤΕ (8.405 
εργαζόμενοι) και το σύνολο των εργαζομένων της 
COSMOTE απασχολείται με συμβάσεις αορίστου 
χρόνου. 

Οι γυναίκες αποτελούν το 33% των 
εργαζομένων των δύο εταιρειών. Ο ΟΤΕ 
απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό Τεχνικών (4.746 
εργαζόμενοι), η συντριπτική πλειοψηφία (91%) των 
οποίων είναι άνδρες. Χωρίς τους Τεχνικούς, στο 
σύνολο των εργαζομένων των δύο εταιριών, το 
ποσοστό των γυναικών ανέρχεται στο 53%.

Έχοντας πάντα ως προτεραιότητα τη βελτίωση της 
εμπειρίας των εργαζομένων, ο Όμιλος ανανεώνει 
και προάγει τη λειτουργία του νέου κέντρου 
εξυπηρέτησης εργαζομένων Ομίλου ΟΤΕ, «MyHR», 
το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2015. Το 
MyHR διαχειρίζεται, άμεσα και απλά, ερωτήματα 
για θέματα και διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού 
, ενώ οι υπηρεσίες του εμπλουτίζονται συνεχώς με 
στόχο να παρέχει άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση 
σε όλους τους εργαζόμενους.

Το 2016, μέσα σε ένα δύσκολο μακροοικονομικό 
περιβάλλον, εφαρμόστηκε ένα κοινωνικά 
υπεύθυνο πρόγραμμα εξορθολογισμού του 
ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, τη μείωση του εργασιακού 
κόστους και τη βελτίωση της επιχειρησιακής 
αποτελεσματικότητας μέσω νέων προσλήψεων. 
322 εργαζόμενοι από τον ΟΤΕ και την COSMOTE 
αποδέχθηκαν τα κίνητρα που δόθηκαν και 
αποχώρησαν από τον Όμιλο. Επιπλέον του 
οικονομικού κινήτρου, οι εταιρείες παρείχαν στους 
εργαζόμενους που αποχώρησαν, εξατομικευμένη 
υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, 
ομαδική ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη και 
προνομιακές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες 
του Ομίλου. Η ετήσια εξοικονόμηση κόστους 
προσωπικού υπολογίζεται σε πάνω από €16 εκ.

10.481
εργαζόμενοι ΟΤΕ και COSMOTE

99%
με εξαρτημένη εργασία αορίστου χρόνου

77%
ηλικίας 30 έως 50 ετών

3%
άτομα με αναπηρία

62%
στην Αττική 

45%
Τεχνικοί του ΟΤΕ

11%
με θέση ευθύνης

488 
φοιτητές και σπουδαστές (ΤΕΙ, ΑΕΙ, ΙΕΚ) 
πραγματοποίησαν την πρακτική τους 
άσκηση το 2016

> 1.500 
νέοι και νέες επέλεξαν για την πρακτική 
τους τον Όμιλο ΟΤΕ την τριετία  
2014-2016

G4-10, G4-LA1, G4-LA12

Αποχωρήσεις

380
εργαζόμενοι

88%
μέσω Προγραμμάτων Οικειοθελούς 
Αποχώρησης

66%
ηλικίας άνω των 50 ετών

Προσλήψεις

238
εργαζόμενοι

29%
ηλικίας κάτω των 30 ετών

Εργαζόμενοι ΟΤΕ - COSMOTE 

Εργαζόμενοι
Προσλήψεις
Αποχωρήσεις

2014 2015 2016

9.117

10.625 10.481

59

2.205

54
380698

238

https://www.cosmote.gr/otegroupsustainability2016/downloads/hr_gr.pdf
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G4-11, G4-EC5, G4-LA12, G4-LA13, G4-HR4

4.3 Συνθήκες Δίκαιης 
Εργασίας και Ίσων Ευκαιριών 
Η Πολιτική Δίκαιης Εργασίας του Ομίλου 
βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

• Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ελλάδας και της 
Ε.Ε.

• Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ

• Τον Κώδικα Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ

• Tην Πολιτική για τις Εργασιακές Σχέσεις 
Ομίλου ΟΤΕ

• Την Κοινωνική Χάρτα του Ομίλου ΟΤΕ

Το πρόγραμμα υποδοχής νέων εργαζομένων 
της εταιρείας «Welcome on board» 
περιλαμβάνει ξεχωριστή ενότητα εκπαίδευσης 
για θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 
Κώδικα Δεοντολογίας, Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
καθώς και για εσωτερικές πολιτικές των 
εταιρειών του Ομίλου.

Ελευθερία του Συνδικαλίζεσθαι και 
Συλλογικές Συμβάσεις

Η τριετής Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 
για τους εργαζόμενους του ΟΤΕ που 
υπεγράφη στα τέλη του 2014 και ισχύει 
έως 31/12/2017, καθώς και η Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας για τους εργαζόμενους 
της COSMOTE που υπεγράφη το Μάρτιο 
του 2015 και ισχύει έως 31/12/2017, 
διασφαλίζουν τις θέσεις εργασίας και 
ρυθμίζουν θέματα μισθολογίου, αδειών, 
επιδομάτων, αποζημιώσεων και ωραρίου των 
εργαζομένων.

Το 2016, πραγματοποιήθηκαν 3 απεργίες 
(διάρκειας μίας ημέρας έκαστη) από τους 
εργαζόμενους του ΟΤΕ και της COSMOTE, 
κυρίως λόγω αλλαγών στην εθνική κοινωνική 
πολιτική.

99% 
εργαζομένων OTE καλύπτονται από 
συλλογικές συμβάσεις

92% 
εργαζομένων COSMOTE καλύπτονται από 
συλλογικές συμβάσεις

Καταπολέμηση Διακρίσεων, Ίσες 
Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι το πλαίσιο-
οδηγός της συμπεριφοράς όλων των 
εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ. Συνδέει 
την πάγια δέσμευση για το σεβασμό των 
νόμων και των κανονισμών, με τις ειδικές 
δεσμεύσεις, που αφορούν στην ηθική 
συμπεριφορά και μαζί με τις πέντε Βασικές 
Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς, στηρίζουν 
την επιτυχία του Ομίλου. Προτεραιότητα 
στη διαμόρφωση όλων των διαδικασιών 
ανθρώπινου δυναμικού του ΟΤΕ και της 
COSMOTE, αποτελούν, η αξιοκρατία, η 
διαφάνεια και η έλλειψη διακρίσεων, που 
διέπουν όλες τις αποφάσεις και ενέργειες 
που αφορούν σε θέματα όπως προσλήψεις, 
αμοιβές, ανάπτυξη και εξέλιξη εργαζομένων 
και λήξη συμβάσεων.

Η προώθηση της διαφορετικότητας και η 
αρμονική σύνθεση διαφορετικών ικανοτήτων, 
ταλέντων και εμπειρίας εργαζομένων, 
ανδρών και γυναικών, προσδίδει επιπλέον 
αξία στον ίδιο τον Όμιλο. Με τον τρόπο αυτό 
εξασφαλίζεται η αναπτυξιακή προοπτική 
τους , με σεβασμό στην κοινωνία στην οποία 
δραστηριοποιείται. 

Chief Officer

Executive Directors

Διευθυντές

Υποδιευθυντές

Προϊστάμενοι Τμημάτων

Θέσεις Ευθύνης 

Εξέλιξη Συμμετοχής Γυναικών ΟΤΕ - COSMOTE σε Θέσεις Ευθύνης

2014 2015 2016

19%
18%

20%

22%

29%

32%

25%

24%

20%

30%

33%
34%

31%

27%

20%

25%
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Αμοιβές Χωρίς Διακρίσεις 

Στον ΟΤΕ και την COSMOTE δεν γίνεται καμία 
διάκριση ή διαφοροποίηση λόγω φύλου 
σε ό,τι αφορά στις αμοιβές. Η αναλογία 
απολαβών ανδρών και γυναικών είναι 1:1 
αντίστοιχα.

Στον ΟΤΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, το ύψος του 
μισθού των υφιστάμενων εργαζομένων 
καθορίζεται με βάση το επίπεδο σπουδών 
τους και τα έτη απασχόλησής τους. Στην 
COSMOTE, ο μισθός των εργαζομένων 
ορίζεται ανάλογα με το επίπεδο της θέσης 
την οποία κατέχουν, ενώ παράλληλα ο 
ελάχιστος (βασικός) μισθός ρυθμίζεται 
ανάλογα με τη μισθολογική κατηγορία που 
ανήκει ο εργαζόμενος, όπως προβλέπεται 
στην ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Ο κατώτατος (βασικός) μισθός για 
αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
έχει οριστεί, στις ισχύουσες Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας, στα € 755, το οποίο 
είναι κατά 29% υψηλότερο από τον εθνικό 
κατώτατο μισθό στην Ελλάδα.

Άδειες για τη Φροντίδα των Παιδιών 
και την Προστασία της Οικογένειας 

Οι εταιρείες παρέχουν άδεια κύησης, τοκετού 
και γονική άδεια για τη φροντίδα των τέκνων 

πάνω από το ελάχιστο που απαιτείται από τον 
νόμο. Ειδικά για το 80% των εργαζομένων, 
προσφέρονται 150 συνολικά μέρες για άδεια 
κύησης – τοκετού. 

Οι γονικές άδειες, οι οποίες θεωρούνται και 
πληρώνονται ως εργάσιμος χρόνος, παρέχονται 
σε εργαζόμενες μητέρες ή πατέρες, αμέσως 
μετά το τέλος της άδειας μητρότητας.

Για πρώτη φορά το 2016 και μετά την ψήφιση 
του σχετικού νόμου, επεκτάθηκε σε ΟΤΕ και 
COSMOTE η χρήση της άδειας φροντίδας 
παιδιού και στους πατεράδες, με τις ίδιες 
προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από το είδος 
της δραστηριότητας που ασκεί η μητέρα 
(π.χ. αυτοαπασχολούμενη), ακόμα και στην 
περίπτωση που η μητέρα είναι άνεργη.

Επιπλέον, το 2016, αποφασίστηκε η 
αύξηση των ημερών γονικής άδειας για 
παρακολούθηση της επίδοσης των τέκνων σε 
12 ημέρες και στους εργαζόμενους COSMOTE, 
που έχουν τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% 
και άνω. 

299 γυναίκες και 

173 άνδρες 
εργαζόμενοι σε ΟTE και COSMOTE έκαναν 
χρήση άδειας φροντίδας παιδιού 

22 γυναίκες 
εργαζόμενες στην COSMOTE έκαναν χρήση 
της γονικής άδειας άνευ αποδοχών

5 εργαζόμενοι 
έκαναν χρήση της γονικής άδειας 
ανατροφής με το 1/3 των αποδοχών

G4-11, G4-EC5, G4-LA12, G4-LA13, G4-HR4

31% 
συμμετοχή γυναικών σε θέσεις ευθύνης σε 
ΟTE και COSMOTE, σε σύνολο 1.118 θέσεων

27% 
συμμετοχή γυναικών στη Διοικητική Ομάδα 
ΟTE - COSMOTE, σε σύνολο 11 μελών
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4.4 Υγεία και Ασφάλεια

Τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας θεωρούνται 
ζωτικής σημασίας για το επιτυχημένο και 
βιώσιμο μέλλον του Ομίλου και έχουν άμεση 
επίδραση σε θέματα όπως η ικανοποίηση 
των εργαζομένων, η ευημερία, η ποιότητα 
της εργασίας και η εταιρική κουλτούρα. Ως εκ 
τούτου, οι εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ δρουν 
προληπτικά προς την κατεύθυνση αυτή, 
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του 
ελληνικού δικαίου και τα αντίστοιχα πρότυπα 
συστήματα διαχείρισης ως ελάχιστες απαιτήσεις. 

Το 2016, δόθηκε έμφαση στην εναρμόνιση 
προσεγγίσεων Υγείας και Ασφάλειας, μέσω της 
δέσμευσης και της ενεργούς υποστήριξης της 
Διοίκησης για την εφαρμογή των Νομοθετικών 
και Κανονιστικών διατάξεων της χώρας και 
της Ε.Ε. Επίσης, δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη 
αξιών για τη διαμόρφωση κουλτούρας 
πρόληψης Υγείας και Ασφάλειας και στην 
ανάπτυξη συνεργασιών με εξωτερικούς φορείς, 
προμηθευτές, σωματεία εργαζομένων και 
επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας. Στο πλαίσιο 
αυτό, διαμορφώθηκαν προσεγγίσεις με έμφαση 
στο ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο με κοινές 
διαδικασίες, οδηγίες εργασίας και έντυπα 
καθώς επίσης και στην ψηφιοποίηση.

Επίσης, αναπτύχθηκε το «Medical tool 
software», μια εφαρμογή που επιτρέπει την 
ηλεκτρονική οργάνωση και την παρακολούθηση 

Είναι σημαντικό γιατί…

H υγεία, ασφάλεια και ποιότητα ζωής των 
εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ αποτελούν βασική 
προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 
Ομίλου. Διοίκηση και εργαζόμενοι εργάζονται 
συστηματικά  για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς 
και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας.

του προγράμματος των ιατρών εργασίας 
για την καλύτερη πρόληψη της υγείας των 
εργαζομένων. Η διαχείριση των ιατρικών 
φακέλων των εργαζομένων από τους γιατρούς 
εργασίας θα γίνεται πλέον ψηφιακά.

Τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 
αξιολογούνται από τους εργαζόμενους μέσω 
της Έρευνας Ικανοποίησης Εργαζομένων, σε 
τομείς όπως είναι η ψυχική / σωματική ευεξία 
και η εξισορρόπηση προσωπικής και της 
επαγγελματικής ζωής, καθώς επίσης αποτελούν 
τη βάση για βελτιωτικές ενέργειες εντός των 
εταιρειών του Ομίλου.

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

Η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας του Ομίλου 
ΟΤΕ έχει ως στόχο την υποστήριξη των 
Επιχειρησιακών Μονάδων του Ομίλου και 
αφορά σε ενέργειες σχετικές με:

• Την απλοποίηση, ευθυγράμμιση και 
ψηφιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών

• Την συμμόρφωση με νομικές και 
κανονιστικές απαιτήσεις

• Την πρόληψη και εκτίμηση του 
επαγγελματικού κινδύνου

• Την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του 
διεθνούς προτύπου Διαχείρισης Υγείας και 
Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001)

• Τη διαβούλευση μεταξύ Διοίκησης και 
εργαζομένων

• Τη διαχείριση ατυχημάτων και συμβάντων

• Την συστηματική εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, 
με προσωπική συμμετοχή και υπευθυνότητα

• Τους ελέγχους / επιθεωρήσεις τήρησης των 
μέτρων Ασφάλειας στους χώρους εργασίας 

• Την παροχή πρώτων βοηθειών, υλοποίηση 
ιατρικών προληπτικών εξετάσεων και παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης ψυχικής υγείας

• Την οργάνωση Ομάδων Απόκρισης Έκτακτων 
Συμβάντων, με τακτικές ασκήσεις εκκένωσης 
κτιρίων

• Την επίβλεψη χώρων εστίασης εργαζομένων

• Την Αιμοδοσία Εργαζομένων

Επίδοση σε Θέματα Υγείας και 
Ασφάλειας

Το 2016, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας 
απέσπασε 4 διακρίσεις, όσον αφορά στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή καλών πρακτικών στην 
εργασία, όπως επίσης και στην προαγωγή και 
την πρόληψη της Υγείας και της Ασφάλειας των 
εργαζομένων.

Οι έλεγχοι Ασφάλειας και η επίβλεψη Υγείας των 
εργαζομένων συνεχίστηκαν στα ίδια επίπεδα με 
τα προηγούμενα έτη.

Επιπλέον, διενεργήθηκαν δράσεις 
συμβουλευτικών υπηρεσιών από ομάδα 

13.431  
ώρες τεχνικών επιθεωρήσεων

10.203 
ώρες ιατρικών ελέγχων

2.057 
ώρες συμβουλευτικών υπηρεσιών 
ψυχολογικής υποστήριξης

61 
τραυματισμοί εργαζομένων

0 
θάνατοι εργαζομένων

G4-14, G4-DMA Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

5 ψυχολόγων. Ο αριθμός των εργατικών 
ατυχημάτων διαμορφώθηκε σε πτωτικά επίπεδα 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Εξέλιξη Επίδοσης Υγείας και Ασφάλειας ΟΤΕ και COSMOTE

Μη θανάσιμα ατυχήματα 
OTE (αριθμός 
ημερολογιακών ημερών 
που απωλέσθηκαν)

Μη θανάσιμα ατυχήματα 
COSMOTE (αριθμός 
εργάσιμων ημερών που 
απωλέσθηκαν)

Θανάσιμα εργατικά 
ατυχήματα OTE και 
COSMOTE (αριθμός 
εργαζομένων)

Μη θανάσιμα εργατικά 
ατυχήματα OTE και 
COSMOTE (αριθμός 
εργαζομένων)
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Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση 

Κατά τη διάρκεια του 2016, δόθηκε ιδιαίτερη 
έμφαση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας που 
αφορούσαν την πρόληψη και την εκπαίδευση των 
εργαζομένων. Υλοποιήθηκαν τακτικά, αλλά και νέα 
εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η ανάπτυξη του ετήσιου πλάνου εκπαίδευσης σε 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας βασίζεται στη γενική 
αξιολόγηση των πεπραγμένων του προηγούμενου 
έτους. Ενδεικτικά, λαμβάνονται υπόψη αποτελέσματα 
των επιβλέψεων / επιθεωρήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν από τους Ιατρούς Εργασίας και 
τους Τεχνικούς Ασφαλείας, τα εργατικά ατυχήματα 
και η επιτυχία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Σε όλους τους εργαζόμενους παρέχεται ενημέρωση 
και εκπαίδευση προκειμένου να διασφαλίζεται 
η εφαρμογή των προδιαγραφών Υγείας και 
Ασφάλειας στην εργασία. Στο πλαίσιο αυτό, 
υλοποιείται πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης κατά 
την πρόσληψη, αλλά και επιπλέον εκπαίδευσης, όταν 
προκύπτουν σημαντικές αλλαγές στα καθήκοντα 
των εργαζομένων. Η εκπαίδευση καλύπτει τους 
δυνητικούς κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης που 
πρέπει να λαμβάνονται. Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι 
που δουλεύουν σε δύσκολες συνθήκες, όπως οι 
απασχολούμενοι σε εξωτερικές εργασίες πεδίου και 
οι αναρριχητές / εναερίτες, συμμετέχουν σε ετήσια 
βάση σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τους 
κινδύνους που αντιμετωπίζουν, τα μέτρα πρόληψης 
και τα σημεία ελέγχου. 

0,35 
ώρες εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και 
ασφάλειας ανά εργαζόμενο ΟΤΕ

0,97 
ώρες εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και 
ασφάλειας ανά εργαζόμενο COSMΟΤΕ

Δράσεις σε Θέματα Υγείας

 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Α΄ Βοηθειών 

 Εξετάσεις ακοομέτρησης σε 7 κτίρια

 Δράσεις «Ζούμε καλύτερα», σε 9 κτίρια 
του Ομίλου και συμμετοχή περίπου 2.000 
εργαζομένων -εντός και εκτός Αττικής- 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. Οι 
εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν 
ιατρικές μετρήσεις και να λάβουν οδηγίες 
και χρήσιμες πληροφορίες προαγωγής 
υγείας από εξειδικευμένους επιστημονικούς 
συνεργάτες. Ενημερώθηκαν και έλαβαν 
χρήσιμες συμβουλές από ψυχολόγους, 
για θέματα όπως η διαχείριση στρες και ο 
ποιοτικός ύπνος

54 άρθρα στα Εταιρικά Intranets

Θεματολογία άρθρων:

 Eορτασμός Παγκόσμιων ή Ευρωπαϊκών 
ημερών/εβδομάδων

 Προστασία και αντιμετώπιση εποχιακών 
ιώσεων / χρόνιων ασθενειών (π.χ. 
πρόληψη θερμικής καταπόνησης, 
εποχική γρίπη, ιός zika, ιός HIV κ.λπ.)

 Προστασία και αντιμετώπιση εποχιακών 
κινδύνων (π.χ. οδηγίες για πάγο και 
χιόνι)

 Εξισορρόπηση προσωπικής ζωής/υγείας 
και εργασίας (π.χ. διατροφή και υγεία 
κ.λπ.)

Σεμινάρια και Ενημερώσεις σε Θέματα Ασφάλειας

 Εκπαίδευση εναεριτών / αναρριχητών / προσέγγιση πυλώνων σε αντίξοες καιρικές συνθήκες 

 Κίνδυνοι και επικινδυνότητα εργασιών στους χώρους εργασίας

 Εργασία με ασφάλεια στο πεδίο / χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

 Προστασία από Ηλεκτρικούς Κινδύνους / Φυσικούς – Χημικούς – Βιολογικούς παράγοντες

 Πυρασφάλεια (χρήση πυροσβεστήρων)

Βραβεύσεις

Αριστεία ΕΕΔΕ 2016

 Πιστοποίηση EFQM  
Δέσμευση στην Επιχειρηματική 
Αριστεία - Committed to  
Excellence 2 stars

Health & Safety Awards 2016

 ΒΡΑΒΕΙΟ Gold OTE  
«Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας 
για  εργαζόμενους  
με χρόνιες ασθένειες»

 ΒΡΑΒΕΙΟ Gold ΟΤΕ  
«Πρόγραμμα διάδοσης ψυχολογικών 
υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις του 
Ομίλου ΟΤΕ  
στην επαρχία»

HR Awards 2016

 ΒΡΑΒΕΙΟ Silver ΟΤΕ  
«Ορεινή πεζοπορία για την 
προσέγγιση πυλώνων κινητής 
τηλεφωνίας με αντίξοες καιρικές 
συνθήκες για εναερίτες -  
τεχνικούς» στην κατηγορία Best 
Team Building

G4-DMA Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
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4.5 Επιλογή Εργαζομένων, 
Προσέλκυση και Διακράτηση 
Ταλέντων

Η προσέγγιση του Ομίλου ΟΤΕ για την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, 
βασίζεται στην Αρχή Εταιρικής Συμπεριφοράς 
«Εξαιρετικό περιβάλλον για να εργαστώ και 
να αναπτυχθώ». 

Η αξιολόγηση και η διαχείριση της απόδοσης, 
η επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων στις 
κατάλληλες θέσεις, καθώς και τα προγράμματα 
προσέλκυσης, διακράτησης και διαχείρισης 
ταλέντων, διαμορφώνουν το προφίλ του 
Ομίλου ΟΤΕ ως ένα σύγχρονο και ελκυστικό 
εργοδότη. 

Αξιολόγηση Απόδοσης Εργαζομένων

Η αξιολόγηση της απόδοσης αποτελεί βασικό 
εργαλείο για την αναγνώριση του έργου και της 
συνεισφοράς εργαζομένων και στελεχών. Η 
ετήσια αξιολόγηση, που εφαρμόζεται σε όλα τα 
επίπεδα ιεραρχίας, αποτελεί και έναν αξιόπιστο 
οδηγό για την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους. 
Το σύστημα αξιολόγησης ΟΤΕ και COSMOTE 
εκφράζει την κουλτούρα υψηλής απόδοσης 
που καλλιεργούν οι εταιρείες.

Το σύστημα αξιολόγησης δίνει έμφαση στην 
ενίσχυση της αριστείας στην εμπειρία του 
πελάτη (Customer Experience Excellence) 
και εναρμονίζεται με τις Αρχές Εταιρικής 
Συμπεριφοράς, τις Αρχές Ηγεσίας και τον 
Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου ΟΤΕ. 
Περιλαμβάνει μετρήσιμους στόχους, ιδιότητες 
και κριτήρια απόδοσης. H αναθεώρησή του 
πραγματοποιείται όταν απαιτείται, ώστε 
να αντανακλά τις εξελίξεις στον τομέα 
των τηλεπικοινωνιών και την αντίστοιχη 
απαιτούμενη τεχνογνωσία.

G4-LA10, G4-LA11

100% 
των εργαζομένων ΟΤΕ και COSMOTE 
αξιολογήθηκαν για την απόδοσή τους 

4η θέση 
με τους πιο επιθυμητούς εργοδότες 
στην έρευνα «Καριέρα και Γενιά Υ» του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε 
συνεργασία με το kariera.gr

Συμμετοχή σε 9  
εκδηλώσεις επαγγελματικού 
προσανατολισμού και καριέρας  
(career events)

Η υιοθέτηση των αρχών εταιρικής 
υπευθυνότητας, όπως η συμπεριφορά των 
εργαζομένων με σεβασμό και ακεραιότητα, 
συνεκτιμάται στην ετήσια διαδικασία 
αξιολόγησης της απόδοσης. 

Τα νέα στελέχη με ευθύνη διοίκησης ομάδας 
παρακολουθούν ειδική εκπαίδευση για 
την αξιολόγηση των ομάδων τους και τη 
δημιουργία ατομικών πλάνων ανάπτυξης.

Αξιολόγηση της Απόδοσης Διευθυντικών 
Στελεχών

Το 2016, εφαρμόστηκε για τρίτη χρονιά 
το «Performance Dialogue», ένα 
πολυδιάστατο σύστημα ολιστικής και 
διαφανούς αξιολόγησης για τα Διευθυντικά 
στελέχη του Ομίλου εταιρειών OTE. Το 
σύστημα περιλαμβάνει αξιολόγηση από τον 
ιεραρχικά ανώτερο, αυτοαξιολόγηση, καθώς 
και ανατροφοδότηση από συνεργάτες και 
την ομάδα. Από τη διαδικασία προκύπτουν 
σχετικές δράσεις σε θέματα αμοιβών, 
διαδοχής και ανάπτυξης.

Επιλογή Εργαζομένων

Στόχος του Ομίλου ΟΤΕ είναι να επιλέγει τους 
κατάλληλους υποψήφιους για τις κατάλληλες 
θέσεις. Η επιλογή γίνεται με διαφανή και 
αξιοκρατικά κριτήρια. Ο Όμιλος επιδιώκει να 
αποτελεί την πρώτη επιλογή εργοδότη και 
να προσφέρει σε όλους τους υποψήφιους 
μια θετική εμπειρία, ανεξάρτητα από το 
αποτέλεσμα. 

Στην εσωτερική στελέχωση, το 2016, 
ανακοινώθηκαν 59 προκηρύξεις που 
αντιστοιχούσαν σε 171 θέσεις για τις 
οποίες συγκεντρώθηκαν συνολικά 2.330 
βιογραφικά και έγιναν 431 συνεντεύξεις. 
Η διαδικασία εσωτερικής στελέχωσης 
περιλαμβάνει εσωτερική ενημέρωση / 
αγγελία, συνέντευξη και διαδικασία επιλογής 
και ενισχύεται από την εφαρμογή ειδικών 
εξετάσεων αξιολόγησης / ανάπτυξης, σε 
συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο, όπου 
απαιτείται.

Στην εξωτερική στελέχωση δημοσιεύθηκαν 
25 αγγελίες, συγκεντρώθηκαν 8.679 
βιογραφικά και έγιναν 548 συνεντεύξεις. 
Η διαδικασία εξωτερικής στελέχωσης 
περιλαμβάνει συνεντεύξεις και αντίστοιχες 
ενέργειες αξιολόγησης με τη συμβολή 
εξωτερικών συμβούλων, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο. 

Ως μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom, 
ο Όμιλος ΟΤΕ παρέχει πρόσθετες ευκαιρίες 
διεθνούς καριέρας. 

Προγράμματα Προσέλκυσης Ταλέντων 

Το 2015, ολοκληρώθηκε η απαιτητική 
διαδικασία επιλογής ταλέντων του πρώτου 
«COSMOTE Graduate Trainee Program». 
Μετά από ένα συναρπαστικό «ταξίδι» διάρκειας 
19 μηνών με σταθμούς στις κυριότερες 
λειτουργίες του Ομίλου, τα 10 ταλέντα του 
προγράμματος «COSMOTE Graduate Trainee 
Program» που ξεχώρισαν, είναι έτοιμα να 
μπουν στην τελική ευθεία. Με εφόδια τις 
γνώσεις αλλά και την εμπειρία που αποκόμισαν 
από τα projects που ανέλαβαν, οι 10 Graduate 
Trainees θα ξεκινήσουν μέσα στο 2017 την 
καριέρα τους, αναλαμβάνοντας θέσεις που 
εναρμονίζονται με τα προσόντα τους, αλλά και 
τις προσωπικές τους προτιμήσεις, καθώς και 
τις ανάγκες της εταιρείας. 

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη το πρώτο 
εσωτερικό πρόγραμμα ανάδειξης και 
ανάπτυξης υφιστάμενων εργαζομένων 
στον Όμιλο ΟΤΕ, «you.grow Internal 
Talent Program». Οι 9 εργαζόμενοι 
που ξεχώρισαν και προέρχονταν από 
διαφορετικές λειτουργικές μονάδες, έχουν 
την ευκαιρία να αναπτύξουν περαιτέρω τις 
δεξιότητες και ικανότητές τους, μέσω μιας 
ειδικά σχεδιασμένης on-the-job ατομικής 
αναπτυξιακής διαδρομής. Η πρώτη φάση 
ένταξης στις λειτουργίες πρώτης γραμμής έχει 
ολοκληρωθεί και οι εργαζόμενοι συμμετέχουν 
σε μεγάλα projects νευραλγικών λειτουργιών 
του Ομίλου. Το πρόγραμμα απέσπασε το 
χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Best Talent 
Management Strategy & Initiative” των HR 
Awards 2016, που διοργανώθηκαν από το 
περιοδικό HR Professional και τη Boussias 
Communications.
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Αντιπροσωπευτικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα του 2016
4.6 Εκπαίδευση και Ανάπτυξη 
Δεξιοτήτων

Ο Όμιλος ΟΤΕ επιδιώκει να διακρίνεται ως 
ένα περιβάλλον εργασίας, όπου ο κάθε ένας 
έχει τη δυνατότητα να αποδώσει στο μέγιστο 
των ικανοτήτων του και να αναπτυχθεί 
επαγγελματικά. 

Σύμφωνα με τις ανάγκες του Ομίλου, αλλά και 
τις προοπτικές που δημιουργεί η τεχνολογία, 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα 
που αναβαθμίζουν τις δεξιότητες των 
ανθρώπων του (Upskilling), καθώς και 
προγράμματα εκμάθησης νέων δεξιοτήτων 
(Reskilling). Επιπλέον, χρησιμοποιούνται 
εργαλεία ανάπτυξης ικανοτήτων ηγεσίας για τα 
στελέχη με ευθύνη διοίκησης ομάδας.

G4-LA9, G4-LA10

6.421 
εργαζόμενοι ΟΤΕ και COSMOTE 
εκπαιδεύτηκαν 

10.204 
συμμετοχές σε προγράμματα εκπαίδευσης 

82% 
των συμμετεχόντων δεν κατείχαν θέση 
ευθύνης

17,03 
ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο ΟΤΕ

12,84 
ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο 
COSMΟΤΕ

1.127 
εργαζόμενοι του ΟΤΕ και της COSMOTE 
πιστοποιήθηκαν σε 

33 
τίτλους πιστοποιητικών των φορέων Cisco, 
Alcatel, ΗP, PMI, CISA, HUAWEI κ.ά.

> 3.500 
εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ, σε 
καταστήματα και τηλεφωνικά κέντρα 
εξυπηρέτησης πελατών, παρακολούθησαν 

190.094 
ώρες σε μαθήματα μέσω e-learning

386 
εργαζόμενοι από διάφορες μονάδες 
παρακολούθησαν μαθήματα e-learning σε 
θέματα προμηθειών

 ACT2 – Advanced Certification in 
Telecommunications Technologies

 Είναι πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης 
και ανάπτυξης δεξιοτήτων στις 
Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών που 
απευθύνεται σε Τεχνικούς Πεδίου και 
Μηχανικούς Τηλεπικοινωνιών. Το 2016, 
παρακολούθησαν το πρόγραμμα 2.034 
εργαζόμενοι.

 ACT2 for Non Techs 

 Στόχος του είναι η γνωριμία των 
εργαζομένων με το δίκτυο σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας, μέσα σε ένα 
περιβάλλον προσομοίωσης. Το 2016, 451 
εργαζόμενοι βίωσαν μια μοναδική εμπειρία 
τεχνολογίας. Λόγω του ιδιαίτερα υψηλού 
ενδιαφέροντος, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία.

 BC2X – Branded Customer Experience 
Excellence Program 

 Για τρίτη χρονιά συνεχίστηκε, το πρόγραμμα 
καλλιέργειας και ενδυνάμωσης κουλτούρας 
εμπειρίας πελάτη. Το 2016, περίπου 4.000 
εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ (ΟΤΕ και ΟΤΕ 
Estate) παρακολούθησαν τη 2η ημέρα 
εκπαίδευσης.

 Experience the Customer Experience 

 Πρόκειται για ένα νέο βιωματικό πρόγραμμα 
εμπειρίας πελάτη σε λειτουργίες πρώτης 
γραμμής (καταστήματα, τηλεφωνικά κέντρα 
εξυπηρέτησης πελατών, πεδίο). Σκοπός 
του είναι οι εργαζόμενοι να κατανοήσουν 
καλύτερα τις ανάγκες των πελατών, ώστε 
να βελτιώνονται συνεχώς οι υπηρεσίες του 
Ομίλου. Το 2016, ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
η α’ φάση με τη συμμετοχή όλων των Chief 
Officers, Executives Directors, Διευθυντών 
και Υποδιευθυντών. Έγιναν 354 επισκέψεις, 
σε 71 σημεία επαφής με τον πελάτη, σε 
9 πόλεις συνολικά ανά τα την Ελλάδα. Το 
πρόγραμμα απέσπασε το βραβείο Bronze 
στην κατηγορία “Best Change Management 
Strategy/ Initiative” των HR Awards 2016.

 S.TE.P - School for Technical Projects
 Σχεδιάστηκε και ξεκίνησε το 2016, με σκοπό την 

υποστήριξη των Τεχνικών που παρακολουθούν 
την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων υποδομής 
του Ομίλου ΟΤΕ. Περιλαμβάνει συναντήσεις 
σε αίθουσα, live Labs και on-the-job training. 
Αναμένεται να το παρακολουθήσουν περισσότεροι 
από 200 εργαζόμενοι από τον τομέα της 
Τεχνολογίας. 

 Simplicity
 Σχεδιάστηκε για να καλύψει την ανάγκη για 

την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας στην 
καθημερινή λειτουργία μας. Με στόχο να 
γίνει πράξη η Αρχή «Προτεραιότητά μου ο 
ενθουσιασμός του πελάτη, κάνω τα πράγματα 
απλά στην καθημερινότητά μου», 50 εργαζόμενοι 
από διαφορετικές Μονάδες συμμετείχαν στην 
πιλοτική εκπαίδευση που υλοποιήθηκε το 2016. 
Το πρόγραμμα συνδυάζει θεωρία και πρακτική και 
αναμένεται να συνεχιστεί και το 2017.

 Internal Audit Development Program 
 Το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που 

σχεδιάστηκε για τα στελέχη της Διεύθυνσης 
Εσωτερικού Έλεγχου Ομίλου ΟΤΕ. Μέσα 
από 7 διαφορετικές θεματικές ενότητες, οι 
συμμετέχοντες εμπλούτισαν τις γνώσεις τους, 
ενίσχυσαν τα πρακτικά εργαλεία που χρειάζονται 
για την περαιτέρω επαγγελματική τους εξέλιξη 
και ενημερώθηκαν για τις σύγχρονες τάσεις και 
εξελίξεις στο χώρο τους.

 Προγράμματα ηγεσίας YouLead / Exelixis
 Για την ενδυνάμωση των στελεχών με ευθύνη 

διοίκησης ομάδας, το 2016, συνεχίστηκαν τα 
προγράμματα ηγεσίας για νέους προϊσταμένους. 
Ταυτόχρονα, υλοποιήθηκαν νέα προγράμματα 
ανάπτυξης ικανοτήτων ηγεσίας που απευθύνονται 
σε έμπειρα στελέχη της πρώτης γραμμής.

 Τα προγράμματα ηγεσίας του Ομίλου ΟΤΕ 
βασίζονται στις εταιρικές αξίες του Ομίλου και 
χαρακτηρίζονται από μια δυναμική, βιωματική 
και συμμετοχική εκπαιδευτική διαδικασία, με 
έμφαση στην προσωπικότητα κάθε ηγέτη και την 
ανταλλαγή εμπειριών.

https://www.cosmote.gr/otegroupsustainability2016/downloads/hr_gr.pdf
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4.7 Επικοινωνία, 
Δέσμευση και Ικανοποίηση 
Εργαζομένων

Η ενημέρωση, η συμμετοχή, η 
ομαδικότητα, η συνεργασία, η δέσμευση 
και συνολικά η ικανοποίηση από το 
εργασιακό περιβάλλον, διαμορφώνουν 
την ίδια την κουλτούρα του Ομίλου. 

Δέσμευση Εργαζομένων

Στόχος των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ 
είναι να στελεχώνονται με  αφοσιωμένους 
εργαζόμενους και να προσελκύουν τους 
καλύτερους υποψήφιους.  Για τον σκοπό 
αυτό: 

• Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται 
συστηματικά για στρατηγικά, 
τεχνολογικά και εμπορικά θέματα, 
αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα 
εσωτερικής επικοινωνίας και τις τακτικές 
συναντήσεις των μονάδων 

• Σχεδιάζονται προγράμματα workshops 
και focus groups που υλοποιούνται με 
βιωματικό και διαδραστικό τρόπο

• Πραγματοποιείται κάθε χρόνο 
συνάντηση όλης της διοικητικής ομάδας 
(Management Team Meeting) για τη 
διάχυση της εταιρικής στρατηγικής και 
των εταιρικών στόχων

• Υλοποιούνται δράσεις για την 
ενεργοποίηση και την υιοθέτηση των 
αρχών εταιρικής συμπεριφοράς και 
των αρχών ηγεσίας, στην καθημερινή 
λειτουργία των εταιρειών 

• Διενεργούνται σε τακτική βάση έρευνες 
εργαζομένων, που αποτυπώνουν το 
βαθμό ικανοποίησης από την εργασία 
και αποτελούν διαγνωστικά εργαλεία για 
διατήρηση των δυνατών περιοχών και 
βελτιωτικές ενέργειες 

Εσωτερική Επικοινωνία

Ο Όμιλος ΟΤΕ αποσκοπεί στη διατήρηση 
διαφανούς και διαδραστικής επικοινωνίας με 
τους εργαζόμενους, αξιοποιώντας μια σειρά 
μέσων επικοινωνίας. Στόχος είναι η προώθηση 
της γνώσης, της ομαδικότητας, της συμμετοχής 
και της αμφίδρομης επικοινωνίας.  Οι εταιρείες 
χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα, όπως το εσωτερικό 
διαδίκτυο (Intranet), το e-Newsletter, μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ υλοποιούν και 
ολοκληρωμένες καμπάνιες και προγράμματα 
επικοινωνίας, προωθητικές ενέργειες, φυλλάδια 
και αφίσες, προσωπικές ενημερώσεις.  

To 2016, δημιουργήθηκε το “mynet”, το 
πρώτο ενιαίο Intranet Site για εργαζόμενους 
του ΟΤΕ, της COSMOTE και της ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 
Στόχος του “mynet” είναι η βελτιστοποίηση της 
ηλεκτρονικής εμπειρίας των εργαζομένων 
και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, της 
επικοινωνίας και της συμμετοχής τους. Με την 
έναρξη λειτουργίας του, περισσότεροι από 5.000 
εργαζόμενοι το επισκέπτονται ημερησίως  
(> 90% των εργαζομένων σε μηνιαία βάση).

Από τον Φεβρουάριο του 2016, περισσότεροι 
από 5.700 εργαζόμενοι στην ομάδα της 
Τεχνολογίας, έχουν στη διάθεσή τους 
ένα εξειδικευμένο ηλεκτρονικό χώρο 
συνεργασίας (Collaboration Workspace- το 
Portal της Τεχνολογίας), μέσω του οποίου μπορούν 
και ανταλλάσουν νέα και τεχνογνωσία.  Το 2017, 
το εργαλείο αυτό θα γίνει σταδιακά διαθέσιμο και 
σε άλλες ομάδες εντός των εταιρειών.

Το 2016, στάλθηκαν 24 Newsletters, για 
περισσότερα από 250 (+8% σε σχέση με το 2015) 
θέματα, ενισχύοντας τη διάχυση της πληροφορίας.  
Επίσης, υλοποιήθηκαν 16 καμπάνιες και 
άλλες υποστηρικτικές ενέργειες για τους 
εργαζόμενους του Ομίλου, και διοργανώθηκαν 
συνέδρια για το εσωτερικό κοινό, τόσο του 
Ομίλου ΟΤΕ, όσο και της Deutsche Telekom:

• Με ενημερωτικό/business/culture χαρακτήρα 
– ενδεικτικά: Group Security Conference (150 
άτομα), PAN IP event (200 άτομα), Τ3 event 
(250 άτομα), Management Team Meeting (1300 
άτομα)

• Σχετικά με θέματα ανθρώπινου δυναμικού για 
συγκεκριμένες οργανωτικές μονάδες

• Σχετικά με τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του 
Προγράμματος 48/24 για την ομάδα της 
Τεχνολογίας

Ενδεικτικά Προγράμματα Δέσμευσης 
Εργαζομένων και Διοίκησης Αλλαγών 
(change management)

 «Συντονιζόμαστε»
 Βιωματικό εργαστήρι διάχυσης 

στρατηγικής, εταιρικών στόχων και 
υποστήριξης αλλαγών. Οι εργαζόμενοι 
συνεργάζονται σε ομάδες και συζητούν 
δημιουργικά θέματα στρατηγικής και 
αποτελεσματικής συνεργασίας στις 
μονάδες τους. Το 2016, συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα περισσότεροι από 500 
εργαζόμενοι του ΟΤΕ και της COSMOTE.

 «Welcome on board» για νέους 
εργαζόμενους 

 Το 2016, συνεχίστηκε το πρόγραμμα 
υποδοχής νέων εργαζομένων στον 
Όμιλο ΟΤΕ, με νέο σχεδιασμό και 
διάρκεια 5 ημερών. Αποτελεί μια 
βιωματική εκπαίδευση εξοικείωσης με 
την τεχνολογία και την εμπειρία πελάτη 
(ACT2 for Νon Τechs, ΒC2X), καθώς και 
με επισκέψεις σε λειτουργίες πρώτης 
γραμμής (καταστήματα, τηλεφωνικά 
κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, 
πεδίο). Δίνεται έτσι η ευκαιρία σε 
νέους εργαζόμενους να κατανοήσουν 
συγκεκριμένες λειτουργίες αλλά και την 
καθημερινότητα των συναδέλφων τους. 

 COSMOPlay 
 Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για πρώτη 

φορά το 2016, για τους εργαζόμενους 
του δικτύου καταστημάτων COSMOTE, 
με στόχο την ενδυνάμωση του ομαδικού 
πνεύματος και της συνεργασίας. 
Έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και 
περιλαμβάνει ψηφιακά παιχνίδια και 
δραστηριότητες με έμφαση στην 
ομαδικότητα.
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G4-26

Ικανοποίηση Εργαζομένων 

Στον Όμιλο ΟΤΕ, οι έρευνες ικανοποίησης 
εργαζομένων έχουν καθιερωθεί ως 
μέρος της εργασιακής κουλτούρας. 
Αναγνωρίζοντας τα οφέλη των ερευνών, 
διεξάγεται 2 φορές το χρόνο Έρευνα 
Στιγμής και κάθε δύο χρόνια μεγάλη 
Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζομένων. 
Οι έρευνες αποτελούν αξιόπιστα 
διαγνωστικά εργαλεία για τον εντοπισμό 
πιθανών αλλαγών βελτιωτικών ενεργειών, 
καθώς και για το σχεδιασμό πλάνων 
δράσης. Τα αποτελέσματα των ερευνών 
ανακοινώνονται στα εταιρικά Intranets και 
συζητούνται διεξοδικά σε συναντήσεις που 
πραγματοποιούνται σε επίπεδο οργανωτικών 
μονάδων σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας 
το διάλογο και την ανατροφοδότηση. Η 
συμμετοχή στις δύο έρευνες Στιγμής 
του 2016 έφτασε το 78%, παρέχοντας 
αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα.

Ενδεικτικές Καμπάνιες Εσωτερικής 
Επικοινωνίας & Προγράμματα 
Ενδυνάμωσης Σχέσεων με τους 
Εργαζόμενους (engagement)

•	Ενημέρωση και παρότρυνση για συμμετοχή 
στις έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων

•	Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε 
θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Πάνω 
από 3.000 εργαζόμενοι ενημερώθηκαν 
μέσα από συνοδευτικό ηλεκτρονικό 
εκπαιδευτικό παιχνίδι

•	Ενημέρωση για το νέο intranet mynet 
και κινητοποίηση εργαζομένων για να το 
γνωρίσουν/αξιοποιήσουν

•	Παρότρυνση συμμετοχής στο Πρόγραμμα 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας

•	Παρότρυνση εργαζομένων «να τρέξουν 
για καλό» στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της 
Αθήνας

•	Προβολή προγράμματος ανακύκλωσης, για 
επέκτασή του σε 9 ακόμα κτίρια

•	Παρότρυνση εργαζομένων να συμβάλλουν 
στην έρευνα για την άνοια παίζοντας το 
παιχνίδι “Sea Hero Quest’’

•	Προτροπή για αγορά «δώρων με 
υπογραφή αγάπης» από τα φιλανθρωπικά 
bazaar του Ομίλου 

•	Ενημέρωση για το νέο σύστημα 
εξυπηρέτησης εργαζομένων για θέματα 
ανθρώπινου δυναμικού

•	Πρόγραμμα Customer Care “your 
experience’’ για τους εργαζόμενους του 
Ομίλου στα call center

•	Πρόγραμμα Cosmoplay για όλους τους 
εργαζόμενους στα καταστήματα όλης της 
Ελλάδας

Με στόχο οι εταιρείες να εμβαθύνουν στα 
αποτελέσματα των ερευνών και να τα ενισχύσουν 
με ποιοτικά ευρήματα, προχώρησαν στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων 
Focus Groups. Με 3 θεματικές ενότητες που 
εστίαζαν στην Αναγνώριση – Εκπαίδευση και 
Ανάπτυξη, Στρατηγική – Αλλαγές, Ικανοποίηση – 
Συνεργασία, οι συμμετέχοντες συζήτησαν ανοιχτά 
για τα αποτελέσματα. Πραγματοποιήθηκαν 7 
focus groups, σε 2 πόλεις, με τη συμμετοχή 
εργαζομένων από διαφορετικές Επιχειρησιακές 
Μονάδες (cross-functional) και συγκεντρώθηκαν 
πάνω από 1.000 σχόλια και παρατηρήσεις. Όλα 
τα ευρήματα στο σύνολό τους, πρόκειται να 
αξιολογηθούν ώστε να σχεδιαστούν στοχευμένες 
βελτιωτικές ενέργειες ανά μονάδα.

Η κουλτούρα ανατροφοδότησης που καλλιεργείται 
στις εταιρείες, αποδεικνύεται από τη συμμετοχή 
των εργαζομένων και σε άλλες έρευνες μέσα 
στο 2016, όπως η Έρευνα για την Προστασία 
των Δεδομένων και η Έρευνα Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης.
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5.1 Προσέγγιση
Με σεβασμό στον καταναλωτή και τις αρχές 
του ελεύθερου ανταγωνισμού, ο Όμιλος ΟΤΕ 
συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας ψηφιακής 
κοινωνίας. Συνδέοντας τους ανθρώπους σε ένα 
κόσμο απεριόριστων ψηφιακών δυνατοτήτων, 
συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής τους. 

Επενδύει στην έρευνα νέων λύσεων 
τεχνολογίας, συμμετέχοντας σε ερευνητικά 
προγράμματα και σε συνεργασία με άλλους 
φορείς. Ταυτόχρονα, αξιοποιώντας τα 
αποτελέσματα, της έρευνας, προχωρά στην 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών που επιτρέπουν στους πελάτες όχι 
μόνο να ικανοποιούν τις ανάγκες τους, αλλά 
και να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, 
δημιουργώντας περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
οφέλη.

Η επικοινωνία των προϊόντων και 
των υπηρεσιών αυτών, καθώς και όλων 
όσων διαθέτει στους πελάτες του, γίνεται 
με υπεύθυνο τρόπο. Συγκεκριμένα, 
εφαρμόζονται υπεύθυνες πρακτικές marketing 
και διαφήμισης, καθώς επίσης η τιμολόγηση 
των προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται με 
πλήρη διαφάνεια. Επιπλέον, διασφαλίζεται ότι 
τα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά είναι 
ασφαλή και φέρουν την ανάλογη σήμανση 
και πληροφόρηση, ώστε να παρέχουν στους 
πελάτες ασφάλεια στη χρήση, για όλη τη 
διάρκεια ζωής τους.

Απώτερος στόχος και δέσμευση παραμένει 
η εξαιρετική εξυπηρέτηση και εμπειρία των 
πελατών.

 
 

   

μ
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5.2 Προϊόντα και Υπηρεσίες 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει ολοκληρωμένες 
και καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας με 
στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων 
και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. 

Μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες, 
οι πελάτες αξιοποιούν τα οφέλη από 
την χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών, 
για να βελτιώσουν τη λειτουργία, την 
περιβαλλοντική  επίδοση και την ευρωστεία 
τους.

Συγκεκριμένα, το 2016, εμπλουτίστηκαν 
οι τεχνολογικά αναπτυγμένες λύσεις 
COSMOTE Business IT Solutions, 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
πληροφορικής των επιχειρήσεων και να 
αυξήσουν την ανταγωνιστικότητάς τους με 
βιώσιμο τρόπο. 

G4-EC8

* Αφορά στα έσοδα του COSMOTE Business Cloud  Servers, 
σε σχέση με το 2015

e-Tourism

Υπηρεσίες που στοχεύουν στην αναβάθμιση 
της λειτουργίας των τουριστικών 
επιχειρήσεων.  Xρησιμοποιούνται στη 
διαχείριση ενέργειας, τις υποδομές των 
ξενοδοχείων, τη διαχείριση και συντήρηση 
των πληροφοριακών συστημάτων, την 
ψηφιακή σήμανση, την παροχή υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας στους επισκέπτες, τις 
υπηρεσίες τηλεδιασκέψεων, κ.λπ.  

 Tourismart   

Fleet Management 

Παρακολούθηση και διαχείριση  
στόλου οχημάτων, για εξασφάλιση 
«πράσινης» και ασφαλούς οδήγησης  
αλλά και για τη μείωση λειτουργικών 
δαπανών, μέσω της αξιοποίησης  
της επικοινωνίας μεταξύ  
μηχανών.

 Driving Performance

 COSMOTE e-Track

   

e-Health

Λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για τον τομέα 
της υγείας και υλοποίηση μεγάλων και 
πολύπλοκων έργων ΙΤ Integration, που 
στόχο έχουν την αποδοτικότερη λειτουργία 
των νοσηλευτικών μονάδων, τη μείωση 
των λειτουργικών τους δαπανών, τη 
βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τους νοσηλευόμενους, 
καθώς και την παροχή ιατρικής βοήθειας 
εξ αποστάσεως.

 Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη 
Θεσσαλονίκη μετατράπηκε σε «έξυπνο» 
ψηφιακό νοσοκομείο.

 Το έργο της «Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης».

 Το έργο «Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής», 
το οποίο περιλαμβάνει 43 μονάδες 
τηλεϊατρικής που ενώνουν κέντρα 
υγείας σε νησιά του Αιγαίου, με 
κεντρικά νοσοκομεία της Αθήνας και της 
Περιφέρειας.

 Η διασύνδεση 31 δημόσιων 
νοσοκομείων στο «Εθνικό Δίκτυο 
Έρευνας και Τεχνολογίας».

   

Smart Cities  

Νέες λύσεις «έξυπνης πόλης» 
παρουσιάστηκαν το 2016. Περιλαμβάνουν 
υπηρεσίες όπως Smart Parking, Smart 
Street Lighting, Smart Water Management, 
Smart Waste Management, Air Quality 
Monitoring.  

H Χαλκίδα είναι ο πρώτος Δήμος στην 
Ελλάδα, όπου έχουν εγκατασταθεί πιλοτικά 
συστήματα «έξυπνης» στάθμευσης 
και «έξυπνου» φωτισμού, που στόχο 
έχουν τη διευκόλυνση της εύρεσης 
θέσης στάθμευσης, την αποσυμφόρηση 
της κυκλοφορίας, αλλά και τη μείωση 
κατανάλωσης ενέργειας στην πόλη. 

   

Business Cloud

Υπηρεσίες cloud για τη βελτίωση της 
λειτουργίας και της ευελιξίας των 
επιχειρήσεων, καθώς και για τη μείωση των 
λειτουργικών τους δαπανών.

 COSMOTE Business Cloud Servers

 COSMOTE Business Cloud Storage και 
Email

 Εξειδικευμένες cloud εφαρμογές: 
Soft1 SmartWorks, Soft1 SmartPros, 
Soft1 SmartBiz, Megaventory, Payslip, 
Τιπούκειτος, My Health Angels

 COSMOTE Video Conference

 Office 365  

+52%*  
ετήσια έσοδα

Οφέλη στο περιβάλλον Οφέλη στην κοινωνία

https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/e-tourism.html
https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/_tourismart.html
https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/cosmote-driving-performance.html
https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/cosmote-e-track.html
https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/ote-e-health.html
https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/smart_cities.html
https://businessmarketplace.cosmote.gr/ProductDescriptionFull.aspx?prodid=c944c4cf-685f-441c-abad-d32c54f48566
https://cloud.cosmote.gr/web/guest/business/services/cloud
https://cloud.cosmote.gr/web/guest/business/services/email
https://businessmarketplace.cosmote.gr/ProductDescriptionFull.aspx?prodid=7e810a12-15bd-4542-ac56-53f0f28767f4
https://businessmarketplace.cosmote.gr/ProductDescriptionFull.aspx?prodid=617133c4-f995-443d-92ac-99d02a2b260f
https://businessmarketplace.cosmote.gr/ProductDescriptionFull.aspx?prodid=496f179b-b6e0-492b-9f26-a54b438cc0b4
https://businessmarketplace.cosmote.gr/ProductDescriptionFull.aspx?prodid=638293ef-3b9b-4ec6-a0c2-a5c04f95e7c6
https://businessmarketplace.cosmote.gr/ProductDescriptionFull.aspx?prodid=989c5788-b948-4f0a-86e0-5710279e0bc9
https://businessmarketplace.cosmote.gr/ProductDescriptionFull.aspx?prodid=5fb30d84-0440-4039-9077-327d88777bde
https://businessmarketplace.cosmote.gr/ProductDescriptionFull.aspx?prodid=37296e40-255b-42b2-9fe8-3797eed92839
https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/ote-video-conference.html
https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/microsoft_office_365.html
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G4-EC8

e-Energy

Λύσεις για την καλύτερη διαχείριση 
ενέργειας που καταναλώνουν οι 
επιχειρήσεις, με σκοπό τον περιορισμό του 
λειτουργικού τους κόστους και τη δημιουργία 
ενός περιβαλλοντικά υπεύθυνου προφίλ.

 Energy Management

  

Information Security

Υπηρεσίες για τις αυξανόμενες ανάγκες 
ασφαλείας των επιχειρήσεων κατά τη χρήση 
του Internet.

 COSMOTE Business e-Secure  

 Mobile Device Management  

>+60%*  
ετήσιος τζίρος

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών 
(όπως e-λογαριασμός, e-payment, My 
COSMOTE App & Web, ηλεκτρονική υποβολή 
αιτημάτων τηλεπικοινωνιακών παρόχων, 
υπηρεσία «Η επιχείρησή σου.gr», υπηρεσία 
«Έλεγχος Γραμμής»), οι οποίες παρέχουν 
τη δυνατότητα διαχείρισης υπηρεσιών στον 
πελάτη, συνεισφέροντας έτσι στην καλύτερη 
διαχείριση των πόρων, αλλά και στη μείωση 
της κατανάλωσης χαρτιού.

  

Έξυπνα Δίκτυα (smart grids)

Ηλεκτρικά δίκτυα, που αξιοποιούν την 
επικοινωνία μεταξύ μηχανών (Machine 
to Machine, M2M) για τη συλλογή 
και επεξεργασία πληροφοριών (π.χ. 
ενεργειακή συμπεριφορά προμηθευτών 
– καταναλωτών), με αυτοματοποιημένο 
τρόπο.  Στόχος τους είναι η βελτίωση της 
ενεργειακής και οικονομικής αποδοτικότητας, 
η αξιοπιστία και η βιώσιμη παραγωγή και 
διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας.

 Εγκατάσταση και ενεργοποίηση συνολικά 
87.900 M2M συνδέσεων για το 
Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

 

Οφέλη στο περιβάλλον Οφέλη στην κοινωνία

* Αφορά στον τζίρο του Information Security, σε σχέση με 
το 2015

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για το 
Πυροσβεστικό Σώμα

Με την εγκατάσταση προηγμένων 
πληροφοριακών συστημάτων στο Κέντρο 
Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, 
θα υπάρχει η δυνατότητα καλύτερου 
συντονισμού των πυροσβεστικών μονάδων, 
καλύτερης διαχείρισης των περιστατικών 
και των πόρων του, καθώς και έγκαιρης 
και διαρκούς ενημέρωσης των πολιτών, σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Έργο που 
αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην 
πρόληψη και κατάσβεση των πυρκαγιών.

   

Πληροφορίες σχετικά με κοινωνικά προϊόντα 
και υπηρεσίες, παρουσιάζονται στην ενότητα 
Καλύτερος Κόσμος για Όλους.

https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/ote-e-energy.html
https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/ote-business-e-secure.html
https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/mobile_device_management.html
https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/yourbusinessgr.html
https://help.cosmote.gr/system/templates/selfservice/gnosisgr/#!portal/201600000002048/article/PROD-9816/Business
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5.3 Έρευνα και Καινοτομία

Με στόχο την εδραίωση της τεχνολογικής 
του υπεροχής, ο Όμιλος ΟΤΕ προωθεί 
συστηματικά την έρευνα και την 
καινοτομία, με πολλαπλά οφέλη για 
την κοινωνία, τους πελάτες και τους 
εργαζομένους. 

Ο Όμιλος συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά 
προγράμματα, χρηματοδοτεί εσωτερικές 
δραστηριότητες (όπως ανάπτυξη εργαλείων /  
εφαρμογών / προϊόντων και δοκιμαστικών  
υποδομών), αξιολογεί νέες τεχνολογίες και 
εξοπλισμό, συνεργάζεται με εκπαιδευτικά 
ιδρύματα κ.λπ.

Ενδεικτικά Έργα του 2016 με Αξιοσημείωτα Αποτελέσματα ή Καινοτόμους Στόχους2009-2016

 Συμμετοχή σε 45 ερευνητικά 
προγράμματα

 Συνεργασία με >700 εταίρους / 
φορείς όπως επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια 
και ερευνητικά ινστιτούτα από την 
Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Στοιχεία 2016

 Συμμετοχή σε 23 ερευνητικά έργα (συγ)χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο 
πλαίσιο προγραμμάτων/πρωτοβουλιών, όπως: 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την 
Τεχνολογική Ανάπτυξη, Πρόγραμμα Horizon 2020, 5G-PPP (Public Private Partnership)

 Τα 20 ερευνητικά έργα  
έχουν σαφή προσανατολισμό στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με οφέλη για την κοινωνία και το περιβάλλον

 Περίπου € 800.000 ίδια επένδυση σε ερευνητικά έργα

Με βάση τα έργα έρευνας και καινοτομίας που 
έχουν εγκριθεί μέχρι το τέλος του 2016, ο 
Όμιλος ΟΤΕ θα λάβει συνολική χρηματοδότηση 
της τάξης των € 4,5 εκατ., για την περίοδο 
2015-2017.

 EMERALD: Το έργο έχει στόχο τη βελτίωση 
της ενεργειακής αποτελεσματικότητας 
των πλήρως ηλεκτροκίνητων 
αυτοκινήτων. Πέτυχε (στο 90% των 
περιπτώσεων) σημαντική μείωση στην 
κατανάλωση της ενέργειας, κατά 13%, 
σε σύγκριση με τις διαδρομές ελάχιστης 
απόστασης, αλλά και μείωση κατά 15%, σε 
σύγκριση με τις διαδρομές που προτείνουν 
σύγχρονοι πλοηγοί (π.χ. HERE Drive+, 
Navigator). Παράλληλα, ο αλγόριθμος 
πρόβλεψης της ενεργειακής κατανάλωσης είναι 
σχεδόν διπλά πιο ακριβής από εκείνους που 
βασίζονται στον υπολογισμό της απόστασης.

 VIMSEN: Στόχος του η δυναμική δημιουργία 
«συνεταιρισμών» μικρών πράσινων 
παραγωγών ΑΠΕ (π.χ. νοικοκυριά, αγρότες, 
δήμοι), που θα συμμετέχουν στην αγορά 
ενέργειας με καλύτερους οικονομικούς όρους. 
Αναπτύχθηκαν και εγκαταστάθηκαν πάνω από 
20 gateways σε 2 πιλοτικές θέσεις (Αθήνα / 
Ελλάδα και Σεντίνι / Ιταλία) για τις πειραματικές 
δοκιμές των αλγορίθμων διαχείρισης και 
συστάσεων, σχετικά με την κατανάλωση και 
παραγωγή ενέργειας.

 ΤΕΑΜ: Με την ολοκλήρωσή του, παραδόθηκαν 
11 καινοτόμες εφαρμογές για επιβάτες, 
οδηγούς και διαχειριστές οδικών υποδομών, οι 
οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση τόσο της 
ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας 
των μεταφορών, όσο και της εμπειρίας των 
ταξιδιωτών.

 i-PROGNOSIS: Στοχεύει στη διάγνωση των 
συμπτωμάτων της νόσου Πάρκινσον 
στα αρχικά στάδιά της και στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ασθενών, 
μέσω παρεμβάσεων που βασίζονται 
στη χρήση της τεχνολογίας. Το 2016, οι 
δραστηριότητες εστίασαν στην ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση του κοινού (μέσω 

web-survey, δελτίων τύπου, μαζικών SMSs), 
καθώς και στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής για 
κινητά τηλέφωνα,  που στόχο έχει την πρώιμη 
ανίχνευση των συμπτωμάτων της νόσου.

 E3NETWORK και SPIRIT: Η ολοκλήρωσή 
τους οδήγησε στην παράδοση αποδοτικών 
ενεργειακά πομποδεκτών για σύγχρονα 
και μελλοντικά δίκτυα. Οι συγκεκριμένοι 
πομποδέκτες βελτιώνουν τη χωρητικότητα 
και την ευελιξία του δικτύου, ενώ παράλληλα 
επιτρέπουν έναν φιλικότερο προς το περιβάλλον 
σχεδιασμό δικτύου.

 FLEX: Ανέπτυξε μια πραγματικά ανοιχτή και 
λειτουργική πειραματική υποδομή 4G, 
που δίνει τη δυνατότητα στην ερευνητική 
κοινότητα για πειραματισμό από απόσταση, 
τόσο νέων υπηρεσιών / εφαρμογών, όσο και 
εναλλακτικών αλγορίθμων και αρχιτεκτονικών 
δικτύων. Ο Όμιλος ΟΤΕ ανέπτυξε μέσα στο 
2016 3 εφαρμογές / εργαλεία σχετικά με την 
κινητικότητα των χρηστών και την επίδοση του 
δικτύου.  

 5G-XHaul, CHARISMA, SESAME και 
COHERENT: Συμμετοχή σε τέσσερα (4) 5G-PPP 
projects με αντικείμενο το σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, υποδομών 
και υπηρεσιών 5ης γενιάς (5G). Τα έργα 
αυτά, μεταξύ άλλων, στοχεύουν στην υλοποίηση 
ενεργειακά αποδοτικότερων δικτύων (μέχρι 
90% εξοικονόμηση ενέργειας). Στο πλαίσιο των 
έργων, θα αναπτυχθούν και θα επιδειχθούν 
σύγχρονες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 
(e-health και wellness monitoring, Internet 
of Things (ΙοΤ) και «έξυπνες» πόλεις), μέσω 
της υλοποίησης μελλοντικών τεχνολογιών 
και μηχανισμών, π.χ. self-x management and 
control, infrastructure sharing, small cells, 
SDN/NFV, Sub-6 GHz, mm-Wave, ευέλικτη 
διαχείριση φάσματος, δυναμική ανάθεση / 
διαμοιρασμό δικτυακών πόρων.

Ερευνητικά Έργα

EMERALD, VIMSEN, SmarterEMC2, INPUT, 
E3NETWORK, SPIRIT, 5G-XHaul, CHARISMA, 
SESAME, COHERENT, VITAL, SANSA, 
CLOUDPERFECT 

TEAM, i_HeERO, i-PROGNOSIS, CREDENTIAL, 
Privacy-Flag, FLEX,  BigO

Αντικείμενο – Στόχοι Έργων

 Προστασία του περιβάλλοντος με συνεχή μείωση 
της ενεργειακής κατανάλωσης.

 Καινοτόμες εφαρμογές με οφέλη για την κοινωνία 
(π.χ. αυτοκίνηση – δημόσιες μεταφορές, δημόσια 
ασφάλεια, προστασία ιδιωτικότητας, υγεία – ιατρική 
φροντίδα, διατροφή, τεχνολογία, κλπ.)

http://www.fp7-emerald.com/
http://www.ict-vimsen.eu/
http://www.smarteremc2.eu
http://www.input-project.eu/
http://www.ict-e3network.eu/index.html
http://www.spiritproject.eu/
http://www.5g-xhaul-project.eu/
http://www.charisma5g.eu/
http://www.sesame-h2020-5g-ppp.eu/
http://www.ict-coherent.eu/coherent/
http://ict-vital.eu
http://www.sansa-h2020.eu
http://www.cloudperfect.eu/
http://www.collaborative-team.eu/
http://www.iheero.eu
http://www.i-prognosis.eu/
https://credential.eu/
http://www.privacyflag.eu/
http://www.flex-project.eu/index.php
http://bigoprogram.eu/
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Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Η παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στην Ελλάδα, διέπεται τόσο από 
το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και από 
εθνικές διατάξεις περί ανταγωνισμού, καθώς 
επίσης και από ειδικές ρυθμίσεις για τον κλάδο 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Το 2016, ο ΟΤΕ παρέμεινε υπόχρεος για την 
παροχή των στοιχείων καθολικής υπηρεσίας 
που αφορούν την παροχή πληροφοριών 
τηλεφωνικού καταλόγου, τους καταλόγους 
συνδρομητών και τα κοινόχρηστα τηλέφωνα, με 
την ολοκλήρωση της σχετικής Δημοπρασίας στις 
22 Σεπτεμβρίου 2016 και για 5 έτη. 

Επίσης, με τη δημοσίευση των αποφάσεων της 
ΕΕΤΤ στις 29 Δεκεμβρίου 2016 για τις αγορές 
χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή 
θέση (αγορά 3α/2014) και χονδρικής κεντρικής 
πρόσβασης σε σταθερή θέση για προϊόντα 
μαζικής κατανάλωσης (αγορά 3β/2014), ο ΟΤΕ 
εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική ισχύ στις 
εν λόγω αγορές και υπόκειται σε ρυθμιστικές 
υποχρεώσεις. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της σχετικής απόφασης 
της ΕΕΤΤ για την αγορά 3α, η ΕΕΤΤ εισάγει 
διατάξεις που επιτρέπουν την εισαγωγή στο 
δίκτυο πρόσβασης της τεχνολογίας VDSL 
Vectoring για το σύνολο της τηλεπικοινωνιακής 
αγοράς. Η εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL 
Vectoring θα δώσει τη δυνατότητα στον ΟΤΕ να 
προχωρήσει την υλοποίηση επενδύσεων για την 
αναβάθμιση των ταχυτήτων των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, σε 100 Mbps.

Τέλος, με σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ ο ΟΤΕ 
δεν ρυθμίζεται πλέον στην αγορά λιανικής που 
αφορά στην πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών PSTN, 
ISDN BRA, managed VoIP και ISDN PRA (αγορά 
1/2007). Ωστόσο, παρά την απορρύθμιση της 
εν λόγω αγοράς, στην πράξη διατηρούνται 

5.4 Υπεύθυνος Ανταγωνισμός

Είναι σημαντικό γιατί…

Ο Όμιλος ΟΤΕ, σεβόμενος τον καταναλωτή, 
προάγει την άσκηση πραγματικά υπεύθυνου 
ανταγωνισμού. Επιπλέον, αναγνωρίζει το 
ρόλο του, συμμορφώνεται με το δίκαιο του 
ελεύθερου ανταγωνισμού και εφαρμόζει 
διαφανείς επιχειρηματικές πρακτικές.  

οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ που αφορούν τον 
έλεγχο από την ΕΕΤΤ των τιμών των λιανικών 
του υπηρεσιών, μέσω των ανωτέρω αγορών 
χονδρικής πρόσβασης. Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι η 
ανάπτυξη ανταγωνιστικών συνθηκών στις 
λιανικές αγορές, θα πρέπει να συνοδεύεται 
με ουσιαστική  κατάργηση των υποχρεώσεων 
ελέγχου τιμών λιανικής, ώστε να μην 
επηρεάζεται η επιχειρηματική πολιτική του και 
να μην δημιουργείται στρέβλωση στις συνθήκες 
ανταγωνισμού στις λιανικές αγορές.  

Συμβολή, Διαμόρφωση και Λειτουργία 
μιας Υπεύθυνης Αγοράς

Δεδομένου ότι οι νέες τεχνολογίες 
τηλεπικοινωνιών είναι καθοριστικής σημασίας 
για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη, την 
κοινωνική συμμετοχή και τη βιωσιμότητα, ο 
Όμιλος ΟΤΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
σε κλαδικά και πολυσυλλεκτικά fora, ενώσεις 
και πρωτοβουλίες, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να προωθήσει 
τον υπεύθυνο ανταγωνισμό, την αυτορρύθμιση 
και τη συνεργασία σε κοινωνικά ζητήματα.  

Στόχος του Ομίλου ΟΤΕ είναι η διαμόρφωση 
ενός δίκαιου κανονιστικού περιβάλλοντος με 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού και ρυθμιστική 
προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις αλλά και η 

δημιουργία θετικού κλίματος και η ανάπτυξη 
σχέσεων εμπιστοσύνης. Οι θέσεις του Ομίλου 
για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και η στρατηγική 
του σε θέματα εμπορικά, χρηματοοικονομικά 
και ρυθμιστικά, επικοινωνούνται και τίθενται σε 
διάλογο με τους αρμόδιους φορείς.

Η Chief Officer Νομικών και Ρυθμιστικών 
Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ είναι αρμόδια για τη 
διαμόρφωση της στρατηγικής των θεμάτων 
που αφορούν στη διασφάλιση ενός δίκαιου 
κανονιστικού περιβάλλοντος.

Οι σημαντικότερες σχετικές συμμετοχές του ΟΤΕ 
και της COSMOTE για το 2016, είναι οι εξής:

•	 ETNO

•	 ITU

•	 Συμμαχία ΤΠΕ για την ασφαλέστερη χρήση 
των συνδεδεμένων συσκευών και των 
διαδικτυακών υπηρεσιών από τα παιδιά και 
τους νέους στην Ε.Ε.

•	 Ευρωπαϊκό Μνημόνιο για την ασφαλή χρήση 
των κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά και 
τους εφήβους 

•	 Εθνικός Κώδικας Δεοντολογίας για τα κινητά 
τηλέφωνα και την προστασία των χρηστών

•	 Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας 

Ανταγωνισμός και Ρυθμίσεις

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι σταθερά προσηλωμένος 
στην τήρηση των εθνικών και 
ευρωπαϊκών κανονισμών της αγοράς 
τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης, 
στην Ελλάδα και τις χώρες όπου 
δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του.  Έχει 
δεσμευτεί να συνεργάζεται με κρατικούς 
φορείς, επιχειρήσεις και άλλους κοινωνικούς 
εταίρους, προκειμένου να διασφαλίζεται 
ένα κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο, αφενός, 
ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό και αφετέρου 
συμβάλλει στη γενικότερη κοινωνική 
ευημερία.

Ο OTE, από το 2011, και η COSMOTE, 
από το 2006, διαμόρφωσαν σχετικές 
εσωτερικές πολιτικές, προκειμένου να 
ενημερώσουν τους εργαζόμενους για τη 
σημασία της συμμόρφωσης με τους κανόνες 
ανταγωνισμού και να συστηματοποιήσουν 
τους σχετικούς κώδικες συμπεριφοράς.  Η 
Πολιτική του Ομίλου ΟΤΕ για τη συμμόρφωση 
στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, 
η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2013, καθορίζει 
το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών του 
Ομίλου ΟΤΕ και των εργαζομένων της, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ελεύθερου 
ανταγωνισμού. 

G4-16, G4-DMA Αντι-ανταγωνιστική Συμπεριφορά, G4-S07, G4-SO8

Ρυθμιστικές Πράξεις 2016
Στις αρχές του 2016 διεξήχθη 1 ακρόαση ενώπιον της 
ΕΕΤΤ κατά του ΟΤΕ και της COSMΟΤΕ, αναφορικά με 
εκπτωτική προσφορά της COSMΟΤΕ. 
Η EETT επέβαλε στον OTE 2 χρηματικά πρόστιμα, 
ποσού € 171.000 και € 80.000 αντίστοιχα, για 
παραβίαση διατάξεων του ρυθμιστικού πλαισίου για 
την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και για 
κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του στη σχετική 
αγορά, και στις δυο περιπτώσεις. Ο ΟΤΕ άσκησε 
προσφυγές στο αρμόδιο Δικαστήριο για την ακύρωση 
των εν λόγω προστίμων.
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή επέβαλε στον ΟΤΕ 
πρόστιμο € 5.000, για παράβαση του ν. 3758/2009 για 
τις Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών και ο ΟΤΕ άσκησε 
προσφυγή στο αρμόδιο Δικαστήριο για την ακύρωσή του. 

Προσφυγές κατά το 2016

Ενέργειες OTE COSMOTE

Αριθμός προστίμων 3 0

Αριθμός προσφυγών 3 0

Αριθμός μη-χρηματικών ποινών 0 0

Αξία προστίμων (€) 256.000 0

Πληροφορίες για την εξέλιξη των προηγούμενων 
σημαντικών υποθέσεων περιλαμβάνονται στην  
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016

https://www.etno.eu/
http://www.itu.int/
http://ictcoalition.eu/
http://ictcoalition.eu/
http://ictcoalition.eu/
http://ictcoalition.eu/
http://www.eekt.gr/
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/188096377/REPORTGR.pdf/9794b441-160d-4117-81e0-7e40a84853f7
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G4-PR7, G4-PR9

5.5 Υπεύθυνη Επικοινωνία με 
τους Πελάτες

Ο Όμιλος ΟΤΕ επικοινωνεί με υπευθυνότητα  
και  ειλικρίνεια με τους πελάτες του.  

Υπεύθυνες Πρακτικές Marketing

Ο OTE και η COSMOTE εφαρμόζουν τους 
νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν 
σχετικά με την επικοινωνία και τη διαφήμιση. 
Η Διεύθυνση Marketing Communications 
Strategy, Σταθερής και Κινητής, ελέγχει όλο το 
διαφημιστικό υλικό πριν από τη δημοσιοποίησή 
του, ώστε να διασφαλίζεται ότι το υλικό 
επικοινωνίας είναι σύμφωνο με τους ισχύοντες 
νόμους, κατάλληλο, δίκαιο, ειλικρινές και 
σέβεται τη διαφορετικότητα. Οι εταιρείες 
ακολουθούν τον Κώδικα Επικοινωνίας του 
Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ).

Oι δύο εταιρείες εφαρμόζουν τον Ελληνικό 
Κώδικα Δεοντολογίας για τη διαφήμιση και την 
επικοινωνία, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες του ΣΕΕ.  Όσον αφορά στα περιστατικά 
μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω οδηγίες, το 
2016, ο ΣΕΕ εξέδωσε συνολικά 11 αποφάσεις, 
σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο 
επίπεδο, που αφορούσαν 1 υπόθεση του 
OTE και 10 υποθέσεις της COSMOTE.  Σε 1 
περίπτωση για ΟΤΕ και 2 για την COSMOTE 
δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες, ενώ σε 8 
περιπτώσεις για την COSMOTE, απαιτήθηκαν 
κάποιες τροποποιήσεις στα διαφημιστικά 
μηνύματα των εταιρειών.

Σημειώνεται ότι το 2016, η Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε 
συστάσεις προς τις 2 εταιρείες για την 
τροποποίηση/βελτίωση των διαδικασιών:

• Τηλεφωνικής προώθησης προϊόντων και 
υπηρεσιών

• Δήλωσης ένταξης των συνδρομητών τους 
στο μητρώο του άρθρου 11 Ν. 3471/06

To 2016, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή 
δεν επέβαλε πρόστιμο στον ΟΤΕ και 
την COSMOTE για θέματα επικοινωνίας, 
marketing και διαφήμισης.

Διαφάνεια στην Τιμολόγηση

Ο OTE και η COSMOTE έχουν δεσμευτεί 
για τη σαφή, απλή και διαφανή επικοινωνία 
σε ζητήματα τιμολόγησης, σύμφωνα με 
το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς 
και για την παροχή υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτησης στους πελάτες τους.  Οι τιμές 
όσων προϊόντων ή / και υπηρεσιών του 
ΟΤΕ υπόκεινται σε ρύθμιση, εγκρίνονται 
από την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (ΕΕΤΤ) και 
προάγουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό 
προς όφελος των καταναλωτών.

Οι πολιτικές διαφάνειας της τιμολόγησης, 
αφορούν στην κοινοποίηση των 
πληροφοριών τιμολόγησης εντός των 
καθορισμένων προθεσμιών, όπως ορίζονται 
από το ρυθμιστικό πλαίσιο.  Οι πληροφορίες 
σχετικά με την τιμολόγηση είναι διαθέσιμες 
στις διαδικτυακές τοποθεσίες και των δύο 
εταιρειών, ενώ είναι διαθέσιμες και μέσω 
των κέντρων εξυπηρέτησης πελατών και 
των ενημερωτικών φυλλαδίων των δύο 
εταιρειών.  Οι πελάτες ενημερώνονται 
επίσης για τις λεπτομέρειες της τιμολόγησης 
και για τυχόν αλλαγές, μέσω των 
λογαριασμών τους, ενώ οι διάφορες λύσεις, 
οι οποίες τους παρέχονται για τον έλεγχο 
κόστους (βλ. πίνακα υπηρεσιών «Ελέγχου 
Κόστους»), ανταποκρίνονται στις αυξημένες 
ανάγκες των πελατών για περιορισμό 
δαπανών, δεδομένων των οικονομικών 
συνθηκών.

Διαχείριση λογαριασμού
•	 My COSMOTE και My COSMOTE App: Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται, 

δωρεάν, για τους λογαριασμούς σταθερής και κινητής, αλλά και να ελέγχουν τα στατιστικά στοιχεία της χρήσης 
τους, ώστε να μπορούν να επιλέξουν το καταλληλότερο γι’ αυτούς πακέτο υπηρεσιών. 

•	 SMS έκδοσης/λήξης λογαριασμού: Οι πελάτες λαμβάνουν γραπτό μήνυμα που τους ενημερώνει για 
την ημερομηνία έκδοσης και λήξης των λογαριασμών τους (με στόχο τον καλύτερο προγραμματισμό των 
δαπανών), καθώς και υπενθυμίσεις στην περίπτωση που έχει παρέλθει η προθεσμία εξόφλησης.

•	 Αναλυτικοί λογαριασμοί: Παρουσιάζουν στοιχεία κίνησης λογαριασμών και περιλαμβάνουν πληροφορίες 
για τυχόν τιμολογιακές αλλαγές.

Υπηρεσίες ελέγχου κόστους
•	 Υπηρεσία COSMOTE My Internet: οι συνδρομητές κινητής έχουν τον πραγματικό έλεγχο κόστους των  

ΜΒ τους και την ασφάλεια ότι δεν θα χρεωθούν ούτε ένα ευρώ παραπάνω χωρίς να το επιλέξουν.
•	 Υπηρεσία Αυτόματη Ενημέρωση στο 80%: Αυτόματη αποστολή γραπτού μηνύματος SMS όταν η χρήση 

υπερβεί το 80% της διαθέσιμης δωρεάν χρήσης (χρόνος ομιλίας, γραπτά μηνύματα, όγκος δεδομένων). 
•	 Υπηρεσία «Έλεγχος Υπολοίπου»: Ενημέρωση με δωρεάν γραπτό μήνυμα, όποτε το επιθυμεί ο πελάτης,  

για τη διαθέσιμη δωρεάν χρήση σε χρόνο ομιλίας SMS, MMS και ΜΒ.
•	 Πακέτα extra χρήσης: Πακέτα για επιπλέον λεπτά ομιλίας, μηνύματα και ΜΒ, όποτε τα χρειάζεται ο 

συνδρομητής.
•	 Έλεγχος σε πραγματικό χρόνο για τους συνδρομητές ΚαρτοΣυμβολαίου του υπολοίπου τους, μέσω 

του αριθμού 1314.

Αποφυγή υψηλών χρεώσεων
•	 Επιλεκτική φραγή εξερχόμενων κλήσεων σταθερής σε συγκεκριμένες κατηγορίες κλήσεων.
•	 Ενημέρωση χρέωσης Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ): Αχρέωτο εισαγωγικό μήνυμα 

κατά την πραγματοποίηση κλήσεων (ΥΠΠ) από το σταθερό, ενημερώνοντας για τις χρεώσεις, το οποίο 
καθορίζει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΕΕΤΤ τη μέγιστη διάρκειά τους. Στην κινητή, δίνεται δωρεάν 
στους συνδρομητές η δυνατότητα φραγής της πρόσβασης σε αριθμούς ΥΠΠ.  Σε ορισμένες κατηγορίες αυτών 
των αριθμών, ο συνδρομητής μπορεί να επιλέξει φραγή, ανά μοναδικό προορισμό και ανά κατεύθυνση (για 
Premium Υπηρεσίες SMS).

•	 Υπερβολικά υψηλές χρεώσεις: Ο OTE εξετάζει περιπτώσεις πελατών οι οποίες και αντισταθμίζονται 
εφόσον οφείλονται σε απάτη, ενώ παρέχει τη δυνατότητα προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση των 
τηλεφώνων. 

•	 COSMOTE Mobile Split Bill: Δυνατότητα προκαθορισμού του ύψους των λογαριασμών για κάθε σύνδεση 
μίας επιχείρησης.  Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου χρήσης, εκδίδεται δεύτερος λογαριασμός στα στοιχεία 
του υπαλλήλου, στον οποίο αντιστοιχεί η σύνδεση.

•	 Έγκαιρη προειδοποίηση χρέωσης στους χρήστες της υπηρεσίας «Η επιχείρησή σου.gr», μετά την 6μηνη 
δωρεάν περίοδο.

•	 Περιαγωγή:  Η υπηρεσία COSMOTE Travel Pass επιτρέπει στους συνδρομητές συμβολαίων τη χρήση του 
δωρεάν χρόνου ομιλίας, δεδομένων και SMS των προγραμμάτων τους, σε περισσότερες από 70 χώρες σε 
όλο τον κόσμο, με μια χαμηλή ημερήσια χρέωση, ανάλογα με τη χώρα προορισμού και δυνατότητα για δωρεάν 
Roaming στις χώρες της Ε.Ε.  Παράλληλα, λανσαρίστηκε το COSMOTE Travel & Talk που προσφέρει 
ημερήσια ή εβδομαδιαία πακέτα χρόνου ομιλίας και SMS σε πολύ χαμηλές χρεώσεις, ενώ συνεχίστηκε 
η εμπορική διάθεση της υπηρεσίας Travel & Surf και σε χώρες εκτός Ευρώπης, για την εξασφάλιση 
πλοήγησης στο Internet με απόλυτο έλεγχο κόστους, σε πολύ χαμηλές χρεώσεις (συνολικά σε περισσότερες 
από 100 χώρες).  Τέλος, η COSMOTE, σε συνεργασία με τους περισσότερους παρόχους στην Ευρώπη, έδωσε 
τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να απολαμβάνουν mobile Internet, με ταχύτητες 4G και στο εξωτερικό.

Υπηρεσίες Ελέγχου Κόστους

http://www.see.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=13
http://www.see.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=13
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Ασφαλή Προϊόντα με Σήμανση για 
τους Πελάτες

Ο Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική 
την προμήθεια προϊόντων που είναι ασφαλή 
και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις 
διεθνείς Οδηγίες και Κανονισμούς. Δεν 
διαθέτει στην αγορά προϊόντα ή υπηρεσίες 
που υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή που 
τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, ένωση 
καταναλωτών, τοπική κοινωνία κλπ) έχουν 
κινηθεί προς την απαγόρευσή τους.

Ο εξοπλισμός που πωλείται στα καταστήματα 
του Ομίλου, φέρει την προβλεπόμενη από 
τη νομοθεσία σήμανση CE (υποχρεωτική 
στην Ε.Ε.) και συμμορφώνεται με τους 
κανονισμούς της Ε.Ε. περί αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(WEEE, Οδηγία 2012/19/ΕΕ), περιορισμού 
των επικίνδυνων ουσιών (RoHS, Οδηγία 
2011/65/ΕΕ) και αποβλήτων υλικών 
συσκευασίας. Επιπλέον, ο εξοπλισμός 
COSMOTE για τις υπηρεσίες ADSL/VDSL 
και τηλεόρασης είναι σύμφωνος με τις 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που 
προβλέπονται στην Οδηγία 2009/125/ΕΕ 
(Ecodesign). 

Τα κινητά τηλέφωνα συμμορφώνονται με 
τους κανονισμούς της Διεθνούς Επιτροπής 
για την Προστασία από τις Μη Ιονίζουσες 
Ακτινοβολίες (ICNIRP) και την 1999/519/ΕΚ 
σύσταση της Ε.Ε. περί του περιορισμού της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία (0 Hz έως 300 GHz). Για τις συσκευές 
κινητών τηλεφώνων, η COSMOTE ζητά από 
τους προμηθευτές της στοιχεία για το Ρυθμό 
Ειδικής Απορρόφησης (Specific Absorption 
Rate, SAR), τα οποία είναι διαθέσιμα στους 
πελάτες της εντός των συσκευασιών των 

προϊόντων, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή, σε 
πίνακα που είναι αναρτημένος σε κοινό δικτυακό 
τόπο για τα καταστήματα και διατίθεται στους 
πελάτες σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί. 
Επίσης, ελέγχεται ότι οι συσκευές χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά το φάσμα που έχει 
παραχωρηθεί στις επίγειες ραδιοεπικοινωνίες 
και αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές, 
σύμφωνα με την Οδηγία 1999/5/ΕΚ (RTTE) για 
το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό 
τερματικό εξοπλισμό και τις Οδηγίες  
2014/30/ΕΕ (EMC) και 2014/35/ΕΕ (LVD) για 
τον τερματικό εξοπλισμό σταθερής τηλεφωνίας. 
Τα προϊόντα συνοδεύονται από λεπτομερείς 
οδηγίες εγκατάστασης που βρίσκονται μέσα 
στη συσκευασία τους, ενώ στην ιστοσελίδα της 
COSMOTE παρέχονται αναλυτικά εγχειρίδια 
ασφαλούς χρήσης και εγκατάστασης του 
εξοπλισμού της, στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Οι προμηθευτές έχουν την υποχρέωση να 
επιδεικνύουν την απαιτούμενη πιστοποίηση 
των προϊόντων τους και να καταβάλλουν 
αποζημίωση για τυχόν ζημίες, λόγω μη 
συμμόρφωσής τους με την Ευρωπαϊκή και 
εθνική νομοθεσία.

Το 2016, ο OTE και η COSMOTE δεν έλαβαν 
κανένα χρηματικό πρόστιμο για περιστατικό 
μη συμμόρφωσης σχετικά με κάποιο από τα 
παραπάνω θέματα.

G4-PR1, G4-PR2, G4-PR3, G4-PR4, G4-PR6, G4-PR9

Συμμόρφωση με Διεθνείς και 
Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Σήμανση

Συσκευές κινητών τηλεφώνων RTTE, RoHS, ICNIRP CE, WEEE, ανακύκλωση 
συσκευασιών

Εξοπλισμός COSMOTE για 
υπηρεσίες ADSL/VDSL και 
τηλεόρασης

RTTE, EMC, LVD, RoHS, 
Ecodesign

CE, WEEE, ανακύκλωση 
συσκευασιών
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G4-PR5

5.6 Εξυπηρέτηση και 
Ικανοποίηση Πελατών

Ο Όμιλος ΟΤΕ παραμένει εστιασμένος 
στην επίτευξη εξαιρετικής εμπειρίας 
πελάτη εντείνοντας την προσπάθειά του 
να παρέχει στους πελάτες του αδιάλειπτη 
συνδεσιμότητα, υπηρεσίες και δίκτυο 
τηλεπικοινωνιών υψηλής ποιότητας, 
αίσθημα εμπιστοσύνης και απλές 
διαδικασίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες 
τους.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE συνεχίζουν να 
προσφέρουν υψηλών προδιαγραφών 
εξυπηρέτηση πελατών, να πετυχαίνουν 
σημαντικές διακρίσεις και να παρέχουν 
ολοκληρωμένες λύσεις και μοναδικές 
εμπειρίες ψηφιακής επικοινωνίας, 
προσαρμοσμένες στις ξεχωριστές ανάγκες 
των πελατών.

Το 2016, οι εταιρείες αναβάθμισαν τις 
υφιστάμενες διαδικασίες τους και ανέπτυξαν 

Βραβεύσεις 2016 για την 
Εξυπηρέτηση Πελατών COSMOTE

 Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης 
Πελατών του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ): 

- Πρώτη θέση στην κατηγορία 
«Οργανισμός της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση 
Πελατών (Μεγάλος Οργανισμός)» 

- Πρώτη θέση στην κατηγορία «Κέντρο 
Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών 
της Χρονιάς Μεγάλης Ομάδας» για το 
13888

 CRM Grand Prix 2015: Πρώτη 
θέση ως το «Καλύτερο Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πελατών» στην 
κατηγορία Large Contact Centers

νέες διαδικασίες και εργαλεία που βοηθούν 
τους πελάτες να εξυπηρετούνται απλά 
και εύκολα όταν επικοινωνούν με τον 
Όμιλο για οποιοδήποτε αίτημα, αυξάνοντας 
έτσι και το βαθμό ικανοποίησής τους. 

Παραδείγματα διαφορετικών δράσεων που 
εφαρμόζουν οι εταιρείες αποτελούν:

•	 Το πρόγραμμα «Digital 
Transformation», για την ενίσχυση της 
ψηφιακής εμπειρίας των πελατών (βλ. 
ενότητα Ψηφιακός Μετασχηματισμός).

•	 Το πρόγραμμα Φωνής του Πελάτη 
(Voice Of The Customer), για την 
έγκαιρη καταγραφή των απόψεων και 
των αναγκών τους και την περιοδική 
διεξαγωγή ερευνών αγοράς.

•	 Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών 
COSMOTE DEALS for YOU, για την 
προσφορά αποκλειστικών προνομίων 
και μοναδικών εμπειριών στους πελάτες 
COSMOTE. 

Το 2016, ο ΟΤΕ και η COSMOTE συνέχισαν 
να προσφέρουν ενιαία εμπειρία 
εξυπηρέτησης σε όλα τα σημεία επαφής 
με τους πελάτες σταθερής, κινητής και 
τηλεόρασης:

 στην Εξυπηρέτηση Πελατών μέσω 
ενιαίου τηλεφωνικού αριθμού (13888 
για Οικιακούς πελάτες και 13818 για 
Επιχειρήσεις)

 στα Καταστήματα COSMOTE 

 στην ενιαία ηλεκτρονική σελίδα  
www.cosmote.gr

 στις εφαρμογές My COSMOTE και 
WHAT’S UP

 στα κοινωνικά δίκτυα

Διαχείριση Παραπόνων και 
Αιτημάτων

Ο OTE και η COSMOTE, με ενιαία εμπειρία 
εξυπηρέτησης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
2016, διαχειρίστηκαν αποτελεσματικότερα τα 
αιτήματα των πελατών σταθερής, κινητής και 
τηλεόρασης, μέσω υφιστάμενων και νέων 
δράσεων που υλοποιήθηκαν, όπως:

•	 Υιοθέτηση ενιαίων διαδικασιών και 
τακτικών διαχείρισης παραπόνων, 
με στόχο την ενίσχυση της εμπειρίας του 
πελάτη, τη διατήρησή του στο δίκτυο, 
την ενίσχυση της πιστότητάς του και την 
ενδυνάμωση της Εταιρικής Εικόνας.

•	 Εφαρμογή προσαρμοσμένων 
στρατηγικών διαπραγμάτευσης 
και αποτελεσματικών μεθόδων 

επικοινωνίας, προσβλέποντας σε 
μακροχρόνιες συνεργασίες κοινού οφέλους.

•	 Διαχείριση πελατών που διατηρούν 
σταθερή και κινητή σύνδεση από 
ξεχωριστή ομάδα για ενιαία, 
ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση.

•	 Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση με 
αύξηση των τηλεφωνικών επικοινωνιών 
για την επίλυση παραπόνων και τεχνικών 
θεμάτων.

•	 Ενίσχυση του First Contact Resolution 
(Επίλυση με την πρώτη επαφή).

•	 Εκτενή εκπαίδευση όλων των 
εργαζομένων στην Εξυπηρέτηση Πελατών.

•	 Σημαντική αύξηση της ψηφιακής 
διαχείρισης αιτημάτων πελατών (e-care, 
chat κ.λπ.).

Αριθμός παραπόνων 
ΟΤΕ

Αριθμός παραπόνων 
COSMOTE

Ποσοστό παραπόνων 
ΟΤΕ που επιλύθηκε 
εντός 2 ημερών

Ποσοστό παραπόνων 
COSMΟΤΕ που 
επιλύθηκε εντός 2 
ημερών

Ποσοστό παραπόνων 
OTE που επιλύθηκε 
εντός 20 ημερών*

Ποσοστό παραπόνων 
COSMΟΤΕ που 
επιλύθηκε εντός 20 
ημερών*

2014

100%

80%

60%

40%

20%

0

300.000

240.000

180.000

120.000

60.000

0
2015 2016

211.225

248.073

159.721

117.251

132.108  

53%

68%

49%

61%

52%

80%

93%
91%

94%
96% 95%

88%

219.739

* Ο Κώδικας Δεοντολογίας 
της Εθνικής Ρυθμιστικής 
Αρχής ορίζει το όριο των 
20 ημερών.

https://www.cosmote.gr/dealsforyou/jsp/deal_home.jsp?_requestid=9914799
http://www.cosmote.gr
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G4-26, G4-PR5

Το 2016, οι εταιρείες έλαβαν μεγαλύτερο 
αριθμό παραπόνων σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος, σε ποσοστό 13% τόσο για 
τη σταθερή όσο και για την κινητή τηλεφωνία.  

Το ποσοστό των παραπόνων που 
επιλύθηκε εντός 2 ημερών μειώθηκε, 
γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των 
εισερχομένων παραπόνων και στη φύση των 
περιγραφόμενων θεμάτων, τα οποία απαιτούν 
μεγαλύτερο χρόνο διαχείρισης.

Έρευνες Πελατών 

Ο OTE και η COSMOTE δίνουν μεγάλη 
βαρύτητα στη γνώμη των πελατών για τη 
χρήση των υπηρεσιών  και την εξυπηρέτηση 
που λαμβάνουν. Γι’ αυτό πραγματοποιούν 
έρευνες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  
Οι έρευνες έχουν ως στόχο τη συλλογή 
πολύτιμων πληροφοριών για την βελτίωση 
της εμπειρίας πελάτη και την ενδυνάμωση 
της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

Ενδεικτικά, το 2016, ο ΟΤΕ και η COSMOTE 
διατήρησαν υψηλές βαθμολογίες στον δείκτη 
αφοσίωσης (TRI*M loyalty index), με τις 
σχετικές τιμές να παραμένουν σταθερές, 
συγκριτικά με το 2015. Στο ίδιο επίπεδο με 
το προηγούμενο έτος, παρέμεινε η απόδοση 
του ΟΤΕ και της COSMOTE στον δείκτη «Πώς 
θα αξιολογούσατε την εταιρεία ως προς: Η 
εταιρεία με κάνει να νιώθω ότι βρίσκομαι σε 
καλά χέρια», με υψηλό ποσοστό των πελατών 
ΟΤΕ να απαντούν «Εξαιρετική, Πολύ καλή ή 
Καλή».

80% 
των αιτημάτων των πελατών για τεχνική 
υποστήριξη, ενεργοποίηση υπηρεσιών, 
επίλυση ερωτημάτων ή παραπόνων, 
πληρωμή λογαριασμού:
 ικανοποιήθηκαν γρηγορότερα, σε σχέση 
με το 2015

 διευκολύνθηκαν με την χρήση ψηφιακών 
μέσων (www.cosmote.gr, εφαρμογών 
My COSMOTE και WHAT’S UP) και 
αυτοματοποιημένων τηλεφωνικών 
απαντήσεων

http://www.cosmote.gr
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6.1 Προσέγγιση
Ο Όμιλος ΟΤΕ στοχεύει στη δημιουργία ενός 
καλύτερου κόσμου, με όχημα την τεχνολογία 
και την καινοτομία.

Συμβάλει στην ψηφιακή ένταξη όλων των 
πολιτών:

•	 Επενδύοντας στην αναβάθμιση και επέκταση 
των υποδομών του και αυξάνοντας τις 
δυνατότητες συνδεσιμότητας των πολιτών

•	 Προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες 
σε προσιτές τιμές, ώστε να είναι δυνατή η 
αγορά τους από όλους

•	 Δίνοντας πρόσβαση σε όλους στις νέες 
τεχνολογίες

Επίσης, ο Όμιλος συνεισφέρει στην κοινωνία, 
μέσα από προγράμματα και δράσεις. Στηρίζει 
τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τα παιδιά, 
την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα, 
τις τοπικές κοινωνίες, τον πολιτισμό και τον 
αθλητισμό.

Τέλος, δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενούς 
του, να συμβάλουν σε κοινωνικές δράσεις, 
μέσα από προγράμματα εθελοντικής 
συνεισφοράς.

Συνδεσιµότητα Προσιτές Τιµές Πρόσβαση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   . . . .                   . . . .                   

 . . . . . . .

 . . . . . . .
 . . . . . . .

 . . . . . . .
 .......

 .......

Κοινωνική
Συνεισφορά
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6.2 Συνδεσιμότητα για Όλους 

Ο Όμιλος ΟΤΕ συμβάλει στην επίτευξη 
των στόχων της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 
επενδύοντας στην αναβάθμιση και επέκταση 
των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην 
Ελλάδα. 

Ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει την ικανότητα, την 
τεχνογνωσία και την οικονομική βάση, για να 
συνεχίσει να στηρίζει τη μετάβαση της χώρας 
στη νέα ψηφιακή εποχή. 

Είναι ο μεγαλύτερος εθνικός επενδυτής 
σε νέες τεχνολογίες και υποδομές, 
με επενδύσεις στην Ελλάδα, που μόνο τα 
τελευταία έξι χρόνια ξεπέρασαν τα € 2 δισ., 
ενώ υλοποιεί για την τρέχουσα τετραετία 
επενδύσεις ύψους € 1,5 δισ., κυρίως σε 
δίκτυα νέας γενιάς. Οι επενδύσεις υλοποιούνται 
κυρίως από τις Εμπορικές και Τεχνολογικές 
Διευθύνσεις, βάσει των αναγκών της αγοράς, 
των πελατών και της κοινωνίας.

Το 2016, με βάση το Δείκτη Ψηφιακής 
Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της 
Ευρωπαικής Επιτροπής, η Ελλάδα κατατάσσεται 
στην 26η θέση, μεταξύ των 28 κρατών μελών 
της ΕΕ. Ο DESI αξιολογεί την πρόοδο των 
χωρών της ΕΕ, προς μια ψηφιακή οικονομία και 
κοινωνία.

Παρά το γεγονός ότι η διαθεσιμότητα των 
ευρυζωνικών συνδέσεων, για υπηρεσίες 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αγγίζει 
σχεδόν το 100% των νοικοκυριών στην 
Ελλάδα, μόνο το 66% τις χρησιμοποιεί.  
Σε χαμηλότερα επίπεδα βρίσκεται η χρήση 
ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω της κινητής 
τηλεφωνίας, με μόνο το 44% των πολιτών 
να είναι συνδρομητές των υπηρεσιών αυτών 
(πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοιχεία  
DESI 2016 για την Ελλάδα).

Στην Ελλάδα σήμερα, το τηλεφωνικό δίκτυο 
καλύπτει το σύνολο της χώρας, ακόμα και 
στα πιο δυσπρόσιτα σημεία, οι ευρυζωνικές 
υπηρεσίες ADSL προσφέρονται σε πάνω από 
το 95% των υφιστάμενων τηλεφωνικών 
συνδέσεων, ενώ ταχύτητες VDSL έως 50 
Mbps, παρέχονται ήδη σε 2 εκάτ. νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις. Στην κινητή τηλεφωνία, ο 
Όμιλος ΟΤΕ εξελίσσει συνεχώς το δίκτυο 
3G, που καλύπτει το 99% του πληθυσμού 
της χώρας, ενώ η πληθυσμιακή κάλυψη του 
δικτύου COSMOTE 4G, ανέρχεται ήδη σε 93%, 
παραμένοντας πρώτος με μεγάλη διαφορά από 
τον ανταγωνισμό, και του δικτύου 4G+ σε 82%. 
Πρώτος στην Ελλάδα και από τους πρώτους 
στον κόσμο, ο Όμιλος διέθεσε ταχύτητες έως 
και 500 Mbps σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 
άλλες περιοχές.

> 95%
πληθυσμιακή κάλυψη ευρυζωνικών 
υπηρεσίων ADSL

> 46%
πληθυσμιακή κάλυψη ευρυζωνικών 
υπηρεσίων VDSL

99%
πληθυσμιακή κάλυψη δικτύου 3G

93%
πληθυσμιακή κάλυψη δικτύου 4G

82%
πληθυσμιακή κάλυψη δικτύου 4G+

G4-8, G4-EC7

Σταθερή και Κινητή Τηλεφωνία (Ελλάδα)

 31 Δεκ. 2015 31 Δεκ. 2016 Αλλαγή  
2015-2016

Συνδέσεις PSTN 2.311.396 1.790.900 -22,5%

Συνδέσεις ISDN (BRA και PRA) 308.514 266.931 -13,5%

Άλλες συνδέσεις (MSAN & VoB) 79.002 610.055

Σύνολο συνδέσεων γραμμών 
πρόσβασης (με WLR) 2.698.912 2.667.886 -1,1%

Εκ των οποίων συνδέσεις Χονδρικής 
Εκμίσθωσης Γραμμών (Wholesale Line 
Rental - WLR)

14.521 9.962

Σύνολο ενεργών ευρυζωνικών συνδέσεων 1.532.879 1.684.144 +9,9%

Εκ των οποίων ενεργές ευρυζωνικές 
συνδέσεις λιανικής 1.506.909 1.635.736 +8,5%

Συνδρομητές COSMOTE TV (IPTV και 
δορυφορική τηλεόραση) 446.499 502.696 +12,6%

Αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό 
βρόγχο – LLU (ενεργοί) 2.047.268 2.085.248 +1,9%

Συνδρομητές Κινητής 7.398.986 7.709.564 +4,2%

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/greece
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6.3 Προσιτές Τιμές για Όλους

Ο Όμιλος προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα 
σε διαφορετικές τιμές και προσφορές, ώστε 
να είναι προσιτά για όλους, ανάλογα με τις 
ανάγκες τους. 

Ο Όμιλος ΟΤΕ, μέσα από το brand COSMOTE, 
παρέχει προγράμματα οικιακών πελατών, 
καλύπτοντας την ανάγκη τους για επικοινωνία. 
Διαθέτει μία ευρεία γκάμα από επιλογές, όσον 
αφορά στο χρόνο ομιλίας για κλήσεις προς 
εθνικά σταθερά και κινητά δίκτυα και ταχύτητες 
Internet, σε ανταγωνιστικές τιμές. 

Επίσης, με την εμπορική διάθεση της νέας 
υπηρεσίας COSMOTE Home Speed Booster, 
παρείχε γρήγορο Internet με ταχύτητες έως 
και 100Mbps. Με την τεχνολογία Hybrid 
Access, συνδυάζεται η ταχύτητα σταθερής 
ευρυζωνικής σύνδεσης, με την ταχύτητα των 
δικτύων 3G και 4G. 

Για τους εταιρικούς πελάτες, εμπλουτίστηκαν 
τα προγράμματα double play και single play, 
διατηρώντας ωστόσο τις ίδιες τιμές.

Συνεχίστηκε η εμπορική διάθεση του COSMOTE 
Business One, όπου οι λύσεις τηλεφωνίας 
(σταθερής και κινητής), Internet (για πρόσβαση 
από παντού και παρουσία με εξαιρετικά υψηλές 
ταχύτητες), εξελιγμένου τηλεφωνικού κέντρου 
και Business Cloud (για διαχείριση εταιρικών 
αρχείων) γίνονται «ένα». Επίσης, σχεδιάστηκαν 
και θα παρουσιαστούν, μέσα στο 2017, νέες 
δυνατότητες, προκειμένου να αποκτήσουν 
οι επιχειρήσεις ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία, 
αποτελεσματικότητα και οικονομία.  

Επιπλέον, το Business Market Place 
εμπλουτίστηκε, συνεχίζοντας να αποτελεί ένα 
on-line περιβάλλον (με πρόσβαση μέσα από 
το www.cosmote.gr), στο οποίο οι επιχειρήσεις 
έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση σε 
εφαρμογές (cloud) που διευκολύνουν 

λειτουργικές τους ανάγκες (όπως ανάγκες 
μισθοδοσίας, ERP κ.ά.) και περιορίζουν τα 
λειτουργικά τους κόστη.  

Με την υπηρεσία «Η επιχείρησή σου.gr»,  
παρέχεται η δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, να αποκτήσουν μία συνολική 
εύκολη και οικονομική λύση για την παρουσία 
τους στο Internet. 

Η COSMOTE παρουσίασε νέα εμπλουτισμένη 
σειρά προγραμμάτων, παρέχοντας στους 
συνδρομητές της περισσότερο δωρεάν 
χρόνο ομιλίας προς όλα τα δίκτυα κινητής 
και σταθερής τηλεφωνίας, αλλά και νέες 
οικονομικές επιλογές για επιπλέον ΜB, ώστε 
να καλύψει τη μόνιμη ή την περιστασιακή 
ανάγκη των συνδρομητών για πρόσβαση στο 
Internet. Επίσης, για πρώτη φορά, τους παρείχε 
δωρεάν μία επιπλέον κάρτα SIM για να 
χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα ΜΒ τους- εκτός 
από το κινητό τους- και στο tablet τους ή σε 
όποια άλλη συσκευή επιθυμούν. Επιπλέον, 
οι συνδρομητές  μπορούσαν να επιλέξουν 
αν θα αποκτήσουν τα εμπλουτισμένα αυτά 
προγράμματα με επιδότηση συσκευής ή με 
μειωμένο πάγιο, με σημαντικές μειώσεις 
έως και 30%. Επιπρόσθετα, έγιναν πολλές 
προσφορές δωρεάν χρήσης λεπτών 
και MB καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
(ενδεικτικά για το Πάσχα, του Αγίου Πνεύματος 
και τα Χριστούγεννα). Τέλος, προωθήθηκε η 
διείσδυση της υπηρεσίας 4G σε μεγάλος 
μέρος της συνδρομητική βάσης, ώστε οι 
συνδρομητές της να απολαμβάνουν το πολύ 
γρήγορο 4G δίκτυο.

Διατέθηκε η υπηρεσία COSMOTE My Internet 
και στους συνδρομητές Καρτοκινητής και 
ΚαρτοΣυμβολαίου. Ως αποτέλεσμα, όλοι 
οι συνδρομητές έχουν την εμπειρία της 
άμεσης ενημέρωσης όταν τελειώνουν τα ΜΒ 
τους, χωρίς πιθανότητα επιπλέον χρέωσης 
και αποφασίζουν πως θα συνεχίσουν την 
πλοήγηση στο Internet.

Παράλληλα, βελτίωσε την εμπειρία των 
πελατών COSMOTE One, παρέχοντας 
σημαντικές προσφορές, όπως επιπλέον δωρεάν 
ΜΒ για χρήση στην υπηρεσία COSMOTE TV GO. 
Στο σχήμα του COSMOTE One, συνεχίζεται να 
παρέχεται μείωση στο πάγιο κινητής COSMOTE 
έως 20%, λόγω του συνδυασμού υπηρεσιών 
με τη σταθερή τηλεφωνία.

https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/new_speed_booster.html
https://www.cosmote.gr/cs/businessone/gr/homepage.html
https://www.cosmote.gr/cs/businessone/gr/homepage.html
http://www.cosmote.gr
http://www.yourbusiness.gr
https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/new_my_internet_bus.html
http://www.cosmoteone.gr/
https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/cosmote-tv-go_page.html
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6.4 Πρόσβαση σε Όλους

Ο Όμιλος ΟΤΕ στηρίζει ενεργά τις ίσες 
ευκαιρίες πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες 
για όλους, συμβάλλοντας στη μετάβαση της 
Ελλάδας στη νέα ψηφιακή εποχή. 

Διαθέτει ειδικά προϊόντα, υπηρεσίες και 
εκπτώσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης και της επικοινωνίας ευαίσθητων 
κοινωνικών ομάδων, ατόμων με αναπηρία, 
ατόμων τρίτης ηλικίας, αλλά και φοιτητών. 
Παράλληλα, υλοποιεί και στηρίζει δράσεις και 
προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, μέσω 
της χρήσης τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και 
υπηρεσιών.

€ 2.086.498 εκπτώσεις σε υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας  
για άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με αναπηρία

Καταστήματα Κράτησης & ΜΚΟ για Παιδιά

16.430
τηλεκάρτες και κάρτες ανανέωσης χρόνου ομιλίας 
συνολικής αξίας 

> € 74.000
Άτομα με Αναπηρία

15.768 
άτομα έλαβαν έκπτωση σε υπηρεσίες 
σταθερής τηλεφωνίας και Internet

275 
άτομα με προβλήματα ακοής έλαβαν 50% 
έκπτωση σε SMS και βιντεοκλήσεις 

Άτομα Τρίτης Ηλικίας 

29.511
προϊόντα και αξεσουάρ κινητής και σταθερής 
τηλεφωνίας, ειδικά σχεδιασμένα για άτομα 
τρίτης ηλικίας και άτομα με προβλήματα 
όρασης ή ακοής

14.886
άτομα έλαβαν έκπτωση σε υπηρεσίες 
σταθερής τηλεφωνίας

478
άτομα χρησιμοποίησαν την Υπηρεσία Άμεσης 
Ειδοποίησης- Alert

Φοιτητές

118.990
φοιτητές αξιοποίησαν φοιτητικές προσφορές 
σταθερής και κινητής

Γρήγορο Internet σε Απομακρυσμένες 
Περιοχές
Ο ΟΤΕ προσέφερε γρήγορο και αξιόπιστο 
Internet με ταχύτητες έως και 50Mbps σε 
απομακρυσμένες περιοχές, γεφυρώνοντας το 
ψηφιακό χάσμα μεταξύ αστικών κέντρων και 
περιφέρειας.

Προσφορά για Άνεργους και 
Συνταξιούχους
Η COSMOTE υποστηρίζει τους ανέργους 
και τους συνταξιούχους, παρέχοντας, από 
το 2010, έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο του 
προγράμματος κινητής που χρησιμοποιούν.

Διευκόλυνση Επικοινωνίας σε Περιπτώσεις 
Έκτακτης Ανάγκης 
Για την COSMOTE, η στήριξη των συνδρομητών 
της σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, αποτελεί 
βασική προτεραιότητα. Συμβάλλει στην ικανοποίηση 
των αυξημένων αναγκών επικοινωνίας 
τους, εφαρμόζοντας, εκτάκτως, προσωρινές 
πρωτοβουλίες στην ελληνική Περιφέρεια και στο 
εξωτερικό. Ενδεικτικά, αναστέλλει τις διαδικασίες 
φραγής λόγω οφειλών στις συνδέσεις σταθερής 
& κινητής τηλεφωνίας, internet και τηλεόρασης, 
προχωρά σε άρση της φραγής ατελώς στις 
συνδέσεις που έχουν φραγεί, καλύπτει τα κόστη 
περιαγωγής για τις κλήσεις και την αποστολή 
γραπτών μηνυμάτων (SMS) για τους συνδρομητές 
κινητής, τα κόστη διεθνών κλήσεων για τους 
συνδρομητές σταθερής & κινητής, κ.α. Στο πλαίσιο 
αυτό, το 2016, η COSMOTE στήριξε συνδρομητές 
της στο Βέλγιο, την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Γερμανία 
και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, μετά από 
σχετικά γεγονότα.

Ευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης 
Ανάγκης 112
Παρέχεται στην Ελλάδα από τον ΟΤΕ.
Tο 2016, δέχθηκε 

2.120.714 
κλήσεις, εκ των οποίων οι 

68.379 
συνδέθηκαν με αριθμούς έκτακτης ανάγκης  
(100, 199, 166, 108, 197, 1056).
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6.5 Κοινωνική Συνεισφορά

Σε μια δύσκολη εποχή για την ελληνική 
οικονομία και την κοινωνία, o Όμιλος 
ΟΤΕ, στηρίζει τις ευαίσθητες κοινωνικές 
ομάδες, τα παιδιά, την εκπαίδευση, την 
επιχειρηματικότητα, τις τοπικές κοινωνίες, 
τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. 

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος υλοποιεί 
προγράμματα και συμμετέχει σε 
πρωτοβουλίες, με στόχο να συνεισφέρει στις 
κοινωνίες που δραστηριοποιείται.

Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό τη δημιουργία 
ενός καλύτερου κόσμου μέσω της 
τεχνολογίας και καινοτομίας, ο Όμιλος:

•	 Επενδύει στην ανάπτυξη των ψηφιακών 
δεξιοτήτων ανθρώπων όλων των ηλικιών

•	 Ενισχύει την επιχειρηματικότητα μέσω των 
δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία 

•	 Στηρίζει παιδιά και νέους καλύπτοντας 
ανάγκες επικοινωνίας, αλλά και μέσω 
οικονομικής ενίσχυσης

•	 Συμβάλλει στην προώθηση του πολιτισμού 
μέσα από την τεχνολογία 

•	 Προσφέρει ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες 
σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού

Με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση όλων των 
κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων, ο 
Όμιλος εξελίσσει συστηματικά εσωτερικούς 
μηχανισμούς και διαδικασίες κοινωνικής 
συνεισφοράς. Ενδεικτικά:

•	 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
και η Ανώτατη Διοίκηση επιβλέπουν 
τους στόχους και τη στρατηγική των 
σημαντικότερων κοινωνικών δράσεων 
και ενημερώνονται συστηματικά για τα 
κοινωνικά προγράμματα που υλοποιούνται.

•	 Όλες οι κοινωνικές χορηγίες και 
δωρεές εγκρίνονται από τον Πρόεδρο 
και Διευθύνοντα Σύμβουλο, αφού 
πρώτα ελεγχθούν και εγκριθούν από 
τον Executive Director Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών 
Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ. 

•	 Υπάρχει συστηματικός διάλογος με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων 
μερών, προτείνονται νέες κοινωνικές 
πρωτοβουλίες, ενώ συλλέγονται στοιχεία 
που αφορούν στη μέτρηση της επίδρασης 
των προγραμμάτων στην κοινωνία.

•	 Η στρατηγική και των δύο εταιρειών, 
όσον αφορά στα κοινωνικά προγράμματα 
και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
μερών, εφαρμόζεται σε όλες (100%) 
τις κύριες επιχειρηματικές λειτουργίες 
τους στην Ελλάδα. 

Η αξιολόγηση της κοινωνικής συνεισφοράς 
του ΟΤΕ και της COSMOTE, βασίζεται στο 
μοντέλο μέτρησης της συνεισφοράς (inputs), 
των παραγόμενων οφελών (outputs) και 
των επιπτώσεων (impacts), του London 
Benchmarking Group (LBG). Το μοντέλο 
αυτό είναι ευθυγραμμισμένο και συμβατό 
με διεθνείς δείκτες και πρωτοβουλίες για 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπως ο Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI), οι κατευθυντήριες 
οδηγίες του Global Reporting Initiative 
(GRI) και η μεθοδολογία Social Return on 
Investment (SROI – για τη μέτρηση απόδοσης 
κοινωνικών επενδύσεων).

Σταθερός στόχος του Ομίλου ΟΤΕ είναι να 
προσπαθεί να μετρά, όπου είναι δυνατόν, 
τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των 
παραπάνω προγραμμάτων, προκειμένου να 
αξιολογήσει και να επανεξετάσει μελλοντικά, 
την κοινωνική του συνεισφορά.

€ 3.618.689
σύνολο κοινωνικής συνεισφοράς ΟΤΕ και 
COSMOTE

82%
οικονομική στήριξη

18%
στήριξη σε είδος

€ 4.421.428
σύνολο κοινωνικής επένδυσης 
(συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
υλοποίησης δράσεων  
και εθελοντισμού εργαζομένων εν ώρα 
εργασίας)

1.007.243
επωφελούμενοι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στα ποσά της κοινωνικής συνεισφοράς των δύο εταιρειών έχει υπολογιστεί μόνο η συνεισφορά σε χρήματα και η αξία των 
προϊόντων και υπηρεσιών που διατέθηκαν δωρεάν ή καλύφθηκαν από τις εταιρείες και όχι τα διαφημιστικά και τα λειτουργικά 
έξοδά τους για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ενεργειών. Για την πληρέστερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών, στα ποσά που παρουσιάζονται σε αυτόν τον Απολογισμό, έχει συμπεριληφθεί το ύψος της συνεισφοράς (οικονομικής 
και σε είδος) για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τα παιδιά, την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό, τον 
αθλητισμό και τις τοπικές κοινωνίες. Στα ποσά αυτά και στον αριθμό επωφελούμενων, δεν περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα 
στοιχεία που αφορούν στα κοινωνικά προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές (βλ. ενότητα Πρόσβαση σε Όλους).

€ 3.618.689  
Κοινωνική συνεισφορά 

ΟΤE και COSMOTE

32%  
Παιδί

18%  
Ευαίσθητες 

Κοινωνικές Ομάδες

25%  
Εκπαίδευση

8%
Επιχειρηματικότητα

10%
Τοπικές 

Κοινωνίες

5%
Πολιτισμός

2%
Αθλητισμός
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Παιδιά και Ευαίσθητες Κοινωνικές 
Ομάδες

Ο Όμιλος ΟΤΕ βρίσκεται σταθερά στο πλευρό 
των παιδιών που έχουν ανάγκη, καθώς και 
σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Ενισχύει 
το έργο μη κερδοσκοπικών οργανισμών και 
φορέων, παρέχοντας οικονομική στήριξη, 
διαθέτοντας δωρεάν - σημαντικά για τη 
λειτουργία τους - τηλεπικοινωνιακά προϊόντα 
και υπηρεσίες, αλλά και μέσω εταιρικών 
εθελοντικών δράσεων. Το 2016, ο ΟΤΕ και η 
COSMOTE ενίσχυσαν το έργο πάνω από 75 
φορέων.

G4-EC7, G4-EC8

Γραμμές Βοηθείας 

Ο ΟΤΕ συνέχισε να παρέχει τηλεπικοινωνιακές 
υποδομές και οικονομική υποστήριξη για τη 
λειτουργία γραμμών βοήθειας για ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες και ειδικά για παιδιά που 
έχουν ανάγκη. Ενδεικτικά, ο Όμιλος στηρίζει τη 
λειτουργία των Γραμμών:

•	SOS 1056, «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  
(17 χρόνια υποστήριξης), 244.676 κλήσεις

•	Ευρωπαϊκή Γραμμή 116000 για 
εξαφανισμένα παιδιά, «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» (9 χρόνια υποστήριξης), 10.065 
κλήσεις

•	Ευρωπαϊκή Γραμμή Στήριξης 116111,  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», 7.581 κλήσεις

•	Συμβουλευτική γραμμή «11525 Μαζί  
για το Παιδί» (7 χρόνια υποστήριξης),  
6.931 κλήσεις

Υπηρεσίες «Προσφέρω» και 
«Τηλεψηφοφορία»

•	Η υπηρεσία «Προσφέρω» ενεργοποιήθηκε 
περισσότερες από 15 φορές και το συνολικό 
χρηματικό ποσό που συγκέντρωσε και διέθεσε 
για φιλανθρωπικούς σκοπούς η COSMOTE, 
ανήλθε σε πάνω από € 178.000

•	Η υπηρεσία «Τηλεψηφοφορία» λειτούργησε 
για 18 φορείς και το σχετικό χρηματικό ποσό 
που προέκυψε προς διάθεση από τον ΟΤΕ 
στους φορείς, ανήλθε σε περίπου € 2.000

Εξοπλισμός Παιδιατρικών Κλινικών

> €140.000 για τη δημιουργία και τον 
εξοπλισμό Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών 
(ΤΕΠ), για παιδιά σε 3 Νοσοκομεία. 

Τα τελευταία 5 χρόνια, έχουν διατεθεί  
> €350.000 για τη δημιουργία και τον 
εξοπλισμό ΤΕΠ σε 9 Νοσοκομεία. Έχουν 
εξυπηρετηθεί πάνω από 81.000 παιδιά.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το 
Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος».

Στήριξη Λιμενικού Σώματος 

> €300.000 για την επισκευή και συντήρηση 
σκαφών του Λιμενικού Σώματος.

Σε 2 χρόνια, διάθεση €600.000 για την 
επισκευή και συντήρηση 65 πλωτών μέσων 
του Λιμενικού Σώματος, συμβάλλοντας στη 
διάσωση 125.600 ανθρώπων που βρίσκονταν 
σε κίνδυνο στη θάλασσα.

Δράση με ψηφιακό χαρακτήρα

Στήριξη Φορέων για Παιδιά

> €550.000 διατέθηκαν σε 16 κοινωφελείς 
οργανισμούς  που φροντίζουν παιδιά. 

Στα 17 χρόνια υλοποίησης του Προγράμματος 
έχει ενισχυθεί το έργο 55 ΜΚΟ για παιδιά, 
διαθέτοντας > € 7 εκατ. 
> 1.500 εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ 
συμμετείχαν στην εσωτερική ψηφοφορία για 
την ανάδειξη 3 φορέων που συμμετείχαν στο 
Πρόγραμμα. 

Sea Hero Quest: Mobile Game  
για την έρευνα κατά της άνοιας 

Το πρώτο παιχνίδι παγκοσμίως που βοηθάει 
τους επιστήμονες να κατανοήσουν πώς 
πλοηγείται ο ανθρώπινος εγκέφαλος στο χώρο.

2 λεπτά παιχνιδιού από 100.000 άτομα 
ισοδυναμούν με περισσότερα από 50 χρόνια 
έρευνας.

Σε λιγότερο από 1 χρόνο, 110.000 άνθρωποι 
στην Ελλάδα και 2,5 εκατ. παγκοσμίως έπαιξαν 
το παιχνίδι. 

Το επόμενο βήμα είναι η προσαρμογή του 
παιχνιδιού για χρήση σε κλινικές συνθήκες.

https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/cr/koinonia/prosfero
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/cr/koinonia/prosfero
https://www.youtube.com/watch?v=t0wOMt7tBjU
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/cr/kalyteroskosmos
https://www.youtube.com/watch?v=i-C2bMcO4SE
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Τοπικές Κοινωνίες

Ο Όμιλος ΟΤΕ επιδιώκει τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης και της βιωσιμότητας 
των τοπικών κοινωνιών, στις οποίες 
δραστηριοποιείται. Η προσέγγιση του Ομίλου 
είναι διττή: από τη μια πλευρά προσπαθεί να 
ανταποκριθεί στα αιτήματα τοπικών κοινωνιών 
και από την άλλη, θεωρεί ως πρωταρχική του 
ευθύνη την προστασία των τοπικών κοινωνιών 
από κάθε αρνητικό αντίκτυπο, που ενδέχεται να 
έχει η δραστηριότητά του.

Όλες οι πιθανές επιπτώσεις που συνδέονται 
με τις δραστηριότητες του ΟΤΕ και της 
COSMOTE, εξετάζονται μέσω των Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καταρτίζονται 

G4-EC7, G4-EC8, G4-SO1, G4-SO2
Δράση με ψηφιακό χαρακτήρα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα στο  
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ 

7η χρονιά υλοποίησης. 

Τη χρονική περίοδο Σεπτέμβριος 2015 - 
Αύγουστος 2016, το Μουσείο δέχτηκε πάνω από 
14.000 επισκέπτες.

Τα προγράμματα προσφέρονται δωρεάν σε 
σχολικές ομάδες, οικογένειες και μεμονωμένους 
επισκέπτες.

Σε όλα τα προγράμματα, οι επισκέπτες “ζουν” την 
εμπειρία της ιστορίας των τηλεπικοινωνιών, από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 

Ενδεικτικά, συμπεριλαμβάνονται εικαστικά, 
τεχνολογικά, μουσειοπαιδαγωγικά και 
περιβαλλοντικά προγράμματα, καθώς και 
θεατρικές παραστάσεις.

και υποβάλλονται προς έγκριση, από τις 
εταιρείες στις αρμόδιες αρχές. Η δημόσια 
διαβούλευση αποτελεί ένα από τα στάδια 
της διαδικασίας αδειοδότησης και τα σχόλια 
που λαμβάνονται, τυγχάνουν της δέουσας 
προσοχής. 

Ο Όμιλος επιθυμεί την εμπλοκή των τοπικών 
κοινωνιών σε όλες τις δραστηριότητές του, 
καθώς και τη διατήρηση και επέκταση της 
παρουσίας του στις τοπικές κοινωνίες όλης 
της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα 
Community Relations (Τμήμα Σχέσεων 
με τις Τοπικές Κοινωνίες, Corporate 
Communications OTE Group), αναλύει 
και αξιολογεί τις ανάγκες των τοπικών 
κοινωνιών. Στη συνέχεια σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται συγκεκριμένα προγράμματα 
υποστήριξής τους, τα οποία αφορούν στην 
οικονομική ενίσχυση τοπικών φορέων, 
αθλητικών συλλόγων, πολιτιστικών 
δρώμενων, κ.α.

Ενδεικτικά, ο Όμιλος ΟΤΕ, το 2016:

•	 Διεξήγαγε για 12η συνεχόμενη χρονιά, 
σεμινάρια κατάρτισης για θέματα κινητής 
τηλεφωνίας, ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων, καθώς και για το ρόλο των 
τηλεπικοινωνιών στη σύγχρονη εποχή. 
Απευθύνονται σε μαθητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, φοιτητές, συλλόγους, τοπικές 
κοινωνίες και δήμους. Πάνω από 700 
κάτοικοι 30 πόλεων σε όλη την Ελλάδα, 
παρακολούθησαν τα σεμινάρια αυτά.

•	 Υποστήριξε 104 δράσεις για τις τοπικές 
κοινωνίες, με σκοπό τη συμβολή στη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
των κατοίκων της Περιφέρειας και τη 
βιωσιμότητα της τοπικής πολιτιστικής 
ταυτότητας.

Εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη τεχνολογικών 
δεξιοτήτων είναι απαραίτητη, τόσο για τους 
νέους, όσο και για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Ο 
Όμιλος ΟΤΕ επενδύει στους νέους και συμβάλλει 
σε ένα καλύτερο αύριο, με όχημα την τεχνολογία 
και καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει, 
υλοποιεί και υποστηρίζει προγράμματα και 
δράσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
ψηφιακών δεξιοτήτων και στην αντιμετώπιση 
σημαντικών εκπαιδευτικών προκλήσεων.

Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE

51 Υποτροφίες συνολικού ύψους € 770.000 
απονεμήθηκαν σε πρωτοετείς φοιτητές 
πανεπιστημίων της ανώτατης εκπαίδευσης που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές 
δυσκολίες.
Επιπλέον, δωρεάν διάθεση τηλεπικοινωνιακών 
προϊόντων και υπηρεσιών και COSMOTE TV 
στους Υποτρόφους.
Στα 15 χρόνια υλοποίησης του Προγράμματος, 
έχουν διατεθεί > € 4,4 εκατ. σε 581 φοιτητές.

Πρόσβαση στον Ψηφιακό Κόσμο

765 άτομα, με μέσο όρο ηλικίας 64 έτη, σε  
3 δήμους της Αττικής, ανέπτυξαν τις ψηφιακές 
τους δεξιότητες μέσω του Προγράμματος. 
> 2.000 άτομα τρίτης ηλικίας έχουν συμμετάσχει 
στο Πρόγραμμα, τα τελευταία 4 χρόνια. 
Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον 
ΜΚΟ «50και Ελλάς». 

Διαγωνισμοί 
Εκπαιδευτικής Ρομποτική-STEM

> 2.100 μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, 
συμμετείχαν στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.

> 1.000 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στα ειδικά 
workshops, στο πλαίσιο των Διαγωνισμών.

5 ομάδες της ελληνικής αποστολής συμμετείχαν 
στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής 2016 στην Ινδία, 
με τη στήριξη της COSMOTE. Η ομάδα από το 1ο 
Γενικό Λύκειο Ξάνθης κατέκτησε την 4η θέση 
στον κόσμο, στην κατηγορία «ποδόσφαιρο».

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον 
ΜΚΟ WRO Hellas.

Πρόγραμμα Επαναδιάθεσης Η/Υ

Διάθεση 144 Η/Υ σε μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς και σχολεία. 

11η χρονιά υλοποίησης προγράμματος

https://www.otegroupmuseum.gr/portal/educational_programs
https://www.otegroupmuseum.gr/portal/educational_programs
https://www.youtube.com/watch?v=xjI7U5xE3OA
https://www.youtube.com/watch?v=SStXQB-s7Jk
https://www.otegroupmuseum.gr/portal/documents/21106/5833774/DRASEIS_MT_HOUSTON.mp4/efc6b2c3-9919-4b6e-99fc-236aa92f77f1
https://www.youtube.com/watch?v=bQohTeiRdlQ
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/cr/kalyteroskosmos
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/company/ote/sponsorships/periferia
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Αθλητισμός 

O Όμιλος ΟΤΕ βρίσκεται σταθερά δίπλα 
στον ελληνικό αθλητισμό και σε σημαντικές 
διοργανώσεις, αθλητικούς συλλόγους 
και θεσμούς, με στόχο την ανάδειξη της 
συμμετοχής και του αγωνιστικού πνεύματος. 

Το 2016, υποστήριξε συνολικά πάνω 30 
αθλητικές ομάδες, συλλόγους και 
διοργανώσεις της Αττικής και της ελληνικής 
Περιφέρειας. Με σκοπό την ολοκληρωμένη 
υποστήριξη του αθλητισμού, ενισχύθηκαν 
ποδοσφαιρικές ομάδες, ομάδες μπάσκετ 
και βόλεϊ, αθλητικοί όμιλοι, όπως ναυτικοί, 
στίβου, γυμναστικοί σύλλογοι, κολυμβητικές 
ακαδημίες, αγώνες δρόμου, κλπ.

G4-EC7, G4-EC8

Δράση με ψηφιακό χαρακτήρα

Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας 

Αναγνωρίζοντας τις απαιτήσεις των σύγχρονων 
επιχειρήσεων, ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει τις πιο 
αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες λύσεις 
επικοινωνίας και τεχνολογίας, αλλά και ένα 
καλά οργανωμένο δίκτυο προσωποποιημένης 
εξυπηρέτησης. Ειδικά για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, φροντίζει να αναπτύσσει και να 
διαθέτει υπηρεσίες ειδικά για τις ανάγκες τους.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΟΤΕ υποστηρίζει και 
ενισχύει την επιχειρηματικότητα με καινοτόμα 
προγράμματα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει 
σχετικές πρωτοβουλίες και συνέδρια. Το 2016, 
ο Όμιλος ΟΤΕ στήριξε 55 συνέδρια.

Πολιτισμός 

Ο Όμιλος ΟΤΕ στοχεύει στην προβολή της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, μέσω της  
αξιοποίησης της τεχνολογίας και της στήριξης 
πολιτιστικών φορέων και πρωτοβουλιών.

Ψηφιοποίηση Συλλογών Μουσείου 
Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Δημιουργήθηκε η νέα ιστοσελίδα του Μουσείου 
www.otegroupmuseum.gr. 

Τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση 24.000 
αντικειμένων και αρχειακού υλικού, που 
συνθέτουν την ιστορία των τηλεπικοινωνιών της 
χώρας. Συγκεκριμένα:

•	3.200 συσκευές και αντικείμενα 
που σχετίζονται με την ιστορία των 
τηλεπικοινωνιών 

•	13.500 τηλεφωτογραφίες, από το 1949 έως 
τα τέλη του 1980 

•	3.700 τηλεγραφήματα, που καλύπτουν τη 
χρονική περίοδο 1860-1980

•	300 υλικά αρχείου όπως διαφημιστικές 
καταχωρήσεις, τηλεφωνικοί κατάλογοι, 
εφημερίδες της κυβερνήσεως, κ.α.

•	100 ώρες ταινιών από το τηλεοπτικό studio

•	2.300 τηλεκάρτες

•	1.200 slides / αρνητικά φωτογραφιών

Δωρεάν Wi Fi σε 
Αρχαιολογικούς Xώρους

Δωρεάν Wi-Fi στους 20 μεγαλύτερους 
αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας, 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

> € 2 εκατ. επένδυση.

Η παροχή περιλαμβάνει: τη μελέτη, τον 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη υποδομών 
ασύρματου δικτύου, την προμήθεια εξοπλισμού, 
τη λειτουργία και συντήρηση των δικτύων, 
αλλά και την δωρεάν παροχή των υπηρεσιών 
ασύρματου internet για 3 χρόνια.

Πρόγραμμα «Επόμενη Γενιά  
Επιχειρήσεων»

3 ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις κέρδισαν 
διαφημιστική προβολή συνολικού ύψους 
€60.000 και δωρεάν υπηρεσίες COSMOTE 
Business One για 18 μήνες.

http://www.otegroupmuseum.gr
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/company/ote/sponsorships/epixeirein
https://www.otegroupmuseum.gr/portal/welcome
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/company/who-we-are/sponsorships/athlitismos
https://www.youtube.com/watch?v=ya3vFrNSiGQ
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/company/ote/sponsorships/politismos


Σχετικά  
με τον Απολογισμό Όμιλος ΟΤΕ Βιώσιμη Ανάπτυξη Υπεύθυνη  

Επιχειρηματικότητα
Υπεύθυνη Εργασία  

και Ανάπτυξη Ψηφιακή Κοινωνία Καλύτερος Κόσμος  
για Όλους

Βιώσιμο Περιβάλλον  
για Όλους

68

6.6 Εθελοντισμός 
Εργαζομένων
Ο Όμιλος ΟΤΕ παρακινεί σε εθελοντική 
συμμετοχή τους εργαζομένους του, παρέχοντας 
τα κατάλληλα μέσα, ώστε να επιτυγχάνει το 
μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα για το κοινωνικό 
σύνολο. 

Η ενίσχυση, ανάπτυξη και προβολή των 
εταιρικών προγραμμάτων και δράσεων 
εθελοντικής κοινωνικής συνεισφοράς, δίνει 
στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να 
εκφράσουν έμπρακτα την κοινωνική τους 
αλληλεγγύη. 

Το 2016, ο Όμιλος ΟΤΕ, συνέχισε να υλοποιεί 
προγράμματα εταιρικού εθελοντισμού, που 
ανταποκρίνονται στις άμεσες ανάγκες της 
κοινωνίας. Μέσα από δράσεις κοινωνικής 
προσφοράς, έδωσε την ευκαιρία στους 
εργαζόμενους να συμβάλουν έμπρακτα στο 
έργο 29 Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών 
για παιδιά και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. 

Για ακόμα μια χρονιά, οι εργαζόμενοι 
του Ομίλου ΟΤΕ, με την κινητοποίηση και 
ανταπόκρισή τους, απέδειξαν την εταιρική 
αλλά και ατομική υπευθυνότητα απέναντι στις 
κοινωνικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, το 2016, οι 
συμμετοχές τους σε πρωτοβουλίες κοινωνικής 
συνεισφοράς ξεπέρασαν τις 10.500.

Πρόγραμμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας 

Το Πρόγραμμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας 
αποτελεί για τον Όμιλο ΟΤΕ θεσμό, που 
συμπλήρωσε 40 χρόνια. Το 2016, 
συγκεντρώθηκαν συνολικά 2.604 φιάλες 
αίματος από τους εργαζόμενους του Ομίλου 
ΟΤΕ, εκ των οποίων, οι 905 φιάλες διατέθηκαν 
για την κάλυψη αναγκών των εργαζομένων 
και των οικογενειών τους, ενώ οι υπόλοιπες 
1.699 διατέθηκαν για την κάλυψη κοινωνικών 
αναγκών, σε όλη την Ελλάδα

> 10.500
συμμετοχές εργαζομένων σε 
πρωτοβουλίες κοινωνικής συνεισφοράς

2.604 
φιάλες αίματος συγκεντρώθηκαν από 
τους εργαζόμενους του Ομίλου ΟΤΕ

υποστήριξη του έργου τους. Πάνω από 8.500 
εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν, με αποτέλεσμα 
να συγκεντρωθούν πάνω από 37.000€. 

Επιπλέον, για ακόμα μια χρονιά, οι εργαζόμενοι 
ανταποκρίθηκαν στο μήνυμα «Γίνε και εσύ 
εθελοντής» και συμμετείχαν σε φιλανθρωπικές 
διοργανώσεις και bazaars που διοργάνωσαν 
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί για παιδιά, 
με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για 
την ενίσχυση του έργου τους. Συγκεκριμένα, 
οι εργαζόμενοι συνέβαλλαν στη διεξαγωγή 
φιλανθρωπικών bazaars των Σωματείων MDA 
Hellas και Οι Φίλοι του Παιδιού.

34ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών 

Ο Όμιλος προσκάλεσε τους εργαζόμενους να 
πάρουν μέρος στον 34ο Αυθεντικό Μαραθώνιο 
Αθηνών, για να τρέξουν για καλό σκοπό. 750 
εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν, συμμετέχοντας 
εθελοντικά σε όλους τους αγώνες / διαδρομές. 
Το ρεκόρ συμμετοχών αποτυπώθηκε στο 
ποσό των € 18.000 που συγκεντρώθηκε. Το 
ποσό αυτό, διατέθηκε για την ενίσχυση του 
έργου Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών για 
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, που για πρώτη 
φορά, επιλέχθηκαν από τους ίδιους τους 
εργαζόμενους μέσω εσωτερικής ψηφοφορίας. 
Τα Σωματεία που ενισχύθηκαν είναι : η Αρωγή, 
η Τράπεζα Τροφίμων και η Επιστημονική 
Μαστολογική Εταιρία – Ίαση Στήριξη «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ».

Διεξαγωγή και Συμμετοχή σε Φιλανθρωπικά 
Bazaars 

Το 2016, πραγματοποιήθηκαν φιλανθρωπικά 
Bazaars την περίοδο του Πάσχα και των 
Χριστουγέννων στα γραφεία του Ομίλου ΟΤΕ 
στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Ξάνθη. Στα 
Bazaars συμμετείχαν 22 Μη Κερδοσκοπικοί 
Οργανισμοί που φροντίζουν παιδιά και 3 για 
την προστασία του περιβάλλοντος και των 
ζώων, με σκοπό να συλλέξουν χρήματα για την 

https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/cr/ergazomenoi/ethelodismos
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G4-14

7.1 Προσέγγιση
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται 
με τις δραστηριότητες των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
έστω και εάν αυτές είναι μικρής κλίμακας. 
Παράλληλα όμως, οι ΤΠΕ προσφέρουν μια 
σειρά από ευκαιρίες στην κατεύθυνση της 
βιώσιμης ανάπτυξης, σε πολλούς τομείς και 
δραστηριότητες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο ΟΤΕ και 
η COSMOTE έχουν υιοθετήσει Περιβαλλοντική 
Στρατηγική  με στόχο:

•	 την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τις δραστηριότητές τους 

•	 την ανάπτυξη και παροχή προϊόντων και 
υπηρεσιών που επιτρέπουν την αύξηση της 
παραγωγικότητας και της προστασίας του 
περιβάλλοντος σε άλλους τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας και 

•	 την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
ενδιαφερομένων μερών

Για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής, ο 
ΟΤΕ και η COSMOTE:

•	 Εφαρμόζουν δράσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας σε όλο το εύρος των 
δραστηριοτήτων τους 

•	 Επιδιώκουν την αξιοποίηση των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

•	 Ενσωματώνουν τις αρχές της κυκλικής 
οικονομίας στην λειτουργία τους, 
προωθώντας την επαναχρησιμοποίηση και 
την ανακύκλωση, και παρέχοντας στους 
καταναλωτές τη δυνατότητα ανακύκλωσης 
παλαιού εξοπλισμού αλλά και επέκτασης 
του ωφέλιμου χρόνου ζωής του εξοπλισμού 
τους

•	 Αναπτύσσουν εξειδικευμένα προϊόντα και 
υπηρεσίες ΤΠΕ που ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των πελατών τους και συμβάλλουν 
στην προστασία του περιβάλλοντος

•	 Διασφαλίζουν ότι υπάρχει πλήρης 
συμμόρφωση με τα όρια ασφαλούς έκθεσης 
από τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας 

•	 Εφαρμόζουν τις αρχές του οικολογικού 
σχεδιασμού στον παρεχόμενο εξοπλισμό

•	 Αξιολογούνται από διεθνείς δείκτες 
υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και 
επενδυτές και συμμετέχουν σε εθνικές και 
διεθνείς διοργανώσεις που επιβραβεύουν 
καλές πρακτικές

Στοχεύοντας στην αποτελεσματική 
περιβαλλοντική διαχείριση, έχουν διαμορφώσει, 
στο πλαίσιο του Ενοποιημένου Συστήματος 

Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης

Με βασική επιδίωξη τη συνεχή βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης, το αντικείμενο 
του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης 
επεκτάθηκε, το 2016, με την ανάπτυξη 
και πιστοποίηση Συστήματος Ενεργειακής 
Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 
ISO 50001:2011. Στην παρούσα φάση 
ανάπτυξής του, το Σύστημα εφαρμόζεται 
στο κτιριακό συγκρότημα Παιανίας για τη 
λειτουργία γραφείων διοίκησης, στο κτιριακό 
συγκρότημα Αχαρνών για τις λειτουργίες 
μηχανογραφικού κέντρου, γραφείων 
διοίκησης, υποστήριξης πελατών (Call 
Center) και καταστήματος, καθώς και σε 
πέντε σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας. 
Το Σύστημα θα επεκτείνεται σταδιακά και σε 
άλλες εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Διαχείρισης, ενιαία πολιτική, στην οποία 
αποτυπώνεται και η δέσμευσή τους για 
την προστασία του περιβάλλοντος, και 
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) 
πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2004 με 
κοινή δομή και προσέγγιση για τις δύο 
εταιρείες. Στο πλαίσιο του ΣΠΔ, αξιολογείται η 
συμμόρφωση των δραστηριοτήτων του ΟΤΕ 
και της COSMOTE ως προς τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
αναλύεται η επίδραση των υπηρεσιών και των 
προϊόντων τους στο περιβάλλον (κατανάλωση 
ενέργειας, εκπομπές, απόβλητα, ακτινοβολία, 
κλπ.) και καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια 
για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσής 
τους.  Παράλληλα, θέτουν στόχους και δείκτες 
επίδοσης και υλοποιούν αποδοτικά μέτρα στο 
πλαίσιο περιβαλλοντικών προγραμμάτων.

CO2

https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/company/quality
http://goo.gl/Hm1vNw
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/company/quality
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/company/quality/politikipoiotitas
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7.2 Ενέργεια και Κλιματική 
Αλλαγή
O Όμιλος OTE αναγνωρίζει ότι η 
κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα παγκόσμιο 
περιβαλλοντικό πρόβλημα με επιπτώσεις, 
οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη του, και γενικότερα 
όλο το εύρος των ανθρωπογενών 
δραστηριοτήτων (βλ. Ετήσια Οικονομική 
Έκθεση για το 2016). Αναλυτικές 
πληροφορίες, σχετικά με τους κινδύνους 
και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την 
κλιματική αλλαγή που έχουν αναγνωριστεί, 
υπάρχουν στην τελευταία υποβολή του ΟΤΕ 
στο CDP.

Στο πλαίσιο αυτό έχει διαμορφωθεί και 
εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
το οποίο περιλαμβάνει:

(α) την μέτρηση ή/και την παρακολούθηση 
της κατανάλωσης ενέργειας 

(β) τον υπολογισμό των εκπομπών Αερίων 
Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ) 
και λοιπών αερίων σύμφωνα με το GHG 
Protocol

(γ) τον καθορισμό προτεραιοτήτων, στη βάση 
των υπολογιζόμενων εκπομπών ανά 
δραστηριότητα 

(δ) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
δράσεων περιορισμού της κατανάλωσης 
ενέργειας και των συνεπαγόμενων 
εκπομπών ΑΦΘ

G4-EC2, G4-ΕΝ3, G4-ΕΝ5, G4-ΕΝ15, G4-ΕΝ16, G4-ΕΝ18, G4-EN30

Παράλληλα, ο ΟΤΕ και η COSMOTE 
συμμετέχουν στη στρατηγική για την 
κλιματική αλλαγή του Ομίλου DΤ, στο πλαίσιο 
της οποίας έχει τεθεί ο στόχος της μείωσης 
των εκπομπών CO2, κατά 20%, έως το 2020 
σε επίπεδο Ομίλου DT (με έτος βάσης το 
2008).

Μέτρηση Κατανάλωσης Ενέργειας

Το 2016, η συνολική κατανάλωση ενέργειας 
του ΟΤΕ και της COSMOTE ανήλθε σε  
500 GWh, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
2,6%, σε σχέση με το 2015 (488 GWh), ως 
αποτέλεσμα της αύξησης της δραστηριότητας, 
της επέκτασης / εκσυγχρονισμού του δικτύου 
σταθερής και κινητής αλλά και αλλαγών στα 
χρονοδιαγράμματα υλοποίησης δράσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας. Ως προς την 
αύξηση της δραστηριότητας, σημειώνεται ότι 
ο όγκος των μεταφερόμενων δεδομένων 
αυξήθηκε κατά 30%, ενώ ο αριθμός ενεργών 
συνδρομητών ευρυζωνικών συνδέσεων και 
τηλεόρασης αυξήθηκε κατά 8,5% και 13% 
αντίστοιχα).

Το 2016, η ενεργειακή ένταση 
(οριζόμενη ως η κατανάλωση ηλεκτρισμού 
προς τον κύκλο εργασιών) υπολογίστηκε σε 
163 MWh/mn € (ΟΤΕ: 166, COSMOTE: 158) 
παρουσιάζοντας αύξηση 4,4% σε σχέση με 
το 2015.

Το 2016, η κατανάλωση ενέργειας του 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΟΤΕ (220 
GWh), και της COSMOTE (158 GWh) αυξήθηκε 
κατά 3,9% και 5,3% αντίστοιχα σε σχέση με 
το 2015. Ταυτόχρονα, η αποδοτικότητα της 
χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας το 2016 (δηλαδή 
η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά όγκο 
μεταφερόμενων δεδομένων), βελτιώθηκε κατά 
20%, σε σχέση με το 2015.

Υπολογισμός Εκπομπών ΑΦΘ

Άμεσες και Έμμεσες (από την Ενέργεια) 
Εκπομπές ΑΦΘ 

Οι άμεσες και έμμεσες εκπομπές ΑΦΘ από 
την κατανάλωση ενέργειας, το 2016 ανήλθαν 
σε 310.620 t CO2 eq, χαμηλότερες κατά 
4,1% σε σχέση με το 2008 (ΟΤΕ: -9,8%, 
COSMOTE: 5,7%), αλλά παρουσιάζοντας 
αύξηση 6,6% σε σχέση με το 2015. Οι 
συνολικές εκπομπές (προσμετρώντας δηλαδή 
και τις άμεσες εκπομπές από τη χρήση f-gases 

σε εγκαταστάσεις κλιματισμού) το 2016 
υπολογίστηκαν σε 322.059 t CO2 eq (6% 
αύξηση σε σχέση με το 2015).

• Το 2016, οι άμεσες εκπομπές ΑΦΘ 
(scope 1) από την κατανάλωση ενέργειας 
υπολογίστηκαν σε 15.599 t CO2 eq, 
παρουσιάζοντας μείωση 6,5% (μείωση κατά 
1.085 t CO2 eq), σε σχέση με το 2015.

• Οι έμμεσες εκπομπές ΑΦΘ (scope 2, που 
οφείλονται στην κατανάλωση ηλεκτρισμού 
και την τηλεθέρμανση), για το 2016, 
υπολογίστηκαν σε 295.021 t CO2 eq, 
παρουσιάζοντας αύξηση 7% σε σχέση με το 
2015.

Η ένταση των εκπομπών ΑΦΘ 
(οριζόμενη ως οι συνολικές εκπομπές 
ΑΦΘ προς τον κύκλο εργασιών) το 2016 
υπολογίστηκε σε 120 t CO2 eq/mn € (ΟΤΕ: 
125, COSMOTE: 112) παρουσιάζοντας 
αύξηση 6% σε σχέση με το 2015.

Κατανάλωση Ενέργειας το 2016 (σε GWh)

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη

Θέρμανση χώρων

Ηλεκτρισμός σε κτίρια

Οδικές μεταφορές

Ηλεκτρισμός για τηλεπ. δίκτυο

ΟΤΕ
302 GWh 2,0%   
σε σχέση με το 2015

198 GWh 3,5%   
σε σχέση με το 2015

COSMOTE
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Στις οδικές μεταφορές περιλαμβάνονται τόσο τα υπηρεσιακά όσο και τα εταιρικά οχήματα

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/188096377/REPORTGR.pdf/9794b441-160d-4117-81e0-7e40a84853f7
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/188096377/REPORTGR.pdf/9794b441-160d-4117-81e0-7e40a84853f7
http://www.cdp.net
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Λοιπές Έμμεσες Εκπομπές ΑΦΘ

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE επεκτείνουν το πρόγραμμα 
παρακολούθησης των εκπομπών, έτσι ώστε 
να ποσοτικοποιηθούν οι σημαντικότερες 
έμμεσες εκπομπές (scope 3) που σχετίζονται 
με τη λειτουργία τους και να αποκτήσουν μία 
πιο ολοκληρωμένη αντίληψη της διάρθρωσης 
των εκπομπών τους. Οι πληροφορίες αυτές 
θα αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό δράσεων 
μείωσης του συνολικού αποτυπώματος των 
δραστηριοτήτων τους και τη μεγιστοποίηση του 
καθαρού οφέλους (σε όρους εκπομπών ΑΦΘ) 
από την ευρεία υιοθέτηση εφαρμογών ΤΠΕ.

Για το 2016, οι έμμεσες (scope 3) εκπομπές ΑΦΘ 
υπολογίστηκαν σε 1.271 kt CO2 eq περίπου, 
με τη χρήση των παρεχόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών από τους πελάτες να αποτελεί την 
κύρια πηγή των λοιπών έμμεσων εκπομπών 
ΑΦΘ. 

Καθορισμός Προτεραιοτήτων

Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει προσδιορίσει τις εξής 
προτεραιότητες για τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και των συνεπαγόμενων εκπομπών:

(α) Εξοικονόμηση ενέργειας

• Στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, με στόχο 
τη μετάβαση σε ένα ενεργειακά αποδοτικό 
δίκτυο

• Σε κτίρια, data centers και 
καταστήματα, με έμφαση στην αποδοτική 
λειτουργία του εγκατεστημένου ΙΤ 
εξοπλισμού

• Στις οδικές μεταφορές, με έμφαση στην 
ανανέωση του στόλου των οχημάτων αλλά 
και τον έλεγχο των μετακινήσεων

(β) Παραγωγή της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(ΑΠΕ), με άμεσο ή έμμεσο τρόπο

(γ) Περαιτέρω ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων 
και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην 

προστασία του περιβάλλοντος και την 
περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη του Ομίλου

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δράσεων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ως αποτέλεσμα των μέτρων που έχουν 
υιοθετηθεί από το 2008 (έτος βάσης στο πλαίσιο 
της στρατηγικής του Ομίλου DT για την κλιματική 
αλλαγή) και εφαρμόζονταν το 2016, επιτεύχθηκε 
εξοικονόμηση ηλεκτρισμού 65,5 GWh και 
εξοικονόμηση ντίζελ 7,8 GWh. Οι εκπομπές ΑΦΘ 
που αποφεύχθηκαν, υπολογίζονται σε 46.000 t 
CO2 eq (περίπου 15% των άμεσων και έμμεσων 
εκπομπών από την κατανάλωση ενέργειας του 
OTE και της COSMOTE, το 2016). Επιπλέον, 
η υλοποίηση των μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας είχε ένα οικονομικό όφελος (μείωση 
λειτουργικού κόστους) της τάξης των 8,8 
εκατομμυρίων €. Αναλυτικός κατάλογος 
των μέτρων που υλοποιήθηκαν το 2016, 
παρουσιάζεται στο αρχείο «Δείκτες Επίδοσης 
Περιβάλλοντος - Ενέργεια».

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Ο Όμιλος ΟΤΕ εξασφάλισε, για 6η συνεχόμενη 
χρονιά, από τη ΔΕΗ Α.Ε., προμηθευτή 
ηλεκτρικής ενέργειας του Οργανισμού κατά το 
2016, Εγγυήσεις Προέλευσης (ΕΠ) Ηλεκτρικής 
Ενέργειας από ΑΠΕ, πιστοποιώντας με τον 
τρόπο αυτό, ότι για το σύνολο των ηλεκτρικών 
καταναλώσεών του από τη ΔΕΗ Α.Ε., ισόποση 
ενέργεια έχει παραχθεί από ΑΠΕ. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις ΕΠ, οι έμμεσες εκπομπές του ΟΤΕ 
και της COSMOTE μειώνονται στους 54.900 t 
CO2 eq.

• Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ, αυτόνομα φωτοβολταιϊκά και μικρές 
ανεμογεννήτριες σε 15 σταθμούς βάσης 
κινητής τηλεφωνίας και 2 φωτοβολταϊκά σε 
στέγες συνολικής ισχύος 222 kWp, το 2016 
ανήλθε σε 485 MWh περίπου.

Άμεσες και Έμμεσες Εκπομπές ΑΦΘ από την Κατανάλωση Ενέργειας

Λοιπές Έμμεσες Εκπομπές ΑΦΘ

Έμμεσες εκπομπές - Ενέργεια Άμεσες εκπομπές - Ενέργεια
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64%  
Οχήματα

12%  
Κτίρια

24%  
Δίκτυο

Έμμεσες εκπομπές ΑΦΘ

14%  
Κτίρια

50%  
Τηλεπ. δίκτυο 
σταθερής36%  

Τηλεπ. δίκτυο 
κινητής

1.  Περιλαμβάνεται και η ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
2. Οι υπολογιζόμενες εκπομπές από τη διαχείριση απορριμμάτων και τη χρήση των προϊόντων είναι ενδεικτικές των 

αναμενόμενων εκπομπών κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής των απορριμμάτων και των προϊόντων αντίστοιχα
3. Οι εκπομπές από την παραγωγή του ηλεκτρισμού δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία «Εξόρυξη, παραγωγή μεταφορά 

και διανομή καυσίμων – ενέργειας»
4. Οι «Άλλες  κατηγορίες» περιλαμβάνουν τις επαγγελματικές μετακινήσεις, την παραγωγή αποβλήτων, τις μετακινήσεις 

εργαζομένων προς/από την εργασία, τις μεταφορικές υπηρεσίες και την επεξεργασία των πωληθέντων προϊόντων στο τέλος 
της ωφέλιμης ζωής τους.

G4-EC2, G4-EN6, G4-ΕΝ15, G4-ΕΝ16, G4-ΕΝ17, G4-ΕΝ19, G4-EN30

8%  
Άλλες κατηγορίες

12%  
Προμήθεια αγαθών 

και υπηρεσιών

16%  
Εκμισθωμένα προϊόντα  

και υπηρεσίες

18%  
Πάγιος εξοπλισμός

41%  
Χρήση πωληθέντων προϊόντων 
& υπηρεσιών

Έμμεσες εκπομπές  

1.271 kt CO2eq

5%  
Εξόρυξη, παραγωγή, μεταφορά και 
διανομή καυσίμων - ενέργειας

https://www.cosmote.gr/otegroupsustainability2016/downloads/energy_gr.pdf
https://www.cosmote.gr/otegroupsustainability2016/downloads/energy_gr.pdf
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G4-EC2, G4-EN6, G4-EN7, G4-ΕΝ19

Μείωση Εκπομπών κατά τη Χρήση των 
Προϊόντων

Ο ΟΤΕ συμμετέχει εθελοντικά, από τον 
Σεπτέμβριο του 2010, στην πρωτοβουλία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο 
και τον περιορισμό της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας από ευρυζωνικό 
εξοπλισμό («Κώδικας για την Κατανάλωση 
Ενέργειας από Ευρυζωνικό Εξοπλισμό», 
BB CoC), οικιακό ή δικτυακό, που βρίσκεται 
είτε στην πλευρά του καταναλωτή, είτε στην 
πλευρά του δικτύου. Οι υπογράφοντες τον 
Κώδικα επιδιώκουν την τήρηση των ορίων 
της κατανάλωσης ενέργειας που τίθενται για 
τον ευρυζωνικό εξοπλισμό που εντάσσεται 
στον Κώδικα - και τα οποία αναθεωρούνται 
κάθε 2 έτη έπειτα από διαβούλευση με τους 
συμμετέχοντες - σε ποσοστό τουλάχιστον 
90% του νέου εξοπλισμού που εισάγουν 
στην αγορά.

Εξοικονόμηση Ενέργειας και Περιορισμός των Εκπομπών ΑΦΘ

Αποτελέσματα Μέτρων 
Εξοικονόμησης Ενέργειας

2014 2015 2016
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Εξοικονόμηση ενέργειας (GWh)
Εκπομπές που αποφεύγονται (kt CO2 eq)

46,9

30,6

73,2

46,4

35,0

57,1

Προϊόντα και Υπηρεσίες που Συμβάλλουν στην 
Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Η συγκράτηση της ανόδου της θερμοκρασίας 
αρκετά χαμηλότερα από τους 2°C (Paris 
Agreement, Δεκέμβριος 2015), απαιτεί 
σημαντικές μειώσεις εκπομπών παγκοσμίως που 
φτάνουν στο 40-70% έως το 2050 σε σχέση 
με τις εκπομπές του 2010. Στο πλαίσιο αυτό, η 
αξιοποίηση του δυναμικού των ΤΠΕ (12 Gt CO2 
eq το 2030 σύμφωνα με τη μελέτη SMARTer 
2030 της GeSI), καθίσταται πλέον επιτακτική. 

Ο Όμιλος OTE αναγνωρίζει τον καταλυτικό 
ρόλο των ΤΠΕ στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και τις ευκαιρίες που 
δημιουργούνται για την περαιτέρω ανάπτυξή 
του, και επιδιώκει τον σχεδιασμό σχετικών 
υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες 
βλ. ενότητες Προϊόντα και Υπηρεσίες για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη και Έρευνα και Καινοτομία. 

Ειδικότερα:

(α) Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες (broadband 
& mobile broadband) επιτρέπουν τον 
περιορισμό των μετακινήσεων, την 
υποκατάσταση προϊόντων (dematerialization), 
την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου 
(e-commerce), την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
(e-governance)

(β) Οι υπηρεσίες ΤΠΕ που αναπτύσσει ο Όμιλος, 
σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες, 
με βάση τις τεχνολογίες Cloud και Μ2Μ 
(Machine to Machine) επιτρέπουν:

• Την αξιοποίηση υπολογιστικών πόρων 
με πλήρως παραμετροποιήσιμα 
χαρακτηριστικά, χωρίς να απαιτούνται 
επενδύσεις σε υλικοτεχνική υποδομή 

• Την παρακολούθηση και διαχείριση της 
κατανάλωσης ενέργειας

• Την παρακολούθηση και διαχείριση του 
στόλου εταιρικών οχημάτων καθώς και της 
οδηγικής συμπεριφοράς

• Τη διαχείριση της λειτουργίας νοσηλευτικών 
και τουριστικών μονάδων (ενεργειακές 
εγκαταστάσεις, πληροφοριακά συστήματα) 

• Την ανάπτυξη έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων 
(smart grid) μεταφοράς και διανομής, 
τα οποία θα διευκολύνουν την ευρεία 
διείσδυση των ΑΠΕ για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού

• Τον περιορισμό των μετακινήσεων μέσω 
υποδομών τηλεπαρουσίας (tele-/video-
conference)

Οι έμμεσες εκπομπές ΑΦΘ (scope 3) που 
αποφεύχθηκαν ήταν 3.300 t CO2 eq. Το 
όφελος αυτό υπολογίστηκε λαμβάνοντας 
υπόψη την ανακύκλωση χαρτιού, τον 
περιορισμό της κατανάλωσης χαρτιού και 
την αξιοποίηση των τηλεδιασκέψεων.

Εξοικονόμηση Ενέργειας  
ανά Δραστηριότητα - Δράσεις 2016

49%  
Ηλεκτρισμός /  
Δίκτυο Σταθερής

3%  
Ηλεκτρισμός / Κτίρια

40%  
Ηλεκτρισμός / 

Δίκτυο Κινητής

8%  
Γεννήτριες και 

Θέρμανση χώρων

Εξοικονόμηση  
ενέργειας  

16,12 GWh

https://www.cosmote.gr/otegroupsustainability2016/downloads/energy_gr.pdf
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7.3 Κυκλική Οικονομία
Η κυκλική οικονομία αποτελεί ένα μοντέλο 
ανάπτυξης στο οποίο δίνεται έμφαση στην 
επιμήκυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων, 
στη μείωση της κατανάλωσης μη ανανεώσιμων 
φυσικών πόρων, και στην επαναχρησιμοποίηση, 
ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας και 
υλικών που αναλώθηκαν. Το μοντέλο αυτό 
αποτελεί μία σύγχρονη πρόταση για βιώσιμη 
ανάπτυξη, με πολλαπλά οφέλη για την 
κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, η 
οποία απαιτεί αλλαγές σε ολόκληρες αλυσίδες 
αξίας, από το σχεδιασμό των προϊόντων έως 
και την κατανάλωσή τους.

Ο Όμιλος OTE αναγνωρίζοντας ότι οι 
φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και 
είναι σημαντικοί για τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας 
σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του:

• θέτοντας προδιαγραφές οικολογικού 
σχεδιασμού στα προϊόντα (βλ. ενότητα 
Υπεύθυνη Επικοινωνία με τους Πελάτες) και 
όρους υπεύθυνης διαχείρισης (βλ. ενότητα 
Υπεύθυνες Προμήθειες και Διαχείριση 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας)

•	υιοθετώντας την αρχή «Μείωση – 
Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση» για τις 
δραστηριότητές του

•	διευκολύνοντας τους πελάτες του στην 
επέκταση του ωφέλιμου χρόνου ζωής του 
εξοπλισμού τους και στην ανακύκλωση του 
τελικά απορριπτόμενου εξοπλισμού 

•	αναπτύσσοντας προϊόντα και υπηρεσίες που 
συνεισφέρουν στην ορθολογική διαχείριση 
των φυσικών πόρων και τον περιορισμό 
των παραγόμενων αποβλήτων (βλ. ενότητα 
Προϊόντα και Υπηρεσίες για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη) 

•	ενημερώνοντας και προτρέποντας 
τους πολίτες να υιοθετούν πρακτικές 
ανακύκλωσης

Διαχείριση Υλικών και Φυσικών 
Πόρων

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE δεν έχουν 
μεταποιητική δραστηριότητα αλλά 
παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και 
προϊόντα. Έτσι, η διαχείριση υλικών αφορά 
κυρίως χαρτί, υλικά συσκευασίας (για τα 
προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά) και 
μελανοδοχεία / toner. Συγκεκριμένα, το 
2016:

•	η κατανάλωση φωτοαντιγραφικού χαρτιού 
ανήλθε σε 212 t (4% μείωση σε σχέση 
με το 2015).

•	με την αξιοποίηση ηλεκτρονικών 
εφαρμογών, τόσο εντός ΟΤΕ και 
COSMOTE όσο και για την εξυπηρέτηση 
και την παροχή υπηρεσιών προς τους 
πελάτες, εξοικονομήθηκαν 200 t 
χαρτιού.

•	το σύνολο των λογαριασμών πελατών 
εκτυπώνεται πλέον (από το τέλος του 2016) 
σε χαρτί με πιστοποίηση FSC.

•	το μέσο βάρος συσκευασιών ήταν για τον 
ΟΤΕ 82,5 gr ανά συσκευασία και για την 
COSMOTE 5,4 gr ανά συσκευασία. Χαρτί – 
Χαρτόνι και πλαστικό αποτελούν τα κύρια 
υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται 
από τον Όμιλο.

•	χρησιμοποιήθηκαν ανακατασκευασμένα 
μελανοδοχεία σε ποσοστό 87% για τον ΟΤΕ 
και 60% για την COSMOTE. 

Το νερό δεν αποτελεί συντελεστή παραγωγής 
για τις παρεχόμενες τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες. H χρήση του καλύπτει ανάγκες 
υγιεινής σε κτίρια και εμπορικά καταστήματα 
και ανάγκες σίτισης και άρδευσης σε μεγάλα 
κτίρια διοίκησης. Η προμήθεια του νερού που 
καταναλώνεται, γίνεται από τις αρμόδιες, σε 

περιφερειακό επίπεδο, δημόσιες υπηρεσίες 
ύδρευσης – αποχέτευσης, οι οποίες είναι 
υπεύθυνες για την ορθολογική διαχείριση 
των υδατικών πόρων που αξιοποιούν, και 
κατά συνέπεια δεν υπάρχουν πηγές νερού 
που να επηρεάζονται σημαντικά από τις 
δραστηριότητές τους.

Η κατανάλωση νερού, το 2016, ανήλθε σε 
152.000 m3, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 
(0,2%) σε σχέση με το 2015.

Τα υγρά απόβλητα αφορούν σε υγρά αστικά 
απόβλητα, τα οποία οδηγούνται στα υφιστάμενα 
δημόσια δίκτυα αποχέτευσης και υφίστανται 
την προβλεπόμενη επεξεργασία. Κατά το 2016, 
δεν πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες 
ή μη προγραμματισμένες απορρίψεις νερού 
(δεν περιλαμβάνεται το βρόχινο νερό και τα 
αστικά απόβλητα), ούτε υπήρξαν περιπτώσεις 
διαρροών.

G4-DMA Υγρές Εκροές και Απόβλητα, G4-EN1, G4-EN2, G4-ΕΝ8, G4-ΕΝ9, G4-ΕΝ10, G4-ΕΝ22, G4-ΕΝ24, G4-ΕΝ26

https://ic.fsc.org/en
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Είναι σημαντικό γιατί…

Η ορθή διαχείριση των παραγόμενων 
απορριμμάτων με την υιοθέτηση πρακτικών 
ανακύκλωσης συμβάλλει 

• στην αποδοτική λειτουργία του Ομίλου, 

• στον έλεγχο του λειτουργικού του κόστους 

• στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών 
του στο περιβάλλον, στην υγεία και στα 
οικοσυστήματα από την ανεξέλεγκτη 
διάθεσή τους 

• στη συμμόρφωση του Ομίλου με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία

Διαχείριση Απορριμμάτων

Τα παραγόμενα απορρίμματα από τις 
δραστηριότητες του OTE και της COSMOTE 
προέρχονται από την ανάπτυξη, συντήρηση 
και λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού δικτύου 
και εξοπλισμού, από τη λειτουργία των 
γραφείων και των καταστημάτων καθώς 
και από τη διαχείριση του εταιρικού στόλου 
οχημάτων. 

Για τη διαχείρισή τους, έχει αναπτυχθεί ένα 
εκτεταμένο δίκτυο συλλογής, καταγραφής, 
αποθήκευσης και τελικά διαχείρισης 
/ ανακύκλωσης των παραγόμενων 
απορριμμάτων τους, το οποίο καλύπτει το 
σύνολο των δραστηριοτήτων, πανελλαδικά. 
Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζονται με 
πιστοποιημένες / εξουσιοδοτημένες 
εταιρείες για τη διασφάλιση (α) της ορθής 
διαχείρισης των παραγόμενων απορριμμάτων 
(συμπεριλαμβάνεται η διασυνοριακή 
μεταφορά) και (β) της αξιοποίησης των 
περιεχόμενων υλικών (π.χ. χαλκός, σίδηρος 
και χάλυβας, κλπ.) και της εξοικονόμησης 
φυσικών πόρων. 

Τα υφιστάμενα προγράμματα ανακύκλωσης 
κάλυψαν το 2016 το 90% των παραγόμενων 
απορριμμάτων. 

Επιδιώκοντας, μεταξύ άλλων, την αύξηση του 
χρόνου ζωής του εξοπλισμού και την ορθή 
διαχείριση του απορριπτόμενου εξοπλισμού 
των πελατών, οι συμβάσεις σταθερής 
τηλεφωνίας, internet και τηλεόρασης 
περιλαμβάνουν όρους χρησιδανείου του 
παρεχόμενου τερματικού εξοπλισμού (εφόσον 
ο πελάτης επιλέξει να προμηθευτεί τον 
απαραίτητο εξοπλισμό από τον ΟΤΕ). Σύμφωνα 
με τους όρους αυτούς, ο εξοπλισμός καλύπτεται 
από εγγύηση καλής λειτουργίας για όσο 
διάστημα ισχύει η σύμβαση, ενώ ο πελάτης έχει 
την υποχρέωση επιστροφής του εξοπλισμού 
μετά τη λήξη της σύμβασης. O OTE, ως κάτοχος 
του εξοπλισμού, ελέγχει τον επιστρεφόμενο 
εξοπλισμό ως προς τη λειτουργικότητά του 
και, εάν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τον 
διαθέτει σε πελάτη. Εάν υπάρχει πρόβλημα, 
ο εξοπλισμός επισκευάζεται ή, εάν δεν 
επισκευάζεται, απορρίπτεται / ανακυκλώνεται 
μέσω των εταιρειών διαχείρισης με τις οποίες 
συνεργάζεται. Για το 2016, το 100% των νέων 
συμβάσεων (οικιακών και εταιρικών πελατών) 
περιλάμβαναν αιτήσεις παροχής τερματικού 
εξοπλισμού με χρησιδάνειο.

G4-DMA Υγρές Εκροές και Απόβλητα, G4-EN23, G4-EN25

XYTA
10%

https://www.cosmote.gr/otegroupsustainability2016/downloads/waste_gr.pdf
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G4-EC7, G4-EN27, G4-SO2, G4-DMA Υγεία και Ασφάλεια Πελατών, G4-PR1, G4-PR2

7.4 Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία

Είναι σημαντικό γιατί…

Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία από 
ανθρωπογενείς πηγές ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας (Η/Μ), έχουν προσελκύσει 
ιδιαίτερη προσοχή, τα τελευταία 30 έτη. 
Για το λόγο αυτό, διεθνείς επιστημονικοί 
οργανισμοί έχουν διαμορφώσει όρια 
ασφαλούς έκθεσης (βασικοί περιορισμοί 
και επίπεδα αναφοράς) σε μη ιοντίζουσες 
(Η/Μ) ακτινοβολίες και έχει αναπτυχθεί ένα 
σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Ο ΟΤΕ και η 
COSMOTE δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην 
παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, που όχι 
μόνο ικανοποιούν τις αυξημένες ανάγκες 
των πελατών τους, αλλά είναι και ασφαλή 
για το κοινό.  

Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει διαμορφώσει και εφαρμόζει 
πολιτική για τις μη ιοντίζουσες (Η/Μ) 
ακτινοβολίες όπου αποτυπώνεται η δέσμευσή 
του να:

• εφαρμόζει, εξ’ ορισμού, την Αρχή της 
Πρόληψης για το σύνολο των παρεχόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών

•	συμβάλλει στην προστασία του κοινού, μέσα 
από ενέργειες διαφάνειας, ενημέρωσης, 
συμμετοχής και προώθησης της επιστήμης, 

Η COSMOTE υποστηρίζει το Πρόγραμμα 
Συνεχών Μετρήσεων «Πεδίον24», του οποίου 
μετρήσεις είναι άμεσα διαθέσιμες στο κοινό 
μέσω της ιστοσελίδας του, και διατηρεί 
εργαστήριο Η/Μ ακτινοβολίας περιβάλλοντος, 
πιστοποιημένο κατά το πρότυπο EN ISO / IEC 
17025.

To 2016 πραγματοποιήθηκαν, επιπλέον 
των μετρήσεων του «Πεδίον24» και του 

εργαστηρίου της COSMOTE, 14 μετρήσεις 
από ανεξάρτητους φορείς (Πανεπιστήμια, 
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας) έπειτα 
από αίτημα της COSMOTE. Όλες οι μετρήσεις 
επιβεβαίωσαν τη μη υπέρβαση των ορίων 
ασφαλούς έκθεσης του κοινού, σε όλα τα 
σημεία, όπου η πρόσβαση ήταν ελεύθερη στο 
κοινό, ενώ και οι δειγματοληπτικές μετρήσεις 
που πραγματοποίησε η Ελληνική Επιτροπή 
Ατομικής Ενέργειας - στο 20% τουλάχιστον 
του συνόλου των σταθμών που λειτουργούν 
εντός αστικού ιστού κάθε χρόνο ,- είχαν το ίδιο 
αποτέλεσμα.

Για την καλύτερη ανταπόκριση σε ερωτήσεις 
του κοινού σχετικά με την Η/Μ ακτινοβολία, 
δημιουργήθηκε ειδική διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (emfinfo@cosmote.gr).

Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Σταθμοί μέτρησης (αριθμός)
Υπέρβαση ορίων (%)
Ad hoc μετρήσεις* (αριθμός)
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•	4 νέοι σταθμοί μέτρησης Η/Μ ακτινοβολίας στο πλαίσιο του «Πεδίον24» το 2016

•	66,8 εκατ. μετρήσεις Η/Μ ακτινοβολίας από την αρχή της λειτουργίας του «Πεδίον24»

•	40 μετρήσεις από το εργαστήριο Η/Μ ακτινοβολίας περιβάλλοντος της COSMOTE το 2016

•	Μη υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού

Δράσεις Ενημέρωσης για το 2016

1.000 
έντυπα «Πεδίον 24 - Πρόγραμμα 
Συνεχών Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής 
Ακτινοβολίας» και «Πώς λειτουργεί η 
κινητή τηλεφωνία» διανεμήθηκαν μέσω 
του εμπορικού δικτύου του Ομίλου και 
των δραστηριοτήτων ενημέρωσης

160 
μαθητές ενημερώθηκαν

450 
εργαζόμενοι ενημερώθηκαν

Εφαρμόζοντας την Αρχή της Πρόληψης
 Τα επίπεδα Η/Μ πεδίου σε όλους τους 
Σταθμούς Βάσης, συμμορφώνονται με 
τα όρια που συστήνει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας και η Διεθνής Επιτροπή 
για την Προστασία από τις μη Ιονίζουσες 
Ακτινοβολίες (ICNIRP), καθώς και με τα 
όρια που θέτει η εθνική νομοθεσία, τα 
οποία είναι στο 60-70% των ορίων της 
ICNIRP.

 Για τους σταθμούς βάσης ασύρματης 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, 
εκπονούνται, στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μελέτες 
ραδιοεκπομπών και Η/Μ υποβάθρου (κατά 
περίπτωση), σε μία ακτίνα από 50 m έως 
300 m, αντίστοιχα, ώστε να επιβεβαιωθεί 
η τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης. 
Το ποσό που διατέθηκε το 2016 σε 
προγράμματα και μελέτες σχετικά με τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία ήταν περίπου 
260.000 €

 Τα προϊόντα που πωλούνται στο δίκτυο 
καταστημάτων φέρουν τις προβλεπόμενες 
από τη νομοθεσία σημάνσεις και οι 
συσκευές κινητής τηλεφωνίας λειτουργούν 
εντός των ορίων ασφαλούς έκθεσης 
σε Η/Μ πεδία (βλ. ενότητα Υπεύθυνη 
Επικοινωνία με τους Πελάτες).

* Ad hoc μετρήσεις: Επί 
τόπου μετρήσεις από 
πιστοποιημένα κατά ISO 
17025 εργαστήρια, όπου 
διαχωρίζεται η συνεισφορά 
της κινητής τηλεφωνίας, των 
ραδιοτηλεοπτικών πομπών ή 
άλλων πηγών στο συνολικό 
ηλεκτρομαγνητικό υπόβαθρο

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/203679391/politikh_giahlektomagnitikapedia_gr.pdf/42225864-5980-4ebd-ba29-37afbd1f6cb3
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/203679391/politikh_giahlektomagnitikapedia_gr.pdf/42225864-5980-4ebd-ba29-37afbd1f6cb3
http://www.pedion24.gr/index.jsp
http://www.who.int/en/
http://www.who.int/en/
http://www.icnirp.org/
http://www.icnirp.org/
http://www.icnirp.org/
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7.5 Άλλες Περιβαλλοντικές 
Πτυχές

Όζον

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εφαρμόζουν 
διαδικασίες διαχείρισης των ψυκτικών μέσων 
που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος,   
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Έως τώρα 
έχουν αντικατασταθεί περίπου 2.000 kg R22 
(αλλαγή ψυκτικού μέσου ή εξοπλισμού). Στα 
συστήματα πυρόσβεσης χρησιμοποιούνται μέσα 
με μηδενικό δυναμικό καταστροφής όζοντος 
(Ozone Depleting Potential, ODP).

G4-EC7, G4-ΕΝ11, G4-ΕΝ15, G4-ΕΝ20, G4-SO2

Βιοποικιλότητα

Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει την αξία της 
ελληνικής βιοποικιλότητας καθώς και την 
άμεση σχέση μεταξύ βιοποικιλότητας, βιώσιμης 
ανάπτυξης και ανθρώπινης ευημερίας. 
Ταυτόχρονα, η παροχή τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλη τη χώρα 
και ανά πάσα χρονική στιγμή, προϋποθέτει 
ένα γεωγραφικά εκτεταμένο δίκτυο 
τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων (σταθμοί 
βάσης και σταθμοί ασύρματης επικοινωνίας), 
στο οποίο αναπόφευκτα περιλαμβάνονται και 
περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Το 2016, 495 σταθμοί βάσης της COSMOTE 
και 244 σταθμοί βάσης του ΟΤΕ ήταν 

εγκατεστημένοι σε 190 και 106 περιοχές 
Natura αντίστοιχα, καλύπτοντας εκτάσεις 
2,475 και 31,43 εκταρίων αντίστοιχα. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο 
Natura 2000 (π.χ. τοποθεσία, χάρτης, έκταση, 
προστατευόμενα είδη, κλπ.), είναι διαθέσιμες 
στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι παραπάνω 
σταθμοί είναι αδειοδοτημένοι από την Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ) και οι σχετικές άδειες είναι διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα της. Όλα τα κτίρια και οι 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται, είναι 
καταγεγραμμένα και οι σχετικές πληροφορίες 
είναι διαθέσιμες.

 Οι ποσότητες υδροφθορανθράκων που 
συμπληρώθηκαν σε συστήματα κλιματισμού 
(αναπλήρωση διαρροών), για το 2016 
ήταν περίπου 5,6 t, που αντιστοιχούν σε 
εκπομπές ΑΦΘ 11,4 kt CO2 eq (μείωση 
κατά 10%, σε σχέση με το 2015). Οι 
εκπομπές αυτές αποτελούν το 4% του 
συνόλου των εκπομπών ΑΦΘ (άμεσων και 
έμμεσων) από τη χρήση ενέργειας. Για την 
ταχύτερη αποκατάσταση των διαρροών 
(και τον περιορισμό των εκπομπών), 
πραγματοποιείται συστηματικός έλεγχος των 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο διορθωτικής και 
προληπτικής συντήρησης.

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Νότιο Αιγαίο

Κρήτη

Κεντρική Μακεδονία

Ιόνια νησιά

Θεσσαλία

Ήπειρος

Δυτική Μακεδονία

Δυτική Ελλάδα

Βόρειο Αιγαίο

Αττική

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
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ΟΤΕ COSMOTE

Αριθμός Σταθμών Βάσης ΟΤΕ και COSMOTE σε Περιοχές NATURA ανά Διοικητική Περιφέρεια 

Προσθήκη Ψυκτικών Μέσων σε Ψυκτικές Εγκαταστάσεις ΟΤΕ και COSMOTE

 2014 2015 2016

OTE

R22 (kg) 70,00 0,00 0,00

R407C (kg) 2.865,00 3.451,34 2.741,16

R410A (kg) 40,00 83,98 57,00

R134a (kg) 30,00

R417A (kg) 1.490,00 1.996,70 2.114,40

R422 (kg) 145,00 220,00 79,00

COSMOTE

R22 (kg) 226,10 0,00 0,00

R407C (kg) 346,80 330,40 333,30

R410A (kg) 126,70 224,00 224,30

R417A (kg) 14,00 81,30 76,80

1. Το δυναμικό καταστροφής όζοντος εκφράζεται σε ισοδύναμο R11 (CFC-11). Στην περίπτωση του R22 η μετατροπή γίνεται με 
βάση το συντελεστή 0,055.

2. Για το Δυναμικό Παγκόσμιας Αύξησης Θερμοκρασίας (Global Warming Potential) χρησιμοποιούνται οι τιμές που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ της Απόφασης 24/CP.19 και προέρχονται από την 4η Έκθεση Αξιολόγησης του IPCC.

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432&language=el-GR
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/EETT/EETT_Decs/Antennas/showM.html?cat=keraies


Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.
COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. 
Λεωφ. Κηφισίας 99, 151 24 Μαρούσι
www.cosmote.gr

www.cosmote.gr
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