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Μήνυµα Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου
Η εποχή µας είναι µία περίοδος σηµαντικών αλλαγών
και εξελίξεων για την ανθρωπότητα. Οι ψηφιακές
τεχνολογίες διευρύνουν τα όρια των ανθρώπινων
δυνατοτήτων, µε ρυθµούς που δεν είχαµε φανταστεί.
Η τεχνητή νοηµοσύνη, η ροµποτική, οι νανοεπιστήµες,
το Internet of Things, βρίσκουν πλέον εφαρµογή στην
καθηµερινότητά µας. Η γνώση και πληροφορία είναι
στη διάθεσή µας µε µία κίνηση.
Όµως η τεχνολογική επανάσταση φέρνει στην πόρτα
µας και αρκετές προκλήσεις.
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στις συναλλαγές µε τους συνεργάτες µας. Από τη
θωράκιση των οικονοµικών µας επιδόσεων, µέχρι τη
συµβολή µας στην κοινωνία και τις πρωτοβουλίες
µας για την προστασία του περιβάλλοντος.
Λειτουργώντας υπεύθυνα και το 2018, ο Όµιλος ΟΤΕ
ενίσχυσε τη θετική του συνεισφορά στην οικονοµία,
την κοινωνία και το περιβάλλον, σε όλες τις αγορές
όπου δραστηριοποιείται.

Οι αλλαγές στις παγκόσµιες ισορροπίες -γεωπολιτικές,
οικονοµικές, τεχνολογικές- και τα disruptions που
προκαλούν, οι ανθρωπιστικές κρίσεις, το ψηφιακό
χάσµα, η κλιµατική αλλαγή, είναι ζητήµατα που
καλούµαστε να διαχειριστούµε ως παγκόσµια
κοινότητα.

∆ιατηρήσαµε τις ισχυρές µας επιδόσεις, παρά τις
πιέσεις και τον ανταγωνισµό. Τα υγιή
χρηµατοοικονοµικά µας, µας επέτρεψαν να
συνεχίσουµε τις επενδύσεις στα δίκτυα νέας γενιάς.
Με αιχµή του δόρατος το Fiber to the Home και το 5G,
χτίζουµε τις λεωφόρους της νέας ψηφιακής κοινωνίας
και αναβαθµίζουµε το τεχνολογικό προφίλ της
χώρας µας.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον, ο κίνδυνος είναι
άµεσος για τον πλανήτη. Η κλιµατική αλλαγή και η
ρύπανση των θαλασσών από τα πλαστικά απόβλητα
επιταχύνονται λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Κανένα κράτος, καµία εταιρεία ή πολίτης, όσο ισχυροί
και αν είναι, δεν είναι προστατευµένοι απέναντι στις
συνέπειες της περιβαλλοντικής κρίσης. Οι νέες γενιές
είναι περισσότερο εκτεθειµένες σε αυτή την απειλή,
καθώς θα επιβαρυνθούν µε τις επιπτώσεις της
µόλυνσης και των αλλαγών στο κλίµα.

Αναπτύξαµε νέες υπηρεσίες και προηγµένα ψηφιακά
εργαλεία που κάνουν την καθηµερινότητα των
πελατών µας πιο εύκολη και βοηθούν τις επιχειρήσεις
να αναπτυχθούν. Μέσα από εκπαιδευτικές
πρωτοβουλίες στον τοµέα του STEM και της
εκπαιδευτικής ροµποτικής, καθώς και για τη µείωση
του ψηφιακού αναλφαβητισµού στις µεγαλύτερες
ηλικίες, συµβάλαµε ώστε όλο και περισσότεροι
άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στα οφέλη και τις
δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας.

Αν θέλουµε να κληροδοτήσουµε στα παιδιά µας έναν
κόσµο καλύτερο για όλους, πρέπει να αναλάβουµε
όλοι δράση. Πρέπει να βρούµε τρόπους ώστε να
καλύπτουµε τις ανάγκες µας, χωρίς να θέτουµε σε
κίνδυνο το µέλλον των επόµενων γενιών. Αυτό είναι
το νόηµα της βιώσιµης ανάπτυξης.

∆ιατηρήσαµε αµείωτη την κοινωνική µας
συνεισφορά, που κατευθύνεται στην ενίσχυση των
ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, των παιδιών,
της εκπαίδευσης, των τοπικών κοινωνιών,
της επιχειρηµατικότητας, του πολιτισµού και
του αθλητισµού.

Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε
την επιχειρηµατική στρατηγική του Οµίλου ΟΤΕ.
∆ιέπει όλη µας τη λειτουργία, από τα προϊόντα που
διαθέτουµε για τους πελάτες µας, µέχρι τη διαφάνεια

Οι άνθρωποι µας είναι η δύναµη πίσω από τη
στρατηγική µας. Με πάθος, δέσµευση και
επαγγελµατισµό, οι άνθρωποι του Οµίλου ΟΤΕ
στηρίζουν το όραµά µας για έναν καλύτερο κόσµο.

Το 2018, σχεδιάσαµε εκπαιδευτικά προγράµµατα και
αναπτύξαµε νέα µοντέλα εργασίας, που προάγουν
την ευελιξία, τις ψηφιακές δεξιότητες και τη
δηµιουργικότητα, προσφέροντας ένα σύγχρονο και
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
Παράλληλα, συνεχίσαµε το στρατηγικό µας
πρόγραµµα για το περιβάλλον, που έχει ως στόχο τη
βελτίωση της ενεργειακής µας αποδοτικότητας, τη
µείωση των άµεσων και έµµεσων εκποµπών αερίων
φαινοµένου του θερµοκηπίου και την ανακύκλωση
των παραγόµενων απορριµµάτων από τις
δραστηριότητες του Οµίλου.
Η βιώσιµη ανάπτυξη παραµένει στην πυρήνα της
στρατηγικής του Οµίλου ΟΤΕ. Το 2019, η δηµιουργία
ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην νέα ψηφιακή εποχή
και το περιβάλλον βρίσκονται πιο ψηλά στην ατζέντα
µας από ποτέ.
Ειδικά για το περιβάλλον, για πρώτη φορά, η
δραστική µείωση του πλαστικού µιας χρήσης στις
εγκαταστάσεις και τα καταστήµατά µας γίνεται
βασικός στόχος. Θέλουµε όλοι µας οι εργαζόµενοι να
γίνουν πρεσβευτές µιας νέας καθηµερινότητας µε
λιγότερο πλαστικό.
Μπροστά στις ευκαιρίες, αλλά και τις προκλήσεις
που φέρνει η νέα ψηφιακή πραγµατικότητα, όλοι
έχουµε φωνή και θέση. Είναι ευθύνη όλων µας κρατών, επιχειρήσεων και πολιτών - να αναλάβουµε
δράση, ώστε να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες της
τεχνολογίας για να φτιάξουµε έναν κόσµο καλύτερο για τις σηµερινές αλλά και τις επόµενες γενιές.
Μιχάλης Τσαµάζ
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Οµίλου ΟΤΕ
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Προφίλ Απολογισµού
O Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018 του
Οµίλου ΟΤΕ, αναφέρεται στις δραστηριότητες
των εταιρειών του Οµίλου.

Πεδίο Εφαρµογής και Όρια του
Απολογισµού
Ο παρών Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης καλύπτει
την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου
2018 (εκτός αν υπάρχει διαφορετική επισήµανση)
και απευθύνεται σε όλες τις οµάδες ενδιαφερόµενων
µερών του Οµίλου ΟΤΕ..
Αυτός είναι ο δεύτερος Απολογισµός Βιώσιµης
Ανάπτυξης που παρουσιάζει ενοποιηµένα στοιχεία
για τον Όµιλο. Συγκεντρώθηκαν πληροφορίες από τις
ακόλουθες εταιρείες που συνεισφέρουν περίπου στο
99% των εσόδων του Οµίλου:
• OTE, COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, OTE Globe,
OTEAcademy και COSMOTE e-Value (όλες µε
κεντρικά γραφεία στην Ελλάδα),
• Telekom Romania Communications και Telekom
Romania Mobile Communications (µε κεντρικά
γραφεία στην Ρουµανία),
Στις 16 Ιανουαρίου 2019, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την
υπογραφή συµφωνίας για την πώληση του συνόλου
της συµµετοχής του στην Telekom Albania. Στις 8
Μαΐου, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της
πώλησης. Ως αποτέλεσµα, η λειτουργία της εν λόγω
εταιρείας για το έτος 2018 αντιµετωπίζεται ως
διακοπείσα δραστηριότητα στην Ετήσια Οικονοµική
Έκθεση 2018 και στην Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης
2018 του Οµίλου.

Καθορισµός Περιεχοµένου Απολογισµού
Το περιεχόµενο του Απολογισµού ορίζεται µε βάση
τις παρακάτω αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες:
• Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Έκδοση
Απολογισµών Βιωσιµότητας (Sustainability
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Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Reporting Guidelines), GRI Standards.
• Αρχές του Προτύπου AccountAbility AA1000 για
Συµµετοχικότητα, Ουσιαστικότητα, Ανταπόκριση και
Επίδραση.
• Αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου του Ο.Η.Ε.
• Κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιµότητας

∆εν υπάρχουν σηµαντικές επαναδιατυπώσεις
πληροφοριών που παρουσιάστηκαν σε
προηγούµενους απολογισµούς.

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

Ο Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018 έχει
συνταχθεί «σε συµφωνία» (in accordance) µε τη
Βασική (core) επιλογή των Κατευθυντήριων Οδηγιών
GRI.
Όλες οι πληροφορίες σχετικά µε την κάλυψη των
απαιτήσεων των οδηγιών GRI παρουσιάζονται στα
Ευρετήριο Περιεχοµένου ∆εικτών Global Reporting
Initiative.

Επιπλέον, οι εταιρείες έλαβαν υπόψη τους:
• Tο όραµα και τη στρατηγική του Οµίλου
• Τα αποτελέσµατα του διαλόγου µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη
• Τα σηµαντικότερα θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης
που προέκυψαν από την Ανάλυση
Ουσιαστικότητας.
• Τα σχόλια των ενδιαφεροµένων µερών για τον
Απολογισµό Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018 για τις
εταιρείες του Οµίλου του ΟΤΕ.
Ο Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης υπόκειται σε
εξωτερική διασφάλιση, η οποία καλύπτει τις Αρχές
του Προτύπου AA1000 και συγκεκριµένους δείκτες
επίδοσης των εταιρειών Οµίλου OTE (βλ. Ανεξάρτητη
Έκθεση ∆ιασφάλισης).

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Σύνταξη σε Συµφωνία µε τις
Κατευθυντήριες Οδηγίες του GRI

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

∆εδοµένα 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 ∆ιευθύνσεις των
εταιρειών. Για τη συλλογή και παρουσίαση των
στοιχείων, ακολουθήθηκαν οι ορισµοί και οι
παράµετροι του GRI, καθώς και οι εσωτερικές
κατευθυντήριες οδηγίες. Περισσότερα στοιχεία
σχετικά µε τις τεχνικές µέτρησης και τους τρόπους
υπολογισµού των στοιχείων παρέχονται στον
Απολογισµό.
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1.1 Παρουσίαση Οµίλου
Ο Όµιλος OTE είναι η µεγαλύτερη εταιρεία
τεχνολογίας στην Ελλάδα. Παρέχει ένα ευρύ
φάσµα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπως
υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,
ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδροµητική τηλεόραση
και ολοκληρωµένες λύσεις ΤΠΕ.
Εκτός από τις δραστηριότητες τηλεπικοινωνίας, o
Όµιλος στην Ελλάδα δραστηριοποιείται στις
ναυτιλιακές επικοινωνίες, στη διαχείριση ακινήτων,
και στην επαγγελµατική κατάρτιση. Η COSMOTE
αποτελεί το ενοποιηµένο εµπορικό σήµα για όλα τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες του Οµίλου µε βασικό
µήνυµα «ένας κόσµος καλύτερος για όλους».
Στη Ρουµανία, ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην
αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και προσφέρει
υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς
και υπηρεσίες τηλεόρασης.

Ελλάδα
Η ΟΤΕ Α.Ε. είναι η µητρική εταιρεία του Οµίλου ΟΤΕ
και ο κύριος φορέας εκµετάλλευσης σταθερής
τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Προσφέρει ευρυζωνικές
υπηρεσίες, υπηρεσίες ΤΠΕ, σταθερή τηλεφωνία,
τηλεόραση, δεδοµένα και µισθωµένες γραµµές.
Η COSMOTE Α.Ε., θυγατρική του ΟΤΕ, είναι ο
κορυφαίος πάροχος κινητής τηλεφωνίας στην
Ελλάδα.
Ο Όµιλος ΟΤΕ επίσης καθιέρωσε το ενιαίο εµπορικό
σήµα COSMOTE για όλα τα προϊόντα σταθερής,
κινητής και Ιnternet, ώστε όλοι οι πελάτες να
απολαµβάνουν έναν ολοκληρωµένο κόσµο
επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, εύκολα, γρήγορα κι
απλά.
Το δίκτυο καταστηµάτων του Οµίλου στην Ελλάδα
αποτελείται από 299 καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ και
133 καταστήµατα COSMOTE. Αναλυτικά στοιχεία για
όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Οµίλου ΟΤΕ
είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα COSMOTE.
Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

Η OTEGLOBE λειτουργεί ως πάροχος διεθνών
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χονδρικής. Προσφέρει
ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών δεδοµένων, κλήσεων,
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και εταιρικών
υπηρεσιών σε άλλους διεθνείς παρόχους, καθώς και
σε πολυεθνικές εταιρείες.

λειτουργίες για όλες τις συσκευές.
Η Telekom Romania είναι ένας έµπιστος συνεργάτης
για τις εταιρείες, παρέχοντάς τους ολοκληρωµένες
λύσεις επικοινωνίας και ΤΠΕ. Το δίκτυό της συνδέει
ανθρώπους και µηχανές προκειµένου να εξασφαλίσει

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

Ρουµανία
Η Telekom Romania είναι ένα δυναµικό εµπορικό
σήµα που παρέχει µια ολοκληρωµένη και καινοτόµο
σειρά υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
ειδικά προσαρµοσµένων για µεγάλο αριθµό
πελατών. ∆ραστηριοποιείται στη ρουµανική αγορά
από το 2014, µετά τη συνένωση των εµπορικών
σηµάτων της Romtelecom και της COSMOTE
Romania.
Οι ενοποιηµένες υπηρεσίες σταθερής και κινητής
τηλεφωνίας παρέχονται σε περίπου 10 εκατοµµύρια
είναι οι πελάτες.
Οι καινοτόµες λύσεις της Telekom Romania ανοίγουν
έναν κόσµο πολλών ευκαιριών, παρέχοντας την
καλύτερη εµπειρία πελάτη. Αποστολή της εταιρείας
είναι να εµπλουτίσει τη ζωή των ανθρώπων,
προσφέροντας ολοκληρωµένες υπηρεσίες σταθερής
και κινητής τηλεφωνίας, προηγµένες τεχνολογίες 4G
και συνδέσεις µέσω οπτικών ινών. Μια νέα εµπειρία
ψυχαγωγίας παρέχεται στους χρήστες των υπηρεσιών, επιτρέποντας την πρόσβαση τους σε αποκλειστικό
και ποιοτικό περιεχόµενο και προηγµένες διαδραστικές

ένα καλύτερο, ασφαλέστερο και απλούστερο µέλλον.
Η Telekom Romania συνδέεται άµεσα µε την Deutsche
Telekom, µια από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής
ολοκληρωµένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
παγκοσµίως.

ΟΤΕ ΑΕ
Ελλάδα

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

Η OTESAT_MARITEL είναι ηγέτης στην παροχή
δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην
ελληνική ναυτιλιακή βιοµηχανία και ένας από τους
ταχύτερα αναπτυσσόµενους παρόχους αυτών των
υπηρεσιών στην παγκόσµια ναυτιλιακή αγορά.

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Κοινωνία
Κοινωνία

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

100%

54%

COSMOTE
Ελλάδα

Telekom
Albania*

100%

ΟΤΕ Globe
Ελλάδα

100%

OTE Εstate
Ελλάδα

94%

OTESat-Maritel
Ελλάδα

Telekom
Romania

Άλλες
δραστηριότητες

30%

99,97%

* Περιουσιακό στοιχείο
κατεχόµενο προς
πώληση

70%

Telekom
Romania Mobile

Σταθερή τηλεφωνία
Κινητή τηλεφωνία
Άλλες δραστηριότητες

Μετοχική Σύνθεση ΟΤΕ 31.12.2018
4% ΕΦΚΑ (αφορά µόνο
την µεταφορά του 4% του
Ελληνικού ∆ηµοσίου)

2% Ίδιες Μετοχές
1% Ελληνικό ∆ηµόσιο

48%
Ιδιώτες
Επενδυτές

45% Deutsche Telekom
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1.2 Επιχειρηµατικό Μοντέλο
Βιώσιµης Ανάπτυξης
Ο Όµιλος ΟΤΕ χρησιµοποιεί την τεχνολογία και τις
δυνατότητές της για να δηµιουργήσει έναν καλύτερο
κόσµο για όλους. Ταυτόχρονα, ενισχύει την αειφόρο
επιχειρηµατικότητά του, ενώ συµβάλλει στην
οικονοµία, την κοινωνία και το περιβάλλον.
Η Βιώσιµη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο
της επιχειρηµατικής στρατηγικής του, ενώ οι Αρχές
Βιώσιµης Ανάπτυξης καθορίζουν τη λειτουργία του.
Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα
Ο Όµιλος λειτουργεί υπεύθυνα σε όλη την αλυσίδα
αξίας, επιδιώκοντας να δίνει το παράδειγµα. Προς
αυτήν την κατεύθυνση, εφαρµόζει και αναπτύσσει
διαδικασίες, πολιτικές, εργαλεία και µηχανισµούς για
τη διαχείριση θεµάτων εταιρικών κινδύνων και
κανονιστικής συµµόρφωσης, ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, επιχειρησιακής συνέχειας, ασφάλειας
και απορρήτου των δεδοµένων και υπεύθυνων
προµηθειών και εφοδιαστικής αλυσίδας.
Eργαζόµενοι
Ο Όµιλος παρέχει ένα βιώσιµο, αποδοτικό και
τεχνολογικά εξελιγµένο περιβάλλον εργασίας,
καλλιεργεί κουλτούρα ανάπτυξης για τους
ανθρώπους του, αναγνωρίζει την υψηλή απόδοση
και τους δίνει ίσες ευκαιρίες να αναδειχθούν. Την ίδια
στιγµή, επενδύει στην εφαρµογή της ψηφιακής
τεχνολογίας στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη
ψηφιακών δεξιοτήτων, υποστηρίζει την
δια-τµηµατική συνεργασία των οµάδων και
ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία.
Στόχος του είναι να διακρίνεται ως ο εργοδότης
επιλογής στη νέα ψηφιακή εποχή, τόσο για τους
υφιστάµενους εργαζόµενους όσο και για τα νέα
ταλέντα
Πελάτες
Ο Όµιλος συνδέει τους ανθρώπους σε έναν κόσµο
απεριόριστων ψηφιακών δυνατοτήτων, µε στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων. Είναι o
µεγαλύτερος επενδυτής στις τηλεπικοινωνίες στην
Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Ελλάδα και ένας από τους πιο ισχυρούς παρόχους
τηλεπικοινωνιών στην Ν.Α. Ευρώπη. Ταυτόχρονα,
αναπτύσσει καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία
συµβάλλουν στη βιώσιµη ανάπτυξη, δηµιουργώντας
περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη για όλους.

ευάλωτων κοινωνικών οµάδων στον ψηφιακό
κόσµο και λαµβάνει µέτρα για τη µείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος. Ταυτόχρονα, τα
προϊόντα και οι υπηρεσίες της βοηθούν τους πελάτες
να µειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωµα.

Κοινωνία

Η αποτελεσµατική λειτουργία και η υψηλή
ανταγωνιστικότητα του Οµίλου δηµιουργούν θετικά
οικονοµικά αποτελέσµατα και του επιτρέπουν να
επενδύει συνεχώς σε δραστηριότητες που
δηµιουργούν µεγαλύτερη αξία για όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη, βραχυπρόθεσµα,
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα.

Ο Όµιλος ΟΤΕ συµβάλλει στην ανάπτυξη των
ψηφιακών δεξιοτήτων ανθρώπων όλων των
ηλικιών, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις
νέες τεχνολογίες για όλους. Υλοποιεί πλήθος
δράσεων κοινωνικής συνεισφοράς και εταιρικού
εθελοντισµού, µε στόχο τη στήριξη ευαίσθητων
κοινωνικών οµάδων, των παιδιών, της εκπαίδευσης,
των τοπικών κοινωνιών, της επιχειρηµατικότητας,
του πολιτισµού και του αθλητισµού.
Κλιµατική Αλλαγή και Περιβάλλον
Ο Όµιλος επιδιώκει την οικονοµική του ανάπτυξη σε
συνδυασµό µε την περιβαλλοντική υπευθυνότητα σε
όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων του. Βασικοί
άξονες της περιβαλλοντικής στρατηγικής του είναι η
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και η συνεχής
ενσωµάτωση των αρχών της κυκλικής οικονοµίας σε
όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του. Οι στόχοι
που τίθενται αφορούν στην ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις
δραστηριότητές του, στην ανάπτυξη και παροχή
προϊόντων και υπηρεσιών που ενισχύουν την
αύξηση της παραγωγικότητας και της προστασίας
του περιβάλλοντος σε άλλους τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας καθώς και στην ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση των ενδιαφεροµένων µερών

Επιχειρηµατικό Μοντέλο
Το επιχειρηµατικό µοντέλο του Οµίλου ΟΤΕ έχει ως
στόχο να παράγει αξία για τους µετόχους, τους πελάτες,
την κοινωνία, τους εργαζόµενους και το περιβάλλον.
Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Όµιλος βελτιώνει
συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του,
προσφέρει νέες ευκαιρίες απασχόλησης,
συνεργάζεται µε µεγάλο αριθµό προµηθευτών,
καταβάλλει φόρους στο κράτος και συνεισφέρει
(οικονοµικά και σε είδος) στην κοινωνία. Επιπλέον,
παρέχει ίσες ευκαιρίες, διευκολύνει την πρόσβαση

Κώδικας Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και
Κοινωνικών Αρχών Οµίλου ΟΤΕ
Ο Κώδικας Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και
Κοινωνικών Αρχών του Οµίλου ΟΤΕ καθορίζει
τους κανόνες συµπεριφοράς σε σχέση µε τα
ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώµατα τα οποία
όλοι οι εργαζόµενοι, οι επενδυτές και οι
προµηθευτές του Οµίλου οφείλουν να σέβονται
και να τηρούν. Ορίζει κανόνες σε θέµατα όπως,
ο σεβασµός της διαφορετικότητας των
εργαζοµένων, το δικαίωµα στην ελευθερία του
συνεταιρίζεσθαι και στις συλλογικές
διαπραγµατεύσεις, η απαγόρευση κάθε είδους
καταναγκαστικής εργασίας και κάθε ενδεχόµενου
κινδύνου για την υγεία των εργαζοµένων.

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Συνεισφορά στους Στόχους Βιώσιµης
Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών
Οι εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ συµµετέχουν στο
Παγκόσµιο Σύµφωνο (Global Compact) των
Ηνωµένων Εθνών, µια πρωτοβουλία του
Οργανισµού για την βιώσιµη ανάπτυξη.
Τον Σεπτέµβριο του 2015, τα Ηνωµένα Έθνη
υιοθέτησαν τους 17 στόχους της αειφόρου
ανάπτυξης (SDGs). Ο Όµιλος ΟΤΕ αποτιµά τη
συµβολή του στους στόχους SDGs σε όλη την
αλυσίδα αξίας του και έχει εντοπίσει 7 στόχους
προτεραιότητας στους οποίους συνεισφέρει
κυρίως, οι οποίοι συνδέονται µε τους στρατηγικούς πυλώνες και τις δράσεις του για τη
βιώσιµη ανάπτυξη.
Στόχοι Βιώσιµης Ανάπτυξης µε Σηµαντική
Συµβολή του Οµίλου OTE

Πολιτική Βιώσιµης Ανάπτυξης Οµίλου ΟΤΕ
Η Πολιτική Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου
καθορίζει τη στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης και
το σχέδιο δράσης του ΟΤΕ και των θυγατρικών
του, λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες
κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες, καθώς και
τις κοινωνικές προτεραιότητες και προκλήσεις.
Η Πολιτική προσδιορίζει τις ευθύνες, τα
καθήκοντα και τις µορφές συνεργασίας µεταξύ
των επιχειρησιακών µονάδων του ΟΤΕ και των
θυγατρικών του, σε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης.
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Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Επιχειρηµατικό Μοντέλο Βιώσιµης Ανάπτυξης

18.630
εργαζόµενοι*

12.144
εργαζόµενοι που
εκπαιδεύτηκαν*

6.699,9 εκατ. €
σύνολο
ενεργητικού

706,4 εκατ. €
προσαρµοσµένο
CAPEX

800.000 €
ίδια κεφάλαια για ερευνητικά έργα*

693 GWh
κατανάλωση
ηλεκτρισµού*

4 εκατ. €
κοινωνική
συνεισφορά*

75 GWh
κατανάλωση στόλου
οχηµάτων*

7.233

συµµετοχές εργαζοµένων σε
πρωτοβουλίες εταιρικής
υπευθυνότητας *

Χρηµατοοικονοµικό Κεφάλαιο
Χρήση των χρηµατοοικονοµικών
πόρων για τα βέλτιστα οικονοµικά
αποτελέσµατα
Ανθρώπινο Κεφάλαιο
Ενηµέρωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη
των εργαζοµένων, παροχές στους
εργαζόµενους

Παραγωγικό Κεφάλαιο
Επενδύσεις σε δίκτυα και υποδοµές
για τη συνεχή αναβάθµιση των
προσφερόµενων υπηρεσιών
Πνευµατικό Κεφάλαιο
Επενδύσεις στην έρευνα και την
ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων
και υπηρεσιών
Φυσικό Κεφάλαιο
Χρήση φυσικών πόρων,
συµπεριλαµβανοµένης της
ενέργειας, για τη λειτουργία
Κοινωνικό Κεφάλαιο
∆ιάλογος µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη,
ενίσχυση της κοινωνίας

Εισροές

Βιώσιµη Ανάπτυξη Πυλώνες Στρατηγικής

713,9 εκατ. €
προσαρµοσµένο
καθαρό χρέος

Βασικές Αρχές
Εταιρικής
Συµπεριφοράς

2.574,7 εκατ. €
σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

Όραµα

∆ιακυβέρνηση Οµίλου ΟΤΕ
Ένας κόσµος καλύτερος για όλους.
Συνεισφέρουµε στην οικονοµία,
την κοινωνία και το περιβάλλον.

Τεχνολογική
Υπεροχή

Άριστη
Εµπειρία
Πελάτη

Καινοτοµία
και Νέες
Πηγές
Εσόδων

Ηγετική
Θέση
στην Αγορά

Ψηφιοποίηση, Απλοποίηση & Βελτιστοποίηση Κόστους
Κουλτούρα Ανάπτυξης

Πελάτες

Εργαζόµενοι

Κοινωνία

Κλιµατική
Αλλαγή και
Περιβάλλον

Χρηµατοοικονοµικό Κεφάλαιο
Πληρωµή µερίσµατος στους
µετόχους, καταβληθέντες φόροι,
EBITDA
Ανθρώπινο Κεφάλαιο
Υψηλά επίπεδα δεξιοτήτων,
συµµετοχής/δέσµευσης
και ικανοποίησης εργαζοµένων

Πνευµατικό Κεφάλαιο
Ανάπτυξη και προσφορά
νέων και καινοτόµων προϊόντων
και υπηρεσιών

2.500.000
ενεργοί χρήστες των εφαρµογών
του Οµίλου ΟΤΕ µηνιαίως*

2. Συµπεριφέροµαι µε σεβασµό και ακεραιότητα
3. Είµαι µέλος της οµάδας. Στηρίζω τις αποφάσεις της
4. Εξαιρετικό περιβάλλον για να εργαστώ & να αναπτυχθώ
5. Είµαι µέλος του Οµίλου ΟΤΕ. Μπορείς να βασιστείς σ’ εµένα

Κοινωνικό Κεφάλαιο
Ενίσχυση ευπαθών οµάδων,
βελτίωση κοινωνικής προσφοράς
και εµπειρίας πελάτη

∆ηµιουργία Αξίας

563,7 εκατ. €
µισθοί και παροχές εργαζοµένων

3.798,7 εκατ. €
συνολικά κέρδη

1. Προτεραιότητά µου ο ενθουσιασµός του πελάτη.

Κάνω τα πράγµατα απλά στην καθηµερινότητά µου

171,1 εκατ. €
καταβληθέντα
µερίσµατα

Παραγωγικό Κεφάλαιο
Προσφορά υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας σταθερής και κινητής
τηλεφωνίας, ευρυζωνικών
και υπηρεσιών συνδροµητικής
τηλεόρασης

Φυσικό Κεφάλαιο
Περιορισµός εκποµπών ΑΦΘ,
βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας, ορθολογική
διαχείρηση απορριµάτων

Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα

178,4 εκατ. €
φόρος
εισοδήµατος

351.938 t CO2eq
άµεσες και έµµεσες
εκποµπές ΑΦΘ από
την κατανάλωση
ενέργειας*

201
κοινωνικές
πρωτοβουλίες*

17,1 t
τηλεφωνικές συσκευές και
εξαρτήµατα που
ανακυκλώθηκαν*

1.4 εκατ.
επωφελούµενοι από
τα προγράµµατα
του Οµίλου ΟΤΕ*

Εκροές

* Τα ποσά αφορούν τις εταιρείες OTE, COSMOTE, GERMANOS, OTE Globe, OTEAcademy, COSMOTE e-value, Telekom Romania Communications και Telekom Romania Mobile Communications.

Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018
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Σχετικά µε τον ΑπολογισµόΌµιλος ΟΤΕ
Εργαζόµενοι
Όµιλος ΟΤΕ
Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα
Απολογισµό
Επιχειρηµατικότητα
Ψηφιακός Μετασχηµατισµός

Εργαζόµενοι

Ο Όµιλος ΟΤΕ φιλοδοξεί να είναι ο κορυφαίος
πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών στις χώρες που
δραστηριοποιείται και ταυτόχρονα να γίνει
πρότυπο εταιρίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο
αναφορικά µε τη µετάβαση στη νέα ψηφιακή
εποχή.

Απλοποίηση και βελτίωση των εσωτερικών
διαδικασιών, του τρόπου λειτουργίας τους, ανάπτυξη
των ψηφιακών δεξιοτήτων και ενθάρρυνση της
δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας:

Για το σκοπό αυτό µέσω του προγράµµατος
Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, επενδύει στην
βελτίωση της ψηφιακής εµπειρίας Πελατών,
Εργαζοµένων και Προµηθευτών - Συνεργατών, ώστε
να έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν εργασίες µε
απλούστερο, ταχύτερο και αποδοτικότερο τρόπο,
αξιοποιώντας τις νέες ψηφιακές δυνατότητες.

Πελάτες
Η ψηφιακή εµπειρία των πελατών στο επίκεντρο:
• «Όλα όσα κάνουµε εµείς για τους πελάτες µας θα
πρέπει να µπορούν να τα κάνουν και µόνοι τους
µέσω των ψηφιακών σηµείων επαφής µας»
• Κάθε πελάτης µέσω Mobile app και Digital ID
µπορεί να έχει πρόσβαση και να διαχειρίζεται όλους
τους λογαριασµούς και τις υπηρεσίες που παρέχονται
από τον Όµιλο ΟΤΕ
• Παροχή µιας µοναδικής εµπειρίας µέσω της χρήσης
ψηφιακών και φυσικών σηµείων επαφής
(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
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• Ψηφιακά εργαλεία προσβάσιµα από οποιαδήποτε
συσκευή οπουδήποτε, για να διευκολύνουν την
εργασία και τη συνεργασία online
• Aπλοποίηση, ενοποίηση και αυτοµατοποίηση
διαδικασιών και λειτουργιών
• ∆ηµιουργία ενοποιηµένων ροών εργασίας χωρίς
«ψηφιακά κενά» για τη µείωση του χαρτιού και της
γραφειοκρατίας στην εργασία
• Ψηφιακές δεξιότητες και κουλτούρα, νοοτροπία
προόδου και καινοτοµίας

Συνεργάτες/Προµηθευτές
Απλοποίηση συναλλαγών µε συνεργάτες και
προµηθευτές για εξοικονόµηση χρόνου και κόστους:
• Απλοποίηση των διαδικασιών και µείωση του
χρόνου συναλλαγής
• Ανταλλαγή εγγράφων και παραστατικών σε
ψηφιακή µορφή για εξοικονόµηση χρόνου και
κόστους
• Ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας και συναλλαγών
σε ψηφιακή µορφή για υφιστάµενους και
µελλοντικούς συνεργάτες

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Ελλάδα: Σηµαντικά Στοιχεία 2018

Ρουµανία: Σηµαντικά Στοιχεία 2018

• H λειτουργικότητα του COSMOTE One App και
του What’s Up App για αγορές και εξυπηρέτηση εµπλουτίστηκαν και επεκτάθηκαν σε όλες
τις υπηρεσίες Σταθερής, Κινητής, FMC και
συνδροµητικής τηλεόρασης
• >2.300.000 ενεργοί χρήστες των mobile app
του Οµίλου µηνιαίως, ~65% των χρηστών
smartphone (1.500.000 ενεργοί χρήστες το
2017).
• Εισαγωγή νέου ηλεκτρονικού λογαριασµού
e-bill σε όλα τα ψηφιακά µέσα, µε διαδραστικές ιδιότητες και µορφή φιλική προς το χρήστη.
• ~1.800.000 πελάτες έλαβαν τους λογαριασµούς τους ηλεκτρονικά (από 1.500.000
πελάτες το 2017), επιτυγχάνοντας εξοικονόµηση 39 εκατοµµυρίων εκτυπωµένων σελίδων
και µείωση ταχυδροµικών δαπανών.
• >12% των ηλεκτρονικών πληρωµών για τις
υπηρεσίες σταθερής, κινητής και συνδροµητικής τηλεόρασης του Οµίλου πραγµατοποιήθηκαν µέσω των ψηφιακών σηµείων επαφής
του Οµίλου.
• Εξοικονόµηση 14 εκατ. εκτυπωµένων
σελίδων λόγω ηλεκτρονικών παραγγελιών
στα καταστήµατα.
• ~ 5.000 εργαζόµενοι, σε διάρκεια 2 µηνών,
εγκατέστησαν την εφαρµογή mynet.go για
κινητά τηλέφωνα, ενώ περισσότεροι από 900
εργαζόµενοι τη χρησιµοποιούν σε καθηµερινή
βάση. Η εφαρµογή επιτρέπει την πρόσβαση σε
µια ποικιλία εταιρικών συστηµάτων µέσω ενός
απλού mobile interface. Οι εργαζόµενοι
µπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες
και να ολοκληρώνουν εργασίες «εν κινήσει»,
απλά και γρήγορα µέσω του κινητού τους
τηλεφώνου.
• >60% των network alarms αντιµετωπίστηκαν µέσω ενός αυτόνοµου συστήµατος
λειτουργιών δικτύου - ψηφιοποίησης και
αυτοµατοποίησης των λειτουργιών δικτύου
µέσω A.I. και προληπτικής συντήρησης.

• 100% αύξηση στους χρήστες της Telekom
Mobile, µε >200.000 χρήστες ανά
ηµερολογιακό µήνα
• 15% των χρηστών smartphone,
διαχειρίζονται τους λογαριασµούς τους
µέσω των Telekom Mobile apps
• 3 στις 60 πωλήσεις πραγµατοποιούνται
µέσω ηλεκτρονικών παραγγελιών και
e-channel
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1.3 Επιδόσεις και Στόχοι

παρέµειναν σχετικά σταθερά σε σύγκριση µε πέρυσι.

Η διάφάνεια στην πληροφόρηση αναφορικά µε
τις επιδόσεις του Οµίλου, του επιτρέπουν να
επικοινωνεί επιτυχίες και µελλοντικές προσδοκίες
στους επενδυτές και να προωθεί στρατηγικές
αποφάσεις σχετικά µε την επέκταση και την
αποτελεσµατική διαχείριση της επιχείρησης.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Οµίλου, πριν από
αποσβέσεις, αποµειώσεις, κόστη σχετιζόµενα µε
προγράµµατα εθελούσιας αποχώρησης, έξοδα
αναδιοργάνωσης και µη επαναλαµβανόµενες νοµικές
υποθέσεις, διαµορφώθηκαν σε 2.564,9 εκατ. € το
2018, σηµειώνοντας µικρή αύξηση 0,5% σε σύγκριση
µε το 2017.

Είναι σηµαντικό γιατί…

Το 2018, το προσαρµοσµένο EBITDA Οµίλου
αυξήθηκε κατά 1,7% και ανήλθε σε 1.316,8 εκατ. €.

Οι οικονοµικές επιδόσεις των εταιρειών
αποτελούν κύριο µέληµα της ∆ιοίκησης και των
µετόχων. Ο Όµιλος παρουσιάζει στοιχεία για την
οικονοµική αξία που παράγεται από τη
λειτουργία των εταιρειών του, αλλά και την αξία
που διανέµεται, ώστε να γίνει αντιληπτή η άµεση
αξία που προστίθεται στις τοπικές κοινωνίες και
τα ενδιαφερόµενα µέρη.

Στην Ελλάδα το προσαρµοσµένο EBITDA αυξήθηκε
κατά 4% αγγίζοντας τα 1.180,5 εκατ. €. Το περιθώριο
προσαρµοσµένου EBITDA ανήλθε σε 40,9% αυξηµένο
κατά 100 µονάδες βάσης σε σχέση µε το 2017. Στη
Ρουµανία το προσαρµοσµένο EBITDA ανήλθε σε
136,3 εκατ. € µειωµένο κατά 14,9%.

Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηµατοοικονοµικών και
επενδυτικών δραστηριοτήτων του Οµίλου ανήλθαν σε
495,2 εκατ. € σε σύγκριση µε 396,7 εκατ. € το 2017.
Η αύξηση αντανακλά κυρίως την βελτιωµένη
απόδοση στο προσαρµοσµένο EBITDA καθώς και την
απότοµη µείωση των αποσβέσεων.

Στις 18 Ιανουαρίου 2018, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
ενέκρινε τη νέα Πολιτική Αµοιβών προς τους
Μετόχους. Η Πολιτική ορίζει ότι: Με την προϋπόθεση
ότι το εξωτερικό και το µακροοικονοµικό περιβάλλον
θα παραµείνουν σταθερά, η Εταιρεία προτίθεται
µεσοπρόθεσµα να καταβάλει στους µετόχους της,
µέσω ενός συνδυασµού καταβολής µερισµάτων και
Προγραµµάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών µε
σκοπό την ακύρωσή τους, τις ελεύθερες ταµειακές
ροές που παράγονται κάθε χρόνο, έχοντας
ενσωµατώσει τις εξαγορές φάσµατος, και τις µη

επαναλαµβανόµενες δαπάνες. Για το 2018, αλλά και
µεσοπρόθεσµα, ο στόχος για τον επιµερισµό µεταξύ
µερισµάτων και επαναγοράς ιδίων µετοχών βρίσκεται
περίπου στο 65% και 35% αντίστοιχα. Η Έκτακτη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15ης
Φεβρουαρίου 2018, ενέκρινε την επαναγορά ιδίων
µετοχών µέχρι ποσοστού 10% του συνολικού
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
για χρονικό διάστηµα 24 µηνών από τη 15η
Φεβρουαρίου 2018. To 2018, 8.890.960 ίδιες
µετοχές αποκτήθηκαν µε σκοπό την ακύρωση τους
στο πλαίσιο του εγκεκριµένου από τη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της
15-02-2018) Προγράµµατος Επαναγοράς Ιδίων
Μετοχών. Επιπροσθέτως, 1.320.110 ίδιες µετοχές
είχαν ήδη αποκτηθεί πριν την έναρξη του
προαναφερόµενου Προγράµµατος Επαναγοράς Ιδίων
Μετοχών.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έγινε
στις 19 ∆εκεµβρίου 2018, ενέκρινε την ακύρωση των
συνολικά 10.211.070 ιδίων µετοχών.
Στις 5 Φεβρουαρίου 2019, οι µετοχές ακυρώθηκαν
και διαγράφηκαν από το Χρηµατιστήριο Αθηνών στις
19 Φεβρουαρίου 2019.

Χρηµατοοικονοµική Επίδοση Οµίλου ΟΤΕ (σε εκατ. €)

Οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ανήλθαν σε
86,1 εκατ. € µειωµένα κατά 38,1%, κυρίως λόγω της
µείωσης του δανεισµού και των καλύτερων επιτοκίων.
O φόρος εισοδήµατος του Οµίλου διαµορφώθηκε σε
165,8 εκατ. € το 2018, αυξηµένος κατά 12,3% σε
σύγκριση µε το 2017, αντανακλώντας κυρίως την
επίδραση από τον µειωµένο συντελεστή φορολογίας
στην Ελλάδα στις αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις του Οµίλου.

34,1%

2018
Κύκλος Εργασιών (εκατ. €)

Προσαρµοσµένη κερδοφορία EBITDA* (εκατ. €)

1.295,1

Τα κέρδη χρήσης του Οµίλου από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες (κατανεµόµενα στους µετόχους της
Εταιρείας) ανήλθαν σε 256,5 εκατ. € το 2018, σε
σχέση µε 169,3 εκατ. € το 2017.

34,7%

3.796,9

Σε επίπεδο χώρας, τα έσοδα της Ελλάδας αυξήθηκαν
κατά 1,5% σε 2.887,6 εκατ. € ως αποτέλεσµα της
ισχυρής απόδοσης στις ευρυζωνικές υπηρεσίες
σταθερής οι οποίες επωφελήθηκαν από την
σηµαντική αποδοχή υπηρεσιών οπτικής ίνας, καθώς
και υπηρεσιών κινητής. Τα έσοδα από υπηρεσίες
κινητής στην Ελλάδα µειώθηκαν κατά 1,6% το
2018, ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Α
15. Εξαιρουµένης της επίδρασης αυτού του
προτύπου, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής
σηµείωσαν αύξηση 1,3%. Η αύξηση των εσόδων
από υπηρεσίες κινητής για δεύτερο συνεχόµενο έτος
οφείλεται στην αύξηση των δεδοµένων καθώς και
των εσόδων περιαγωγής. Τα έσοδα από υπηρεσίες
χονδρικής επίσης αυξήθηκαν στην Ελλάδα κυρίως
λόγω της υψηλότερης διεθνούς κίνησης. Στη
Ρουµανία, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 933.2
εκατ. € το 2018, µειωµένα κατά 4% σε σύγκριση µε
το 2017, αντανακλώντας τη συνεχιζόµενη πίεση από
τις υπηρεσίες λιανικής στη σταθερή τηλεφωνία. Τα
έσοδα της κινητής τηλεφωνίας στη Ρουµανία

Ο προσαρµοσµένος καθαρός δανεισµός του Οµίλου
(συµπεριλαµβανοµένων και των λοιπών
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων)
διαµορφώθηκε σε 738,8 εκατ. € στις 31 ∆εκεµβρίου
2018, σχεδόν αµετάβλητος σε σχέση µε τις 31
∆εκεµβρίου του 2017, και αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το
ετήσιο προσαρµοσµένο ΕΒΙTDA του Οµίλου.

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Κοινωνία
Κοινωνία

1.316,8

Ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων του Οµίλου
ΟΤΕ την 31η ∆εκεµβρίου 2018 ήταν 19.343. Το
2018, τα ενοποιηµένα έσοδα του Οµίλου ανήλθαν σε
3.798,7 εκατ. €, ενώ η χρηµατιστηριακή του αξία
ανερχόταν σε 4.7 δισ. € στο τέλος του 2018.

Τα ενοποιηµένα έξοδα για αποσβέσεις και
αποµειώσεις ανήλθαν σε 755,7 εκατ. € µειωµένα
κατά 10% ή κατά 84,2 εκατ. €, αντανακλώντας
σηµαντικές αποµειώσεις το 2017 στις διεθνείς
δραστηριότητες του Οµίλου.

Το 2018, οι προσαρµοσµένες ελεύθερες ταµειακές
ροές, ανήλθαν σε 344,7 εκατ. € αυξηµένες κατά
273,9% σε σύγκριση µε το 2017, αντικατοπτρίζοντας
κυρίως την αυξηµένη κερδοφορία, τους
χαµηλότερους τόκους και φόρους που καταβλήθηκαν
καθώς επίσης και τις χαµηλότερες επενδύσεις σε
πάγια περιουσιακά στοιχεία.

3.798,7

Οικονοµικές επιδόσεις 2018

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

*Εξαιρουµένων των επιπτώσεων
των δαπανών προγραµµάτων
εθελουσίας εξόδου, εξόδων
αναδιάρθρωσης και µη
επαναλαµβανόµενων διαφορών

2017
Ετήσια µεταβολή στον κύκλο εργασιών (%)
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Υπεύθυνη
Σχετικά µε τον
Σχετικά µε τον ΑπολογισµόΌµιλος ΟΤΕ
Εργαζόµενοι
Όµιλος ΟΤΕ
Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα
Επιχειρηµατικότητα
Απολογισµό
Μετά την ολοκλήρωση των νοµίµων διατυπώσεων
δηµοσιότητας στις 5 Φεβρουαρίου 2019 και κατόπιν
ενηµέρωσης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, οι µετοχές ακυρώθηκαν και
διαγράφηκαν από το Χρηµατιστήριο Αθηνών στις 19
Φεβρουαρίου 2019, ηµεροµηνία από την οποία
έπαψε η διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
των ως άνω 10.211.070 µετοχών.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΤΕ θα προτείνει στην
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 12
Ιουνίου 2019, τη διανοµή µερίσµατος ύψους 0,46 €
ανά µετοχή, έναντι 0,35 € ανά µετοχή που
διανεµήθηκε πέρυσι. Η σχετική πληρωµή µερίσµατος
των 220,8 εκατ. €, ευθυγραµµίζεται µε την Πολιτική
Αµοιβών των Μετόχων του ΟΤΕ.

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Κατανοµή Εσόδων 2018

Άµεση οικονοµική αξία 2018 (σε εκατ. €) που…
Όµιλος OTE

9% Άλλοι

10%
Κινητή
Ρουµανία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Κοινωνία
Κοινωνία

39%
Σταθερή
Ελλάδα

14%
Σταθερή
Ρουµανία

…δηµιουργείται

…διανέµεται

1.029 εκατ. €

συνολικός κύκλος εργασιών

3.798,7

1.582,6

λειτουργικό κόστος*

2.067,1

697,8

αποδοχές και παροχές προσωπικού

563,7

247,5
39%
Fixed Greece

πληρωµές στους παρόχους κεφαλαίου

171,1

171,1

καταβληθέντες φόροι

178,4

85,1

4,0

1,8

814,4

379,3

κοινωνική συνεισφορά

28% Κινητή Ελλάδα

…παρακρατείται

Φόροι και Ασφαλιστικές Εισφορές
Οµίλου ΟΤΕ 2018

OTE

* Εξαιρουµένων των αµοιβών και παροχών εργαζοµένων, και των Αποσβέσεων και Αποµειώσεων.

Κύρια Οικονοµικά Στοιχεία και Στοιχεία για την Αγορά το 20181

Κύκλος εργασιών
EBITDA
Επενδυτικό πρόγραµµα CAPEX
(συµπ. πληρωµών φάσµατος)

OTE

COSMOTE

Άλλες δραστηριότητες
στην Ελλάδα

Telekom Romania
Communications

Telekom Romania
Mobile Communications

1.582,6 εκατ. €
651,3 εκατ. €
345,8 εκατ. €

1.117,6 εκατ. €
410,8 εκατ. €
171,4 εκατ. €

855,3 εκατ. €
73,8 εκατ. €
26,1 εκατ. €

579,5 εκατ. €
87,0 εκατ. €
46,4 εκατ. €

473,0 εκατ. €
27,9 εκατ. €
46,4 εκατ. €

2.650.995

Συνδροµητές

σταθερή τηλεφωνία

7.905.021

κινητή τηλεφωνία

1.896.336

2.141.526

φωνητικές κλήσεις3

1.143.303

ευρυζωνικών συνδέσεων, από τις
οποίες 531,334 συνδέσεις µε
οπτικές ίνες, ﬁber service2

συνδροµητές ευρυζωνικών
συνδέσεων3

541.907

συνδροµητές τηλεόρασης

συνδροµητές COSMOTE TV

4.630.606

κινητή τηλεφωνία

1.443.032

 Κύρια οικονοµικά στοιχεία και στοιχεία για την αγορά παρουσιάζονται για τις σηµαντικότερες εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ.
 Περιλαµβάνει VDSL, Vectoring & Super Vectoring
 Περιλαµβάνει σύγκλιση Σταθερής / Κινητής

Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018
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Οικονοµική Επίδραση
Επίδραση στο ΑΕΠ
Η µεγάλη κεφαλαιοποίηση του Οµίλου και το ευρύ
φάσµα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έχουν µεγάλη
επίδραση στην ελληνική οικονοµία.
Η ετήσια συνεισφορά του Οµίλου ΟΤΕ στο ΑΕΠ της
Ελλάδας είναι 5.7 δις €., δηλαδή 3.2% του ΑΕΠ.
Συγκεκριµένα, η συνολική επίδραση από τη λειτουργία
του Οµίλου ανέρχεται σε 4.8 δις. € περίπου. Ο Όµιλος
ΟΤΕ βρίσκεται στην πρώτη γραµµή του τοµέα των
τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, ιδιαίτερα όσον αφορά
τις επενδύσεις και την κατασκευή τηλεπικοινωνιακών
υποδοµών.

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Επίδραση στην Απασχόληση

Για κάθε 1 € που προέρχεται από την
επιχειρησιακή δραστηριότητα του Οµίλου ΟΤΕ
στην Ελλάδα, προστίθενται 2,7 € στο ΑΕΠ της
χώρας.

Προβλέπεται ότι για την περίοδο 2018-2021, η
δραστηριότητα του Οµίλου θα ενισχύσει το ΑΕΠ της
χώρας 1.05 δις. € ετησίως κατά µέσο όρο.

Επιδράσεις στην Απασχόληση

Είδος Επιδράσεων

Είδος Επιδράσεων

Άµεση

1.8

Έµµεση

0.9

Επαγώµενες

2.2

Επίδραση από Επενδύσεις

0.9

Συνολική Επίδραση
(σε δισεκατοµύρια Ευρώ)

1

2

17.7

Επαγώµενες

44.2

Συνολική Επίδραση

75

0

3

4

5

6

Άµεσες

∆ηµιουργούνται από τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του Οµίλου.

Έµµεσες

∆ηµιουργούνται από τις συναλλαγές σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα του Οµίλου.

Επαγόµενες

∆ηµιουργούνται από την κατανάλωση των µισθών των εργαζοµένων του Οµίλου ΟΤΕ για
την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών όπως η ψυχαγωγία, η υγειονοµική περίθαλψη κλπ.

Επιδράσεις
επενδύσεων

∆ηµιουργούνται από τις επενδύσεις του Οµίλου σε τηλεπικοινωνιακές υποδοµές.

Συνολικές
επιδράσεις

∆ηµιουργούνται από τις δραστηριότητες του Οµίλου και τις επενδύσεις του
στην Ελλάδα.

Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018
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Έµµεση

5.7

0

Η µεγαλύτερη συνολική επίδραση της δραστηριότητας
του Οµίλου σε άλλους τοµείς της οικονοµίας
καταγράφεται για τον ξενοδοχειακό τοµέα, τους τοµείς
της εστίασης και του εµπορίου, την γεωργία και τον
τοµέα παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών.

Το 2016, η συνολική επίδραση του Οµίλου στην
απασχόληση στην Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένων
των έµµεσων και επαγόµενων επιδράσεων,
αντιστοιχούσε σε 75.000 θέσεις εργασίας, που µε τη
σειρά τους αντιπροσώπευαν το 1.9% της
απασχόλησης στην Ελλάδα.

Επιδράσεις στο ΑΕΠ

Άµεση

Για κάθε εργαζόµενο που απασχολείται στον
Όµιλο ΟΤΕ στην Ελλάδα, δηµιουργούνται 5,8
πρόσθετες θέσεις εργασίας.

Ο Όµιλος ΟΤΕ είναι υπερήφανος γιατί δηµιουργεί
ευκαιρίες απασχόλησης και ενισχύει την οικονοµική
ευηµερία των τοπικών κοινοτήτων στην Ελλάδα, µια
χώρα µε υψηλά ποσοστά ανεργίας, στην οποία
εδρεύει και ασκεί την πλειοψηφία των
επιχειρηµατικών του δραστηριοτήτων.

Κατά την περίοδο 2012-2016, οι επενδύσεις του
Οµίλου ΟΤΕ ανήλθαν κατά µέσο όρο σε 417 εκατ. €
ετησίως. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της
παραγωγικότητας άλλων τοµέων της οικονοµίας που
συνδέονται µε τις επενδύσεις του Οµίλου ΟΤΕ σε
τηλεπικοινωνιακές υποδοµές. Συνολικά, η οικονοµική
επίδραση του Οµίλου που οφείλεται στην αύξηση της
παραγωγικότητας ανήλθε σε 0.9 δις. € ετησίως.

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Κοινωνία
Κοινωνία

10

20
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80

Άµεσες

Συνολικός αριθµός εργαζοµένων του Οµίλου στην Ελλάδα.

Έµµεσες

Συνολικός αριθµός νέων θέσεων εργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα του Οµίλου.

Επαγόµενες

Νέες θέσεις εργασίας λόγω της κατανάλωσης των µισθών των εργαζοµένων του Οµίλου ΟΤΕ
για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών όπως η ψυχαγωγία, η υγειονοµική περίθαλψη κλπ.

Συνολικές
επιδράσεις

Νέες θέσεις εργασίας λόγω των δραστηριοτήτων, των δαπανών και των επενδύσεων του
Οµίλου στην Ελλάδα.

Πηγή: Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών, 2018. Η συνεισφορά του Οµίλου ΟΤΕ
στην ελληνική οικονοµία. Η οικονοµική ανάλυση βασίστηκε σε στοιχεία του 2016.
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Συµβολή στους Στόχους Βιώσιµης
Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών:
Σηµαντικά Στοιχεία 2018
Ο Όµιλος ΟΤΕ συµµετέχει στο Οικουµενικό
Σύµφωνο, πρωτοβουλία των Ηνωµένων
Εθνών για θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης.
Αξιολογήθηκε η επίπτωσή του Οµίλου
στους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης, σε όλη
την αλυσίδα αξίας του και εντοπίστηκαν οι 7
Στόχοι στους οποίους συνεισφέρει
περισσότερο.

• 10.689 ώρες ιατρικών ελέγχων
• 4,39 ώρες εκπαίδευσης, ανά
εργαζόµενο, σε θέµατα Υγείας και
Ασφάλειας
• 1.921 ώρες συµβουλευτικών
υπηρεσιών σε εργαζόµενους του Οµίλου στην
Ελλάδα
• 1.300 εργαζόµενοι στην Ελλάδα συµµετείχαν στις
«Οµάδες Ευεξίας» των εταιρειών
• 39.100 παιδιά επισκέπτονται, σε ετήσια βάση, τα
Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών που
δηµιουργήθηκαν και εξοπλίστηκαν µε τη συµβολή
του Οµίλου ΟΤΕ το 2018

• 26.692 συµµετοχές εργαζοµένων
σε εκπαιδευτικά προγράµµατα
• 14,22 ώρες εκπαίδευσης ανά
εργαζόµενο
• € 565.000 διατέθηκαν σε
φοιτητές µέσω προγραµµάτων υποτροφιών
• 5.144 µαθητές συµµετείχαν σε δράσεις
εκπαιδευτικής ροµποτικής και STEM
• 208.446 επωφελούµενοι από δράσεις στήριξης
της εκπαίδευσης από τον Όµιλο ΟΤΕ

• 59% της ενεργειακής
κατανάλωσης (818.9 GWh)
καλύπτεται από Εγγυήσεις
Προέλευσης
• 16,9 GWh εξοικονόµηση ενέργειας
• Μείωση εκποµπών ΑΦΘ κατά 8,5 kt CO2 eq λόγω
εξοικονόµησης ενέργειας
• Εξοικονόµηση 2,2 εκατ. € λόγω µέτρων
εξοικονόµησης ενέργειας
• 12% µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης ανά όγκο
µεταφερόµενων δεδοµένων

• €2 δις. επενδυτικό πλάνο στην
Ελλάδα, έως το 2022, για
υποδοµές και δίκτυα νέας
τεχνολογίας
• > 3 εκατ. νοικοκυριά και
επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση σε
πολύ υψηλές ταχύτητες Internet έως και 200Mbps
και προηγµένες ευρυζωνικές υπηρεσίες
• 98%/4G και 95%/4G+ πληθυσµιακή κάλυψη στην
Ελλάδα
• 1Ο δοκιµαστικό δίκτυο 5G στην Ελλάδα από την
COSMOTE, µε live ταχύτητες πάνω από 12Gbps
• € 800.000 ίδια επένδυση σε ερευνητικά
προγράµµατα

• 12% µείωση της κατανάλωσης
χαρτιού ανά εργαζόµενο
• 7.993 tn παραγόµενων
αποβλήτων
• 70 % των παραγόµενων
αποβλήτων, ανακυκλώνεται, επαναχρησιµοποιείται
ή αποτεφρώνεται
• 170.000 συσκευές προς απόσυρση
ανασκευάστηκαν (Ελλάδα)

• 6% µείωση των συνολικών
εκποµπών ΑΦΘ
(368.061 t CO2 eq)
• 1.469 kt CO2 eq έµµεσες
εκποµπές ΑΦΘ (Scope 3)
• 5% βελτίωση της έντασης εκποµπών Οµίλου ΟΤΕ
(93 t CO2 eq/εκατ. €)
• 19% βελτίωσης της έντασης εκποµπών
µεταφοράς δεδοµένων (58 kg CO2 eq/TB)

Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

• 1.839 έλεγχοι ακεραιότητας
προµηθευτών, συµβούλων και
συνεργατών
• 91% και 78% των
τιµολογηµένων προµηθειών
των εταιρειών του Οµίλου ΟΤΕ
προήλθαν απο εταιρείες
εγγεγραµµένες στην Ελλάδα και
τη Ρουµανία αντίστοιχα
• 31% των εργαζοµένων σε θέσεις ευθύνης είναι
γυναίκες
• 100% των εργαζοµένων στις 4 µεγαλύτερες
εταιρείες τηλεπικοινωνιών του Οµίλου OTE,
καλύπτονται από τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας
• >2.500 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες
εκπαιδεύτηκαν µέσω του #GrowYouBusiness Digital Training
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Στόχοι 2019

Στόχοι 2018
Οι εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ επιδιώκουν να
βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους, να υλοποιήσουν προγράµµατα και δράσεις για να επιτύχουν
τους στόχους τους, να καταγράψουν την πρόοδό
τους και να κοινοποιήσουν την απόδοσή τους.
Οι στρατηγικοί στόχοι εγκρίνονται από την ανώτατη
διοίκηση και στη συνέχεια κατανέµονται σε όλο τον
Όµιλο, µε τη µορφή εξειδικευµένων στόχων για κάθε
οργανωτική µονάδα και δραστηριότητα.
Στον Απολογισµό Βιώσιµης Ανάπτυξης 2017,
παρουσιάστηκαν 29 ετήσιοι στόχοι για τις εταιρείες
του Οµίλου ΟΤΕ. Οι στόχοι ήταν ποιοτικοί και
ποσοτικοί, κάλυπταν διάφορες λειτουργίες και
εφαρµόστηκαν από τις αρµόδιες µονάδες. Από
αυτούς τους στόχους, το 93% έχει πλήρως ή
µερικώς επιτευχθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη, αντανακλώντας τις συνεχιζόµενες προσπάθειες βελτίωσης
των επιδόσεων του Οµίλου ως προς τη Βιώσιµη
Ανάπτυξη.
Οι επιδόσεις των εταιρειών ανά στόχο παρουσιάζονται στο Παράρτηµα.

7%
Σε εξέλιξη

Κοινωνία
Κοινωνία

7% ∆εν επιτεύχθησαν

3%
Επιτεύχθησαν
πλήρως

83%
Επιτεύχθησαν µερικώς

Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

Όµιλος ΟΤΕ

Eργαζόµενοι

OTE-COSMOTE: Η διείσδυση του ηλεκτρονικού λογαριασµού στο 60% της πελατειακής
βάσης (2.34 εκ πελάτες)
OTE - COSMOTE: χρήση εφαρµογών για
κινητά απο το 75% των πελατών (χρήση
smartphone)
OTE - COSMOTE: Το 17% των ηλεκτρονικών
πληρωµών για τις υπηρεσίες του Οµίλου θα
πραγµατοποιηθεί µέσω των ψηφιακών
σηµείων επαφής του Οµίλου

Όµιλος OTE: ∆ιαµόρφωση ευέλικτων
οµάδων και ισχυρών δοµών στο περιβάλλον
εργασίας.
Όµιλος OTE: Κατάλληλη προετοιµασία των
εργαζοµένων προκειµένου να ανταποκριθούν
στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής,
επενδύοντας στην αναβάθµιση των δεξιοτήτων τους και στην επανακατάρτιή τους.
Όµιλος OTE: Ανάπτυξη µιας κουλτούρας
συνεχούς προόδου

Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα

Πελάτες

Όµιλος OTE: Περαιτέρω ανάπτυξη των
δεικτών Ανάληψης Κινδύνου (Risk Appetite)
και των βασικών δεικτών εκτίµησης κινδύνου
(Key Risk)/ καθορισµού ορίων ανοχής
Όµιλος OTE: Επιτυχής εφαρµογή της ∆ιεθνούς
Εφαρµογής ∆ιαχείρισης Κινδύνων (IRMA)
OTE-COSMOTE-Germanos, Cosmote E
Value, OTE Globe, Telekom Romania,
Telekom Romania Mobile: ∆ιεξαγωγή
«Έρευνας Εταιρικής Κουλτούρας Κανονιστικής
Συµµόρφωσης» 2019 – ανάλυση αποτελεσµάτων και ευκαιριών
OTE-COSMOTE-Telekom Romania:
Προετοιµασία για «Εξωτερική αξιολόγηση» του
CMS (Κανονιστική Συµµόρφωση, Προµήθειες,
Ανθρώπινοι Πόροι, Πωλήσεις, Επικοινωνία).
Ανασκόπηση των ελέγχων για την επαλήθευση
της ορθής εφαρµογής.
Όµιλος OTE: Εκπαιδεύσεις σε θέµατα
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (e-learning και δια
ζώσης) και εργαστήρια για την ενίσχυση της
συµµετοχής και της κατανόησης σε θέµατα
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
Όµιλος ΟΤΕ: Ενίσχυση της αντιµετώπισης
περιστατικών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
µε την υλοποίηση πλατφόρµας Συντονισµού
και Αυτοµατοποίησης Ασφάλειας.
Όµιλος ΟΤΕ: Εισαγωγή νέων αρχών µηδενικής παραβίασης εµπιστοσύνης για ευέλικτη και
ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο.
Όµιλος ΟΤΕ: E learning για θέµατα Data
Privacy

OTE - COSMOTE: Ενδυνάµωση της
εξυπηρέτησης µέσω της τεχνητής νοηµοσύνης.
Αύξηση του αριθµού των επιλογών
αυτοεξυπηρέτησης και βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας των συναλλαγών (% των
συναλλαγών που πραγµατοποιούνται χωρίς
ανθρώπινη παρέµβαση) µέσω προηγµένων
διαλόγων µε τη χρήση τεχνητής νοηµοσύνης
και της κατανόησης της φυσικής γλώσσας
(NLU).
OTE - COSMOTE: Ψηφιοποίηση, εξατοµίκευση
και απλοποίηση των διαδικασιών και των
αλληλεπιδράσεων µε τους πελάτες σε όλους
τους τοµείς εξυπηρέτησης πελατών, ενώ
οικοδοµείται µια κοινή ψηφιακή κουλτούρα
OTE - COSMOTE: Υποστήριξη πρωτοβουλιών
εξέλιξης και ανάπτυξης αξίας, µέσω της
προσέγγισης οικιακής / FMC (σταθερής /
κινητής σύγκλισης), VSE (πολύ µικρών
επιχειρήσεων)

Κοινωνία
OTE - COSMOTE: 12.000 συµµετοχές
φοιτητών στις πρωτοβουλίες STEM και
Εκπαιδευτικής Ροµποτικής και κατάρτιση των
εκπαιδευτικών προγραµµάτων για > 3.000
εκπαιδευτικούς, για τα επόµενα 2 χρόνια
(2019-2020).
OTE - COSMOTE: Ενίσχυση της συµµετοχής
επαγγελµατιών και επιχειρηµατιών σε

προγράµµατα ανάπτυξης µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και επιχειρηµατικών
δεξιοτήτων για > 1.000 άτοµα.
Όµιλος ΟΤΕ: 1 εκατοµµύριο κοινωνικοί
δικαιούχοι ετησίως (2019-2020)
Όµιλος ΟΤΕ: 15.000 επισκέπτες στο Μουσείο
Τηλεπικοινωνιών του Οµίλου OTE ετησίως
(2019-2020)

Κλιµατική Αλλαγή και Περιβάλλον
Όµιλος ΟΤΕ: Συµβολή στην επίτευξη των
στόχων µείωσης των εκποµπών Αερίων
Φαινοµένου του Θερµοκηπίου που έχουν
τεθεί σε επίπεδο Οµίλου DT (20% µείωση
σε σχέση µε το 2008), µε τον σχεδιασµό και
την υλοποίηση δράσεων εξοικονόµησης
ενέργειας και περιορισµού των εκποµπών
CΟ2.
ΟΤΕ-COSMOTE: Μείωση των εκποµπών
CO2 (scope 1 και scope 2) κατά 20%, σε
σχέση µε τις εκποµπές του 2008
Όµιλος ΟΤΕ: Σταθεροποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρισµού στο τηλεπικοινωνιακό
δίκτυο στα επίπεδα του 2018.
ΟΤΕ-COSMOTE: Βελτίωση της ενεργειακής
επίδοσης στόλου οχηµάτων κατά 5%
Όµιλος ΟΤΕ: Ανακύκλωση του 100% των
επικίνδυνων και τεχνικών απορριµµάτων
που αποσύρονται
ΟΤΕ-COSMOTE: Περιορισµός της κατανάλωσης πλαστικού:
- Μειώνοντας τη χρήση πλαστικών
µπουκαλιών κατά 50% σε σχέση µε το
2018
- Μηδενίζοντας την κατανάλωση
πλαστικών
ποτηριών µιας χρήσης (σε γραφεία και
εστιατόρια)
- Καταργώντας τη χρήση πλαστικής
σακούλας στο δίκτυο καταστηµάτων του
Οµίλου έως το τέλος του 2019
COSMOTE: Εγκατάσταση 3 πρόσθετων
σταθµών µέτρησης ηλεκτροµαγνητικού
πεδίου
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1.4 ∆είκτες Κοινωνικά Υπεύθυνων
Επενδύσεων
Ο Όµιλος ΟΤΕ ανταποκρίνεται στις ερωτήσεις και τις
εκτιµήσεις των αναλυτών σχετικά µε βιώσιµη ανάπτυξη
/ ESG / κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις (SRI).

Ο ΟΤΕ, από το 2008, πληροί όλες τις προδιαγραφές και
παραµένει στους διεθνείς χρηµατιστηριακούς δείκτες
FTSE4Good. Ο ΟΤΕ συγκαταλέγεται στις 9 ελληνικές
εταιρείες που περιλαµβάνονται στον δείκτη FTSE4Good
Emerging.

Το 2018, ο ΟΤΕ αξιολογήθηκε εκ νέου µε Β- οπότε η
εταιρεία διατήρησε την κατάταξή της ως «Prime»,
τίτλος που αποδίδεται από την οekom research στις
εταιρείες- ηγέτες κάθε κλάδου, αναγνωρίζοντας ότι
τα διαπραγµατεύσιµα οµόλογα και οι µετοχές του
ΟΤΕ πληρούν τις προϋποθέσεις για υπεύθυνες
επενδύσεις.

Ο OTE εξακολουθεί να είναι ενταγµένος στο Ethibel
EXCELLENCE Investment Register και από τον
Φεβρουάριο του 2018, επιλέχθηκε για ένταξη στο
Ethibel PIONEER register. Η επιλογή αυτή του
ETHIBEL δείχνει ότι η εταιρεία µπορεί να
χαρακτηριστεί ως ηγέτης στον τοµέα της, σε θέµατα
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Ο ΟΤΕ, από τον ∆εκέµβριο του 2018, κατατάσσεται
στην πρώτη θέση στον δείκτη «Vigeo Eiris Best
Emerging Markets Performers» (στην κατάταξη
περιλαµβάνονται 100 προηγµένες εταιρείες σε θέµατα
βιώσιµης ανάπτυξης). Ο ΟΤΕ πέτυχε την υψηλότερη
βαθµολογία και παρέµεινε η µοναδική ελληνική εταιρεία
που περιλαµβάνεται σε αυτόν τον δείκτη.

Το 2018, κατόπιν αξιολόγησής του από το MSCI ESG
Research, ο OTE διατήρησε την "Α" βαθµολογία του,
για θέµατα διακυβέρνησης, κοινωνίας και
περιβάλλοντος.

Από το 2010, ο ΟΤΕ συµµετέχει στην αξιολόγηση του
διεθνούς δείκτη CDP (Carbon Disclosure Project), για
θέµατα κλιµατικής αλλαγής και περιβαλλοντικής
διαχείρισης, αναρτώντας τις απαραίτητες
πληροφορίες στην πλατφόρµα του. Στην αξιολόγηση
του 2018, ο ΟΤΕ κατατάχθηκε εκ νέου στο επίπεδο
«Β» (Management), που είναι άνω του µέσου όρου
των εταιρειών του κλάδου.

Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018
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1.5 ∆ιακυβέρνηση
Ο ΟΤΕ συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας περί Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης και υιοθετεί συναφείς διεθνείς
πρακτικές και διεθνή πρότυπα.

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
H ΟΤΕ Α.Ε. (εφεξής «ΟΤΕ» ή η «Εταιρεία») να
σηµειωθεί ότι αποτελεί εταιρεία µεγάλης
κεφαλαιοποίησης που είναι εισηγµένη στα
Χρηµατιστήρια Αθηνών και Λονδίνου και ως εκ
τούτου συµµορφώνεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία
για την εταιρική διακυβέρνηση, ενσωµατώνοντας
κανονισµούς και πρακτικές συµµόρφωσης στην
λειτουργία της. Παράλληλα, µε στόχο τη διαφάνεια,
την αποτελεσµατική διοίκηση και τη βέλτιστη
λειτουργική απόδοση, ο ΟΤΕ ακολουθεί τις βέλτιστες
πρακτικές κανονιστικής συµµόρφωσης. Σε αυτό το
πλαίσιο, ο ΟΤΕ συµµορφώνεται µε τον Ελληνικό
Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΚΕ∆) για
εισηγµένες εταιρείες και σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, δηµοσιεύει τη δήλωση Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης ως ειδικό τµήµα της Ετήσιας Έκθεσης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων και δικαιολογεί τυχόν αποκλίσεις στη
λειτουργία του από τις αρχές του ΚΕ∆ (αρχή του
«Συµµορφωθείτε ή εξηγήστε»). Επιπλέον των
απαιτήσεων του νόµου, η ΟΤΕ Α.Ε. έχει υιοθετήσει
Σύστηµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης.
Οι σχετικές υποχρεώσεις και οι πρακτικές
ενσωµατώνονται στο Καταστατικό, τον Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας, τον Κώδικα
∆εοντολογίας Οµίλου ΟΤΕ και άλλους
εσωτερικούς Κανονισµούς και Πολιτικές ή βέλτιστες
πρακτικές που υιοθετούνται από τα αρµόδια όργανα
και εφαρµόζονται για την λειτουργία του ΟΤΕ.
Επιπλέον, ο ΟΤΕ έχει θεσπίσει τους απαραίτητους
µηχανισµούς για να επικαιροποιεί σε τακτική βάση
τους παραπάνω Κανονισµούς και τις Πολιτικές,
προκειµένου να διασφαλίζει τη συµµόρφωσή του µε
την ισχύουσα νοµοθεσία και τις διεθνείς βέλτιστες
πρακτικές.

Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

Οι βασικές αρχές του συστήµατος Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης του ΟΤΕ αφορούν κυρίως:
• Αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ των
ενδιαφερόµενων µερών και της ∆ιοίκησης της
Εταιρείας
• ∆ιαφάνεια και έλεγχος της ∆ιοίκησης
• ∆ιασφάλιση της λειτουργικής αποτελεσµατικότητας
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα
«Εταιρική ∆ιακυβέρνηση» του ΟΤΕ και στην Ετήσια
Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (η οποία
περιλαµβάνεται στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση).

∆ιοικητικό Συµβούλιο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ) του ΟΤΕ αποτελεί το
ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας, µε την
επιφύλαξη των αποκλειστικών εξουσιών της Γενικής
Συνέλευσης βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας. Στόχος
του είναι να διαφυλάσσει τα συµφέροντα της
εταιρείας και να διασφαλίζει τη λειτουργική της
αποτελεσµατικότητα.
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ είναι το
ανώτατο εταιρικό όργανο από άποψη ιεραρχίας και
εκλέγει τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
συµπεριλαµβανοµένων των Ανεξάρτητων - Μη
Εκτελεστικών µελών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
νοµοθεσίας.
Σηµειώνεται ότι οι Γενικές Συνελεύσεις των λοιπών
εταιρειών του Οµίλου του ΟΤΕ εκλέγουν τα µέλη των
∆ιοικητικών Συµβουλίων τους. Ωστόσο η
αναγκαιότητα ορισµού της ιδιότητας των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ως εκτελεστικών, µη
εκτελεστικών και ανεξάρτητων µη εκτελεστικών,
εφαρµόζεται µόνο στον ΟΤΕ λόγω του γεγονότος ότι
οι µετοχές του ΟΤΕ είναι εισηγµένες στο
χρηµατιστήριο. Αναφορικά µε την Εταιρική
Υπευθυνότητα του ΟΤΕ, ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος ζητά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
πληροφορίες και απόψεις σχετικά µε θέµατα
Εταιρικής Υπευθυνότητας κατά την ετήσια
αναθεώρηση των στρατηγικών στόχων.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΤΕ, στις 31
∆εκεµβρίου 2018, απαρτιζόταν από δέκα (10) µέλη,
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2 εκτελεστικά και 8 µη εκτελεστικά, εκ των οποίων 2
ανεξάρτητα. Από τα 10 µέλη του ∆Σ του ΟΤΕ, 8 ήταν
άνδρες και 2 γυναίκες.
Η τρέχουσα πολιτική αξιολόγησης και αµοιβής των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και οι
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης σχετικά µε την
αµοιβή των µη εκτελεστικών µελών και των
Επιτροπών, αναφέρονται στη ∆ήλωση Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης.

Επιτροπές
Η δραστηριότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΤΕ
υποστηρίζεται από:
• την Επιτροπή Ελέγχου, και την Επιτροπή Αµοιβών
και Ανθρώπινου ∆υναµικού
Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τρία (3) µη
εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που
στην πλειοψηφία τους είναι υποχρεωτικά
ανεξάρτητα (συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου
της Επιτροπής).
Η Επιτροπή Αµοιβών και Ανθρώπινου ∆υναµικού
αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) µέλη του ∆.Σ.,
δύο (2) από τα οποία είναι µη εκτελεστικά µέλη. Στις
31 ∆εκεµβρίου 2018 η Επιτροπή απαρτιζόταν από
τρία (3) µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι
ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ . Η Επιτροπή
Αµοιβών και Ανθρώπινου ∆υναµικού του ΟΤΕ είναι,
µεταξύ άλλων, υπεύθυνη για τον καθορισµό των
αρχών των πολιτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Εκτός από τα παραπάνω, η δραστηριότητα του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΤΕ υποστηρίζεται από
την Επιτροπή Κανονιστικής Συµµόρφωσης,
Επιχειρηµατικών Κινδύνων και Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης του Οµίλου ΟΤΕ, η κύρια αποστολή
της οποίας είναι η υποστήριξη, η αναθεώρηση και η
παρακολούθηση της εφαρµογής των Συστηµάτων
Κανονιστικής Συµµόρφωσης και ∆ιαχείρισης
Επιχειρηµατικών Κινδύνων (CMS και RMS), καθώς και
τα θέµατα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης σε επίπεδο
Οµίλου ΟΤΕ.

Σχετική ιστοσελίδα
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∆ιακυβέρνηση Βιώσιµης Ανάπτυξης
Η δοµή διακυβέρνησης, µέσω της οποίας
εντάσσονται τα θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης
στις βασικές επιχειρηµατικές διαδικασίες,
αποτυπώνεται στην Πολιτική Βιώσιµης Ανάπτυξης
του Οµίλου ΟΤΕ.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου
ΟΤΕ.
Οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου είναι
αρµόδιες για 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 ∆ικτύου
Στελεχών Βιώσιµης Ανάπτυξης 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
∆ιαχείρισης. Με στόχο τη συνεχή ενηµέρωσή
τους σχετικά µε τάσεις και εξελίξεις στα θέµατα
εταιρικής υπευθυνότητας, το 2018, στελέχη της
Υποδιεύθυνσης συµµετείχαν σε εκδηλώσεις και
σεµινάρια κατάρτισης σχετικά µε τα τρέχοντα
και επίκαιρα θέµατα εταιρικής υπευθυνότητας
και Βιώσιµης Ανάπτυξης (π.χ. εκπαίδευση για τις
ειδικές ανάγκες των ανθρώπων µε αναπηρία,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που πρόκειται να
εφαρµοστεί το 2020).
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∆ιοικητικό Συµβούλιο ΟΤΕ

∆ιοικητικά Συµβούλια θυγατρικών ΟΤΕ

∆ιοικητικό Συµβούλιο
Εγκρίνει τις πολιτικές βιώσιµης ανάπτυξης που ισχύουν για όλο τον Όµιλο,
κείµενα θέσεων και σηµαντικές δράσεις στρατηγικής σηµασίας, όπου αυτό
χρειάζεται

• Μετά από έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΤΕ, εγκρίνουν την
υιοθέτηση πολιτικών, θέσεων και στρατηγικών δράσεων που ισχύουν για
όλο τον Όµιλο
• Είναι υπεύθυνα για µέτρα µε στόχο την εφαρµογή πολιτικών/στρατηγικής
βιώσιµης ανάπτυξης

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Επιβλέπει τη στατηγική και τη λειτουργία βιώσιµης ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ

Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας
Οµίλου ΟΤΕ

∆ίκτυο Εκπροσώπων
Εταιρικής Υπευθυνότητας Οµίλου ΟΤΕ*

Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Οµίλου ΟΤΕ
• Εισηγείται πολιτικές βιώσιµης ανάπτυξης που ισχύουν για όλο τον Όµιλο,
αναθέτει εργασίες, δράσεις στρατηγικής σηµασίας κ.τλ.
• Συνεργάζεται µε τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο σε θέµατα
βιώσιµης ανάπτυξης και ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ζητώντας
την καθοδήγηση και έγκριση του όπου χρειάζεται
• ∆ιαµορφώνει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τις δράσεις βιώσιµης
ανάπτυξης
• Λειτουργεί ως κεντρικό σηµείο επικοινωνίας µεταξύ των φορέων
βιώσιµης ανάπτυξης και ως επίσηµη εκπρόσωπος του Οµίλου σε
οποιοδήποτε θέµα αφορά τη βιώσιµη ανάπτυξη

• ∆ιαχέει τη γνώση για θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης στο εσωτερικό
του Οµίλου
• ∆ιευκολύνει την επικοινωνία µεταξύ των θυγατρικών

Υποδιεύθυνση Εταιρικής Υπευθυνότητας Σταθερής & Κινητής
• Εφαρµόζει τη στρτατηγική, την πολιτική βιώσιµης ανάπτυξης και υλοποιεί
τα προγράµµατα δράσεων βιώσιµης ανάπτυξης
• Προετοιµάζει τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν από τον
Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Οµίλου ΟΤΕ ή τα ∆ιοικητικά
Συµβούλια
• ∆ιαµορφώνει δείκτες και παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των
στόχων
• Συντονίζει τη λειτουργεία του ∆ικτύου Εκπροσώπων Εταιρικής
Υπευθυνότητας του Οµίλου ΟΤΕ και υποστηρίζει το ∆ίκτυο Εκπροσώπων
Εταιρικής Υπευθυνότητας του Οµίλου DT

*Το ∆ίκτυο Εκπροσώπων Εταιρικής Υπευθυνότητας Οµίλου ΟΤΕ συµµετέχει
στο ∆ίκτυο Εταιρικής Υπευθυνότητας του Oµίλου DT
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∆ιαδιευθυνσιακή Οµάδα Βιώσιµης
Ανάπτυξης
Η Οµάδα Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου
ΟΤΕ αποτελείται από περισσότερους από 60
εκπροσώπους από όλες τις επιχειρησιακές
µονάδες. Η Οµάδα, επικεφαλής της οποίας
είναι η Executive Director Εταιρικής
Επικοινωνίας Οµίλου ΟΤΕ, είναι αρµόδια για
τη διαχείριση θεµάτων Βιώσιµης Ανάπτυξης.
Στόχοι της Οµάδας:
• Η περαιτέρω διάδοση των αρχών και
δράσεων Βιώσιµης Ανάπτυξης στις
διαφορετικές επιχειρησιακές µονάδες των
εταιρειών
• Η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των
εργαζοµένων
• Η συλλογή πληροφοριών που αφορούν
στις επιδόσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης
• Η δηµιουργία µιας κοινής εταιρικής
κουλτούρας και η επίτευξη των εταιρικών
στόχων για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη
∆είκτες Βιώσιµης Ανάπτυξης έχουν
ενσωµατωθεί στους στόχους προσωπικής
αξιολόγησης και τους ατοµικούς
λειτουργικούς στόχους στελεχών της
επιχειρησιακής µονάδας της Executive
Director Εταιρικής Επικοινωνίας Οµίλου
ΟΤΕ και στελεχών της Οµάδας Βιώσιµης
Ανάπτυξης. Το προφίλ των στελεχών της Οµάδας
Βιώσιµης Ανάπτυξης το οποίο εµφανίζεται στο
intranet των εταιρειών φέρει ένα ειδικό «σήµα» που
υποδηλώνει τη συµµετοχή τους στην Οµάδα
Βιώσιµης Ανάπτυξης.

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Οργανωτική ∆οµή

∆ιοικητικά Συµβούλια
OTE & COSMOTE

Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Οµίλου ΟΤΕ

Executive Director Εταιρικής
Επικοινωνίας Οµίλου ΟΤΕ

Υποδιεύθυνση Εταιρικής Υπευθυνότητας
Σταθερής & Κινητής

Τµήµα
Εταιρικής Υπευθυνότητας

Συντονιστική Επιτροπή
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης

Οµάδα Βιώσιµης Ανάπτυξης

Υπεύθυνοι Εταιρικής Υπευθυνότητας
θυγατρικών OTE & COSMOTE

Τµήµα
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

Οµάδες Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
OTE & COSMOTE

Οι αρχές εταιρικής υπευθυνότητας λαµβάνονται
υπόψη στην ετήσια διαδικασία αξιολόγησης των
επιδόσεων των εργαζοµένων, όπως περιγράφεται
στην ενότητα Επιλογή Εργαζοµένων, Προσέλκυση και
∆ιακράτηση Ταλέντων.

Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018
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2.1 ∆ιάλογος µε τα
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.
Κατηγορίες ενδιαφεροµένων µερών:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Το 2018, ο Όµιλος συµµετείχε στο 2o «Stakeholder
Panel», το οποίο διεξήχθη υπό την εποπτεία της ΜΚΟ
Global Sustain. Στην εκδήλωση συµµετείχαν
διάφορες οµάδες ενδιαφερόµενων µερών, όπως
εταιρείες, κρατικά ιδρύµατα, µη κερδοσκοπικοί
οργανισµοί, µέσα ενηµέρωσης κλπ. Ο Απολογισµός
Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου του ΟΤΕ για το
2017 ήταν το βασικό θέµα συζήτησης και αξιολογήθηκε
ως µέσο επικοινωνίας του Οµίλου µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη.
Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

∆ιάλογος 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

Μέτοχοι, Οµολογιούχοι, Επενδυτές και Αναλυτές
Πελάτες και µελλοντικοί πελάτες
Επιχειρήσεις
Eπιστηµονικοί, Ερευνητικοί και Εκπαιδευτικοί
φορείς
Mέσα ενηµέρωσης
Eργαζόµενοι, µελλοντικοί εργαζόµενοι και
εκπρόσωποι αυτών
Προµηθευτές
ΜΚΟ και ενδιαφερόµενες οµάδες
Κρατικοί και κυβερνητικοί φορείς

Στο πλαίσιο της προσέγγισης διαχείρισης θεµάτων
Βιώσιµης Ανάπτυξης, έχουν δηµιουργηθεί ισχυροί
διαύλοι επικοινωνίας µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη
προκειµένου να καταστεί δυνατή η ενεργός
συµµετοχή τους, η κατανόηση των προσδοκιών τους
και η διαµόρφωση της Πολιτικής Βιώσιµης
Ανάπτυξης του Οµίλου. Μέσω του συνεχούς
διαλόγου, επιτυγχάνεται η αλληλεπίδραση µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη, γεγονός που καθιστά δυνατή
την πλήρη κατανόηση και την ιεράρχηση των
θεµάτων που προκύπτουν.

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Συστηµατικός διάλογος και
συναντήσεις µε ΜΚΟ

Συµµετοχή σε εκδηλώσεις
σχετικές µρ τη βιώσιµη
ανάπτυξη

Θέµατα και αποτελέσµατα
∆ιαµόρφωση:
Πολιτική Βιώσιµης
Ανάπτυξης Οµίλου OTE

Ο Όµιλος έλαβε επίσης µέρος στο 2ο «HIGGS Donors
Speed-Dating Event». Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης, 26 εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα της εταιρικής ευθύνης, επικοινώνησαν µε
84 ΜΚΟ από όλη την Ελλάδα. Συζήτησαν για πιθανές
ευκαιρίες συνεργασίας οι οποίες θα µπορούσαν να
είναι αµοιβαία επωφελείς και να ενισχύσουν
περαιτέρω τις κοινωνικές δράσεις και τη στρατηγική
εταιρικής ευθύνης των εταιρειών.
H αλληλεπίδραση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
αξιοποιείται και κατά τη διαδικασία ανάλυσης
ουσιωδών θεµάτων βιωσιµότητας του Οµίλου, οπότε
και συµβάλλει στην επικύρωση και τη βελτίωση της
στρατηγικής βιώσιµης ανάπτυξης που εφαρµόζει ο
Όµιλος.

1. Στρατηγική
2. Στόχοι
3. Προτεραιότητες
4. Προγράµµατα

Αρχές του Προτύπου
Υπευθυνότητας ΑΑ1000
Οι εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ τηρούν τις
βασικές αρχές του Προτύπου
Υπευθυνότητας ΑΑ1000 (ΑΑ1000
AccountAbility Principles Standard),
όπως είναι η Συµµετοχικότητα, η
Ουσιαστικότητα, η Ανταπόκριση και η
Επίδραση.
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Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Ανάλυση Ουσιαστικότητας

Το 2017, προσδιορίστηκε η ουσιαστικότητα των
θεµάτων Βιώσιµης Ανάπτυξης µε τη συµµετοχή της
Ανώτατης ∆ιοίκησης του Οµίλου και των
ενδιαφεροµένων µερών. Για πρώτη φορά, η
συγκεκριµένη ανάλυση πραγµατοποιήθηκε για όλο
τον Όµιλο και δεν αφορούσε µεµονωµένες εταιρείες.
Επιπλέον, στη διαδικασία ανάλυσης ουσιαστικότητας
ενσωµατώθηκε η διαδικασία Αξιολόγησης Κινδύνων
Κανονιστικής Συµµόρφωσης. Ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
συνδυάσει τις διαδικασίες Βιώσιµης Ανάπτυξης και
Κανονιστικής Συµµόρφωσης και ∆ιαχείρισης
Κινδύνων, αναπτύσσοντας µια ολιστική προσέγγιση,
σύµφωνα µε βέλτιστες πρακτικές.
Για την ενοποίηση των στοιχείων σε επίπεδο Οµίλου,
χρησιµοποιήθηκαν σταθµισµένοι οικονοµικοί,
κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί συντελεστές. Τα
αποτελέσµατα επικυρώθηκαν από τη ∆ιοίκηση του
Οµίλου ΟΤΕ και όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα
αξιολογήθηκαν κατάλληλα, προκειµένου να
χρησιµοποιηθούν στον προγραµµατισµό των
ενεργειών και της στρατηγικής του Οµίλου, ενώ τα
πιο σηµαντικά θέµατα συµπεριλήφθηκαν στον χάρτη
κινδύνων του Οµίλου ΟΤΕ.
Ο Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018 καλύπτει
26 θεµατικές περιοχές, µε ιδιαίτερη έµφαση σε 7
από αυτές οι οποίες προσδιορίστηκαν από τη
∆ιοίκηση σε συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη.
Περισσότερες πληροφορίες περιλαµβάνονται στο
Παράρτηµα.

Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

7

Σηµαντικότητα Οικονοµικών, Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Θεµάτων
για τα Ενδιαφερόµενα Μέρη

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 ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων του
Οµίλου.

Κοινωνία
Κοινωνία

18

17
5

8

3

15

12
4

13
25

19

6

2

14

11

16

20

1

24

23
26
21

10

9
22

Σηµαντικότητα Οικονοµικών, Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Θεµάτων για τον Όµιλο ΟΤΕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Οικονοµική επίδοση
∆ιακυβέρνηση και διοίκηση
Πολιτικές εταιρικής συµµόρφωσης
Συµµόρφωση εργαζοµένων και µηχανισµοί
διαχείρισης παραπόνων
Σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα
Επιχειρηµατική ανθεκτικότητα
Ασφάλεια και απόρρητο δεδοµένων
Ασφαλής και υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας
Εφοδιαστική αλυσίδα
Απασχόληση / εργασία
Πρακτικές δίκαιης απασχόλησης και ίσων ευκαιριών
Υγεία, ασφάλεια και ποιότητα ζωής των εργαζοµένων
Κατάρτιση και εκπαίδευση εργαζοµένων

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Προϊόντα και υπηρεσίες για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη
Έρευνα και καινοτοµία
Υπεύθυνος ανταγωνισµός
Υπεύθυνη επικοινωνία µε τους πελάτες
Εξυπηρέτηση και ικανοποίηση πελατών
Ψηφιακή ένταξη
Ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνολογίας, πληροφορικής και
επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Συνεισφορά στην τοπική κοινωνία
∆ιάλογος µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
Ενέργεια και κλιµατική αλλαγή
Κυκλική οικονοµία
Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (Η/Μ)
Άλλες περιβαλλοντικές πτυχές
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2.2 ∆ιαχείριση Εταιρικών Κινδύνων
Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες υπόκεινται σε
αβεβαιότητα λόγω εσωτερικών και εξωτερικών
παραγόντων που επηρεάζουν τους εταιρικούς
στόχους. Με τη συστηµατική παρακολούθηση της
αβεβαιότητας, είναι δυνατόν να ληφθούν εγκαίρως
τα κατάλληλα µέτρα και να µειωθούν οι πιθανοί
κίνδυνοι. Για το λόγο αυτό, ένα λειτουργικό σύστηµα
διαχείρισης κινδύνων αποτελεί βασικό στοιχείο της
στρατηγικής των εταιρειών, συντελώντας στη
βιώσιµη λειτουργία τους. Στους πιθανούς κινδύνους
περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, κίνδυνοι
κανονιστικής συµµόρφωσης και νοµικοί κίνδυνοι.
Ο Όµιλος ΟΤΕ ανέπτυξε και εφαρµόζει ένα Σύστηµα
∆ιαχείρισης Κινδύνων (Risk Management System),
το οποίο έχει ως στόχο τη διασφάλιση ενός
γραµµικού επιχειρηµατικού µοντέλου για τη
µελλοντική επιχειρηµατική επιτυχία του Οµίλου. Το
Σύστηµα RMS υποστηρίζει τη ∆ιοίκηση στη λήψη
στρατηγικών αποφάσεων µε τον εντοπισµό, την
αξιολόγηση, την επικοινωνία και την αντιµετώπιση
των εταιρικών κινδύνων. Το RMS, το οποίο
εφαρµόζει ο Όµιλος ΟΤΕ, βασίζεται στο µοντέλο
COSO ERM και στο πρότυπο ISO 31000 για τη
∆ιαχείριση Κινδύνων. Ο ΟΤΕ, η COSMOTE, η Telekom
Romania Communications και η Telekom Romania
Mobile Communications, έχουν πιστοποιηθεί
σύµφωνα µε το παραπάνω πρότυπο.
Η Υποδιεύθυνση ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων
Οµίλου ΟΤΕ παρακολουθεί, διευκολύνει και
υποστηρίζει την εφαρµογή αποτελεσµατικών

ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
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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 µεθοδολογίας ∆ιαχείρισης
Εταιρικών Κινδύνων Οµίλου ΟΤΕ για όλες τις
επιχειρησιακές µονάδες και τις θυγατρικές εταιρείες
του Οµίλου. Επιπρόσθετα, τηρείται Μητρώο
Εταιρικών Κινδύνων (Corporate Risk Register), στο
οποίο καταγράφονται όλοι οι εταιρικοί κίνδυνοι του
Οµίλου.

•

•

Τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα για το 2018
περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
•
• Υιοθέτηση της «∆ήλωσης ∆ιάθεσης Ανάληψης
Κινδύνων» (Risk Appetite Statement) από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και από τους νόµιµους
εκπροσώπους των θυγατρικών εταιρειών. Η
Υποδιεύθυνση ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων
Οµίλου ΟΤΕ, βρίσκεται σε διαδικασία
προσδιορισµού, συλλογής και ανάλυσης των
σχετικών δεδοµένων, και καθιέρωσης βασικών
∆εικτών Κινδύνου (και «ορίων ανοχής»),
προκειµένου να διασφαλίσει τη συµβατότητά τους
µε τους ∆είκτες Εταιρικής Στρατηγικής
Απόδοσης και τη σχετική καταχώρισή τους στο
Μητρώο Εταιρικών Κινδύνων Οµίλου ΟΤΕ.
• Πιστοποίηση του ΟΤΕ και της COSMOTE, εκ νέου
και µε επιτυχία, σύµφωνα µε το πρότυπο
ISO 31000:2018, και πιστοποίηση των Telekom
Romania Communications και Telekom Romania
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 31000:2009.
• Ποσοτική αποτίµηση κινδύνων για επιχειρηµατικά

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

•

•

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

έργα µε την εφαρµογή στατιστικής ανάλυσης
(µέθοδος «Monte Carlo»).
Επίτευξη ευθυγράµµισης και εναρµόνισης στην
ορολογία και την µεθοδολογία αποτίµησης
κινδύνων για όλες τις εταιρείες του Οµίλου
Deutsche Telekom, στο πλαίσιο ανάπτυξης της
∆ιεθνούς Εφαρµογής ∆ιαχείρισης Κινδύνων
(IRMA), στην οποία ο ΟΤΕ έχει ηγετικό ρόλο.
Ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων των επιµέρους
αξιολογήσεων κινδύνων των επιχειρησιακών
µονάδων και θυγατρικών εταιρειών στο Μητρώο
Εταιρικών Κινδύνων Οµίλου ΟΤΕ, µε σκοπό τη
συστηµατική ανάλυση και δοµηµένη
παρακολούθηση των εταιρικών κινδύνων.
Παρουσίαση 4 Εκθέσεων Εταιρικών Κινδύνων
Οµίλου ΟΤΕ στην Επιτροπή Κανονιστικής
Συµµόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης (GRC Committee) Οµίλου ΟΤΕ, για
την επισκόπηση, την αξιολόγηση και εν συνεχεία
την υποβολή τους στα αρµόδια εταιρικά όργανα,
και συγκεκριµένα στην Επιτροπή Ελέγχου ΟΤΕ
και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ΟΤΕ.
Έγκριση από την Επιτροπή Ελέγχου ΟΤΕ της
αυτοαξιολόγησης σχετικά µε το Σύστηµα
∆ιαχείρισης Κινδύνων και Ασφάλειας του ΟΤΕ, της
COSMOTE, της Telekom Romania
Communications και της Telekom Romania
Mobile Communications.
Eκπαίδευση /ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων
στα καταστήµατα, αναφορικά µε το Σύστηµα
∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Κανονιστικής
Συµµόρφωσης. ∆ιανοµή σχετικού υλικού
/φυλλαδίου για την Κουλτούρα Κινδύνου (Βασικές
Πεποιθήσεις/Στόχοι) από τη Deutsche Telekom EU.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Πολιτικές / ∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης
Εταιρικών Κινδύνων
• Πολιτική ∆ιαχείρισης Εταιρικών
Κινδύνων και Ασφάλισης Οµίλου ΟΤΕ
• ∆ήλωση ∆ιάθεσης Ανάληψης
Κινδύνων
• Πολιτική Παροχών Ασφάλισης
Κινδύνου και Συνταξιοδοτικών
Προγραµµάτων Οµίλου ΟΤΕ
• Αξιολόγηση Εταιρικών Κινδύνων
• Αποζηµίωση από το Πρόγραµµα
Ασφάλισης κατά παντός κινδύνου

Σχετική ιστοσελίδα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

23
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Σχετικά µε τον ΑπολογισµόΌµιλος ΟΤΕ
Εργαζόµενοι
Όµιλος ΟΤΕ
Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα
Απολογισµό
Επιχειρηµατικότητα

2.3 Πολιτικές και ∆ιαχείριση
Κανονιστικής Συµµόρφωσης
Είναι σηµαντικό γιατί…
Η συµµόρφωση ενός οργανισµού µε τις
ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις αποτελεί
στοιχειώδη υποχρέωση για την υπεύθυνη
λειτουργία του. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου ΟΤΕ
και τα ενδιαφερόµενα µέρη του ουσιαστικά
απαιτούν τη διασφάλιση της συµµόρφωσης
του Οµίλου µε νόµους και κανονισµούς και
τη µηδενική ανοχή σε φαινόµενα
διαφθοράς, εκβιασµών και δωροδοκίας.

∆ιαχείριση Κανονιστικής Συµµόρφωσης
Η διασφάλιση της Κανονιστικής Συµµόρφωσης
αποτελεί βασική προτεραιότητα του Οµίλου ΟΤΕ. Η
κανονιστική συµµόρφωση αποτελεί µια σταθερή
δέσµευση στις αρχές της ακεραιότητας, της
διαφάνειας, της δικαιοσύνης και του σεβασµού των
κανόνων που διέπουν τη διαχείριση των λειτουργιών
του Οµίλου. Προς την κατεύθυνση αυτή, εφαρµόζεται
ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κανονιστικής
Συµµόρφωσης (Compliance Management System /
CMS) µε βασικό στόχο την πρόληψη.

ISO 37001:2016 για τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης κατά
της ∆ωροδοκίας και σύµφωνα µε το πρότυπο ISO
19600: 2014 για τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης
Συµµόρφωσης για τις εταιρείες ΟΤΕ, COSMOTE,
Telekom Romania Communications και Telekom
Romania Mobile Communications. Επιπλέον το
2018, ο OTE, η COSMOTE και η Telekom Romania
Communications, πιστοποιήθηκαν σύµφωνα µε το
πρότυπο Assurance Standard 980.
Τα πιο σηµαντικά επιτεύγµατα του 2018
περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
• Αξιολόγηση Κινδύνου Κανονιστικής
Συµµόρφωσης για όλες τις εταιρείες του Οµίλου
ΟΤΕ. Οι εκπρόσωποι των επιχειρησιακών
µονάδων, που συµµετείχαν στην αξιολόγηση,
αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των
λειτουργιών του Οµίλου. Οι κίνδυνοι που
αξιολογήθηκαν περιλάµβαναν, µεταξύ άλλων:
ενεργητική και παθητική δωροδοκία, παραβίαση
της Πολιτικής Προµηθειών, κινδύνους που
απορρέουν από επιχειρηµατικούς συνεργάτες,
υπεξαίρεση, κλοπή, απάτη, συγκρούσεις
συµφερόντων, παραβίαση της νοµοθεσίας κατά
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, παραβιάσεις της
αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας, παραβίαση των
προσωπικών δεδοµένων, κλπ.

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

• Περισσότεροι από 5.600 εργαζόµενοι του
Οµίλου συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης
(εκπαιδευτικά σεµινάρια για την καταπολέµηση της
διαφθοράς, εισαγωγικές εκπαιδεύσεις για νέους
εργαζόµενους και προγράµµατα e-learning).
Τον Νοέµβριο του 2018 πραγµατοποιήθηκε η 2η
Εκπαίδευση Κανονιστικής Συµµόρφωσης
∆ιευθυντικών Στελεχών (Top Management
Compliance Training), µε εξωτερικούς οµιλητές.
Στην εκπαίδευση αυτή, µε βασικό θέµα «Μιλάµε
Ανοιχτά!» («Speak Up!»), συµµετείχαν 140
διευθυντικά στελέχη του Οµίλου ΟΤΕ.
Επιπλέον, όλοι οι εργαζόµενοι σε διευθυντική
θέση, παρακολούθησαν εξειδικευµένα
εκπαιδευτικά προγράµµατα Κανονιστικής
Συµµόρφωσης, προκειµένου να εξοικειωθούν µε
τις επικείµενες προκλήσεις της κανονιστικής
συµµόρφωσης . Επίσης, 1.700 νέοι υπάλληλοι
εκπαιδεύτηκαν, το 2018 στο πλαίσιο των
εκπαιδευτικών προγραµµάτων «Welcome on
Board» και του αντίστοιχου προγράµµατος της
Εξυπηρέτησης Πελατών, τα οποία περιλάµβαναν
µια συγκεκριµένη ενότητα για θέµατα Κανονιστικής
Συµµόρφωσης. Το 2018 σηµειώθηκε σηµαντική
αύξηση του συνολικού αριθµού των
εκπαιδευµένων εργαζοµένων (αύξηση µεγαλύτερη
από 100% σε σχέση µε το 2017).

Το Σύστηµα αφορά στη συµµόρφωση όλων –
Εργαζοµένων και ∆ιοίκησης – µε την υφιστάµενη
νοµοθεσία και τις εσωτερικές πολιτικές.
Κάθε Εργαζόµενος ή/και τρίτα µέρη (πελάτες,
προµηθευτές, συνεργάτες κλπ) µπορεί, επώνυµα ή
ανώνυµα, να αναφέρει στα κανάλια επικοινωνίας της
Κανονιστικής Συµµόρφωσης θέµατα παραβατικής
συµπεριφοράς ή να εκφράσει έναν προβληµατισµό ή
ένα παράπονο σχετικά µε πιθανές παραβιάσεις των
εταιρικών Πολιτικών ή της νοµοθεσίας.
Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα επικαιροποιούνται οι
Κανονισµοί και οι Πολιτικές, µε στόχο τη συνεχή
συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κανονιστικής Συµµόρφωσης
έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο
Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

Κύριοι Άξονες Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κανονιστικής Συµµόρφωσης

1

Πρόληψη παραβατικής συµπεριφοράς
και τήρηση πολιτικών

2

∆ιαχείριση παραβάσεων

Ανάπτυξη Πολιτικών και ∆ιαδικασιών
Κανονιστικής Συµµόρφωσης

Εντοπισµός παραβάσεων σχετικών µε Θέµατα
συµµόρφωσης

Εκπαίδευση των εργαζοµένων

∆ιερεύνησή τους

∆ιενέργεια ετήσιας Αξιολόγησης Κινδύνων
Κανονιστικής Συµµόρφωσης

Υποβολή προτάσεων και διορθωτικών
ενεργειών ή µέτρων που απαιτούνται

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

• Οµιλικές καµπάνιες / εσωτερικές ενηµερώσεις:
- Καµπάνια επικοινωνίας αναφορικά µε το
θέµα «Μιλάµε Ανοιχτά!» («Speak Up!»), η
οποία απευθυνόταν στους εργαζόµενους των
εταιρειών του Οµίλου ΟΤΕ, σε Ελλάδα και
Ρουµανία, και πραγµατοποιήθηκε κατά το χρονικό
διάστηµα Οκτώβριος-Νοέµβριος 2018. Στο πλαίσιο
αυτής, αναρτήθηκαν σχετικά άρθρα στο intranet
και απεστάλησαν ενηµερωτικά δελτία. Επιπλέον,
πραγµατοποιήθηκαν δύο (2) εκπαιδευτικά
εργαστήρια για τους ∆ιευθυντές ΟΤΕ-COSMOTE
στην Ελλάδα (στόχευση κοινού, βάσει
αναµενόµενου κινδύνου).
- Συνδυαστική καµπάνια επικοινωνίας για την
Ηµέρα κατά της ∆ιαφθοράς (9η ∆εκεµβρίου) και
την Ηµέρα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (10η
∆εκεµβρίου), η οποία απευθυνόταν στους
εργαζόµενους όλων των εταιρειών του Οµίλου,
και είχε ως βασικό µήνυµα το ακόλουθο: «Ένας
κόσµος χωρίς διαφθορά είναι ένας καλύτερος
κόσµος για όλους». Στο πλαίσιο αυτής της
καµπάνιας, απεστάλησαν επιστολές από τους
∆ιευθύνοντες Συµβούλους προς όλους τους
εργαζόµενους και αναρτήθηκαν στο intranet των
εταιρειών δύο άρθρα για την καταπολέµηση της
διαφθοράς και τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
- Η ενηµέρωση σχετικά µε την Εβδοµάδα
∆ιεθνούς Καµπάνιας για την Καταπολέµηση της
Απάτης, αναρτήθηκε στο intranet και
κοινοποιήθηκε στις θυγατρικές εταιρείες, έτσι ώστε
να τονιστεί η σηµασία δηµιουργίας µιας
κουλτούρας πρόληψης της απάτης η οποία
ενθαρρύνει τη χρήση των διαύλων επικοινωνίας
των εταιρειών, προκειµένου να συζητιούνται
ανοιχτά οι ανησυχίες που προκύπτουν στο χώρο
εργασίας.
- Πληροφόρηση των εργαζοµένων και της
∆ιοίκησης σχετικά µε θέµατα Κανονιστικής
Συµµόρφωσης (όπως για παράδειγµα, οι οδηγίες
αναφορικά µε τα δώρα και τις προσκλήσεις σε
εκδηλώσεις κατά την περίοδο των εορτών).

Κανάλια επικοινωνίας για τους εργαζόµενους
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Εργαζόµενοι
Όµιλος ΟΤΕ
Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα
Απολογισµό
Επιχειρηµατικότητα
• Επιτυχής επαναπιστοποίηση σύµφωνα µε το
πρότυπο ISO 37001:2016 και το πρότυπο ISO
19600:2014 για OTE, COSMOTE, Telekom
Romania Communications και Telekom Romania
Mobile Communications.
• Αξιολογήσεις του Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Κανονιστικής συµµόρφωσης, µέσω του νέου
εργαλείου CMS Tool της Deutsche Telekom για
όλες τις εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ.
• ∆ιαµόρφωση και εφαρµογή δεικτών επίδοσης
KPIs του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κανονιστικής
Συµµόρφωσης.
• Υπογραφή των ετήσιων ∆ηλώσεων από τα
Ανώτερα Στελέχη των Οικονοµικών Υπηρεσιών,
αναφορικά µε τη συµµόρφωσή τους προς τις
ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα ∆εοντολογίας για
τα Ανώτερα Στελέχη Οικονοµικών Υπηρεσιών µε
στόχο την έντιµη και δεοντολογική επαγγελµατική
συµπεριφορά.
• Αναθεώρηση / Τροποποίηση σειράς Πολιτικών
Κανονιστικής Συµµόρφωσης του Οµίλου ΟΤΕ.
H Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας Οµίλου
ΟΤΕ, αναθεωρήθηκε και µετονοµάστηκε σε
Πολιτική Βιώσιµης Ανάπτυξης Οµίλου ΟΤΕ. Στο
πλαίσιο αυτής, καθορίζονται η στρατηγική και τα
σχέδια δράσης για τον ΟΤΕ και τις θυγατρικές του,
λαµβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και οικονοµικές
συνθήκες, καθώς και τις πολιτισµικές
προτεραιότητες και προκλήσεις.
Επιπλέον, τροποποιήθηκαν οι ακόλουθες
Πολιτικές Κανονιστικής Συµµόρφωσης του
Οµίλου ΟΤΕ:
- Πολιτική περί Μη Κατάχρησης Προνοµιακών
Πληροφοριών Οµίλου ΟΤΕ (ως αποτέλεσµα της
αναθεώρησης του Εσωτερικού Κανονισµού
Λειτουργίας του ΟΤΕ Α.Ε)
- Πολιτική περί Αποδοχής και Προσφοράς
Ωφεληµάτων Οµίλου ΟΤΕ
- Πολιτική περί ∆ωρεών Οµίλου ΟΤΕ
- Πολιτική περί Xορηγιών Οµίλου ΟΤΕ
- Πολιτική περί Αποφυγής της ∆ιαφθοράς και
άλλων Συγκρούσεων Συµφερόντων Οµίλου ΟΤΕ

Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

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

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Περισσότερες πληροφορίες για τους µηχανισµούς
διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής
συµµόρφωσης παρουσιάζονται στην Ετήσια
Οικονοµική Έκθεση.
Οι Πολιτικές Κανονιστικής Συµµόρφωσης
περιλαµβάνονται στην ενότητα Κανονιστική
Συµµόρφωση του εταιρικού site.

Η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των
προαναφερθέντων Συστηµάτων, παρακολουθείται
από την Επιτροπή Κανονιστικής Συµµόρφωσης,
Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Οµίλου ΟΤΕ, την Επιτροπή Ελέγχου και το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.

Σχετική ιστοσελίδα

Σηµαντικά Στοιχεία 2018
•

•

•

•

•

Αναφορικά µε θέµατα απάτης και
παραβίασης του Κώδικα ∆εοντολογίας
του Οµίλου ΟΤΕ από εργαζόµενους:
- Για 2 υποθέσεις υπήρξε καταγγελία –
τερµατισµός της σύµβασης των
εργαζοµένων.
- Για 1 υπόθεση, επιβλήθηκε τελεσίδικη
πειθαρχική ποινή µε απόφαση των
πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων
πειθαρχικών οργάνων.
∆εν υπήρξαν περιπτώσεις διαφθοράς
όσον αφορά συµβάσεις µε
επιχειρηµατικούς εταίρους οι οποίες να
είχαν ως αποτέλεσµα την ακύρωση της
σύναψης της σύµβασης ή τη µη
ανανέωση αυτών.
Προέκυψαν 3 περιπτώσεις εταιρειών, οι
οποίες ήταν προµηθευτές του Οµίλου
ΟΤΕ, για τις οποίες αποφασίστηκε να
αποκλειστούν από τις διαγωνιστικές
διαδικασίες του 2018.
∆εν υπήρξαν καταδικαστικές αποφάσεις
από τις δικαστικές αρχές, για θέµατα
διαφθοράς σε βάρος του Οµίλου ΟΤΕ ή
των εργαζοµένων του στο πλαίσιο
άσκησης των καθηκόντων τους.
∆εν επιβλήθηκε στις εταιρείες του Οµίλου
ΟΤΕ χρηµατικό πρόστιµο ή µη-χρηµατική
ποινή (π.χ. σύσταση) για θέµατα
διαφθοράς ή απάτης (συµπεριλαµβανοµένης της φοροδιαφυγής και της παραποίησης των οικονοµικών αναφορών).

3.901

107

Καταγγελίες/Παράπονα που περιήλθαν στα
σχετικά κανάλια Κανονιστικής
Συµµόρφωσης το 2018

Καταγγελίες/Παράπονα
σχετικά µε κανόνες και
Πολιτικές Κανονιστικής
Συµµόρφωσης

59

41

7

Κρίθηκαν
αβάσιµα

Κρίθηκαν
βάσιµα

Υπό
διερεύνηση

3.794

Παράπονα πελατών για
τεχνικά/εµπορικά
θέµατα

Υιοθετήθηκαν τα κατάλληλα ανά περίπτωση µέτρα
(αυστηρή προειδοποίηση, αποµάκρυνση από θέση ευθύνης, λύση
σύµβασης εργασίας, υποβολή δήλωσης περί σύγκρουσης
συµφερόντων, καθιέρωση/ υλοποίηση νέων σηµείων ελέγχου ή
αναθεώρηση των υφισταµένων)
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Υπεύθυνη
Σχετικά µε τον
Σχετικά µε τον ΑπολογισµόΌµιλος ΟΤΕ
Εργαζόµενοι
Όµιλος ΟΤΕ
Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα
Επιχειρηµατικότητα
Απολογισµό
Υπεύθυνος Ανταγωνισµός
Ο Όµιλος ΟΤΕ προωθεί έναν πραγµατικά υπεύθυνο
ανταγωνισµό όσον αφορά στην προστασία των
καταναλωτών. Συµµορφώνεται µε τους νόµους του
ελεύθερου ανταγωνισµού και εφαρµόζει διαφανείς
επιχειρηµατικές πρακτικές.
Ο Όµιλος παραµένει σταθερά προσηλωµένος στη
συµµόρφωση µε τους κανονισµούς για τις εθνικές
και ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες, τις υπηρεσίες
οπτικοακουστικών µέσων και τους κανονισµούς
περιεχοµένου στην Ελλάδα και στις χώρες στις
οποίες έχει εµπορικές δραστηριότητες. ∆εσµεύεται να
συνεργάζεται µε κυβερνήσεις, εθνικούς οργανισµούς
και αρχές και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς,
προκειµένου να διαµορφωθεί ένα ρυθµιστικό πλαίσιο
που προωθεί τον ανταγωνισµό και παράλληλα
συµβάλλει στη συνολική κοινωνική ευηµερία.
Ο Όµιλος έχει αναπτύξει ανάλογες εσωτερικές
πολιτικές προκειµένου να ενηµερώνει τους
εργαζόµενους σχετικά µε τη σηµασία της
συµµόρφωσης µε τους κανόνες ανταγωνισµού και
να προωθεί συστηµατικά τους κατάλληλους Κώδικες
∆εοντολογίας. Η Πολιτική του Οµίλου ΟΤΕ για τη
Συµµόρφωση στο ∆ίκαιο του Ελεύθερου
Ανταγωνισµού που δηµιουργήθηκε το 2013,
καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών και
των εργαζοµένων τους όσον αφορά τη
συµµόρφωσή τους µε το δίκαιο του ελεύθερου
ανταγωνισµού.

Νοµοθετικό Πλαίσιο
Η παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών υπόκειται σε εθνικούς νόµους και
κανονισµούς σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής
του. Παράλληλα η παροχή υπηρεσιών
συνδροµητικής τηλεόρασης του ΟΤΕ υπό την
επωνυµία COSMOTE TV ρυθµίζεται από το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και υπόκειται σε
εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόµους και νοµοθεσίες.
Στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ υπόκειται στη εθνική νοµοθεσία
καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ρυθµιστικό πλαίσιο και
στην Ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τον ανταγωνισµό.
Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

Πιο συγκεκριµένα, ο ΟΤΕ, µετά από δηµοπρασία που
διενεργήθηκε το 2016, ορίστηκε ως υπόχρεος
πάροχος καθολικής υπηρεσίας αναφορικά µε την
παροχή υπηρεσιών, πληροφοριών τηλεφώνου
καταλόγου και καταλόγους συνδροµητών, καθώς και
για τα κοινόχρηστα τηλέφωνα στην Ελλάδα µέχρι τις
31 Ιανουαρίου 2021.
Ο ΟΤΕ, σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις της
Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) που εκδόθηκαν στα τέλη
∆εκεµβρίου 2016, εξακολουθεί να κατέχει Σηµαντική
Ισχύ και υπόκειται σε κανονιστικές υποχρεώσεις
αναφορικά µε την χονδρική παροχή τοπικής
πρόσβασης σε σταθερή θέση (αγορά 3α / 2014) και
τη χονδρική παροχή κεντρικής πρόσβασης σε
σταθερή θέση, για προϊόντα µαζικής κατανάλωση
(αγορά 3β / 2014). Παρότι η αγορά λιανικής για
πρόσβαση στο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο µέσω
PSTN, ISDN BRA, managed VoIP και ISDN PRA
(αγορά 1/2007), έχει απελευθερωθεί και ο ΟΤΕ δεν
κατέχει Σηµαντική Ισχύ, οι τιµές λιανικής του ΟΤΕ
συνεχίζουν να ελέγχονται από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο
της ρύθµισης των αγορών χονδρικής. Ο ΟΤΕ θεωρεί
ότι πρέπει να αποσυρθεί ο εκ των προτέρων έλεγχος
των τιµών λιανικής, προκειµένου να αποφευχθεί η
στρέβλωση του ανταγωνισµού στη συγκεκριµένη
αγορά.
Το 2019, αναµένεται µια νέα ανάλυση αγορών
αναφορικά µε την χονδρική παροχή τοπικής
πρόσβασης σε σταθερή θέση (αγορά 3α / 2014) και
τη χονδρική παροχή κεντρικής πρόσβασης, σε
σταθερή θέση, για προϊόντα µαζικής κατανάλωση
(αγορά 3β / 2014). Επιπλέον αναµένεται η έκδοση
απόφασης της ΕΕΤΤ σε συνέχεια σχετικής δηµόσιας
διαβούλευσης για την χονδρική παροχή πρόσβασης
υψηλής ποιότητας σε σταθερή θέση (αγορά 4/2014).
Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε το
νοµοθετικό πλαίσιο στη Ρουµανία παρουσιάζονται
στον Απολογισµό Βιώσιµης Ανάπτυξης της Telekom
Romania.

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Κοινωνία
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Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Κανονιστικές Παραβάσεις 2018
Νοµικές Υποθέσεις 2018
∆ράσεις

OTE

COSMOTE

Telekom
Romania
Communications

Telekom Romania
Mobile
Communications

Αριθµός προστίµων
Αριθµός εφέσεων
Αριθµός µη χρηµατικών
ποινών

0
0
0

0
0
0

7
0
0

11
2
4

Κόστος προστίµων (€)

0

0

648.300

1.890.400

Πληροφορίες σχετικά µε την εξέλιξη προηγούµενων κανονιστικών παραβάσεων περιλαµβάνονται στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση.

Συµβολή, ∆ιαµόρφωση και Λειτουργία
µιας Υπεύθυνης Αγοράς
Οι νέες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών είναι κρίσιµες
για τη µελλοντική οικονοµική ανάπτυξη, την
κοινωνική ευηµερία και τη βιωσιµότητα. Στο πλαίσιο
αυτό, ο Όµιλος ΟΤΕ διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο σε
φόρα, ενώσεις και πρωτοβουλίες, σε εθνικό και
κοινοτικό επίπεδο, προκειµένου να ενισχυθεί ο
υπεύθυνος ανταγωνισµός, η αυτορρύθµιση και η
συνεργασία στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας.
Στόχος του Οµίλου ΟΤΕ είναι η προώθηση ενός
δίκαιου κανονιστικού περιβάλλοντος το οποίο θα
εξασφαλίζει ισότιµες συνθήκες ανταγωνισµού και
κανονιστική προβλεψιµότητα για τις επενδύσεις, τη
δηµιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος και την
εδραίωση σχέσεων εµπιστοσύνης. Οι θέσεις του
Οµίλου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η εµπορική,
χρηµατοοικονοµική και ρυθµιστική του στρατηγική,
κοινοποιούνται στα ενδιαφερόµενα µέρη.

Η Νοµική Σύµβουλος - Chief Oﬃcer Νοµικών &
Ρυθµιστικών Θεµάτων του Οµίλου ΟΤΕ είναι
υπεύθυνη για τη διαµόρφωση της στρατηγικής για τη
διασφάλιση ενός δίκαιου ρυθµιστικού περιβάλλοντος.
Ο ΟΤΕ και η Telekom Romania Communications
έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο ∆ιαφάνειας της ΕΕ
και ως εκ τούτου δεσµεύονται αναφορικά µε τη
συµµόρφωσή τους µε τον Κώδικα Συµπεριφοράς
του Μητρώου ∆ιαφάνειας.
Οι πιο σηµαντικές σχετικές συµµετοχές των
εταιρειών του Οµίλου ΟΤΕ για το 2018
παρουσιάζονται στο Παράρτηµα.
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2.4 ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων

∆έσµευση για την Προστασία
των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
Ευαισθητοποίηση,
εκπαίδευση, συνεργασία
µε ενδιαφερόµενα µέρη
και δίκτυα

Ο Όµιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει τη σηµαντικότητα των
θεµάτων διαχείρισης ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Το
2018, ο Όµιλος υιοθέτησε τον Κώδικα Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων και Κοινωνικών Αρχών, ως αποτέλεσµα της αναθεώρησης και µετονοµασίας της
Κοινωνικής Χάρτας του Οµίλου ΟΤΕ, µε την
τελευταία να είναι σε ισχύ από το 2015.

Επιπλέον, ο Κώδικας ∆εοντολογίας Οµίλου ΟΤΕ
περιλαµβάνει βασικούς κανόνες συµπεριφοράς, αρχές
και αξίες, όπως η ισότητα, ο σεβασµός στη διαφορετικότητα, η εµπιστοσύνη , η αξιοπιστία, η ακεραιότητα, η
ηθική, η διαφάνεια και 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 ∆εδοµένων).
Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στα δικαιώµατα των
εργαζοµένων, στην ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι,
στις συλλογικές συµβάσεις, στη διαφορετικότητα και
στις ίσες ευκαιρίες (βλ. ενότητα Συνθήκες ∆ίκαιης
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 ορίων λειτουργίας του, ο
Όµιλος ΟΤΕ ζητά από τους προµηθευτές του να
σέβονται και να διασφαλίζουν τα ανθρώπινα
Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

6

1

2

Μηχανισµός ∆ιαχείρισης
Ερωτηµάτων / Παραπόνων /
Καταγγελιών

3

Ανάλυση Κινδύνων και
Επιπτώσεων για θέµατα
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

Προσέγγιση ∆ιαχείρισης
Θεµάτων Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων

Στον Κώδικα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Κοινωνικών Αρχών, αναγνωρίζεται η ευθύνη που φέρει
αναφορικά µε τον σεβασµό των διεθνώς αναγνωρισµένων ανθρωπίνων και των κοινωνικών δικαιωµάτων.
Η προσέγγιση του ΟΤΕ στη διαχείριση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων βασίζεται στις Κατευθυντήριες
Οδηγίες των Ηνωµένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και
τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και είναι ευθυγραµµισµένη
µε την αντίστοιχη προσέγγιση του Οµίλου DT.

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Παρακολούθηση
και επικοινωνία

5

4
Ενσωµάτωση Θεµάτων Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων στη λειτουργία των εταιρειών

δικαιώµατα, ενσωµατώνει τις απαιτήσεις για την τήρηση
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στις µεταξύ τους
συµβάσεις και συµµετέχει στην πρωτοβουλία CFSI
(Conﬂict-Free Sourcing Initiative), µέσω της Deutsche
Telekom, για την αποφυγή χρήσης ορυκτών από
εµπόλεµες περιοχές

.

Το 2018, ο Όµιλος ΟΤΕ ενίσχυσε τις προσπάθειές του
αναπτύσσοντας και εφαρµόζοντας ένα Σχέδιο ∆ράσης
για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, το οποίο περιλάµβανε
τις ακόλουθες δράσεις:
• Μία φόρµα αποτύπωσης του Κινδύνου Παραβίασης
των Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων ενσωµατώθηκε
στην Έκθεση ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων του
Οµίλου ΟΤΕ, το οποίο παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε
από την Επιτροπή Ελέγχου του ΟΤΕ
• To τέταρτο τρίµηνο του 2018 ξεκίνησε για τις
εταιρείες του Οµίλου η ανάλυση του κινδύνου και
των επιπτώσεων που προκύπτουν από την
παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωµάτων ,
ενσωµατώνοντας τις αντίστοιχες περιοχές κινδύνου
και τα αντίστοιχα σενάρια, η οποία θα ολοκληρωθεί
εντός του 2019.
• Ζητήθηκαν και συγκεντρώθηκαν από όλες τις
εταιρείες του Οµίλου δηλώσεις για την συµµόρφωσή τους αναφορικά µε τις διατάξεις του Κώδικα
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Κοινωνικών Αρχών.

Ο Executive Director Κανονιστικής Συµµόρφωσης,
∆ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων και Ασφάλισης
του Οµίλου ΟΤΕ, έχει οριστεί ως υπεύθυνος συντονισµού για θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Τυχόν
ερωτήµατα και παράπονα/καταγγελίες που σχετίζονται
µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, απευθύνονται στα
υφιστάµενα κανάλια Κανονιστικής Συµµόρφωσης
(Compliance communication channels). Για τα
υπόλοιπα θέµατα που σχετίζονται µε τον Κώδικα
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Κοινωνικών Αρχών
είναι διαθέσιµο το κανάλι επικοινωνίας
humanrights@ote.gr. Προς την κατεύθυνση αυτή, η
Πολιτική Βιώσιµης Ανάπτυξης Οµίλου αναφέρεται στα
θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τη διαχείρισή
τους, µε βάση τις αρχές του Κώδικα Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων και Κοινωνικών Αρχών.
Tο 2018, υποβλήθηκαν 1.448 ερωτήµατα
απο εργαζόµενους του Οµίλου , µέσω της διαδικασίας
«Ask Me», στα οποία περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων,
οι εγκρίσεις χορηγιών/δωρεών, ενώ υποβλήθηκαν και
ερωτήµατα σχετικά µε τη σύγκρουση συµφερόντων, τη
δευτερεύουσα απασχόληση, την αποδοχή/προσφορά
ωφεληµάτων και τον Κώδικα ∆εοντολογίας
Προµηθευτών Οµίλου ΟΤΕ. Κανένα από τα ερωτήµατα
δεν σχετιζόταν µε θέµατα διακρίσεων.

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι τρεις (3) σηµαντικές επενδυτικές συµφωνίες / συµβάσεις, οι οποίες περιλάµβαναν
ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ολοκληρώθηκαν
το 2018.
Επιπλέον, υποβλήθηκαν 111 παράπονα µέσω της
διαδικασίας «Tell Me» από εργαζοµένους του Οµίλου
ΟΤΕ. Ένα (1) παράπονο αφορούσε σε θέµα ανάρµοστης
συµπεριφοράς (παρενόχληση και κακοποίηση) ενός
διευθυντή καταστήµατος προς τους περισσότερους
εργαζόµενους του καταστήµατος. Κατόπιν σχετικής
διερεύνησης από την αρµόδια υπηρεσία Κανονιστικής
Συµµόρφωσης του Οµίλου ΟΤΕ, το παράπονο κρίθηκε
εν µέρει βάσιµο, αλλά δεν έχουν ακόµα οριστεί σχετικά
µέτρα. Ωστόσο µε την έναρξη της διαδικασίας
διερεύνησης, ο διευθυντής του καταστήµατος
µετακινήθηκε σε άλλο κατάστηµα COSMOTE, προκειµένου να αποκατασταθούν οι συνθήκες εργασίας.
Στο εκπαιδευτικό υλικό Κανονιστικής Συµµόρφωσης
(βλ. Πολιτικές και ∆ιαχείριση Εταιρικού Κινδύνου και
Κανονιστικής Συµπεριφοράς), µια ενότητα αφορά στα
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και στον τρόπο µε τον οποίο ο
Όµιλος προσεγγίζει το θέµα (π.χ. δίαυλοι επικοινωνίας
και αρχές του Κώδικα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και
Κοινωνικών Αρχών). Εκτιµάται ότι το 2018 περίπου
27,5 ώρες εκπαίδευσης αφορούσαν θέµατα του
Κώδικα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Κοινωνικών
Αρχών.
Την Παγκόσµια Ηµέρα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (10η
∆εκεµβρίου), ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
του Οµίλου ΟΤΕ, µε εσωτερικό µήνυµα προς όλους
τους εργαζόµενους, υπογράµµισε την διαρκή δέσµευση
που θα πρέπει να έχουν οι εργαζόµενοι του Οµίλου
ΟΤΕ προς τις αρχές του Κώδικα Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων και Κοινωνικών Αρχών, του Κώδικα
∆εοντολογίας Οµίλου και των Πολιτικών Κανονιστικής
Συµµόρφωσης.
∆εν υπήρξαν καταδικαστικές αποφάσεις από τις
δικαστικές αρχές σε βάρος του Οµίλου ΟΤΕ, για θέµατα
διακριτικής µεταχείρισης στο χώρο εργασίας, ούτε
επιβλήθηκε χρηµατικό πρόστιµο ή µη-χρηµατική ποινή
(π.χ. σύσταση) για θέµατα διαχείρισης ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.

Σχετική ιστοσελίδα
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2.5 Υπεύθυνες Προµήθειες και
∆ιαχείριση 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
Οι εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ ακολουθούν την
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 Πολιτική Προµηθειών δεν κάνει διάκριση µεταξύ
τοπικών και µη προµηθευτών. Ωστόσο η στήριξη
τοπικών προµηθευτών αποτελεί κοινή πρακτική
µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου.
Οι εταιρείες του Οµίλου, έχουν ως στόχο την έγκαιρη
εξόφληση των προµηθευτών τους, όπως ορίζεται
στις συµβάσεις που συνάπτονται. Για το 2018, ο
χρόνος πληρωµής κυµάνθηκε από 30 έως 120
ηµέρες, ανάλογα µε το είδος και το ύψος της
προµήθειας.

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Επιλογή Προµηθευτών

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

Ειδικά κριτήρια που σχετίζονται µε την εταιρική
υπευθυνότητα και τη βιώσιµη ανάπτυξη µπορούν να
προστεθούν σε κάθε προκήρυξη προµηθειών,
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 ∆εοντολογίας
Προµηθευτών Οµίλου ΟΤΕ, ο οποίος συνοψίζει την
πρόθεση των εταιρειών του Οµίλου να συνεργαστούν
µε κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνους
προµηθευτές. Η πρόθεση αυτή ενισχύεται από τον
Κώδικα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Κοινωνικών
Αρχών Οµίλου ΟΤΕ.

Ο Όµιλος ΟΤΕ διαθέτει κατάλογο προµηθευτών
(Μητρώο Προµηθευτών) ο οποίος ανανεώνεται στο
πλαίσιο της ανάπτυξης µιας βιώσιµης εφοδιαστικής
αλυσίδας. Για παράδειγµα, το 2018, ο συγκεκριµένος
κατάλογος για τον ΟΤΕ περιλάµβανε 1.267
προµηθευτές, 664 για την COSMOTE, 162 για την
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, 800 για την Telekom Romania Communications και 317 για την Telekom Romania Mobile
Communications (κάποιοι προµηθευτές των ΟΤΕ,
COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ είναι κοινοί και
προσµετρώνται χωριστά για κάθε εταιρεία). Στον
κατάλογο προµηθευτών καταγράφονται τόσο
πολυεθνικές, όσο και τοπικές εταιρείες, για την αγορά
υλικών και εξοπλισµού ή την παροχή/µίσθωση
υπηρεσιών.
Κάθε κατάλογος προµηθευτών περιλαµβάνει πολλές
διαφορετικές κατηγορίες/τύπους προµήθειας υλικού ή
υπηρεσιών. Ενδεικτικές κατηγορίες προµηθευτών
είναι οι εργολάβοι, οι συµβεβληµένες εταιρείες, οι
πάροχοι συµβουλευτικών υπηρεσιών, οι εταιρείες
πώλησης τηλεπικοινωνιακού υλικού και υπηρεσιών
και οι εταιρείες ανάπτυξης υλικού/λογισµικού
πληροφορικής (IT).

Η σύµβαση την οποία καλούνται να υπογράψουν οι
προµηθευτές, περιλαµβάνει ειδικές ρήτρες αναφορικά
µε θέµατα που αφορούν την υγεία και ασφάλεια, την
καταπολέµηση της διαφθοράς, την ασφάλεια και την
εµπιστευτικότητα πληροφοριών. Επιπλέον, η
υπογραφή της σύµβασης διασφαλίζει και τη
συµµόρφωση µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας
Προµηθευτών Οµίλου ΟΤΕ.

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Έλεγχος Ακεραιότητας και Αξιολόγηση
Υποψηφίων Προµηθευτών
• ∆ιενεργήθηκαν 1.839 έλεγχοι
ακεραιότητας προµηθευτών,
συµβούλων και συνεργατών
• Αναθεωρήθηκε και ελέχθηκε το
100% των συµβάσεων που
ξεπερνούσαν τις € 50.000, και
οι οποίες είχαν συναφθεί µε
προµηθευτές µε τους οποίους δεν
είχε υπάρξει συνεργασία την
τελευταία 2ετία
• Το 100% των υποψήφιων
συµβούλων, ανεξαρτήτως ύψους
σύµβασης υποβλήθηκε σε έλεγχο

Ποσοστά Προµηθειών από Εγχώριους
Προµηθευτές
• Eλλάδα: 91%
• Ρουµανία: 78%

Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018
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Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

∆ιαχείριση Προµηθευτών
•

•

•

•

•

•

•

Επιλογή

Αξιολόγηση

Ανάπτυξη

Βαθµολόγηση

Αποτελέσµατα
Αξιολόγησης της DT

•

•

•

•

•
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Αξιολόγηση Προµηθευτών
Οι ενεργοί προµηθευτές του Οµίλου ΟΤΕ
αξιολογούνται σε ετήσια βάση. Οι προµηθευτές
επιλέγονται µε βάση τις παραγγελίες (purchase
orders) που εκδίδονται µέσα σε διάστηµα 12 µηνών.
Ειδικότερα, το 2018, η επιλογή των προµηθευτών
που αξιολογήθηκαν, έγινε µε βάση το σύνολο των
παραγγελιών που εκδόθηκαν την περίοδο
1/10/2016 - 30/9/2017, για λογαριασµό των
εταιρειών OTE, COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Rural North,
Rural South, Germanos Telecom Romania, e-Value
SA, e-Value Ltd, e-Value International Telekom
Albania, Telekom Romania Communications,
Telekom Romania Mobile Communications,
Telemobil και Sunlight Romania.
Η αξιολόγηση προµηθευτών Οµίλου περιλάµβανε:
• Όλους τους προµηθευτές µε παραγγελίες αξίας
µεγαλύτερης των 2 εκατοµµυρίων (για όλες τις
εταιρείες που αναφέρθηκαν παραπάνω)
• Όλους τους προµηθευτές που παρείχαν
σηµαντικά είδη προµήθειας (προϊόντα και
υπηρεσίες που έχουν σηµαντική επίδραση στα
προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους
πελάτες), αξίας πάνω από € 500.000
• Όλους τους προµηθευτές προϊόντων/ υπηρεσιών
που σχετίζονται µε το Ενοποιηµένο Σύστηµα
∆ιαχείρισης του Οµίλου (Group Consolidated
Management System)

να προκύψει µια ποσοτικοποιηµένη επίδοση για κάθε
προµηθευτή. Η επίδοση κάθε προµηθευτή σε
θέµατα Εταιρικής Υπευθυνότητας αντιστοιχεί στο
10% της συνολικής βαθµολογίας που λαµβάνει. Τα
αποτελέσµατα της ιεράρχησης των προµηθευτών
παρουσιάζονται στη ∆ιοίκηση του Οµίλου.

• Κάποιους προµηθευτές, οι οποίοι δεν πληρούσαν
τα παραπάνω κριτήρια, αλλά προτάθηκαν προς
αξιολόγηση από τους ∆ιευθυντές του Οµίλου.
Οι προς αξιολόγηση προµηθευτές καλούνται να
συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο
αυτοαξιολόγησης της επίδοσής τους σε θέµατα
βιώσιµης ανάπτυξης. Το ερωτηµατολόγιο αυτό έχει
ως στόχο την ευαισθητοποίησή τους σε σχέση µε την
εταιρική υπευθυνότητα και τη βιώσιµη ανάπτυξη,
παρέχοντας τους τη δυνατότητα να παρουσιάσουν
πληροφορίες σχετικά µε τα συστήµατα διαχείρισης
και τις πρακτικές που εφαρµόζουν. Το
ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει ερωτήσεις που
σχετίζονται µε την εταιρική υπευθυνότητα, τη
βιώσιµη ανάπτυξη, την απασχόληση, το περιβάλλον,
την υγεία και ασφάλεια, την ποιότητα και
επιχειρησιακή συνέχεια. Οι ερωτήσεις αφορούν την
απόδοση των προµηθευτών, καθώς και τις επιδόσεις
των προµηθευτών τους και των υπεργολάβων τους.

Για τους προµηθευτές που συγκεντρώνουν χαµηλή
βαθµολογία, η ∆ιοίκηση αποφασίζει αν θα
παραµείνουν στη λίστα των αποδεκτών
προµηθευτών του Οµίλου, αν απαιτείται να
βελτιώσουν την επίδοσή τους (οπότε και σε
συνεργασία µε τους προµηθευτές καθορίζονται
κάποια διορθωτικά σχέδια δράσης) ή αν θα διακοπεί
η συνεργασία µε τον Όµιλο (οπότε και
ενηµερώνονται οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις).

Κατηγοριοποίηση και Ανάπτυξη
Προµηθευτών
Η βαθµολόγηση των προµηθευτών από τις
οργανωτικές µονάδες των εταιρειών του Οµίλου ΟΤΕ
που εµπλέκονται στην διαδικασία, καθώς και τα
συµπληρωµένα από τους προµηθευτές
ερωτηµατολόγια αυτοαξιολόγησης, τροφοδοτούν το
Σύστηµα Αξιολόγησης Προµηθευτών, προκειµένου

Αξιολόγηση Προµηθευτών των 4 Μεγαλύτερων Εταιρειών του Οµίλου 2018
Αριθµός προµηθευτών που αξιολογήθηκαν
89%

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Ετήσιος όγκος προµηθειών* που αξιολογήθηκε %

Επιπλέον, οι εταιρείες του Οµίλου λαµβάνουν υπόψη
τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων και των
ελέγχων της Deutsche Telekom για κάθε κοινό
προµηθευτή. Σε περίπτωση που η DT εντοπίσει ότι
κάποιος προµηθευτής δεν συµµορφώνεται µε την
πολιτική του Οµίλου DT και τα διεθνή πρότυπα και
διακόψει τις συναλλαγές µαζί του, οι εταιρείες του
Οµίλου ΟΤΕ ενηµερώνονται και στη συνέχεια
αφαιρούν τον προµηθευτή από την λίστα των
αποδεκτών προµηθευτών τους.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Όµιλος έχει
δηµιουργήσει διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας (π.χ.
«Tell me!», διαδικτυακή πύλη καταγγελιών, κανονική
ταχυδροµική θυρίδα, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο), ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε
οποιονδήποτε να υποβάλει πληροφορίες σχετικά µε
ενδεχόµενες παραβιάσεις νοµικών υποχρεώσεων ή
εσωτερικών πολιτικών και κανονισµών. Είναι επίσης

δυνατό να κατατεθεί ανώνυµη αναφορά µέσω της
ηλεκτρονικής φόρµας κανονιστικής συµµόρφωσης
(Electronic Compliance Form). Οι πληροφορίες που
παρέχονται θεωρούνται αυστηρά εµπιστευτικές και
ελέγχονται για την αξιοπιστία τους από ειδικά
εκπαιδευµένα άτοµα που είναι υπόχρεοι τήρησης
εχεµύθειας.
Τέλος, ο Κώδικας ∆εοντολογίας Προµηθευτών του
Οµίλου ΟΤΕ, όπως αναθεωρήθηκε το 2017, θέτει το
πλαίσιο για τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και
ελέγχους συµµόρφωσης. Ο Όµιλος και/ή ο
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, έχουν το
δικαίωµα να ελέγξουν τον προµηθευτή και τους
υπεργολάβους του προκειµένου να αξιολογήσουν
αποτελεσµατικά την πραγµατική συµµόρφωση
αυτών µε τις αρχές του Κώδικα, αλλά και να
διεξάγουν ελέγχους µέσω επιτόπιων επιθεωρήσεων,
ερωτηµατολογίων ή/και συνεντεύξεων µε
επιλεγµένους υπαλλήλους, στις εγκαταστάσεις του
προµηθευτή, σε εργοτάξια ή/και σε άλλους χώρους,
όπου εκτελούνται εργασίες για λογαριασµό του
προµηθευτή. Ο προµηθευτής αναγνωρίζει ότι ο
Όµιλος ΟΤΕ έχει το δικαίωµα να ζητήσει και να λάβει
περαιτέρω πληροφορίες (µέσω των συστηµάτων
αξιολόγησης του Οµίλου ΟΤΕ/ EcoVadis
/αυτοαξιολογήσεων), αν κριθεί απαραίτητο. Κατόπιν
αιτήµατος του Οµίλου ΟΤΕ, ο προµηθευτής θα πρέπει
να ενηµερώσει τον Όµιλο για τα µέτρα που λαµβάνει
προκειµένου να εξασφαλίσει την τήρηση των Αρχών.
Οποιαδήποτε µη συµµόρφωση θα πρέπει να
κοινοποιείται στον Όµιλο ΟΤΕ και στη συνέχεια ο
προµηθευτής οφείλει να διαµορφώσει ένα ειδικό
πρόγραµµα συµµόρφωσης, το οποίο θα εφαρµόσει
εν συνεχεία.

85%

Σχετική ιστοσελίδα

44

76

100

128

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

96%

78%

OTE

Κοινωνία
Κοινωνία

COSMOTE
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Telekom Romania
Communications

Telekom Romania
Mobile Communications

* 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.
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2.6 Ασφάλεια και Απόρρητο
∆εδοµένων
Είναι σηµαντικό γιατί
Τα δεδοµένα αποτελούν βασικό στοιχείο
της λειτουργίας του Οµίλου ΟΤΕ. Η
ασφάλεια και η προστασία των
προσωπικών δεδοµένων αποτελεί κύρια
απαίτηση των πελατών και πρωταρχική
µέριµνα των εταιρειών του Οµίλου ΟΤΕ.

Ασφάλεια και Προστασία ∆εδοµένων
Η ασφάλεια και η προστασία των δεδοµένων έχουν
ύψιστη σηµασία για τον Όµιλο ΟΤΕ. Η διασφάλιση της
προστασίας δεδοµένων είναι κάτι περισσότερο από
απλή υποχρέωση συµµόρφωσης µε τις νοµικές και
κανονιστικές απαιτήσεις και αντικατοπτρίζει σε
µεγάλο βαθµό την ποιότητα των υπηρεσιών του
Οµίλου
.
Όλες οι εταιρείες του Οµίλου έχουν υιοθετήσει τους
∆εσµευτικούς Κανόνες Προστασίας Προσωπικών
∆εδοµένων (Binding Corporate Rules on Privacy
-BCRP), οι οποίοι περιέχουν τις βασικές απαιτήσεις
για την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων
των συνδροµητών και των εργαζοµένων του Οµίλου
ΟΤΕ, σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική και
ευρωπαϊκή νοµοθεσία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται
ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών
δεδοµένων.
Τον Μάιο του 2018, ο Γενικός Κανονισµός
Προστασίας ∆εδοµένων (GDPR) εισήχθη σε όλα τα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει προετοιµαστεί
κατάλληλα για το νέο σύνολο κανόνων του GDPR.
Πριν από την εφαρµογή του κανονισµού, ο Όµιλος
ΟΤΕ διέθετε ήδη υψηλό επίπεδο µηχανισµών
ασφαλείας, οι οποίοι εποπτεύονταν από τον
Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων (Data Protection
Oﬃcer).

Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018
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Για την υλοποίηση των απαιτήσεων του GDPR
απαιτήθηκε η εµπλοκή περισσοτέρων από 150
εργαζοµένων του Οµίλου ΟΤΕ, οι οποίοι
ασχολήθηκαν µε την διαδικασία εφαρµογής του
Γενικού Κανονισµού.

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση στο επίπεδο της
ασφάλειας των πληροφοριών και της προστασίας
των δεδοµένων, οι εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ
ξεκίνησαν µια σειρά ενεργειών και έργων ασφάλειας
πληροφοριών, όπως:

Περίπου 110 συστήµατα επανεξετάστηκαν στο
πλαίσιο εφαρµογής της διαδικασίας PSA (Privacy &
Security Assessment) και ενηµερώθηκε η σχετική
τεκµηρίωση, όπου κρίθηκε απαραίτητο. Η διαδικασία
PSA, επιτρέπει στον ΟΤΕ να επανεξετάζει την
ασφάλεια των συστηµάτων σε κάθε βήµα ανάπτυξής
τους, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του GDPR για την
Εκτίµηση Αντιτύπου Προστασίας ∆εδοµένων.

• Κρυπτογράφηση σε κρίσιµες βάσεις δεδοµένων.
• Εφαρµογή µηχανισµών καταγραφής ενεργειών
(logging) σε κρίσιµες εφαρµογές.
• Επέκταση του Συστήµατος Παρακολούθησης
∆ραστηριότητας Βάσεων ∆εδοµένων (Database
Activity Monitoring System), σε κρίσιµες βάσεις
δεδοµένων. Αξιολόγηση αυτοµατοποιηµένων
εργαλείων ανάλυσης.
• Υλοποίηση πλατφόρµας ∆ιαχείρισης Κινητών
Συσκευών (Mobile Device Management)
• Ανάπτυξη εργαλείου ∆ιαχείρισης Προνοµιακών
Λογαριασµών (Privileged Account Management),
που καλύπτει την υποδοµή Πληροφορικής ΟΤΕ /
COSMOTE.
• Συµµετοχή σε εθνικές και διεθνείς ασκήσεις
αντιµετώπισης κυβερνοεπιθέσεων.
• Εφαρµογή λύσης email sandbox προκειµένου τα
e-mails που αποστέλλονται στον Όµιλο ΟΤΕ να
ελέγχονται για πρόσφατες (zero-day) απειλές.
• Επέκταση του συστήµατος Αποτροπής ∆ιαρροής
∆εδοµένων (Data Leakage Prevention) στα
καταστήµατα franchise.
• Περαιτέρω επέκταση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Ταυτότητας (Identity Management System) (στην
Ελλάδα).
• Επαναπιστοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Ασφάλειας Πληροφοριών σε OTE, COSMOTE,
Telekom Romania Communications και Telekom
Romania Mobile Communications (σύµφωνα µε
το πρότυπο ISO 27001).
• Αναθεώρηση της Πολιτικής Ασφαλείας.

Επιπλέον, αναπτύχθηκαν ενηµερώσεις προστασίας
δεδοµένων για τις υπηρεσίες του Οµίλου και
υπεγράφησαν µε συνεργάτες περισσότερες από 400
συµφωνητικά προστασίας δεδοµένων.
∆ράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά µε το GDPR
πραγµατοποιήθηκαν για εργαζόµενους µε θέσεις
ευθύνης καθώς και για τους εργαζοµένους πρώτης
γραµµής στα καταστήµατα και την εξυπηρέτηση
πελατών. 5.500 εργαζόµενοι συµµετείχαν σε 46
εκπαιδεύσεις δια ζώσης ή µέσω προγραµµάτων
e-learning.
Επιπλέον, οι πελάτες του Οµίλου ΟΤΕ µπορούν να
ενηµερωθούν για την Πολιτική Προστασίας
∆εδοµένων, µέσω της εταιρικής ιστοσελίδας και
µπορούν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους µέσω
ενός νέου καναλιού επικοινωνίας. Από τις
25/05/2018 µέχρι το τέλος του έτους, ο ΟΤΕ και η
COSMOTE χειρίστηκαν περίπου 900 αιτήµατα που
σχετίζονται µε το GDPR.
Επιπλέον, οι διαδικασίες διαχείρισης της
συγκατάθεσης του συνδροµητή αναθεωρήθηκαν και
υλοποιήθηκαν στα συστήµατα CRM, καθώς και στην
ιστοσελίδα και τις εφαρµογές που διατίθενται στους
συνδροµητές.
Επίσης, εφαρµόστηκε ψευδωνυµοποίηση για
δεδοµένα που επεξεργάζονται σε υποδοµές Big
Data.

Για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης σύµφωνα µε το
πλαίσιο ασφάλειας και τους ∆εσµευτικούς Κανόνες
Προστασίας ∆εδοµένων (BCRP), εφαρµόζονται
διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου. Για
παράδειγµα, στον ΟΤΕ και την COSMOTE, τα
δικαιώµατα πρόσβασης των χρηστών ελέγχονται και
επιβεβαιώνονται τακτικά και η πρόσβαση στα
δεδοµένα επικοινωνίας ελέγχεται συστηµατικά.

Κοινωνία
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Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Ελλάδα: Σηµαντικά Στοιχεία 2018
• Ολοκλήρωση 40 ελέγχων ασφάλειας
και προστασίας δεδοµένων και
διενέργεια 13 αποτιµήσεων κινδύνων
συστηµάτων στο PSA portal προκειµένου να διαπιστωθεί η συµµόρφωση µε
τις εταιρικές πολιτικές και τις διαδικασίες
ασφάλειας.
• >400 Συµφωνητικά Ανάθεσης
Επεξεργασίας ∆εδοµένων (CDPA)
έχουν υπογραφεί µε Εκτελούντες την
Επεξεργασία (Processors).
• 350 GB αρχείων καταγραφής (log ﬁles)
ανά ηµέρα συλλέχτηκαν και 10.000
συµβάντα ανά δευτερόλεπτο καταγράφηκαν στην Πλατφόρµα ∆ιαχείρισης
Συµβάντων και Περιστατικών Ασφαλείας.
• Έλεγχος 149.624 (~100%) προσβάσεων εξουσιοδοτηµένων χρηστών σε
συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων.
• Καθορισµός προδιαγραφών ασφάλειας
για την υλοποίηση 78 νέων συστηµάτων ή υπηρεσιών και πραγµατοποίηση
αντίστοιχων δοκιµών ασφάλειας,
προκειµένου να επιβεβαιωθεί η ασφαλής
υλοποίησή τους.

Η έγκαιρη ανταπόκριση σε προβλήµατα ασφάλειας
είναι επίσης σηµαντική για τον Όµιλο ΟΤΕ. Για τον
σκοπό αυτό δηµιουργήθηκε ένας τηλεφωνικός
αριθµός για την Ασφάλεια και την Προστασία
∆εδοµένων, στον οποίο οι εργαζόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε το Κέντρο ∆ιαχείρισης Συµβάντων
& Περιστατικών Ασφάλειας Οµίλου ΟΤΕ (Security
Operations Center) που λειτουργεί 24/7/365, για
τυχόν περιστατικά που σχετίζονται µε θέµατα
ασφαλείας και προστασίας δεδοµένων.
Το 2018, ο OTE και η COSMOTE διερεύνησαν 20
αιτήµατα από πελάτες, σχετικά µε το απόρρητο των
επικοινωνιών/την ασφάλεια των στοιχείων των
πελατών, και 31 αιτήµατα από την Αρχή ∆ιασφάλισης
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Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ). Σε καµία από
αυτές τις περιπτώσεις δεν εντοπίστηκε οποιοδήποτε
εύρηµα.
Επιπλέον, ο ΟΤΕ και η COSMOTE χειρίστηκαν 17
καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Αρχή
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Το 2018, οι εταιρείες της Telekom Romania έλαβαν
περισσότερα από 200 αιτήµατα, σχετικά µε θέµατα
προστασίας προσωπικών δεδοµένων.
Σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στην ισχύουσα 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.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα
επιτήρησης διατίθενται στην Εκθεση ∆ιαφάνειας.
Στην Ελλάδα, η νοµική βάση για τη διεκπεραίωση
αιτηµάτων Αρχών για νόµιµες συνακροάσεις και
παροχή δεδοµένων είναι το Άρθρο 19 του Ελληνικού
Συντάγµατος (Νόµος 3115/2003 για τη σύσταση της
Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών, Π.∆. 47/2005 για τις διαδικασίες,
τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του
απορρήτου των επικοινωνιών, Νόµος 2225/1994
και Νόµος 3917/2011). Ειδικότερα, το 2018, οι
εταιρείες διεκπεραίωσαν αιτήµατα για:
• νόµιµες συνακροάσεις σε 5.682 τηλεφωνικές
γραµµές,
• παροχή εξωτερικών δεδοµένων επικοινωνίας για
14.773 τηλεφωνικούς αριθµούς,
• παροχή προσωπικών στοιχείων συνδροµητή για
11.183 τηλεφωνικούς αριθµούς,
• παροχή προσωπικών στοιχείων συνδροµητή για
1.187 IP διευθύνσεις.
Τα αιτήµατα αυτά κοινοποιούνται στην Α∆ΑΕ, η οποία τα
περιλαµβάνει στην Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων της.
Στη Ρουµανία, η νοµική βάση για τη διεκπεραίωση
αιτηµάτων Αρχών για νόµιµες συνακροάσεις και
Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

παροχή δεδοµένων είναι ο Νόµος 14/1992 για την
οργάνωση του Ρουµανικού Οργανισµού
Πληροφοριών, ο Νόµος 51/1991 για την Εθνική
Ασφάλεια, η Απόφαση 338/2010 του Προέδρου της
ANCOM (του Οργανισµού Πληροφορικής και
Επικοινωνιών), ο Νόµος 508/2004 για την
οργάνωση του DIICOT (Τµήµα του Υπουργείου

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την διαλεύκανση υποθέσεων
οργανωµένου εγκλήµατος και τροµοκρατίας), ο
Ποινικός Κώδικας και ο Νόµος 235/2015 που
αντικατέστησε τον Νόµο 506/2004, σχετικά µε την
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και την
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα της
ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Σχετική ιστοσελίδα
Ελλάδα: Σηµαντικά Στοιχεία 2018
• Καταγραφή και διαχείριση 775
περιστατικών φυσικής ασφάλειας,
από τα οποία τα 235 χαρακτηρίστηκαν σοβαρά.
• Έκδοση 3.480 καρτών πρόσβασης σε
εγκαταστάσεις (access control)
• Επεξεργασία 2.915 αιτηµάτων
χορήγησης δικαιωµάτων πρόσβασης και αντιµετώπιση 640 βλαβών
συστήµατος ελέγχου πρόσβασης
(access control).
• Έκδοση 784 καρτών πρόσβασης
υπεργολάβων τεχνικών έργων.
• Υλοποίηση 199 αιτηµάτων πρόσβασης και χορήγησης κλειδιών για
ΚΑΦΑΟ.
• ∆ιαχείριση 595 συναγερµών και
1.330 προληπτικών ελέγχων σε
ΚΑΦΑΟ και καµπίνες και παροχή
υπηρεσιών προσωπικής προστασίας
σε 30 εκδηλώσεις.
• ∆ιενέργεια 2.370 ελέγχων φυλακίων, 120 προληπτικών ανιχνεύσεων
για εκρηκτικά, και 80 ελέγχων σε
υπεργολάβους τεχνικών έργων.
• Πραγµατοποίηση 82 αυτοψιών σε
καταστήµατα του Οµίλου, πανελλαδικά, 334 ελέγχων χώρων για την
διασφάλιση του απορρήτου, 137
αντλήσεων αρχείων από CCTV
καταστηµάτων και µελετών φυσικής
ασφάλειας για 58 καταστήµατα.

Φυσική Ασφάλεια
Το 2018 πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:
• Συνέχιση των παρεµβάσεων βελτίωσης Φυσικής
Ασφάλειας, Ηλεκτρονικής και ∆οµικής Βελτίωσης,
σε 30 εγκαταστάσεις του ΟΤΕ.
• Ολοκλήρωση διαγωνισµού για την ενίσχυση
Φυσικής Ασφάλειας στο νέο κτίριο COSMOTE TV.
• Ολοκλήρωση έργου video veriﬁcation σε 10
νέους Σταθµούς Βάσης, φτάνοντας τους 28
Σταθµούς Βάσης στην Ελλάδα µε εγκαταστάσεις
αυτού του είδους.
• ∆ιενέργεια διαγωνισµού και υπογραφή νέων
τριετών συµβάσεων για υπηρεσίες φύλαξης, µε
αποτέλεσµα τη βελτιστοποίηση των εργασιών και
την ετήσια µείωση του προϋπολογισµού κατά €
300.000.
• Συνέχιση των παρεµβάσεων στα ιδιόκτητα
καταστήµατα του Οµίλου στην Ελλάδα,
βελτιώνοντας τα πρότυπα φυσικής ασφάλειας σε
10 επιπλέον καταστήµατα.
• Καταγραφή και χαρτογράφηση των υφιστάµενων
συστηµάτων ασφαλείας χρησιµοποιώντας νέα
εφαρµογή Tablet σε 50 εγκαταστάσεις στην
Ελλάδα.
• Πιλοτική εφαρµογή φυσικής πρόσβασης στα
κεντρικά γραφεία του ΟΤΕ µέσω της χρήσης
κωδικών QR. Αξιολόγηση άλλων πιλοτικών
προγραµµάτων και επιλογή της µεθόδου
Bluetooth για εφαρµογή σε εγκαταστάσεις στην
Ελλάδα.
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Ρουµανία: Σηµαντικά Στοιχεία 2018
• Καταγραφή και διαχείριση 5 περιστατικών φυσικής ασφάλειας.
• Έκδοση 3.200 καρτών πρόσβασης σε
εγκαταστάσεις (access control) και 600
αδειών εισόδου.
• ∆ιαχείριση 3.074 αιτηµάτων χορήγησης δικαιωµάτων πρόσβασης, από τα
οποία τα 122 αιτήµατα διαχειρίστηκαν
απο το Τµήµα Ασφάλειας
• Υλοποίηση 60 εκτιµήσεων κινδύνων
φυσικής ασφάλειας.
• Αναβάθµιση 54 συστηµάτων ασφαλείας εκ των οποίων 52 για Telekom
Mobile (παρακολούθηση βίντεο,
προστασία από κλοπές, έλεγχος
πρόσβασης) και 2 για Telekom Fixed
(Σύστηµα πυρόσβεσης «Inergen»).
• ∆ιενέργεια 51 επιτοπικών ελέγχων
συστηµάτων φυσικής ασφάλειας.

Ενηµέρωση και Εκπαίδευση
Το 2018, υλοποιήθηκαν προγράµµατα
ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, σε θέµατα
Ασφάλειας Πληροφοριών, Προστασίας Προσωπικών
∆εδοµένων και Φυσικής Ασφάλειας, όπως:
• Ενηµέρωση σχετική µε τη Φυσική Ασφάλεια, την
Ασφάλεια Πληροφοριών και την Προστασία
∆εδοµένων, κατά τις εισαγωγικές εκπαιδεύσεις
όλων των νεοπροσλαµβανόµενων εργαζοµένων.
• Εκπαίδευση σε θέµατα GDPR σε όλες τις εταιρείες
του Οµίλου OTE.
• Ειδική καµπάνια ευαισθητοποίησης των
εργαζοµένων πάνω σε θέµατα φυσικής
ασφάλειας, απόρρητο δεδοµένων και ασφάλειας
πληροφοριών µε τίτλο «Think - Check –
Share».∆ύο ηλεκτρονικές έρευνες που
αφορούσαν ζητήµατα Ασφάλειας Πληροφοριών
και Επιχειρησιακής Συνέχειας διεξήχθησαν σε
δείγµα εργαζοµένων µε στόχο τη βελτίωση των
πρακτικών ασφαλείας του Οµίλου ΟΤΕ.
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2.7 Επιχειρησιακή Συνέχεια
Είναι σηµαντικό γιατί…
Οι πελάτες του Οµίλου ΟΤΕ απαιτούν από
τον Όµιλο την αδιάλειπτη παροχή
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Ο Όµιλος
ΟΤΕ επιδιώκει την επίτευξη εξαιρετικής
εµπειρίας του Πελάτη και επενδύει στην
ανάπτυξη µηχανισµών για την έγκαιρη
αναγνώριση και την αντιµετώπιση
καταστάσεων που επηρεάζουν ή ενδέχεται
να επηρεάσουν την επιχειρησιακή συνέχεια
των κρίσιµων λειτουργιών.
Ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο της διασφάλισης
απρόσκοπτης παροχής ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών και προϊόντων, στοχεύει στην επίτευξη
µέγιστου βαθµού ανθεκτικότητας και ικανότητας να
ανταπεξέρχεται σε δυσµενείς και έκτακτες συνθήκες
Το 2018, o Όµιλος ΟΤΕ ολοκλήρωσε επιτυχώς τον
ετήσιο έλεγχο πιστοποίησης σύµφωνα µε το πρότυπο
ISO 22301:2012 για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Επιχειρησιακής Συνέχειας του ΟΤΕ και της COSMOTE.
Τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα για το 2018
περιλαµβάνουν:
• Ανάπτυξη νέων / επικαιροποίηση υφιστάµενων
Σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας (για
Καταστήµατα, ∆ραστηριότητες Υπηρεσιών
Πελατών, Αιτήµατα Αρχών και για την περίπτωση
µη διαθεσιµότητας των Αποθηκών Πάρνηθας και
Αυλωνά).
• Ανάπτυξη νέων/επικαιροποίηση υφιστάµενων
Σχεδίων Αποκατάστασης Καταστροφών
προκειµένου να αναβαθµιστούν στα επίπεδα
υφιστάµενων και νέων τεχνολογιών.
• Συνεργασία µε τις ελληνικές αρχές για την
δηµιουργία ενός συστήµατος συναγερµού - Cell
Broadcast το οποίο θα χρησιµοποιεί το δίκτυο
κυψελών COSMOTE.

Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

• Εφαρµογή όλων των Σχεδίων Επιχειρησιακής
Συνέχειας και Ανάκτησης Καταστροφών.
• Επέκταση των Σχεδίων Αποκατάστασης
Καταστροφών ώστε να συµπεριληφθούν
πρόσθετες δυνατότητες κινητής τηλεφωνίας.
• Συµµετοχή σε ασκήσεις επιχειρησιακής συνέχειας
σε επίπεδο Οµίλου DT.
• ∆ιεξαγωγή πολλών ειδών στοχευµένης
εκπαίδευσης σε οµάδες ∆ιαχείρισης
Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCM).
• Νέα προσέγγιση για την εφαρµογή του BCM στα
κτίρια (ψηφιακές ασκήσεις που εκτελούνται στα
πιο πολυσύχναστα κτίρια, νέα σχέδια εκκένωσης
για τα κεντρικά γραφεία του ΟΤΕ στην Παιανία,
κλπ)
• Εφαρµογή µελετών εκτίµησης κινδύνου στα
κρίσιµα κτίρια.
• Επιτυχής 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.
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Κέντρο ∆ιαχείρισης Έκτακτων
Περιστατικών (Situation Center)
του Οµίλου ΟΤΕ
Το 2018, στο επίσηµο σηµείο αναφοράς
ζητηµάτων επιχειρησιακής συνέχειας
του Οµίλου ΟΤΕ:
• αξιολογήθηκαν 50 περιστατικά
απειλών επιχειρησιακής συνέχειας,
• εξετάστηκαν 20 δυνητικά και
δευτερεύοντα περιστατικά που θα
µπορούσαν να επηρεάσουν την
επιχειρησιακή συνέχεια,
• απεστάλησαν 9 ειδοποιήσεις στο
Κέντρο ∆ιαχείρισης Έκτακτων
Περιστατικών της DT (παρέχοντας
οδηγίες ταξιδιωτικής ασφάλειας),
• 180 ειδοποιήσεις SMS απεστάλησαν
σε στοχευµένες οµάδες εσωτερικά
(παρέχοντας πληροφορίες σχετικά µε
συµβάντα).

Σχετική ιστοσελίδα

Ενηµέρωση και Εκπαίδευση
Το 2018 τα προγράµµατα ενηµέρωσης και
εκπαίδευσης σε θέµατα Επιχειρησιακής Συνέχειας,
περιλάµβαναν:
• Ενηµέρωση σχετικά µε την Επιχειρησιακή
Συνέχεια, κατά τις εισαγωγικές εκπαιδεύσεις όλων
των νεοπροσλαµβανόµενων εργαζοµένων.
• Ειδική καµπάνια ευαισθητοποίησης των
εργαζοµένων πάνω σε θέµατα Ασφάλειας µε
τίτλο «Think - Check – Share» η οποία
περιλάµβανε και θέµατα Επιχειρησιακής
Συνέχειας.
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2.8 Ενοποιηµένο Σύστηµα
∆ιαχείρισης
Ο Όµιλος ΟΤΕ καταγράφει, αξιολογεί συστηµατικά
και βελτιστοποιεί συνεχώς τις διαδικασίες του
Ενοποιηµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης
(Integrated Management System), το οποίο
βασίζεται στο µοντέλο Enhanced Telecom
Operations Map (e-TOM).
Το Μοντέλο Εταιρικών ∆ιαδικασιών και η
συστηµατική τεκµηρίωσή του για αξιολόγηση και
βελτίωση αποτελούν τη βάση του Ενοποιηµένου
Συστήµατος ∆ιαχείρισης (IMS) που εφαρµόζεται
στον Όµιλο ΟΤΕ. To Ενοποιηµένο Σύστηµα
∆ιαχείρισης περιλαµβάνει τις ακόλουθες
πιστοποιήσεις:
• Ενοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης (σύµφωνα µε
το πρότυπο PAS99:2012)
• Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (σύµφωνα µε το
πρότυπο ISO 9001:2015)
• Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (σύµφωνα
µε το πρότυπο ISO 14001:2015)
• Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην
Εργασία (σύµφωνα µε το πρότυπο
OHSAS 18001:2007)
• Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
(σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 27001:2013)
• Σύστηµα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
(σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 22301:2012)
• Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής
(σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 20000-1:2011)
• Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ενέργειας (σύµφωνα µε το
πρότυπο ISO 50001:2011)
• Σύστηµα ∆ιαχείρισης της ∆ιακινδύνευσης
(σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 31000:2009)
• Σύστηµα ∆ιαχείρισης κατά της ∆ωροδοκίας
(σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 37001:2016)
• Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κανονιστικής Συµµόρφωσης
(σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 19600:2014)
Στο Ενοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης των ΟΤΕ και
COSMOTE συµπεριλαµβάνονται και πιστοποιήσεις
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα: ISAE 3402 (SOC 1)
TYPE II και ISAE 3000 (SOC 2) TYPE II, «Assurance
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Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Reports on Controls at a Service Organisation», του
«International Auditing and Assurance Standards
Board», από ∆ιεθνή Ελεγκτική Εταιρεία. Οι
πιστοποιήσεις αφορούν στον κατάλληλο σχεδιασµό,
στην αποτελεσµατική λειτουργία των διαδικασιών και
του περιβάλλοντος ελέγχου των υπηρεσιών που
παρέχονται σε ICT πελάτες, στο πλαίσιο των Data
Hosting Services και των IT Service Desk Services.
Επιπλέον, το Εργαστήριο Μετρήσεων
Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας Περιβάλλοντος
της COSMOTE είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε το
πρότυπο ISO 17025:2005.
Η COSMOTE έχει λάβει πιστοποιηµένη έγκριση από
το Ελληνικό Υπουργείο Άµυνας σύµφωνα µε τον
Κανονισµό Βιοµηχανικής Ασφάλειας, «ΦΕΚ Β 336 16.03.2005».
Τέλος, ο ΟΤΕ και η COSMOTE έχουν πιστοποιηθεί
σύµφωνα µε τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραµµές
Ορθής Πρακτικής ∆ιανοµής Ιατροτεχνολογικών
Προϊόντων (Απόφαση αριθ. 1348/04 του Ελληνικού
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας).

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ISO 50001

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

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ISO 14001

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
OHSAS 18001

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ ∆ΙΑΚΙΝ∆ΥΝΕΥΣΗΣ
ISO 31000
PAS99
Ενοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΩΡΟ∆ΟΚΙΑΣ

ISO 37001

Όµιλος OTE
ISO 9001:2015
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας

Τα πιστοποιηµένα Συστήµατα ∆ιαχείρισης για τις
µεγαλύτερες εταιρείες του Οµίλου, παρουσιάζονται
στο Παράρτηµα.
Τα ανώτατα στελέχη της διοίκησης του Οµίλου ΟΤΕ
ενηµερώνονται συστηµατικά από τους εκπροσώπους
των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης για τις δράσεις, τους
στόχους και τα προγράµµατα του Ενοποιηµένου
Συστήµατος ∆ιαχείρισης.

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Κοινωνία
Κοινωνία

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ISO 27001

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ
ISO 22301

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ISO 19600

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ISO 20000-1

Σχετική ιστοσελίδα
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2.9 Συµµετοχές και ∆ιακρίσεις
Βραβεία
Το 2018, οι εταιρείες του Οµίλου του ΟΤΕ έλαβαν
µια σειρά εξαιρετικά αξιόλογων βραβείων και
διακρίσεων για τις επιδόσεις τους σε θέµατα
βιώσιµης ανάπτυξης, όπως µεταξύ άλλων:
Στην Ελλάδα:
• Bravo Sustainability Awards 2018: O Όµιλος
ΟΤΕ βραβεύτηκε για την «Ανάλυση Ουσιαστικών
Θεµάτων Βιώσιµης Ανάπτυξης», στην κατηγορία
«Bravo Governance».

για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Ctrl Shiﬅ Save
the Climate – Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και
Επικοινωνιών γίνονται σύµµαχοι µας στην
προστασία του κλίµατος».
- Στην κατηγορία «Βραβείο ∆ιεργασίας» των
Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το
Περιβάλλον, ο Όµιλος OTE βραβεύτηκε για το
πρόγραµµα «Ανακατασκευή &
Επαναχρησιµοποίηση Τερµατικού Εξοπλισµού».

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

• Today's Leader who inspires Tomorrow's
Generation: Η Οµάδα Βιώσιµης Ανάπτυξης πήρε
το βραβείο στην κατηγορία «Leadership in
Parent-School Communication 2017» για το έργο
«Electronic Catalog».

Συµµετοχές

Αναλυτικές πληροφορίες στο Παράρτηµα.

• Environmental Awards 2018, που οργανώθηκαν
από την εταιρεία Boussias Communications: Ο
ΟΤΕ αναδείχθηκε Χρυσός Νικητής στις ακόλουθες
δυο κατηγορίες:
- Στην κατηγορία «Κυκλική Οικονοµία –
Βιοµηχανική Συµβίωση» για το πρόγραµµα
«Ανακατασκευή & Επαναχρησιµοποίηση
Τερµατικού Εξοπλισµού» και
- Στην κατηγορία «Sustainable Business» για το
«Η Στρατηγική Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου
ΟΤΕ».

• Business IT Excellence Awards 2018, που
οργανώθηκαν από την εταιρεία Boussias
Communications και στα οποία ο Όµιλος OTE
Group έλαβε τα ακόλουθα 4 βραβεία:
- Xρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Ειδικές
Εφαρµογές για Εταιρείες στους κλάδους
Τραπεζών/Ασφαλιστικών Εταιρειών» για την
υπηρεσία «V-Banking: Digitalizing Customer
Relations, powered by Cosmote»,
- Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία
«Επανασχεδιασµός ∆ιαδικασιών και Υπηρεσιών
στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση» για την υπηρεσία «Digital
Service Notiﬁcation and Fire-Fighting»,
- Xρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Digital
Transformation / Business and ICT strategy
connection», για την υπηρεσία «COSMOTE Digital
Oﬃce» και
- Xάλκινο Βραβείο στην κατηγορία «Solution
Providers / Soﬅware Packages», για την υπηρεσία
«e-Fuel Management».

• Βραβεία για το Περιβάλλον, που οργανώθηκαν
από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Επιχειρήσεων
Προστασίας Περιβάλλοντος:
- Στην υποκατηγορία «Περιβαλλοντική
Ευαισθητοποίηση» της κατηγορίας Ελληνικά
Βραβεία Περιβάλλοντος, η COSMOTE βραβεύτηκε

Στη Ρουµανία:
• Gold CSR Index 2018: Η Telekom Romania και
πέντε ακόµη εταιρείες ήταν οι µόνες από τις
εκατοντάδες που αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του
CSR Index 2018 και βαθµολογήθηκαν µε σκορ
πάνω από 90 στα 98, αναφορικά µε τις επιδόσεις
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Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

τους σε θέµατα διαφάνειας και εµπλοκής στην
βιώσιµη ανάπτυξη, οπότε και περιελήφθηκε στην
Χρυσή κατηγορία.

• Hellenic Responsible Business Awards, που
οργανώθηκαν από την εταιρεία Boussias
Communications: O Όµιλος OTE έλαβε το Χρυσό
Βραβείο στην κατηγορία Built Environment
–«Green’ Buildings» για το έργο «Κτίριο γραφείων
της Cosmote e-Value στον Κεραµεικό», που
υλοποιήθηκε από την OTE ESTATE στη βάση µιας
περιβαλλοντικά υπεύθυνης προσέγγισης.

• OIKOΠΟΛΙΣ Βραβεία Περιβαλλοντικής
Ευαισθησίας 2018: Ο Όµιλος ΟΤΕ έλαβε τα
ακόλουθα δυο βραβεία:
- Στην κατηγορία «Ετήσιο Πρόγραµµα για το
Περιβάλλον», για το πρόγραµµα «Κυκλική
Οικονοµία – Η προσέγγιση του Οµίλου ΟΤΕ:
∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων και ∆ιαχείριση
Αποβλήτων» και
- Στην κατηγορία «Υποστήριξη Επιστηµονικού
Έργου», για το έργο «VIMSEN (Virtual Microgrids
for Smart Energy Networks)».

Κοινωνία
Κοινωνία

Οι εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ συµµετέχουν ενεργά σε
οργανώσεις και ενηµερώνονται για τις τάσεις και τις
εξελίξεις σε θέµατα Εταιρικής Υπευθυνότητας και
Βιώσιµης Ανάπτυξης. Το 2018, οι εταιρείες του
Οµίλου ΟΤΕ έλαβαν µέρος σε συναντήσεις εθνικών
και διεθνών οργανισµών στρατηγικής σηµασίας.
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3.1 Στρατηγική Ανθρώπινου
∆υναµικού
Ο Όµιλος ΟΤΕ παρέχει ένα βιώσιµο
περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει την
ανάπτυξη των εργαζοµένων, αναγνωρίζει την
υψηλή απόδοση και προωθεί τη συνεργασία,
την καινοτοµία και την πρόοδο.
Σε µια εποχή συνεχών αλλαγών και µεγάλων
προκλήσεων, όπου η ψηφιοποίηση διαδραµατίζει
καθοριστικό ρόλο στο χώρο εργασίας, ο ρόλος του
Ανθρώπινου ∆υναµικού (HR) στον Όµιλο ΟΤΕ είναι
καίριος και πλήρως εναρµονισµένος µε τους
στρατηγικούς στόχους της εταιρείας.
Στο πλαίσιο της πλήρους ευθυγράµµισης µε τους
στρατηγικούς στόχους, το 2018, αναπτύχθηκαν νέα
ψηφιακά συστήµατα και εφαρµογές Ανθρωπίνου
∆υναµικού (smartHR, HR Digiﬂow, Digiﬁle),
απλοποιώντας και επανασχεδιάζοντας τις
εσωτερικές του διαδικασίες. Αυτό, είχε ως
αποτέλεσµα τη διασφάλιση της συνέπειας, της
ταχύτητας, της απλότητας, της ευελιξίας και της
αποτελεσµατικότητας των εργασιών που σχετίζονται
µε θέµατα Ανθρώπινου ∆υναµικού.
Επιπλέον, η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων
Ανθρώπινου ∆υναµικού, καθώς και οι εγκριτικές
ροές έγιναν προσβάσιµες και µέσω φορητών
συσκευών, βελτιώνοντας σηµαντικά την εµπειρία
των εργαζοµένων και παράλληλα, µειώνοντας
αισθητά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, τον χρόνο
έγκρισης και τη χρήση χαρτιού.
Ταυτόχρονα, ο Όµιλος ΟΤΕ δηµιουργεί τις
κατάλληλες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της
virtual συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων οµάδων
της εταιρείας. ∆ηµιουργήθηκαν ψηφιακά εργαλεία
συνεργασίας, ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρµες
και άλλα προγράµµατα για την ενίσχυση των
ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των εργαζοµένων
(Digital Heroes, Digilab κ.λπ.).
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Στο πλαίσιο της προώθησης της κουλτούρας
ανάπτυξης, το 2018, αναπτύχθηκαν προγράµµατα
εναλλαγής θέσεων εργασίας (Job Rotation
Programs), επενδύοντας στη δια βίου µάθηση των
εργαζοµένων του Οµίλου και ενθαρρύνοντάς τους
να αποκτούν διαρκώς νέες δεξιότητες και εµπειρίες.
Μέσω των συγκεκριµένων προγραµµάτων
ενθαρρύνονται οι εργαζόµενοι που έχουν ήδη
αποκτήσει εµπειρία στον υφιστάµενο ρόλο τους και
έχουν αποδείξει τις ικανότητες και την προθυµία τους
να εξελιχθούν, να αναλάβουν νέους ρόλους ή να
συµµετάσχουν σε νέα έργα. Στο πλαίσιο των
προγραµµάτων εναλλαγής θέσεων εργασίας, οι
εργαζόµενοι έχουν τη δυνατότητα να χαράξουν τη
δική τους επαγγελµατική πορεία. Αυτό επιτυγχάνεται
µέσα από την επαφή τους µε διαφορετικές οµάδες,
µε την ενασχόλησή τους σε έργα µε διαφορετικές
απαιτήσεις, µε τη χρήση νέων εργαλείων και µε την
ένταξή τους σε ένα νέο περιβάλλον εργασίας, ώστε
να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και να αποκοµίζουν
πολύτιµες εµπειρίες για το µέλλον.

Πλαίσιο Λειτουργίας
Το βασικό πλαίσιο της Πολιτικής για τις Εργασιακές
Σχέσεις Οµίλου ΟΤΕ στηρίζεται στον 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 της Chief Oﬃcer
Ανθρώπινου ∆υναµικού Οµίλου ΟΤΕ, περιλαµβάνει
τις ακόλουθες δοµές:
• HR Competency Centers (Κέντρα Ανάπτυξης
Πολιτικών, Συστηµάτων και ∆ιαδικασιών)
• HR Business Partners (σηµεία επαφής του
ανθρώπινου δυναµικού µε τις επιχειρησιακές
µονάδες)
• HR Business Partner Operations (επιχειρησιακή
µονάδα που διασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τους
νόµους, το εργατικό δίκαιο και τις νοµικές
δεσµεύσεις)

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

• HR Shared Services (επιχειρησιακές 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 δυναµικού, είναι µέλος της ∆ιοικητικής
Οµάδας του Οµίλου ΟΤΕ.

Οργανωτικός Μετασχηµατισµός και
Αποτελεσµατικότητα
Το 2018, έγινε περαιτέρω µελέτη του νέου
Μοντέλου Οικογενειών Θέσεων Εργασίας (Job
Family Model) και των µοναδικών ρόλων που
προσδιορίστηκαν και αντιστοιχήθηκαν στα επίπεδα
του Μοντέλου. Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας
και της ακρίβειας, οι έλεγχοι πραγµατοποιήθηκαν σε
συνεργασία µε στελέχη της ∆ιοίκησης, ενώ, για τον
ίδιο σκοπό, πραγµατοποιήθηκαν workshops στα
οποία συµµετείχαν εργαζόµενοι από διαφορετικά
οργανωτικά επίπεδα και διαφορετικές επιχειρησιακές
µονάδες (cross functional). Ταυτόχρονα,
ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αντιστοίχισης
επιχειρησιακών ρόλων στους εργαζόµενους, σε
συνεργασία µε στελέχη της ∆ιοίκησης.
Πραγµατοποιήθηκαν αρκετοί κύκλοι ανασκόπησης,
τόσο εντός των µονάδων όσο και µεταξύ των
επιχειρησιακών µονάδων (cross functional), για να
διασφαλιστεί η ισορροπηµένη κατανοµή ρόλων σε
επίπεδο εταιρείας.
Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκε συγκριτική
αξιολόγηση της συγκεκριµένης διαδικασίας, σε σχέση
µε παρόµοια µοντέλα άλλων εταιρειών τεχνολογίας
και τηλεπικοινωνιών σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Επιπλέον, υλοποιήθηκε µια σειρά από workshops
σχετικά µε το νέο Μοντέλο Οικογενειών Θέσεων
Εργασίας, ώστε όλοι οι ∆ιευθυντές και οι
Υποδιευθυντές να ενηµερωθούν, να εµπλακούν και
να συµµετάσχουν στη διαδικασία και στη συνέχεια να
καταθέσουν τα σχόλια και τις ιδέες τους. Η πλήρης
εφαρµογή του Μοντέλου θα πραγµατοποιηθεί στο
πρώτο τετράµηνο του 2019.
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Παράλληλα, στις αρχές του 2018, εφαρµόστηκε το
κοινό σύστηµα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων
(SmartHR). Tο νέο ολοκληρωµένο σύστηµα
συµβάλει στην υλοποίηση οργανωτικών αλλαγών
εντός του Οµίλου, παρέχει τη δυνατότητα για
ενοποιηµένα report, ενώ, παράλληλα διευκολύνει
την καθηµερινότητα των εργαζοµένων για την
διεκπεραίωση εργασιών, όπως η υποβολή
αιτήµατος κανονικής άδειας, η έγκριση υπερωριών,
κ.α. Ως αποτέλεσµα, το σύστηµα SmarHR συνέβαλε
στην αύξηση της ικανοποίησης των εργαζοµένων
σε όλα τα επίπεδα, ενισχύοντας την εµπιστοσύνη, τη
δυναµική και την αυτονοµία τους.
Επιπλέον, ο Όµιλος ΟΤΕ επανασχεδιάζει το µοντέλο
οργάνωσής του, ώστε να ανταποκρίνεται µε
µεγαλύτερη αµεσότητα στις συνεχώς
µεταβαλλόµενες ανάγκες των πελατών του. Στο
πλαίσιο αυτό, πραγµατοποιούνται όλες οι
απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη µιας πιο
ευέλικτης δοµής, µε λιγότερους διοικητικούς
ρόλους σε όλα τα επίπεδα και αυξηµένη ευελιξία
στη λήψη αποφάσεων.
Το 2018, ξεκίνησε η εφαρµογή του διττού
µονοπατιού καριέρας, στο πλαίσιο του νέου
Μοντέλου Οικογενειών Θέσεων Εργασίας, το οποίο
δίνει στους εργαζόµενους δύο εναλλακτικούς
«δρόµους» για την εξέλιξή τους στην εταιρεία
(expert vs. manager). Παράλληλα, εφαρµόστηκε το
Πλαίσιο Μεσαίου ∆ιοικητικού Επιπέδου (Middle
Management Framework), το οποίο παρέχει
κατευθυντήριες αρχές για την ανάπτυξη και τον
επανασχεδιασµό της οργανωτικής δοµής.

Βραβείο
Ο Όµιλος ΟΤΕ έλαβε βραβείο Gold στην
κατηγορία “Most Innovative use of
Technology in HR” των HR Awards 2018,
για το πρόγραµµα Digital HR-A Smarter
Workplace For You
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3.2 Απασχόληση
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2018, ο Όµιλος ΟΤΕ
απασχολούσε 18.630* εργαζόµενους.

Σηµαντικά Στοιχεία 2018

Προγράµµατα Πρακτικής Άσκησης

Ελλάδα: Σηµαντικά Στοιχεία 2018

18.630

Ελλάδα

12.419

Το 98% των εργαζοµένων του Οµίλου απασχολείται
µε συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

εργαζόµενοι

Οι γυναίκες αποτελούν το 40% των εργαζοµένων
του Οµίλου. Ο ΟΤΕ και η Telekom Romania
Communications απασχολούν έναν µεγάλο αριθµό
τεχνικών (6.068 εργαζόµενοι), η συντριπτική
πλειοψηφία των οποίων είναι άνδρες.
Έχοντας πάντα ως προτεραιότητα τη βελτίωση της
εµπειρίας των εργαζοµένων ανανεώνεται και
προάγεται η λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης
Εργαζοµένων Οµίλου ΟΤΕ, «MyHR», το οποίο
ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2015. Το MyHR
διαχειρίζεται ερωτήµατα πάνω σε θέµατα και
διαδικασίες ανθρώπινου δυναµικού, ενώ, οι
υπηρεσίες του εµπλουτίζονται συνεχώς µε στόχο να
παρέχεται άµεση και ποιοτική εξυπηρέτηση σε όλους
τους εργαζόµενους.
To 2018, το MyHR έλαβε πάνω από 97.000
αιτήµατα από περίπου 7.500 εργαζόµενους, η
πλειοψηφία των οποίων σχετιζόταν µε θέµατα
αδειών και επικαιροποίησης της οικογενειακής
κατάστασης των εργαζοµένων. Το κέντρο
εξυπηρέτησης MyHR αξιολογήθηκε µε υψηλό βαθµό
ικανοποίησης (8,3/10) σε σχετική έρευνα που
διενεργήθηκε.
Το 2018, πραγµατοποιήθηκαν προγράµµατα
εθελουσίας εξόδου µε οικονοµικά κίνητρα, στην
Ελλάδα και τη Ρουµανία, στοχεύοντας στον
περαιτέρω εξορθολογισµό του ανθρώπινου
δυναµικού και του αντίστοιχου κόστους εργασίας,
καθώς και στη δηµιουργία µιας ευέλικτης και
αποτελεσµατικής οργανωτικής δοµής. Σε ένα
δύσκολο µακροοικονοµικό περιβάλλον, 282
εργαζόµενοι στην Ελλάδα και 743 εργαζόµενοι στη
Ρουµανία, αποδέχτηκαν τα κίνητρα που δόθηκαν και
αποχώρησαν από τον Όµιλο.

Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

98%

578

εργαζόµενοι

φοιτητές και σπουδαστές τεχνικών σχολών
πραγµατοποίησαν την πρακτική τους στον
Όµιλο ΟΤΕ το 2018

99%

γυναίκες

2%

νέοι και νέες επέλεξαν τον Όµιλο ΟΤΕ για
την Πρακτική τους την περίοδο 2014-2018

67%

Ρουµανία

35%

φοιτητές έκαναν την πρακτική τους στην
Telekom Romania το 2018

505

Προσλήψεις

Ρουµανία: Σηµαντικά Στοιχεία 2018

967

6.211

των εργαζοµένων απασχολείται µε
συµβάσεις αορίστου χρόνου

72%

ηλικίας µεταξύ 31 και 50 ετών
άτοµα µε ειδικές ανάγκες
στην Ελλάδα
εργαζόµενοι πεδίου (κυρίως τεχνικοί)

11%

> 2.500

44

των εργαζοµένων απασχολείται µε
συµβάσεις αορίστου χρόνου

39%
76%

ηλικίας µεταξύ 31 και 50 ετών

175

προσλήψεις
αποχωρήσεις

µε θέσεις ευθύνης

Αποχωρήσεις

1.459

εργαζόµενοι

70%

µέσω προγραµµάτων εθελουσίας εξόδου

19%

ηλικίας άνω των 51 ετών

εργαζόµενοι

47%

γυναίκες

*Τα στοιχεία για τα θέµατα Ανθρώπινου ∆υναµικού του Οµίλου
ΟΤΕ στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται στις εταιρείες OTE,
COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, OTE Globe, OTEAcademy, COSMOTE
e-Value, Telekom Romania Communications και Telekom
Romania Mobile Communications

94%

58%

των εργαζοµένων απασχολείται µε
συµβάσεις αορίστου χρόνου

15%

γυναίκες

ηλικίας κάτω των 30 ετών
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.

εργαζόµενοι

απασχολούµενοι εντός του Οµίλου ΟΤΕ

43%
63%

ηλικίας µεταξύ 31 και 50 ετών

792

προσλήψεις

954

αποχωρήσεις

Σχετική ιστοσελίδα
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3.3 Συνθήκες ∆ίκαιης Εργασίας και
Ίσων Ευκαιριών
Η Πολιτική ∆ίκαιης Εργασίας του Οµίλου βασίζεται
στο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις:
• Το ρυθµιστικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Ε.Ε.
• Το Οικουµενικό Σύµφωνο του ΟΗΕ
• Τον Κώδικα ∆εοντολογίας Οµίλου ΟΤΕ
• Tην Πολιτική για τις Εργασιακές Σχέσεις Οµίλου ΟΤΕ
• Τον Κώδικα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και
Κοινωνικών Αρχών Οµίλου ΟΤΕ
Τα προγράµµατα υποδοχής νέων εργαζοµένων των
εταιρειών του Οµίλου περιλαµβάνουν µια ξεχωριστή
ενότητα εκπαίδευσης για θέµατα Κανονιστικής
Συµµόρφωσης, Κώδικα ∆εοντολογίας, Βιώσιµης
Ανάπτυξης, καθώς και για τις εσωτερικές πολιτικές
του Οµίλου.

Ελευθερία του Συνδικαλίζεσθαι και
Συλλογικές Συµβάσεις
Τον Μάρτιο του 2018, υπεγράφησαν δυο νέες διετείς
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας για τους
εργαζόµενους του ΟΤΕ και τους εργαζόµενους της
COSMOTE αντίστοιχα, µε παρόµοιους όρους και ισχύ
από την 1η Ιανουαρίου του 2018 έως και την 31η
∆εκεµβρίου 2019.
Επιπρόσθετα, µία διετής Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
της Telekom Romania Communications υπεγράφη
τον Φεβρουάριο του 2017 και είναι σε ισχύ έως την
1η Μαρτίου 2020, και µία διετής Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας της Telekom Romania Mobile
Communications υπεγράφη τον Aπρίλιο του 2018
και είναι σε ισχύ έως την 1η Μαρτίου 2020.
Οι Συλλογικές Συµβάσεις διασφαλίζουν τους
εργαζόµενους από τυχόν απολύσεις για οικονοµικούς
ή τεχνικούς λόγου, ρυθµίζουν θέµατα αµοιβών,
αδειών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων, ωραρίου των
εργαζοµένων, καθώς και θέµατα υγείας και
ασφάλειας.

100%

των εργαζοµένων στις 4 µεγαλύτερες
εταιρείες τηλεπικοινωνιών του Οµίλου OTE,
καλύπτονται από τις Συλλογικές Συµβάσεις
Εργασίας
Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018
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Το 2018, πραγµατοποιήθηκαν 2 απεργίες (διάρκειας
µίας ηµέρας έκαστη) από τους εργαζόµενους του
Οµίλου ΟΤΕ, οι οποίες σχετίζονταν µε γενικότερα
αιτήµατα των εργαζοµένων στην Ελλάδα, ενόψει της
κατάστασης της οικονοµίας της χώρας.

Αναγνωρίζοντας τη σηµασία των ίσων ευκαιριών, ο
Όµιλος ΟΤΕ έθεσε ως στόχο, το 2010, την κάλυψη
του 30% των θέσεων διοίκησης, σε µεσαίο και
ανώτερο επίπεδο, από γυναίκες, µέχρι τα τέλη του
2015. Ο συγκεκριµένος στόχος έχει επιτευχθεί.

Καταπολέµηση ∆ιακρίσεων, Ίσες
Ευκαιρίες και ∆ιαφορετικότητα

Επιπλέον, το 2010, η ΟΜΕ - ΟΤΕ (το µεγαλύτερο
διασυλλογικό όργανο του ΟΤΕ) και το UNI (Union
Network International) υπέγραψαν ∆ιεθνή Σύµβαση
για την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου,
φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων κλπ.

Ο Κώδικας ∆εοντολογίας και ο Κώδικας Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων και Κοινωνικών Αρχών Οµίλου ΟΤΕ
διαµορφώνουν το πλαίσιο-οδηγό της συµπεριφοράς
όλων των εργαζοµένων του Οµίλου. Συνδέουν την
πάγια δέσµευση για το σεβασµό των νόµων και των
κανονισµών, µε τις ειδικές δεσµεύσεις που αφορούν
στην ηθική συµπεριφορά. Ο συνδυασµός αυτών, µε
τις πέντε Βασικές Αρχές Εταιρικής Συµπεριφοράς,
θεµελιώνουν την επιτυχία του Οµίλου. Προτεραιότητα
για τη διαµόρφωση όλων των διαδικασιών
ανθρώπινου δυναµικού του Οµίλου ΟΤΕ αποτελεί η
αξιοκρατία, η διαφάνεια και η έλλειψη διακρίσεων. Οι
συγκεκριµένες αρχές διέπουν όλες τις αποφάσεις και
τις ενέργειες που σχετίζονται µε θέµατα όπως οι
προσλήψεις, οι αµοιβές, η ανάπτυξη και η εξέλιξη
εργαζοµένων, καθώς και η λήξη συµβάσεων.
Η προώθηση της διαφορετικότητας και η αρµονική
σύνθεση διαφορετικών ικανοτήτων, ταλέντων και
εµπειριών εργαζοµένων, αντρών και γυναικών,
προσδίδει επιπλέον αξία στον ίδιο τον Όµιλο. Με τον
τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η προοπτική ανάπτυξής
του, µε σεβασµό στην κοινωνία στην οποία
δραστηριοποιείται.
Ο ΟΤΕ συµµορφώνεται µε τον Ελληνικό Κώδικα
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΕΚΕ∆), σύµφωνα µε τον
οποίο «το ∆Σ θα πρέπει να διαθέτει ποικιλοµορφία ως
προς το φύλο, καθώς και ποικιλοµορφία δεξιοτήτων,
απόψεων, ικανοτήτων, γνώσεων, προσόντων και
εµπειρίας, που να ανταποκρίνονται στους εταιρικούς
στόχους. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να επιδιώκεται η
µέγιστη ποικιλοµορφία, συµπεριλαµβανόµενης της
ισορροπίας µεταξύ των φύλων, στο ∆Σ και τα
ανώτατα διευθυντικά στελέχη».

31%

συµµετοχή γυναικών σε θέσεις ευθύνης

20%

συµµετοχή γυναικών στην ∆ιοικητική Οµάδα
του Οµίλου ΟΤΕ, σε σύνολο 15 µελών

Προς αυτήν την κατεύθυνση, στελέχη ανθρώπινου
δυναµικού, στην Ελλάδα και διεθνώς (από τον Όµιλο
ΟΤΕ και τον Όµιλο DT), δηµιούργησαν οµάδες
εργασίας για την προώθηση µιας κουλτούρας
µετασχηµατισµού, χωρίς αποκλεισµούς, η οποία
ενθαρρύνει την ποικιλοµορφία, επιταχύνει την
καινοτοµία και ενισχύει την εµπιστοσύνη και την
υψηλή απόδοση. Οι συγκεκριµένες δράσεις έχουν
καθιερωθεί µεταξύ των χωρών µελών του Οµίλου
DT και έχουν ως στόχο την ανταλλαγή ιδεών και
βέλτιστων πρακτικών.
Το 2018, Η Chief Oﬃcer Ανθρώπινου
∆υναµικού Οµίλου ΟΤΕ συµµετείχε στο
συνέδριο «Game Changer in Women of
Inﬂuence» µιλώντας, µεταξύ άλλων, για την
ενδυνάµωση των γυναικών στη νέα ψηφιακή
εποχή και για τις διαφορετικές ικανότητες
που απαιτούνται για τη διαχείριση της
τεχνολογίας και οι οποίες είναι πιο κοντά στα
έµφυτα ταλέντα των γυναικών.

Αµοιβές Χωρίς ∆ιακρίσεις
Στον Όµιλο ΟΤΕ δεν γίνεται καµία διάκριση ή
διαφοροποίηση λόγω φύλου σε ό,τι αφορά στις
αµοιβές. Η αναλογία απολαβών ανδρών και
γυναικών είναι 1:1 αντίστοιχα.
Στις εταιρείες του Οµίλου, το ύψος του µισθού των
εργαζοµένων καθορίζεται µε βάση το επίπεδο
σπουδών, τα έτη απασχόλησης και τη θέση την οποία
κατέχει ο εργαζόµενος. Ο κατώτατος (βασικός) µισθός
προσαρµόζεται ανάλογα µε την µισθολογική
κατηγορία στην οποία ανήκει ο εργαζόµενος.
Ενδεικτικά, ο κατώτατος (βασικός) µισθός για
αποφοίτους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχει οριστεί
στις ισχύουσες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας στα
€ 770,10, που είναι κατά 29% υψηλότερος από τον
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εθνικό κατώτατο µισθό στην Ελλάδα.
Η πρόσθετη αποζηµίωση αποχώρησης, µετά τη
σύναψη της τελευταίας Συλλογικής Σύµβασης
Εργασίας (ΣΣΕ), αποδίδεται στους υπαλλήλους του
ΟΤΕ υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις (βάσει
των ετών προϋπηρεσίας και της ηµεροµηνίας
πρόσληψης), χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου.

Άδειες για τη Φροντίδα των Παιδιών και
την Προστασία της Οικογένειας
Οι εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ παρέχουν άδεια κύησης,
τοκετού και γονική άδεια για τη φροντίδα των τέκνων,
πάνω από το ελάχιστο που απαιτείται από τον νόµο.
Οι γονικές άδειες, οι οποίες θεωρούνται και
πληρώνονται ως εργάσιµος χρόνος, παρέχονται σε
εργαζόµενες µητέρες ή πατέρες, αµέσως µετά το
τέλος της άδειας µητρότητας.
Στην Ελλάδα, µετά την ψήφιση του σχετικού νόµου, η
χρήση της άδειας φροντίδας παιδιού αντί µειωµένου
ωραρίου ισχύει και για τους άνδρες, µε τις ίδιες
προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από το είδος απασχόλησης
της συζύγου (π.χ ελεύθερος επαγγελµατίας, άνεργη).
Επιπλέον, οι εργαζόµενοι του ΟΤΕ και της COSMOTE,
που έχουν τέκνα µε ποσοστό αναπηρίας 67% και
άνω, µπορούν να λάβουν επιπλέον µέρες γονικής
άδειας (12 ηµέρες συνολικά), από τις οριζόµενες από
τη σχετική νοµοθεσία, για την παρακολούθηση της
επίδοσης των τέκνων. Το δικαίωµα χρήσης των
συγκεκριµένων αδειών δίνεται και σε άνδρες και σε
γυναίκες, χωρίς να γίνεται διάκριση βάσει φύλλου.

428 γυναίκες και
301 άνδρες εργαζόµενοι στον Όµιλο

ΟΤΕ έκαναν χρήση της γονικής άδειας
52 γυναίκες και
5 άνδρες εργαζόµενοι στον Όµιλο ΟΤΕ
έκαναν χρήση της γονικής άδειας άνευ
αποδοχών

Επιπλέον Μέρες Αναρρωτικής Άδειας
λόγω Σοβαρής Ασθένειας
Στην τελευταία Συλλογική Σύµβαση Εργασίας του ΟΤΕ
και στην αντίστοιχη της COSMOTE αναφέρεται ότι σε
περίπτωση σοβαρών ασθενειών, οι εργαζόµενοι
δικαιούνται 60 εργάσιµες ηµέρες (αντί για 30 ηµέρες)
άδειας µετ’ αποδοχών.
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3.4 Υγεία και Ασφάλεια
Τα θέµατα Υγείας και Ασφάλειας θεωρούνται
ζωτικής σηµασίας για το επιτυχηµένο και βιώσιµο
µέλλον του Οµίλου ΟΤΕ και έχουν άµεση επίδραση
σε θέµατα όπως η ικανοποίηση των εργαζοµένων, η
ευηµερία, η ποιότητα της εργασίας και η εταιρική
κουλτούρα.
Οι εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ δρουν προληπτικά προς
την κατεύθυνση αυτή, για να εξασφαλίσουν ένα
ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας και να
υιοθετήσουν νέες πρακτικές για τη διασφάλιση της
ψυχικής και σωµατικής υγείας. Στο πλαίσιο αυτό,
λαµβάνονται υπόψη η νοµοθεσία, τα αντίστοιχα
πρότυπα συστήµατα διαχείρισης και οι διεθνείς
βέλτιστες πρακτικές.
Το ετήσιο πρόγραµµα επικοινωνίας των δράσεων
Υγείας και Ασφάλειας «Ζούµε Καλύτερα»,
επικεντρώνεται σε µια ολιστική προσέγγιση
πρόληψης και στην προαγωγή της υγείας, µε βάση το
εταιρικό όραµα του Οµίλου ΟΤΕ. Το 2018
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις που
στοχεύουν στην πρόληψη, την εκπαίδευση και την
ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων, αναπτύσσοντας
µια κουλτούρα Υγείας και Ασφάλειας.
Προωθώντας τη βελτίωση της ψυχικής και
σωµατικής ευεξίας των εργαζοµένων και την
εξισορρόπηση εργασιακής και προσωπικής ζωής, ο
Όµιλος ΟΤΕ στοχεύει στη µείωση του ύψους των
δεικτών απουσίας και στη βελτίωση του βαθµού
ικανοποίησης των εργαζοµένων.
Βασικές παράµετροι Υγείας και Ασφάλειας στην
εργασία, όπως είναι η ψυχική / σωµατική ευεξία και η
ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και ιδιωτικής
ζωής, αξιολογούνται από τους εργαζόµενους µέσω
της Έρευνας Ικανοποίησης Εργαζοµένων. Επιπλέον,
πραγµατοποιήθηκαν και εσωτερικές έρευνες (µέσω
ερωτηµατολογίων) για την αξιολόγηση της
ικανοποίησης των εργαζοµένων που συµµετείχαν σε
δραστηριότητες ευεξίας, καθώς και αυτούς που
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χρησιµοποιούν τα εστιατόρια / κυλικεία στις κεντρικές
εγκαταστάσεις.
Mε επίκεντρο την ενδυνάµωση και την υποστήριξη
των εργαζοµένων και των µελών των οικογενειών
τους, αναπτύχθηκαν Προγράµµατα Υποστήριξης
Εργαζοµένων. Συγκεκριµένα αναπτύχθηκε η 24ωρη
γραµµή βοήθειας «ΝΕΧΤ ΤΟ ΥΟU», που λειτουργεί 7
ηµέρες την εβδοµάδα µε τη βοήθεια ψυχολόγων, για
εργαζόµενους και µέλη της οικογενείας τους που
χρειάζονται καθηµερινή υποστήριξη, εντός ή εκτός
του χώρου εργασίας.

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας
Η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας του Οµίλου ΟΤΕ
έχει ως στόχο τη διασφάλιση όλων των
επιχειρησιακών µονάδων του Οµίλου και αφορά στις
παρακάτω ενέργειες:
• τη συµµόρφωση µε νοµικές και κανονιστικές
απαιτήσεις
• την πρόληψη και εκτίµηση του επαγγελµατικού
κινδύνου
• τους ελέγχους / επιθεωρήσεις τήρησης των µέτρων
Ασφάλειας στους χώρους εργασίας πρώτης
γραµµής
• την υλοποίηση ιατρικών προληπτικών εξετάσεων
και την παροχή πρώτων βοηθειών και υπηρεσιών
υποστήριξης ψυχικής υγείας
• τη διαχείριση και καταγραφή ατυχηµάτων και
συµβάντων στον εργασιακό χώρο
• την επέκταση του διεθνούς προτύπου ∆ιαχείρισης
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία από
OHSAS 18001 και την µετάβαση στο πρότυπο
OHSAS 45001
• την απλοποίηση, ευθυγράµµιση και ψηφιοποίηση
των εσωτερικών διαδικασιών
• την συστηµατική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
των εργαζοµένων σε θέµατα Υγείας και Ασφάλειας
στην εργασία, µε προσωπική συµµετοχή και
υπευθυνότητα
• τη δηµιουργία Οµάδων Απόκρισης Έκτακτων
Συµβάντων µε τακτικές ασκήσεις εκκένωσης
κτιρίων
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• τη διαχείριση της λειτουργίας και την εφαρµογή
διεθνών προτύπων υγιεινής (HACCP) στους
χώρους εστίασης των εργαζοµένων
• το Πρόγραµµα Εθελοντικής Αιµοδοσίας του Οµίλου
ΟΤΕ
• τη διαβούλευση µεταξύ διοίκησης και εργαζοµένων,
µέσω 62 περιφερειακών επιτροπών Υγείας και
Ασφάλειας

Επίδοση σε Θέµατα Υγείας και Ασφάλειας

Οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας απαρτίζονται από
εκλεγµένους εκπροσώπους των εργαζοµένων.
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και
λαµβάνοντας υπόψη θέµατα και διαδικασίες που
σχετίζονται µε την προώθηση της Υγείας και
Ασφάλειας στο χώρο εργασίας, πραγµατοποιήθηκαν
αρκετές συνεδριάσεις µε τους εκπροσώπους της
∆ιοίκησης, σε τακτά διαστήµατα, εντός του 2018. Η
Μονάδα Υγείας και Ασφάλειας είναι υπεύθυνη για
την επίβλεψη και παροχή συµβουλών σε θέµατα που
σχετίζονται µε τη σωµατική και ψυχική υγεία των
εργαζοµένων. Επιπλέον, διασφαλίζει τη δηµιουργία
και διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος
εργασίας.

Το 2018, οι επιθεωρήσεις Υγείας και Ασφάλειας των
εργαζοµένων διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα,
όπως και τα προηγούµενα έτη, υπερβαίνοντας τον
αριθµό των επιθεωρήσεων που ορίζει ο νόµος.
Επιπλέον, το 2018, δεν υπήρξε κανένα θανατηφόρο
εργατικό ατύχηµα.

22.887 ώρες εκπαίδευσης σε θέµατα

Υγείας και Ασφάλειας (Ελλάδα)
4,39 ώρες εκπαίδευσης σε θέµατα Υγείας
και Ασφάλειας ανά εργαζόµενο
1.921 ώρες συµβουλευτικών υπηρεσιών
(Ελλάδα)

15.369 ώρες τεχνικών επιθεωρήσεων
10.689 ώρες ιατρικών ελέγχων
103 τραυµατισµοί εργαζοµένων

Ο Όµιλος ΟΤΕ παρακολουθεί τις επιδόσεις του στα
θέµατα Υγείας και Ασφάλειας προκειµένου να
εντοπιστούν τοµείς βελτίωσης, να καταγραφεί η
επιτελούµενη πρόοδος και να εφαρµοστούν οι
βέλτιστες πρακτικές Υγείας και Ασφάλειας, µε βάση
τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Για την πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων, δόθηκε
ιδιαίτερη έµφαση στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα για
την ενηµέρωση των εργαζοµένων αναφορικά µε την
πτώση από φορητή σκάλα. Σε αυτό το πρόγραµµα
συµµετείχαν περισσότεροι από 1.800 τεχνικοί πεδίου
που εκπαιδεύτηκαν για τη χρήση του προσωπικού
εξοπλισµού πρόληψης ατυχηµάτων.
Βραβεία
O OTE έλαβε:
• Βραβείο Gold στην κατηγορία «Υγιής και
Ασφαλής Εργασιακός Χώρος» για τις
δραστηριότητες Υγείας και Ασφάλειας στην
εργασία
• Βραβείο Gold στην κατηγορία «Κουλτούρα
Υγείας και Ασφάλειας» για τη
διαµόρφωση εταιρικής κουλτούρας Υγείας
και Ασφάλειας.
Τα βραβεία αυτά καθιστούν τον Όµιλο ΟΤΕ
πρωτοπόρο στην εφαρµογή βέλτιστων
πρακτικών για την εξισορρόπηση της
επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής,
µέσω της προώθησης της σωµατικής και
ψυχικής υγείας των εργαζοµένων.
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Ευαισθητοποίηση και Πρόληψη
Κατά τη διάρκεια του 2018, δόθηκε ιδιαίτερη
έµφαση σε θέµατα Υγείας και Ασφάλειας που
αφορούσαν στην πρόληψη και την ευαισθητοποίηση
εργαζοµένων, πραγµατοποιώντας σχετικά
εκπαιδευτικά προγράµµατα.
Η ανάπτυξη του ετήσιου πλάνου ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης σε θέµατα Υγείας και Ασφάλειας
βασίζεται στην αξιολόγηση των κύριων δεικτών
επίδοσης (ΚPIs) Υγείας και Ασφάλειας και των
αντιστοίχων επιδόσεων του προηγούµενου έτους. Οι
παράγοντες που συνέβαλαν περισσότερο στην
επιλογή των σχετικών προγραµµάτων ήταν:
• τα αποτελέσµατα από τις δραστηριότητες
παρακολούθησης και επιθεώρησης που
διενεργήθηκαν από τους ιατρούς εργασίας και τους
τεχνικούς ασφαλείας
• η φύση των ατυχηµάτων στο χώρο εργασίας και η
αξιολόγηση των συµβάντων
• η διαµόρφωση νέας κουλτούρας Υγείας και
Ασφάλειας σε θέµατα ευεξίας
Στόχος ήταν όλοι οι εργαζόµενοι να λαµβάνουν
ενηµερώσεις, ώστε να διασφαλίζεται η
συµµόρφωσή τους µε τα πρότυπα Υγείας και
Ασφάλειας στην εργασία. Η επαρκής πληροφόρηση
που παρέχεται στους εργαζόµενους του Οµίλου, τους
επιτρέπει να υιοθετήσουν χρήσιµες πρακτικές σε
θέµατα υγείας και ασφάλειας, οι οποίες µπορούν να
εφαρµοστούν στην καθηµερινή τους ζωή, εντός και
εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος.
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Θέµατα Υγείας
Το Πρόγραµµα «Ζούµε καλύτερα…» είναι ένα µακροπρόθεσµο πρόγραµµα Υγείας και Ασφάλειας, ευθυγραµµισµένο µε το εταιρικό όραµα του
Οµίλου ΟΤΕ, το οποίο περιλαµβάνει µια σειρά δράσεων που ανανεώνονται σε ετήσια βάση. Στόχος του είναι η προαγωγή της ψυχικής και σωµατικής
υγείας και της ευεξίας των εργαζοµένων, σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, ανεξάρτητα από το πεδίο δραστηριότητάς τους. Το 2018, πάνω από 3.500
εργαζόµενοι συµµετείχαν στις παρακάτω δράσεις:
• Roadshow σε καταστήµατα σε όλη τη χώρα. Εργαζόµενοι της πρώτης γραµµής (πωλητές) έκαναν ιατρικές εξετάσεις και έλαβαν χρήσιµες
συµβουλές από οµάδα ειδικών σε θέµατα υγείας και από ψυχολόγους για θέµατα όπως η εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής.
• Περισσότεροι από 1.300 εργαζόµενοι συµµετείχαν στις «Οµάδες Ευεξίας», στις οποίες πραγµατοποιήθηκαν:
- Συνεδρίες µε διαιτολόγους και παροχή συµβουλών υγείας σε 14 πόλεις στην Ελλάδα
- Ήπια σωµατική άσκηση στις κεντρικές εγκαταστάσεις
• Προγράµµατα πρώτων βοηθειών για εργαζοµένους σε 6 εγκαταστάσεις στις οποίες έχει τοποθετηθεί AED (ηµιαυτόµατος απινιδωτής).
• Εξετάσεις για µυοσκελετικές διαταραχές σε 4 εγκαταστάσεις.
• Οφθαλµολογικός έλεγχος µε τη χρήση του ιατρικού εξοπλισµού Vision test σε 9 εγκαταστάσεις. Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων αξιολογήθηκαν
από γιατρό, µε στόχο την έγκαιρη διάγνωση οφθαλµολογικών προβληµάτων.
• Ηµερίδα για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου του µαστού, στην οποία παρουσιάστηκαν µέθοδοι έγκαιρης διάγνωσης και
ολιστική ψυχολογική προσέγγιση.
Το 2018, οι δηλώσεις συµµετοχής των εργαζοµένων στις δράσεις Υγείας και Ασφάλειας έγινε µε τη χρήση ενός e-booking εργαλείου, το οποίο
ενηµερώνει τους εργαζόµενους σε πραγµατικό χρόνο, αυτόνοµα, άµεσα και ευέλικτα.

Θέµατα Ασφάλειας
Το 2018, περισσότεροι από 3.500 εργαζόµενοι παρακολούθησαν τα παρακάτω προγράµµατα ενηµέρωσης σε θέµατα Ασφάλειας:
• Πρόγραµµα ασφάλειας στην εργασία για την αποφυγή πτώσης από φορητή σκάλα
(αφορούσε τους τεχνικούς πεδίου και τη χρήση Προσωπικού Προστατευτικού ΕξοπλισµούPersonal Protective Equipment - PPE) στο πλαίσιο του προγράµµατος Advanced
Certiﬁcation in Telecommunications Technologies.
• Πρόγραµµα ασφάλειας στην εργασία για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και χρήση
εξοπλισµού για εργασία σε χαµηλή και µέση τάση.
• Πρόγραµµα εκπαίδευσης για τους κινδύνους πτώσης από τους στύλους τηλεπικοινωνίας
υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.
• Πρόγραµµα εκπαίδευσης «Χρήση Προσωπικού Προστατευτικού Εξοπλισµού - εργασία µε
ασφάλεια»
• Εκπαίδευση οµάδων σε θέµατα αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών και πυρασφάλειας.
• Ασφάλεια στην εργασία - πρόληψη ατυχηµάτων στο χώρο εργασίας (αφορά στη χρήση
Personal Protective Equipment - PPE).
• Πρόγραµµα ασφαλούς οδήγησης για τους τεχνικούς πεδίου, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν σε µια
ειδικά σχεδιασµένη πίστα οδήγησης.
• Πρόγραµµα ασφάλειας στην εργασία για έργα ανάπτυξης υποδοµών (αφορά τους
τεχνικούς που παρακολουθούν την πρόοδο αυτών των έργων µέσω του προγράµµατος
S.T.E.P - School for Technical Projects).

Υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης
• Η νέα 24ωρη γραµµή υποστήριξης «NEXT TO
YOU», δηµιουργήθηκε για να βοηθήσει τους
εργαζόµενους και τις οικογένειές τους σε
θέµατα της καθηµερινότητας και λειτουργεί
καθηµερινά όλο τον χρόνο. Οι κλήσεις είναι
δωρεάν και διασφαλίζεται η ανωνυµία του
χρήστη, καθώς και η εµπιστευτικότητα των
πληροφοριών.
Παράλληλα, µέσω της συγκεκριµένης
γραµµής υποστήριξης, οι εργαζόµενοι και οι
οικογένειές τους έχουν γρήγορη, εύκολη και
αξιόπιστη πρόσβαση σε µια εκτεταµένη βάση
δεδοµένων εξειδικευµένων κοινωνικών
υπηρεσιών και οργανώσεων σε εθνικό
επίπεδο.
• Περισσότεροι από 360 εργαζόµενοι είχαν την
ευκαιρία να λάβουν εξειδικευµένες
συµβουλές από ψυχολόγους προκειµένου να
δράσουν προληπτικά για τη βελτίωση της
εργασιακής τους καθηµερινότητας.
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3.5 Eπιλογή Εργαζοµένων,
Προσέλκυση και ∆ιακράτηση
Ταλέντων
Η προσέγγιση του Οµίλου ΟΤΕ για την
ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού,
βασίζεται στην Αρχή Εταιρικής Συµπεριφοράς
«Εξαιρετικό περιβάλλον για να εργαστώ και να
αναπτυχθώ».
Η αξιολόγηση απόδοσης και ανάπτυξης εργαζοµένων, η
επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων στις κατάλληλες
θέσεις, καθώς και τα προγράµµατα προσέλκυσης,
διακράτησης και διαχείρισης ταλέντων, διαµορφώνουν
το προφίλ του Οµίλου ΟΤΕ ως έναν σύγχρονο και
ελκυστικό εργοδότη.

Αξιολόγηση Απόδοσης Εργαζοµένων
Η αξιολόγηση της απόδοσης και της ανάπτυξης
αποτελεί βασικό εργαλείο, τόσο για την αναγνώριση του
έργου και της συνεισφοράς των εργαζοµένων και των
στελεχών, όσο και για τη διαµόρφωση ενός αξιόπιστου
οδηγού για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των
εργαζοµένων.
Στο πλαίσιο αυτό, διεξάγεται ετήσια αξιολόγηση της
απόδοσης και ανάπτυξης των εργαζοµένων, σε όλα τα
επίπεδα ιεραρχίας. Το σύστηµα αξιολόγησης εκφράζει
την κουλτούρα υψηλής απόδοσης που καλλιεργούν οι
εταιρείες του. Επίσης, δίνει έµφαση στη διασφάλιση της
άριστης εµπειρίας του πελάτη και εναρµονίζεται µε τις
Αρχές Εταιρικής Συµπεριφοράς και τις Αρχές Ηγεσίας
του Οµίλου ΟΤΕ.
Το 2018, το Σύστηµα Αξιολόγησης της Απόδοσης και
Ανάπτυξης επανασχεδιάστηκε και απλοποιήθηκε.
Συγκεκριµένα, υιοθετήθηκαν κοινά στοιχεία αξιολόγησης
για όλους τους εργαζόµενους, ορίζοντας ατοµικούς
στόχους για κάθε εργαζόµενο. Επιπλέον, η αξιολόγηση
απλοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρµογής των Αρχών
Εταιρικής Συµπεριφοράς για όλους τους εργαζόµενους
και των Αρχών Ηγεσίας για τους εργαζόµενους µε
διοικητική ευθύνη.
Η υιοθέτηση των Αρχών Εταιρικής Υπευθυνότητας,
όπως η συµπεριφορά των εργαζοµένων µε σεβασµό
και ακεραιότητα, συνεκτιµάται στην ετήσια διαδικασία
Αξιολόγησης.
Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας από τους
αξιολογητές και τους αξιολογούµενους, αναπτύχθηκε
µιαειδική ψηφιακή πλατφόρµα, στην οποία µπορούν να
ανατρέξουν οι εµπλεκόµενοι για πληροφορίες και
εκπαιδευτικό υλικό.
Τα νέα στελέχη µε ευθύνη διοίκησης οµάδας,
παρακολουθούν ειδική εκπαίδευση για την αξιολόγηση
των οµάδων τους και για τη δηµιουργία ατοµικών
πλάνων ανάπτυξης. Το 2018, 71 εργαζόµενοι που
ανέλαβαν για πρώτη φορά θέσεις ευθύνης,
παρακολούθησαν τη σχετική εκπαίδευση.
Στη Ρουµανία, το Σύστηµα Αξιολόγησης Απόδοσης και
Ανάπτυξης ενισχύθηκε µε την ενσωµάτωση της
διαδικασίας «360° Feedback», µε σκοπό την ενίσχυση
της συνεργασίας και της επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό,
το 2018 συµπληρώθηκαν 67.164 φόρµες
ανατροφοδότησης.

Αξιολόγηση Απόδοσης και Ανάπτυξης
∆ιευθυντικών Στελεχών
Το 2018, εφαρµόστηκε για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά
το «Performance Dialogue», ένα σύστηµα ολιστικής και
διαφανούς αξιολόγησης για τα ∆ιευθυντικά στελέχη των
εταιρειών του Οµίλου OTE. Το σύστηµα περιλαµβάνει
αξιολόγηση από τον ιεραρχικά ανώτερο,
αυτοαξιολόγηση, καθώς και αξιολόγηση από
συνεργάτες και µέλη της οµάδας. Τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησης λαµβάνονται υπόψη στη διαδικασία
διαδοχής και στην επαγγελµατική εξέλιξη των
εργαζοµένων.

Αξιολόγηση Απόδοσης και Ανάπτυξης
Εργαζοµένων το 2018

100% των εργαζοµένων στις εταιρείες ΟΤΕ,
COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και COSMOTE e-Value

Επιλογή Στελεχών
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.

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Η διαδικασία εσωτερικής στελέχωσης περιλαµβάνει
εσωτερική ενηµέρωση / αγγελία σχετικά µε τις
διαθέσιµες θέσεις, συνέντευξη και τελική επιλογή, ενώ,
ενισχύεται από την εφαρµογή ειδικών εξετάσεων
αξιολόγησης, σε συνεργασία µε εξωτερικό σύµβουλο,
όπου απαιτείται. Το 2018, 141 θέσεις εσωτερικής
στελέχωσης καλύφθηκαν από εργαζοµένους του
Οµίλου OTE.
Από το 2017, όλοι οι εργαζόµενοι έχουν πρόσβαση
στην ψηφιακή πλατφόρµα αναζήτησης εργασίας
“HR-Suite”, στην οποία µπορούν να υποβάλουν αίτηση
για θέσεις που προκηρύσσονται από τις εταιρείες του
Οµίλου και παράλληλα, να διερευνήσουν τις διεθνείς
ευκαιρίες σταδιοδροµίας στον Όµιλο Deutsche Telekom
. Το HR-Suite βασίζεται σε σύστηµα cloud, το οποίο
συνδυάζει και διασυνδέει διαφορετικά προϊόντα
ανθρώπινου δυναµικού σε ένα ενιαίο IT HR σύστηµα.
Η διαδικασία εξωτερικής στελέχωσης περιλαµβάνει
συνεντεύξεις και ενέργειες αξιολόγησης µε τη συµβολή
εξωτερικών συµβούλων, όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο. Το 2018, 826 εργαζόµενοι
προσελήφθησαν από τις εταιρείες του Οµίλου.
Επιπλέον, περισσότεροι από 6.000 υποψήφιοι
απέστειλαν βιογραφικά στη βάση δεδοµένων του
Οµίλου, εκφράζοντας ενδιαφέρον πρόσληψης.
Το 2018, ο Όµιλος συµµετείχε ενεργά σε περισσότερες
από 18 εκδηλώσεις καριέρας και εξεύρεσης εργασίας
που οργανώθηκαν από δηµόσια και ιδιωτικά
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ενισχύοντας έτσι το εταιρικό του
προφίλ και προσελκύοντας νέους εργαζοµένων. Ο
Όµιλος ΟΤΕ επενδύει στην ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων
µε την Πανεπιστηµιακή κοινότητα, στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, µε στόχο την προσέλκυση εργαζοµένων µε
εξειδικευµένη τεχνογνωσία.

Προγράµµατα Προσέλκυσης Ταλέντων
Ο Όµιλος ΟΤΕ επενδύει συστηµατικά στον εντοπισµό και
την ανάδειξη νέων ταλέντων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν
σχεδιαστεί σύγχρονα προγράµµατα προσέλκυσης
ταλέντων τα οποία απευθύνονται σε διαφορετικά κοινά.
Το πρόγραµµα προσέλκυσης ταλέντων εντός του
Οµίλου είναι το «you.grow». Ο 1ος κύκλος του
ολοκληρώθηκε το 2017 και κατά τη διάρκειά του, οι 9
εργαζόµενοι που ξεχώρισαν πραγµατοποίησαν ένα

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

συναρπαστικό «ταξίδι» διάρκειας 16 µηνών µε
σταθµούς στις κυριότερες επιχειρησιακές µονάδες του
Οµίλου. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας είχαν την
ευκαιρία να αποκτήσουν νέες εµπειρίες, να
συνεργαστούν µε διαφορετικούς ανθρώπους και να
αναπτύξουν ένα ολοκληρωµένο επαγγελµατικό προφίλ.
Το πρόγραµµα προσέλκυσης ταλέντων εκτός του
Οµίλου είναι το «COSMOTE Graduate Trainee Program»,
το οποίο έχει ως στόχο την προσέλκυση νέων
αποφοίτων Πανεπιστηµίου µε φιλοδοξία, πάθος και
επιθυµία να αναπτυχθούν επαγγελµατικά στον ΟΤΕ.
Ο 1ος κύκλος του προγράµµατος ολοκληρώθηκε το
2017 και κατά τη διάρκειά του, οι 10 Graduate Trainees
ανέλαβαν θέσεις σε σηµαντικές επιχειρησιακές µονάδες.
Επιπλέον, το πρόγραµµα προσέλκυσης ταλέντων,
«G-Talent Review», αφορά στο δίκτυο καταστηµάτων
λιανικής πώλησης franchise της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
Το πρόγραµµα αυτό, στοχεύει στον εντοπισµό
εργαζοµένων υψηλού δυναµικού στο δίκτυο λιανικής,
µε κίνητρο και φιλοδοξία να ενταχθούν στον Όµιλο ΟΤΕ,
σε κατάλληλες θέσεις εργασίας, µε βάση τις δεξιότητες
και τις προτιµήσεις τους. Ο τρίτος κύκλος του
προγράµµατος ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018. Οι 20
υπάλληλοι που επιλέχθηκαν, αναµένεται να
αξιοποιηθούν στο µέλλον, για την κάλυψη διαθέσιµων
θέσεων εργασίας εντός του Οµίλου ΟΤΕ.
Επιπλέον, το 2018, ως µέρος των προγραµµάτων
προσέγγισης ταλέντων του Οµίλου της Deutsche
Telekom, συνολικά 157 άτοµα από τον Όµιλο ΟΤΕ, στην
Ελλάδα και τη Ρουµανία, συµµετείχαν µε επιτυχία στον
2ο κύκλο του προγράµµατος “Global Talent Pool”. Το
πρόγραµµα απευθύνεται σε εργαζόµενους του Οµίλου
Deutsche Telekom µε υψηλές επιδόσεις, οι οποίοι είναι
πρόθυµοι να µετακινηθούν σε θέσεις εργασίας εκτός
της χώρας τους (είτε υλοποιώντας κάποιο έργο
περιορισµένης διάρκειας, είτε αναλαµβάνοντας νέα
θέση εργασίας, ή νέο ρόλο). Κάθε κύκλος του
συγκεκριµένου προγράµµατος διαρκεί 12 µήνες.

Βραβείο
Όµιλος OTE Group έλαβε το βραβείο Silver στην
κατηγορία “Talent & Performance
Management” των HR Awards 2018, για τη
δηµιουργία Κέντρων Ανάπτυξης Υπευθύνων
Έργου Τεχνολογίας.
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3.6 Eκπαίδευση Εργαζοµένων και
Ανάπτυξη ∆εξιοτήτων
Είναι σηµαντικό γιατί...
Η εκπαίδευση των εργαζοµένων του Οµίλου
Why
matters…
ΟΤΕitκαι
η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους,
αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη του Οµίλου. 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 ΟΤΕ, 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 διοικητικές ευθύνες.
Όλες οι απαιτούµενες ενέργειες για το σχεδιασµό, την
εφαρµογή και την αξιολόγηση των προγραµµάτων
εκπαίδευσης των εργαζοµένων περιγράφονται στη
διαδικασία «∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού», η
οποία είναι αναρτηµένη στο intranet των εταιρειών,
ώστε όλοι οι εργαζόµενοι να έχουν πρόσβαση σε αυτή.
Εκτός από τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που
απαιτούν φυσική παρουσία των συµµετεχόντων, ο
Όµιλος ΟΤΕ, η κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στην
Ελλάδα, παρέχει στους εργαζοµένους του πρόσβαση
σε ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρµες, ενισχύοντας
την ψηφιακή και δια βίου µάθηση.

269.831*

ώρες εκπαίδευσης

64%

των εργαζοµένων του Οµίλου ΟΤΕ
εκπαιδεύτηκαν (εκ των οποίων το 67% άνδρες
και το 60% γυναίκες)

26.692

συµµετοχές εργαζοµένων σε προγράµµατα
εκπαίδευσης

14,22

ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο
Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Ως αποτέλεσµα, τα τελευταία 3 χρόνια (2016-2018), οι
ψηφιακές πλατφόρµες και το νέο εργαλείο HR Suite
Learning που εφαρµόζεται στην Ελλάδα, έχει συµβάλλει
στην αύξηση των ωρών εκπαίδευσης µε χρήση
ψηφιακών µέσων κατά 39%.

236 εργαζόµενοι του Οµίλου ΟΤΕ σε Ελλάδα
και Ρουµανία πιστοποιήθηκαν για τη χρήση
εξοπλισµού από τις εταιρείες Cisco, Alcatel, ΗP,
PMI, CISA, HUAWEI

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
2018, 52 εργαζόµενοι παρακολούθησαν το
πρόγραµµα.

Keep On ACHieving (K.O.Ach)
To εξειδικευµένο πρόγραµµα, διάρκειας 3
ηµερών, απευθύνεται στους επικεφαλής των
οµάδων Τεχνολογίας και στοχεύει στην
προώθηση µιας κουλτούρας αλλαγών και
ανάπτυξης, συνδυάζοντας τη δια ζώσης και την
online εκπαίδευση, καθώς και την πρακτική
εξάσκηση. Πραγµατοποιήθηκε σε 4 πόλεις, µε
τη συµµετοχή 151 στελεχών. Αντίστοιχα, 19
προϊστάµενοι από τη µονάδα Τεχνολογίας
εκπαιδεύτηκαν προκειµένου να αναπτύξουν
coaching skills.

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Σχετική ιστοσελίδα

Αντιπροσωπευτικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα για το 2018

ACT2 for Non Techs
Στόχος του είναι η «γνωριµία» των εργαζοµένων µε το δίκτυο σταθερής και κινητής µέσα
από ένα περιβάλλον προσοµοίωσης. Το 2018,
το παρακολούθησαν 117 εργαζόµενοι.
Simplicity
Το πρόγραµµα σχεδιάστηκε για να καλύψει την
ανάγκη αντιµετώπισης της πολυπλοκότητας
στην καθηµερινή λειτουργία των εταιρειών, µε
στόχο να γίνει πράξη η αρχή «Προτεραιότητά
µου ο ενθουσιασµός του πελάτη, κάνω τα
πράγµατα απλά στην καθηµερινότητά µου». To
2018, συµετείχαν 81 εργαζόµενοι
B2B Power Performance:
Τεχνογνωσία-Λύσεις- Απλότητα
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα εντάσσεται στο
εκπαιδευτικό πλαίσιο του “B2B Power
Performance” και στοχεύει στην εκπαίδευση
υπαλλήλων πωλήσεων προϊόντων και λύσεων
ICT για εταιρικούς πελάτες. Το 2018,
σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η
σειρά µαθηµάτων Module Security, µε τη
συµµετοχή 199 εργαζοµένων. Η εκπαίδευση
αναµένεται να συνεχιστεί και το 2019.

Προγράµµατα Ηγεσίας YouLead / Exelixis
Το 2018, συνεχίστηκαν τα προγράµµατα ηγεσίας
για νέους προϊσταµένους, για την ενδυνάµωση
των στελεχών µε ευθύνη διοίκησης οµάδας.
Επιπλέον, συνεχίστηκαν και τα προγράµµατα
ανάπτυξης ικανοτήτων ηγεσίας που απευθύνονται
σε έµπειρα στελέχη πρώτης γραµµής.
Το 2018, ολοκληρώθηκαν τα προγράµµατα
ηγεσίας του Οµίλου ΟΤΕ Exelixis 1 και 2 που
βασίζονται στις εταιρικές αξίες του Οµίλου και
χαρακτηρίζονται από µια δυναµική, βιωµατική και
συµµετοχική εκπαιδευτική διαδικασία. 1.033
στελέχη µεσαίου διοικητικού επιπέδου
συµµετείχαν στο πρόγραµµα.
METEXELI ΧIS
Το 2018, το νέο αυτό Πρόγραµµα Ηγεσίας
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε µε στόχο την
ενηµέρωση των υψηλόβαθµων στελεχών του
ΟΤΕ για θέµατα εταιρικής κουλτούρας και την
υιοθέτηση νοοτροπίας ανάπτυξης. Το πρόγραµµα
προετοιµάζει τα στελέχη να λειτουργούν και να
διοικούν «ψηφιακά». Το 2018, 62 εργαζόµενοι
συµµετείχαν στην εκπαίδευση, η οποία
αναµένεται να συνεχιστεί το 2019.

Ψηφιακή Eκπαίδευση
Ο Όµιλος ΟΤΕ επενδύει σε εναλλακτικές
µεθόδους κατάρτισης µε έµφαση στην ψηφιακή
εκπαίδευση. Οι εργαζόµενοι του ΟΤΕ, της
COSMOTE και της ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχουν την
ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους
µέσω πλατφορµών και να έχουν πρόσβαση σε
ψηφιακές βιβλιοθήκες. Ταυτόχρονα,
υποστηρίζεται η εκµάθηση της Αγγλικής και της
Γερµανικής γλώσσας µέσω online,
διαδραστικών προγραµµάτων και
προγραµµάτων αυτοδιδασκαλίας (Global
English Program και Global German Program).
~200 εργαζόµενοι παρακολούθησαν
εκπαιδευτικά προγράµµατα µε αντικείµενα
όπως: Project Management, Data Mining και
Machine Learning, καθώς και άλλα
εκπαιδευτικά προγράµµατα σχετικά µε τις
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Digital Heroes
Το πρόγραµµα ξεκίνησε τον Mάρτιο του 2018, µε
τη συµµετοχή περίπου 300 «ηρώων» οι οποίοι
µοιράστηκαν τις απόψεις και τις εµπειρίες τους
σχετικά µε την ψηφιοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό,
οργανώθηκε µια εναρκτήρια εκδήλωση για να
εξοικειωθούν οι συµµετέχοντες µε έννοιες όπως το
Internet Of Things και η Τεχνητή Νοηµοσύνη.
Επιπλέον, το εκπαιδευτικό πρόγραµµα
“Collaboration Tools” σχεδιάστηκε µε σκοπό την
εξοικείωση των συµµετεχόντων µε την εκµάθηση
και τη χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων.
* Οι ώρες εκπαίδευσης καταγράφηκαν από τα Τµήµατα
Ανθρώπινου ∆υναµικού των εταιρειών.
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3.7 Eπικοινωνία, ∆έσµευση και
Ικανοποίηση Εργαζοµένων
Η καλλιέργεια νοοτροπίας ανάπτυξης, η
δια-τµηµατική συνεργασία και η ενθάρρυνση της
ανοιχτής επικοινωνίας, διαµορφώνουν την
κουλτούρα του Οµίλου ΟΤΕ

∆έσµευση Εργαζοµένων
Στόχος των εταιρειών του Οµίλου ΟΤΕ είναι να
στελεχώνονται από 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
επιχειρησιακών µονάδων.
• Σχεδιάζονται προγράµµατα και workshops τα οποία
υλοποιούνται µε βιωµατικό και διαδραστικό τρόπο.
• Πραγµατοποιείται ετήσια συνάντηση όλης της
∆ιοικητικής Οµάδας (Management Team) για τη
διάχυση της εταιρικής στρατηγικής και των
εταιρικών στόχων.
• Υλοποιούνται δράσεις για την ενσωµάτωση των
Αρχών Εταιρικής Συµπεριφοράς και των Αρχών
Ηγεσίας, στην καθηµερινή λειτουργία των
εταιρειών.
• ∆ιενεργούνται, σε τακτική βάση, έρευνες
εργαζοµένων, που αποτυπώνουν τον βαθµό
ικανοποίησής τους από την εργασία και αποτελούν
διαγνωστικά εργαλεία για τη διατήρηση των
δυνατών περιοχών και την υλοποίηση βελτιωτικών
δράσεων.

Βραβείο
Ο Όµιλος OTE έλαβε το Bronze βραβείο στην
κατηγορία «Best Team Building Program»
των HR Αwards 2018, για το πρόγραµµα
«Συντονιζόµαστε»
Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Ενδεικτικά Προγράµµατα ∆έσµευσης Εργαζοµένων και ∆ιοίκησης Αλλαγών
The Growth Lab
Το 2018, όλοι οι εργαζόµενοι είχαν την
ευκαιρία να συµµετάσχουν σε ένα ανοιχτό
πρόγραµµα online µαθηµάτων, διάρκειας οκτώ
εβδοµάδων. Στο πλαίσιο του προγράµµατος, οι
συµµετέχοντες εργάστηκαν σε οµάδες µε
εργαζόµενους από διαφορετικές χώρες και
µετέτρεψαν τις καινοτόµες ιδέες τους σε
πρωτότυπα. Η πλατφόρµα LAB παρείχε ένα
ευέλικτο περιβάλλον εκµάθησης στο οποίο οι
χρήστες είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν
σε όλο το περιεχόµενό της, να αποκτήσουν
πρόσβαση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη, να
σχολιάσουν τα έργα άλλων χρηστών ή να
συµµετάσχουν σε συζητήσεις στο online forum
– κάθε στιγµή και από οποιαδήποτε
ηλεκτρονική συσκευή (κινητο τηλεφωνο, tablet,
laptop, Η/Υ). Περισσότεροι από 1.600
εργαζόµενοι του Οµίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα και
τη Ρουµανία συµµετείχαν σε αυτό το µοναδικό
εκπαιδευτικό «ταξίδι» ανάπτυξης.

«Συντονιζόµαστε» - «To be in tune»
Βιωµατικό εργαστήριο για τη διάχυση της
στρατηγικής, των εταιρικών στόχων και της
υποστήριξης αλλαγών. Οι εργαζόµενοι
σχηµατίζουν οµάδες και συζητούν θέµατα
στρατηγικής και αποτελεσµατικής συνεργασίας
εντός των µονάδων τους. Το 2018, περίπου 714
εργαζόµενοι του ΟΤΕ, της COSMOTE και της
ΓΕΡΜΑΝΟΣ συµµετείχαν στο πρόγραµµα.

“Welcome on board” για νέους
εργαζόµενους
Aπό το 2016, εφαρµόζεται το πρόγραµµα
υποδοχής νέων εργαζοµένων στον Όµιλο ΟΤΕ
στην Ελλάδα, το οποίο συνεχίζεται µε νέο
σχεδιασµό και διάρκεια 5 ηµερών. Αποτελεί µια
βιωµατική εκπαίδευση εξοικείωσης µε την
τεχνολογία και την εµπειρία πελάτη (ACT2 for
Νon Τechs, VC2X), και περιλαµβάνει επισκέψεις
σε λειτουργίες πρώτης γραµµής (καταστήµατα
λιανικής, τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης
πελατών, πεδίο). Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται η
ευκαιρία σε νέους εργαζόµενους να
κατανοήσουν συγκεκριµένες λειτουργίες, αλλά
και την καθηµερινότητα των συναδέλφων τους.
Το 2018, περισσότεροι από 90 εργαζόµενοι
του ΟΤΕ, της COSMOTE και της ΓΕΡΜΑΝΟΣ
παρακολούθησαν το πρόγραµµα.

1st Internal COSMOTE HACKATHON
Στόχος του 1st Internal COSMOTE HACKATHON
ήταν να ενισχύσει τη δια-τµηµατική και
δια-λειτουργική συνεργασία και να αποτελέσει
µια εµπειρία νοοτροπίας ανάπτυξης για τις
οµάδες έργου και τους εργαζόµενους που
συµµετείχαν, µε οδηγό την τεχνολογία. Η
συγκεκριµένη πρωτοβουλία βασίζεται στην
προσέγγιση «Ο καθένας είναι ειδικός» και
ενθαρρύνει την καινοτοµία. ∆υνατότητα
συµµετοχής στον διαγωνισµό είχαν και στελέχη
χωρίς γνώσεις προγραµµατισµού. Οι
εργαζόµενοι που συµµετείχαν συνεργάστηκαν
µέσω µιας ψηφιακής πλατφόρµας που
αναπτύχθηκε από την εταιρεία. Η εφαρµογή του
προγράµµατος επεκτάθηκε σε 12 εταιρείες του
Οµίλου ΟΤΕ. Περισσότεροι από 1.200
εργαζόµενοι έκαναν εγγραφή στο mini site του
COSMOTE HACKATHON και από αυτούς, οι 589
που συµµετείχαν στο διαγωνισµό, υπέβαλαν
συνολικά 131 ιδέες έργων.

COSMOTE Awards
Tα COSMOTE Awards σχεδιάστηκαν και
υλοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2018.
Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να αναδειχθεί η
συµβολή των εργαζοµένων σε σηµαντικά
εταιρικά έργα, που είναι πλήρως
ευθυγραµµισµένα µε την στρατηγική του
Οµίλου ΟΤΕ. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι
εργαζόµενοι είχαν την ευκαιρία να
παρουσιάσουν το σηµαντικότερο έργο στο
οποίο συµµετείχαν κατά τη διάρκεια του 2018.
Τα προς αξιολόγηση έργα εντάσσονταν σε µία
από τις ακόλουθες θεµατικές κατηγορίες:
Τεχνολογική & IT Υπεροχή, Κουλτούρα
Ανάπτυξης, Άνθρωποι & Συνεργασία, Εµπειρία
Πελάτη, Ψηφιοποίηση και Καινοτοµία,
Βελτιστοποίηση Κόστους και Βιώσιµη Ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο των COSMOTE Awards,
κατατέθηκαν 104 έργα συνολικά και 8 έργα
αξιολογήθηκαν από τα στελέχη της ∆ιοίκησης,
τα οποία ξεχώρισαν και βραβεύτηκαν µε το
ποσό των 5.000 € έκαστο, σε ειδική τελετή,.
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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.

Ενδεικτικές Kαµπάνιες Εσωτερικής
Επικοινωνίας και Προγράµµατα
Ενδυνάµωσης Σχέσεων µε τους
Εργαζοµένους
• “1st Internal COSMOTE HACKATHON”,
διαγωνισµός τεχνολογίας και καινοτοµίας για
τους εργαζόµενους.
• Κινητοποίηση για συµµετοχή στις εταιρικές
εθελοντικές δράσεις και στις πρωτοβουλίες
κοινωνικής συνεισφοράς των εταιρειών (βλ.
ενότητα Eθελοντισµός Εργαζοµένων)
• Πρόγραµµα “The Grand Cosmotel 2018”, για
όλους τους εργαζόµενους στα τηλεφωνικά
κέντρα των εταιρειών του Οµίλου.
• Πρόγραµµα “Cosmoplay” για όλους τους
εργαζοµένους στο δίκτυο καταστηµάτων
στην Ελλάδα.
• Ηµέρα Εκπαιδευτικής Ροµποτικής για τα
παιδιά των εργαζοµένων.
• Ενηµέρωση και παρότρυνση για συµµετοχή
στις έρευνες ικανοποίησης εργαζοµένων.
• Καµπάνια για τα COSMOTE Awards.
• Ευαισθητοποίηση σε θέµατα κανονιστικής
συµµόρφωσης.
• Καµπάνιες ∆ιοίκησης Επιχειρησιακής
Συνέχειας (BCM) και Ασφάλειας
Πληροφοριών, µε στόχο την αύξηση της
ευαισθητοποίησης των υπαλλήλων της
Telekom Ρουµανίας σε θέµατα ασφάλειας
στην εργασία.

Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Σηµαντικά Στοιχεία 2018
Ελλάδα
Με βασικούς στόχους τη διάχυση της στρατηγικής, την ενίσχυση του brand και τη δέσµευση (engagement)
των εργαζοµένων, χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω εργαλεία και πλατφόρµες:
• Newsletter Οµίλου ΟΤΕ
Εκδίδεται σε εβδοµαδιαία βάση, µε το 92% των εργαζοµένων του ΟΤΕ και της COSMOTE να είναι
αναγνώστες. Μέσα στο 2018, δηµοσιεύθηκαν 48 τεύχη µε πάνω από 240 εταιρικά νέα.
• mynet.gο
Η διάθεση της mobile εφαρµογής «mynet .go» για τους εργαζόµενους ΟΤΕ- COSMOTE - ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2018. Στόχος της, η απλοποίηση της καθηµερινότητας των εργαζοµένων, µέσω
της on-the-go ενηµέρωσης για εταιρικά θέµατα και της mobile πρόσβασης σε χρήσιµες πληροφορίες και
εφαρµογές/υπηρεσίες. Περίπου 5.000 εργαζόµενοι έκαναν λήψη της εφαρµογής, µέσα σε 2 µήνες το
2018 και περισσότεροι από 900 εργαζόµενοι την χρησιµοποίησαν σε καθηµερινή βάση.
• Intranet – «mynet»
1~3 εργαζόµενους επισκέπτεται καθηµερινά το ενιαίο intranet για τους εργαζόµενους
ΟΤΕ- COSMOTE-ΓΕΡΜΑΝΟΣ και το 100% των εργαζοµένων το επισκέπτεται τουλάχιστον µία φορά το
µήνα. Το 2018, δηµοσιεύθηκαν στο mynet 65 ειδήσεις/νέα σε µηνιαία βάση.
• Καµπάνιες και ΒΤL (Below the Line) ενέργειες
24 ολοκληρωµένες καµπάνιες και περισσότερες από 8 below the line ενέργειες
πραγµατοποιήθηκαν για εργαζόµενους σε όλη την Ελλάδα.
• Προγράµµατα δέσµευσης (engagement)
Σχεδιάστηκαν, συντονίστηκαν και υλοποιήθηκαν 4 προγράµµατα που συµβάλλουν στην ενδυνάµωση της
σχέσης των εργαζόµενων µε την εταιρεία: 2 προγράµµατα στοχευµένα σε εργαζόµενους των καταστηµάτων
και των τηλεφωνικών κέντρων (µε περισσότερους από 7.300 συµµετέχοντες) και 2 που απευθύνοντας σε
όλους τους εργαζόµενους. Κατά µέσο όρο ο βαθµός ικανοποίησης/ αξιολόγησης ήταν 85%.
• Eταιρικές εκδηλώσεις
Σχεδιάστηκαν και οργανώθηκαν πάνω από 23 εκδηλώσεις σε επίπεδο Oµίλου ΟΤΕ και DT, µε πάνω από
2.250 συµµετέχοντες.
Ρουµανία
• 50 εβδοµαδιαία newsletter απεστάλησαν σε περισσότερους από 6.300 εργαζόµενους.
• Περισσότερα από 600 νέα/ειδήσεις δηµοσιεύθηκαν.
• Υλοποιήθηκαν 43 καµπάνιες εσωτερικής επικοινωνίας, καθώς και άλλες δράσεις για τους εργαζόµενους.

Ικανοποίηση Εργαζοµένων
Στον Όµιλο ΟΤΕ, οι έρευνες ικανοποίησης
εργαζοµένων έχουν καθιερωθεί ως µέρος της
εταιρικής κουλτούρας. Αναγνωρίζοντας τα οφέλη
των ερευνών, διεξάγεται 2 φορές το χρόνο η Έρευνα
Στιγµής και κάθε δύο χρόνια η Έρευνα Ικανοποίησης
Εργαζοµένων.

Tα ποσοστά συµµετοχής των εργαζοµένων του
Οµίλου στις έρευνες παραµένουν υψηλά. Το 2018,
στην Ελλάδα, το 75% των εργαζοµένων
συµµετείχαν στην Έρευνα Στιγµής που διεξήχθη τον
Ιούνιο και το 79% στην αντίστοιχη Έρευνα που
διεξήχθη τον Νοέµβριο. Στην Ρουµανία, το 80% των
εργαζοµένων συµµετείχαν στις Έρευνες Στιγµής που
πραγµατοποιήθηκαν τον Ιούνιο και τον Νοέµβριο. Η
µεγάλη συµµετοχή καταδεικνύει το έντονο

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

ενδιαφέρον των εργαζοµένων να συµµετάσχουν και
να εκφράσουν τις απόψεις τους για σηµαντικά
θέµατα που επηρεάζουν το εργασιακό τους
περιβάλλον.
Η ψηφιοποίηση, η καινοτοµία και ο χώρος εργασίας
του µέλλοντος είναι µερικές από τις θεµατικές
ενότητες της έρευνας που αποτυπώνουν το όραµα
του Οµίλου και τις κατευθυντήριες γραµµές για
αλλαγές που θα επέλθουν στο εργασιακό
περιβάλλον του µέλλοντος. Οι πιο πρόσφατες
έρευνες έδειξαν ότι ο Όµιλος ΟΤΕ επενδύει σε
ψηφιακά εργαλεία Ανθρώπινου ∆υναµικού, ενώ,
παράλληλα, ενθαρρύνει και στηρίζει στους
εργαζόµενους προκειµένου να συµµετέχουν σε
πρωτοβουλίες ανάπτυξης που υλοποιούνται στο
πλαίσιο δραστηριοτήτων του Οµίλου Deutsche
Telekom.
Η Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζοµένων είναι ένα
δυναµικό µέσο. Αποτελεί ένα αξιόπιστο διαγνωστικό
εργαλείο, χρήσιµο για τον εντοπισµό πιθανών
αλλαγών και βελτιωτικών ενεργειών, καθώς και για
τον σχεδιασµό πλάνων δράσης. Την ίδια στιγµή,
εξελίσσεται συνεχώς, ώστε να εκφράζει τη
στρατηγική και τους στόχους των εταιρειών, καθώς
και τις τάσεις που κυριαρχούν στο εξωτερικό
περιβάλλον τους.
Τα αποτελέσµατα των ερευνών ανακοινώνονται στα
εταιρικά intranets και συζητούνται διεξοδικά σε
συναντήσεις που πραγµατοποιούνται σε επίπεδο
οργανωτικών µονάδων σε όλη την εταιρεία,
ενισχύοντας τον διάλογο και την ανατροφοδότηση.
Το υψηλό επίπεδο συµµετοχής στην έρευνα παράγει
αξιόπιστα αποτελέσµατα και δηµιουργεί ένα ανοικτό
πλαίσιο διαλόγου για όλα τα ιεραρχικά επίπεδα των
εργαζοµένων.
Η κουλτούρα ανατροφοδότησης που καλλιεργείται
στις εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ, αποδεικνύεται από τη
συµµετοχή των εργαζοµένων και σε άλλες έρευνες,
όπως η Έρευνα Μετακίνησης Εργαζοµένων και η
Έρευνα για την Εταιρική Κουλτούρα βασισµένη στις
Αρχές της Κανονιστικής Συµµόρφωσης, που
διεξήχθησαν το 2018.
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4.1 Συνδεσιµότητα για Όλους
Ο Όµιλος επιδιώκει την επίτευξη των στόχων του
Digital Agenda 2020 επενδύοντας στην
αναβάθµιση και επέκταση των τηλεπικοινωνιακών
του υποδοµών.
Ο Όµιλος ΟΤΕ έχει την ικανότητα, την τεχνογνωσία
και τους οικονοµικούς πόρους για να συνεχίσει να
υποστηρίζει τη µετάβαση της Ελλάδας στη νέα
ψηφιακή εποχή.
Επενδύει σε ∆ίκτυα Νέας Γενιάς, δηµιουργώντας
υποδοµές που θα τονώσουν την ελληνική οικονοµία
και θα ενισχύσουν το αναπτυξιακό δυναµικό. Είναι ο
µεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και
υποδοµές στην Ελλάδα, έχοντας επενδύσει πάνω
από 2 δισ. ευρώ τα τελευταία έξι χρόνια. Κοιτάζοντας
µπροστά προς την κοινωνία των Gigabit, ο ΟΤΕ έχει
αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 2 δισ. ευρώ,
που θα διαρκέσει µέχρι το 2022, το οποίο θα έχει ως
στόχο την επίτευξη υψηλότερων ταχυτήτων
µεταφοράς δεδοµένων και την παροχή µεγαλύτερης
κάλυψης δικτύου σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία.
Αν και υπάρχει ευρεία διαθεσιµότητα ευρυζωνικών
υπηρεσιών για σταθερή και κινητή τηλεφωνία που
καλύπτει σχεδόν το 100% των νοικοκυριών στην
Ελλάδα και το 90% στη Ρουµανία, µόνο το 69%
και το 67% των νοικοκυριών αντίστοιχα
χρησιµοποιούν τις συγκεκριµένες υπηρεσίες. Η
χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
στην Ελλάδα κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα, σε
ποσοστό που αντιστοιχεί στο 59% των πολιτών. Στην
περίπτωση της Ρουµανίας, το αντίστοιχο ποσοστό
αγγίζει το 82% (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
δεδοµένα DESI 2018 για την Ελλάδα και τη
Ρουµανία).
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Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Ελλάδα

Ρουµανία

Ως αποτέλεσµα των εκτεταµένων επενδύσεων που
υλοποιεί, ο Όµιλος ΟΤΕ διαθέτει σήµερα το
µεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα. Η
COSMOTE Fiber εκτείνεται σε µήκος µεγαλύτερο
των 43.000 χλµ., δίνοντας τη δυνατότητα σε
περισσότερα από 3 εκατοµµύρια νοικοκυριά και
επιχειρήσεις να απολαµβάνουν ταχύτητες Internet
έως 200Mbps και προηγµένες ευρυζωνικές
υπηρεσίες µέσω οπτικών ινών. Το 2018, ο ΟΤΕ
εισήγαγε το δίκτυο FTTH (Fibre-to-the-Home),
προσφέροντας ταχύτητες Internet έως 1Gbps.

Στα τέλη του 2018, η πληθυσµιακή κάλυψη του
δικτύου της Telekom Romania κυµαινόταν σε
ποσοστά της τάξης του 93%. Η Telekom Romania
εκσυγχρονίζει το δίκτυο ασύρµατης πρόσβασης και
συνεχίζει να πραγµατοποιεί επενδύσεις για την
προσαρµογή του δικτύου της στις απαιτήσεις της
τεχνολογίας 5G. Η εταιρεία βελτιστοποιεί συνεχώς το
δίκτυό της για να εξασφαλίσει την παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών στους πελάτες.

Ο Όµιλος ΟΤΕ, ως µέρος των υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας που παρέχει, αναπτύσσει συνεχώς τα
δίκτυά του για να πετύχει µεγαλύτερη χωρική
κάλυψη, ακόµη και των πιο αποµακρυσµένων
περιοχών. Το δίκτυό 3G καλύπτει περίπου το 99%
του πληθυσµού της χώρας, ενώ τα δίκτυα
τεχνολογίας COSMOTE 4G και 4G+ LTE Advanced
κατέχουν την 1η θέση σε πληθυσµιακή κάλυψη µε
ποσοστά που υπερβαίνουν το 98% και 95%
αντίστοιχα.
Ο Όµιλος ΟΤΕ δεσµεύεται επίσης να προβεί σε υγιείς
επενδύσεις για την ανάπτυξη δικτύων κινητής
τηλεφωνίας 5ης γενιάς. Το 2018, ο Όµιλος ξεκίνησε
το πρώτο πιλοτικό δίκτυο 5G στην Ελλάδα,
επιτυγχάνοντας ταχύτητες µεγαλύτερες των 12
Gbps, 60 φορές πάνω από τις τρέχουσες ταχύτητες
4G. Η δοκιµή πραγµατοποιήθηκε στον ∆ήµο
Ζωγράφου, ένα προάστιο της Αθήνας, όπου η
εταιρεία αναπτύσσει το πιλοτικό δίκτυο 5G.
Επιπλέον, το 2018, ενεργοποιήθηκε η πρώτη
σύνδεση COSMOTE Fiber-To-The-Home στο
Παλαιό Φάληρο. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης
του προγράµµατος επιτεύχθηκαν σταθερές ταχύτητες
Internet µέχρι 1Gbps, αποδεικνύοντας έτσι τις
απεριόριστες δυνατότητες των οπτικών ινών.

Σύµφωνα µε την ανεξάρτητη εταιρεία ελέγχου
δικτύων P3, η Telekom Romania πέτυχε την
εξαιρετικά υψηλή επίδοση του 85,2% ως προς το
2018 στο πλαίσιο συγκεκριµένων ελέγχων του
δικτύου κινητής τηλεφωνίας επίδοση που κατατάσσει
την εταιρεία σε υψηλή θέση της κλίµακας
ιεράρχησης εταιρειών κινητής.
Η επέκταση του δικτύου FTTH συνεχίστηκε το 2018.
Η Telekom Romania συνέχισε να αντικαθιστά τα
καλώδια χαλκού µε οπτικές ίνες και να επεκτείνει την
κάλυψη FTTH. Στο δίκτυο FTTH της Telekom
προστέθηκαν 172.000 νοικοκυριά το 2018,
ανεβάζοντας στο τέλος του έτους τον αριθµό των
νοικοκυριών που χρησιµοποιούν συνδέσεις οπτικών
ινών στα 2,7 εκατοµµύρια.

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Ελλάδα
>

3 εκατοµµύρια νοικοκυριά και

>

43.000 χλµ δικτύου οπτικών ινών

>

98% πληθυσµιακή κάλυψη µε δίκτυο 4G

>

95% πληθυσµιακή κάλυψη µε δίκτυο 4G+

επιχειρήσεις µε ταχύτητες Internet µέχρι
200 Mbps

Βραβεία/ Πιστοποιήσεις

• Το ∆ίκτυο της COSMOTE έχει λάβει
για 5η συνεχόµενη χρονιά και την
πιστοποίηση «Best in Test» για τις
υπηρεσίες δεδοµένων και φωνής, από
τη διεθνώς αναγνωρισµένη εταιρεία
µετρήσεων και ελέγχου δικτύων P3
• Το δίκτυο της COSMOTE έχει
βραβευτεί από τον ανεξάρτητο φορέα
Ookla ως το πιο γρήγορο δίκτυο
Mobile Internet* στην Ελλάδα
*Η πληθυσµιακή κάλυψη αφορά σε Κάλυψη Εξωτερικών
Χώρων (Outdoor Population Coverage).

Ρουµανία

86% πληθυσµιακή κάλυψη
µε δίκτυο 3G

93% πληθυσµιακή κάλυψη
µε δίκτυο 4G
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Προσιτές Tιµές για Όλους
Ο Όµιλος OTE παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες
προκειµένου να είναι προσιτά σε όλους και
προσαρµοσµένα στις ανάγκες τους.
Mέσω των εµπορικών σηµάτων του, προσφέρει
πακέτα σε ανταγωνιστικές τιµές για οικιακούς
πελάτες και επιχειρήσεις, καλύπτοντας τις ανάγκες
τους, µέσα από ένα µεγάλο φάσµα επιλογών σε
σχέση µε τις ταχύτητες Internet, τις κλήσεις και τις
πρόσθετες υπηρεσίες ΤΠΕ που µεγιστοποιούν την
εµπειρία των πελατών του.

Ελλάδα
Οι πελάτες στα αστικά κέντρα µπορούν να
αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο FTTH σε σχετικά
χαµηλή τιµή αξιοποιώντας την αντίστοιχη επιδότηση
που παρέχεται από το κράτος (κουπόνι SFBB).
Νέα προγράµµατα σταθερής τηλεφωνίας µε
περισσότερες παροχές για κλήσεις προς εθνικά
κινητά και προς διεθνή σταθερά και κινητά, και
υψηλές ταχύτητες Internet, προσφέρονται σε πιο
ανταγωνιστικές τιµές.
Η υπηρεσία COSMOTE Home Speed Booster
ενισχύθηκε µε απεριόριστη χρήση δεδοµένων,
παρέχοντας γρήγορες και αξιόπιστες συνδέσεις στο
Internet µε ταχύτητες έως και 100Mbps για πελάτες
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας που διαµένουν σε
περιοχές στις οποίες αναπτύσσεται το δίκτυο
COSMOTE Fiber.
Οι συνδροµητές COSMOTE Double Play έχουν τη
δυνατότητα, µέσω της υπηρεσίας COSMOTE My
WiFi, να αποκτήσουν δωρεάν Wi-Fi σύνδεση εκτός
σπιτιού σε περισσότερα από 600.000 σηµεία στην
Ελλάδα και σε περισσότερα από 21 εκατοµµύρια
σηµεία σε όλο τον κόσµο (σε συνεργασία µε τη Fon).
Το 2018, η COSMOTE εισήγαγε ένα νέο
απλοποιηµένο πακέτο προγραµµάτων για κλήσεις και
Internet κινητής προσφέροντας στους πελάτες
υπηρεσίες υψηλής αξίας. Οι συνδροµητές των
προγραµµάτων COSMOTE, έχουν τη δυνατότητα να
Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

επιλέξουν επιδότηση συσκευής ή έκπτωση παγίου. Η
µείωση του κόστους µπορεί να φτάσει έως και το
30%. Επιπλέον, σε όλες τις επίσηµες αργίες κατά τη
διάρκεια του έτους παρέχεται δωρεάν χρόνος
οµιλίας και δωρεάν MB.
Επιπλέον, προσφέρθηκαν συνδυαστικά πακέτα σε
προσιτές τιµές στους συνδροµητές What’s Up και
περιλαµβάνουν δωρεάν χρόνο οµιλίας, δωρεάν MB
και SMS και αποκλειστικά πακέτα χρήσης MBs για
Social και Chat apps ή streaming, σε πολύ προσιτές
τιµές.
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του προγράµµατος
COSMOTE One µε το οποίο παρέχεται δωρεάν
επικοινωνία τουλάχιστον για ένα σταθερό και ένα
κινητό – έχουν επεκταθεί τα κριτήρια επιλεξιµότητας
έτσι ώστε να αυξηθεί η πληθυσµιακή κάλυψη για
συνδροµητές σταθερής τηλεφωνίας.
Για τους εταιρικούς πελάτες, επαναλειτουργεί µε
νέα χαρακτηριστικά το πρόγραµµα COSMOTE
Business One δίνοντας τη δυνατότητα στις
επιχειρήσεις να λειτουργήσουν πιο αποτελεσµατικά
και πιο αποδοτικά σε οικονοµικούς όρους. Το
πρόγραµµα περιλαµβάνει λύσεις επικοινωνίας για
όλους τους εργαζόµενους της επιχείρησης,
εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες Internet µέσω του
µεγαλύτερου δικτύου οπτικών ινών στην Ελλάδα
(COSMOTE Fiber), καθώς και προηγµένες υπηρεσίες
Private Branch Exchange (PBX) για κινητά και
υπηρεσίες cloud.
Μέσω της πλατφόρµας Business Cloud and
Applications παρέχεται στις επιχειρήσεις άµεση και
εύκολη πρόσβαση σε εφαρµογές cloud (όπως Cloud
Servers, Oﬃce 365, ERP κλπ.), έτσι ώστε να
καλύπτονται οι ανάγκες λειτουργίας τους µε
µικρότερο λειτουργικό κόστος. Το 2018,
προσφέρθηκε δωρεάν δοκιµαστική περίοδος χρήσης
της συγκεκριµένης πλατφόρµας διάρκειας ενός ή
δύο µηνών.

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Νέες και καινοτόµες παροχές για κλήσεις προς
κινητά και εφαρµογές Internet προσφέρθηκαν στους
πελάτες, ανάλογα µε τις τρέχουσες ανάγκες τους. Στο
πλαίσιο αυτό, οι εταιρικοί συνδροµητές µπορούν να
επιλέξουν µεταξύ πέντε διαφορετικών
προγραµµάτων τιµολόγησης. Όπως ισχύει και για
τους οικιακούς πελάτες, µπορούν να επιλέξουν
επιδότηση συσκευής ή έκπτωση παγίου µέχρι 30%,
και να λαµβάνουν δωρεάν χρόνο οµιλίας και
megabytes στις επίσηµες αργίες κατά τη διάρκεια
του έτους.
Το 2018, η COSMOTE εισήγαγε την ανανεωµένη
υπηρεσία περιαγωγής COSMOTE Travel Pass,
δίνοντας τη δυνατότητα στους συνδροµητές να
χρησιµοποιήσουν τις παροχές του προγράµµατός
τους σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον
κόσµο µε χαµηλό ηµερήσιο κόστος.
Ανταποκρινόµενη στις ανάγκες των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων για λύσεις µε στόχο την εξέλιξή τους
και την αποδοτική και οικονοµικά συµφέρουσα
ανάπτυξή τους, η COSMOTE προσφέρει δύο νέες
υπηρεσίες, την COSMOTE Oﬃce Assistant που δίνει
τη δυνατότητα για ευέλικτη γραµµατειακή
υποστήριξη εξ αποστάσεως και την COSMOTE Click
and Site µέσω της οποίας οι χρήστες µπορούν µε
ένα µόνο κλικ να µετατρέψουν τη σελίδα τους στο
Facebook σε web site µε χαµηλό κόστος.

Ρουµανία
Το 2018, η Telekom Romania συνέχισε να απλοποιεί
το φάσµα προϊόντων και υπηρεσιών της για
οικιακούς πελάτες και επιχειρήσεις, µέσω της
καµπάνιας #Netliberare (B2C) και της
#BusinessLiber (B2B). Μετά τους εταιρικούς
πελάτες, η ελάχιστη περίοδος δέσµευσης µε
συµβόλαιο καταργήθηκε και για τους οικιακούς
πελάτες. Στα τέλη του 2018, η Telekom Romania
έφτασε τους 200.000 πελάτες για το χαρτοφυλάκιο
B2B Freedom.

Το 2018, η COSMOTE εισήγαγε το απλοποιηµένο
πακέτο Business Mobile portfolio µε στόχο την
παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας υψηλής αξίας στους εταιρικούς πελάτες.
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4.2 Προϊόντα και Υπηρεσίες µε
Στόχο τη Βιώσιµη Ανάπτυξη
Ο Όµιλος OTE προσφέρει ολοκληρωµένες και
καινοτόµες λύσεις τεχνολογίας µε στόχο την
ενίσχυση των δραστηριοτήτων του και τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη.
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.
Ειδικότερα το 2018, εµπλουτίστηκαν οι τεχνολογικά
αναπτυγµένες λύσεις COSMOTE Business IT
Solutions, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες IT
των επιχειρήσεων και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητάς τους µε βιώσιµο τρόπο.

Smart Cities

Business Cloud και Εφαρµογές

Το χαρτοφυλάκιο «smart cities» εµπλουτίστηκε
το 2018, περιλαµβάνοντας υπηρεσίες όπως οι
ακόλουθες: Smart Parking, Smart Traﬃc
Management, Smart Street Lighting, Smart
Waste Management, Air Quality Monitoring,
Smart Water Management και Electric
Vehicle Charges.

+45%1 ετήσια έσοδα

Στον ∆ήµο Ρόδου ξεκίνησε ένα νέο 12ετές
πρόγραµµα συνεργασίας ιδιωτικού και
δηµόσιου τοµέα(Private Public Partnership),
στο πλαίσιο του οποίου πρόκειται να
εγκατασταθούν 35.000 έξυπνες συσκευές
φωτισµού, 120 έξυπνες θέσεις στάθµευσης,
6 σηµεία δωρεάν Wi-Fi και µια smart city
πλατφόρµα.
Στον ∆ήµο Σαρωνικού ξεκίνησε ένα νέο 12
ετές πρόγραµµα συνεργασίας ιδιωτικού και
δηµόσιου τοµέα(Private Public Partnership),
στο πλαίσιο του οποίου πρόκειται να
εγκατασταθούν 16.000 έξυπνες συσκευές
φωτισµού, 100 έξυπνες µονάδες διαχείρισης
αποβλήτων, 150 έξυπνες θέσεις στάθµευσης,
8 σηµεία δωρεάν Wi-Fi, 8 σηµεία διαχείρισης
κυκλοφορίας και µια smart city πλατφόρµα.
Το Πανεπιστήµιο Θράκης υλοποίησε ένα
πιλοτικό έργο χρησιµοποιώντας το νέο δίκτυο
Narrow-Band Internet of Things (NB-IoT) για
την υλοποίηση έξυπνων εφαρµογών
παρακολούθησης της ποιότητας της
ατµόσφαιρας και του νερού, αλλά και
διαχείρισης του φωτισµού και του πετρελαίου
θέρµανσης της πανεπιστηµιούπολης.

1
Αναφέρεται στα έσοδα από τους COSMOTE Public
Cloud (SaaS, IaaS and PaaS) στην Ελλάδα σε σχέση
µε τα στοιχεία του 2017.
2
Αναφέρεται στα έσοδα από την υπηρεσία
διαχείρισης οχηµάτων στην Ελλάδα σε σχέση µε τα
στοιχεία του 2017.
3
Αναφέρεται στους πελάτες που χρησιµοποίησαν
την υπηρεσία διαχείρισης στόλου οχηµάτων στην
Ελλάδα σε σχέση µε τα στοιχεία του 2017.
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Στο Sibiu της Ρουµανίας εγκαταστάθηκε ένα
σύστηµα ανέπαφων συναλλαγών στο τοπικό
δίκτυο συγκοινωνιών Tursib’s. Κάθε κάτοχος
κάρτας ανέπαφων συναλλαγών µπορεί να τη
χρησιµοποιήσει για να πληρώσει το εισιτήριό
του, ανεξάρτητα από το εάν η κάρτα έχει
εκδοθεί σε τράπεζα της Ρουµανίας ή του
εξωτερικού. Για το σκοπό αυτό η Telekom
Romania χρησιµοποιεί POS εξοπλισµό για την
έκδοση εισιτηρίων και εξοπλισµό επικοινωνίας
3G. Εν ολίγοις, η συγκεκριµένη εφαρµογή
µπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο του Smart
City.

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
• Οﬃce 365
• COSMOTE Business Cloud Storage
and Email
• Εξειδικευµένες εφαρµογές Business Cloud

Fleet Management
+9%2 ετήσια έσοδα
+10%3 πελάτες
Παρακολούθηση και διαχείριση στόλου
οχηµάτων, για την 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-Fuel Management

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Έργα Ψηφιακού Μετασχηµατισµού στον
Ιδιωτικό Τοµέα
Η Eurobank ανέπτυξε την καινοτόµο εφαρµογή
v-Banking service, πρόκειται για µια προηγµένη
υπηρεσία τηλεδιάσκεψης, που εφαρµόζεται
πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
βασίζεται στις τηλεπικοινωνιακές λύσεις
COSMOTE. Μέσω αυτής της υπηρεσίας, οι
πελάτες της Eurobank µπορούν να έχουν
εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση από
εξειδικευµένους συµβούλους µέσω
βιντεοκλήσεων υψηλής ανάλυσης, µέσα σε ένα
ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον και δίχως να
απαιτείται η επίσκεψή τους σε υποκατάστηµα της
τράπεζας.
Οι πλέον σύγχρονες λύσεις πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών της COSMOTE, όπως για
παράδειγµα η εγκατάσταση ενός µεµονωµένου
συστήµατος cloud στο data center, η ανάπτυξη
της υπηρεσίας COSMOTE IP VPN και η
δηµιουργία ενός ιδιωτικού ραδιοφωνικού
δικτύου, εφαρµόστηκαν στα 14 περιφερειακά
αεροδρόµια της Fraport στην Ελλάδα Fraport
Greece’s 14 regional airports, µε στόχο την
αδιάλειπτη και ασφαλή επικοινωνία µεταξύ των
αεροδροµίων, την αποτελεσµατικότητα την
επιχειρησιακών λειτουργιών τους και τη
βέλτιστη εξυπηρέτηση των επιβατών.
Η ανάγκη της Coca-Cola Hellenic Bottling
Company’s για υπηρεσίες υποστήριξης
πληροφορικής σε 19 χώρες επετεύχθη στο
πλαίσιο της νέας συνεργασία της µε τον Όµιλο
ΟΤΕ. Ο Όµιλος ΟΤΕ ανέπτυξε νέες συνδυαστικές
πολυγλωσσικές υπηρεσίες IT Service Desk,
αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την
εξειδίκευση της θυγατρικής της COSMOTE
e-value για τις υπηρεσίες Contact Center. Στο
πλαίσιο αυτό, δηµιουργήθηκαν δύο λειτουργικά
κέντρα για να καλύψουν αποκλειστικά τις
ανάγκες της εταιρείας. Η υπηρεσία αυτή θα
επιτρέψει στην οµάδα τεχνικής υποστήριξης να
διαχειρίζεται από απόσταση και να συντονίζει
άµεσα τις δραστηριότητες υποστήριξης και
επίλυσης προβληµάτων για τα συστήµατα
πληροφορικής της Coca-Cola Τρία Έψιλον σε 19
χώρες.
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e-Energy

Information Security

e-culture

e-Tourism

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

Υπηρεσίες για τις αυξανόµενες ανάγκες
ασφαλείας των επιχειρήσεων κατά τη χρήση
του Internet.
• COSMOTE Business e-Secure
• Mobile Device Management
• COSMOTE Mobile Security
• Anti DDos

Με αυτή την εφαρµογή, οι επισκέπτες
µπορούν άµεσα και γρήγορα να
αποκτήσουν ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο για
την είσοδό τους σε αρχαιολογικούς
χώρους, µουσεία και µνηµεία στην
Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους
παρουσία στο ταµείο. Η εφαρµογή
επιτρέπει την αγορά µονών ή πολλαπλών
εισόδων εισιτηρίων για χρήση σε
διάφορους χώρους και µουσεία, όπου
είναι δυνατόν. Οι επισκέπτες µπορούν να
χρησιµοποιήσουν το ηλεκτρονικό τους
εισιτήριο για να επισκεφθούν:
• Στην Αττική: Ακρόπολη, Κλιτύες
Ακρόπολης, Ολύµπιο, Κεραµεικός,
Αρχαία Αγορά, Ρωµαϊκή Αγορά,
Βιβλιοθήκη του Ανδριανού, Λύκειο
Αριστοτέλη
• Στην Πελοπόννησο: Αρχαιολογικός
χώρος και Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης
• Στην Κρήτη: Κνωσσός, Αρχαιολογικό
Μουσείο Ηρακλείου

Υπηρεσίες που αποσκοπούν στην
αναβάθµιση της λειτουργίας των
τουριστικών επιχειρήσεων.
Χρησιµοποιούνται για την ενεργειακή
διαχείριση ξενοδοχείων, τη διαχείριση
υποδοµών και τη συντήρηση των
πληροφοριακών συστηµάτων και των
συστηµάτων ψηφιακής υπογραφής, καθώς
και υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης ως
υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας για τους
επισκέπτες, . Επιπλέον, το 2018 ξεκίνησε η
λειτουργία του COSMOTE Business Mobile
Tourism, που δίνει τη δυνατότητα στους
ιδιοκτήτες ξενοδοχείων να καταβάλουν το
κόστος των παγίων του κινητού τους µόνο
για τους 4 ή 8 µήνες λειτουργίας του
ξενοδοχείου.

•

Energy Management

Έξυπνα ∆ίκτυα (smart grids)
Ηλεκτρικά δίκτυα, που αξιοποιούν την
επικοινωνία µεταξύ µηχανών (Machine to
Machine, M2M) για τη συλλογή και την
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. Ο Όµιλος ΟΤΕ
εγκατέστησε και ενεργοποίησε 115.000
συνδέσεις IoT για λογαριασµό του ∆ιαχειριστή Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ).

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Εφαρµογών
Ανάπτυξη και βελτίωση εφαρµογών,
ψηφιακών λειτουργιών self-care και
υπηρεσιών on-line, οι οποίες συµβάλλουν
στην αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων
και τη µείωση της κατανάλωσης χαρτιού.
Παραδείγµατα σχετικών εφαρµογών είναι τα
ακόλουθα: My COSMOTE App και My
COSMOTE Web, e-invoice, e-payment,
online υποβολή αιτηµάτων για παρόχους
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών «Υour
business.gr» και «Check for technical issue».

COSMOTE Oﬃce Assistant
Νέα υπηρεσία που παρέχει εξ’ αποστάσεως
ευέλικτη γραµµατειακή υποστήριξη, και
διαχειρίζεται κλήσεις και ραντεβού πελατών,
βάσει εξατοµικευµένων κανόνων. Αυτή η
καινοτόµος υπηρεσία βοηθά τους επαγγελµατίες να διαχειρίζονται τον χρόνο τους πιο
αποτελεσµατικά και να εστιάζουν σε δραστηριότητες που αποτελούν προτεραιότητα για την
επιχείρησή τους. Ένα οικονοµικά αποδοτικό
αρχικό πακέτο επιτρέπει στην επιχείρηση να
διαχειρίζεται µεγάλο όγκο ταυτόχρονων
κλήσεων, να διευρύνει τις ώρες λειτουργίας
της και να λαµβάνει ειδοποιήσεις άµεσα και σε
τακτική βάση.

Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018
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Έρευνα και Καινοτοµία
Με στόχο την τεχνολογική υπεροχή, ο Όµιλος ΟΤΕ
προωθεί την έρευνα και την καινοτοµία, µε πολλαπλά
οφέλη για τους συνδροµητές, την κοινωνία και τους
εργαζοµένους του.
Συµµετέχει ενεργά σε ερευνητικά προγράµµατα,
χρηµατοδοτεί εσωτερικές δραστηριότητες (όπως
ανάπτυξη εργαλείων / εφαρµογών / προϊόντων και
δοκιµαστικών της τεχνολογίας υποδοµών), αξιολογεί
νέες τεχνολογίες και εξοπλισµό, συνεργάζεται µε
εκπαιδευτικά ιδρύµατα κλπ.
Σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα έργα µέχρι το τέλος του
2018, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει λάβει συνολική χρηµατοδότηση για έργα έρευνας και καινοτοµίας της τάξης των
€ 3,3 εκατ. για την περίοδο 2017-2018, ενώ έχει
εξασφαλίσει χρηµατοδότηση περίπου € 3,4 εκατ. για
τα επόµενα χρόνια.

2009-2018
•

Συµµετοχή σε > 60 ερευνητικά
προγράµµατα

•

Συνεργασία µε > 800
εταίρους/οργανισµούς όπως
επιχειρήσεις, Πανεπιστήµια και
ερευνητικά ινστιτούτα στην Ελλάδα και
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σχετική ιστοσελίδα

2018
•

Συµµετοχή συνολικά σε 26 ερευνητικά έργα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
στο πλαίσιο προγραµµάτων/πρωτοβουλιών όπως το Horizon 2020 και το 5G-PPP (5G Infrastructure
Public Private Partnership).

•

Συµµετοχή στα 15 από τα 47 5G-PPP ερευνητικά έργα που έχουν χρηµατοδοτηθεί από την ΕΕ,
(4 στη Φάση I, 7 στη Φάση II, 4 στη Φάση III και µε αρµοδιότητες συντονιστή σε 3 συνολικά),
συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο ενεργά στη διαµόρφωση και αξιολόγηση των µελλοντικών
τεχνολογιών, υποδοµών και υπηρεσιών 5G, καθώς και των νέων επιχειρηµατικών µοντέλων σε
διάφορες καθετοποιηµένες αγορές.
23 ερευνητικά έργα µε σαφή προσανατολισµό στη Βιώσιµη Ανάπτυξη, και οφέλη για την κοινωνία
και το περιβάλλον.

•

• Περισσότερα από € 800.000 ίδια επένδυση σε ερευνητικά έργα
Ερευνητικά Έργα
5G-ESSENCE, 5G-PICTURE, MATILDA, 5G-PHOS,
5G-MEDIA, SLICENET, BLUESPACE, 5G-XHaul,
5G-EVE, 5GENESIS, 5G-MOBIX, 5G-DRIVE
CLOUDPERFECT
Όλα τα 5G-PPP έργα, BigO, i-PROGNOSIS,
i_HeERO, CREDENTIAL, PRIVACY FLAG, RESISTO,
VICINITY, YAKSHA, UNIQORN, LIFE - SAFE
CROSSING
Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018
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Ενδεικτικά Έργα του 2018 µε Αξιοσηµείωτα Αποτελέσµατα
ή Καινοτόµους Στόχους
5G-XHaul : πρόκειται για µια ολοκληρωµένη λύση
οπτικών και ασύρµατων δικτύων µε δυνατότητα
ευέλικτης διασύνδεσης Small Cells στο δίκτυο κορµού.
Το κύριο επίτευγµα του έργου ήταν η τελική και πολύ
επιτυχηµένη επίδειξη που πραγµατοποιήθηκε σε
πραγµατικό περιβάλλον δικτύου 5G (Μπρίστολ, Ιούνιος
2018). Το τεχνοοικονοµικό εργαλείο που αναπτύχθηκε
από την COSMOTE, αξιολογήθηκε θετικά και θεωρείται
ότι αποτελεί σηµαντικό βήµα προς την τεχνοοικονοµική
ανάλυση των µελλοντικών δικτύων 5G.
CREDENTIAL : αφορά την υλοποίηση καινοτόµων
υπηρεσιών που βασίζονται στο cloud για την αποθήκευση, τη διαχείριση και την ανταλλαγή πληροφοριών
ψηφιακής ταυτότητας και άλλων ιδιαίτερα κρίσιµων
προσωπικών δεδοµένων, µε υψηλότερο επίπεδο
ασφάλειας από τις υπάρχουσες λύσεις, µε την ανάπτυξη
προηγµένων καινοφανών τεχνολογιών κρυπτογράφησης και βελτιωµένων ισχυρών µηχανισµών ελέγχου
ταυτότητας.
PRIVACY FLAG : αφορά την ανάπτυξη ενός συνόλου
φιλικών προς το χρήστη εργαλείων για την προστασία
των δεδοµένων πολιτών/ατόµων και εταιρειών από
smartphone εφαρµογές, ιστοσελίδες και το Internet of
Things (ΙοΤ) σε περιβάλλον smart cities, µε βάση µια
καινοτόµο µεθοδολογία γνωστή ως UPRAAM (Universal
Privacy Risk Area Assessment Methodology). Το έργο
συµπεριλήφθηκε στις EU success stories.
CloudPerfect : πρόκειται για την ανάπτυξη µιας
αρχιτεκτονικής προσέγγισης και εργαλείων που
βοηθούν: α) τους παρόχους Cloud να βελτιώσουν τη
σταθερότητα και την επίδοση των υποδοµών τους σε
multi-cloud περιβάλλον και β) τους ενδιαφερόµενους
πελάτες να µειώσουν το χρόνο επιλογής παρόχου,
προµήθειας πόρων και ανάπτυξης εφαρµογών, έχοντας
πρόσβαση σε benchmarking data και παρέχοντας τη
δυνατότητα αξιολόγησης των υπηρεσιών µέσω SLAs.
5G-EVE και 5GENESIS : στοχεύουν στην υποστήριξη
της οµαλής µετάβασης σε δίκτυα και υπηρεσίες 5G µε
την καθιέρωση ανοικτών, εξελισσόµενων και κατανεµηµένων εγκαταστάσεων πειραµατικών δοκιµών σε
ολόκληρη την Ευρώπη, για την επικύρωση των
σχετικών KPIs για µια σειρά διαφορετικών καθετοποιηµένων αγορών (π.χ. smart cities, e-health, smart

transportation, εκπαίδευση, ψυχαγωγία και µέσα
ενηµέρωσης). Τα δύο έργα θα αναπτύξουν / αναβαθµίσουν τα πεδία δοκιµών 4G/4G+ στην Ευρώπη (Γαλλία,
Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο, Γερµανία και Ην.Βασίλειο) και θα παρέχουν λύσεις για ετερογενή πρόσβαση,
προηγµένη διαχείριση φάσµατος, MEC, NFV / SDN, και
άλλες καινοτόµες τεχνολογίες.
5G-MOBIX : στοχεύει στην εκτέλεση και αξιολόγηση
προηγµένων δοκιµών συνεργασίας, επικοινωνίας και
αυτοµατοποιηµένης κινητικότητας (CCAM) κατά µήκος
των συνοριακών και αστικών διαδρόµων σε διάφορες
χώρες της ΕΕ, καθώς και σε Κίνα και Κορέα, υπό
διαφορετικές συνθήκες, όπως κίνηση στο δρόµο,
κάλυψη δικτύου και ζήτηση υπηρεσιών. Υιοθετεί τις
κύριες τεχνολογικές καινοτοµίες του 5G και λαµβάνει
υπόψη τις τοπικές νοµικές, επιχειρηµατικές και
κοινωνικές πτυχές.
5G-DRIVE : αποσκοπεί στην επικύρωση της διαλειτουργικότητας µεταξύ των δικτύων 5G της ΕΕ και της Κίνας,
µέσω εκτεταµένων κοινών δοκιµών για τις υπηρεσίες
eMBB και V2X που θα πραγµατοποιηθούν σε οκτώ
πόλεις της ΕΕ (Φιλανδία, Ιταλία και Ηνωµένο Βασίλειο)
και την Κίνα. Ταυτόχρονα θα προωθηθούν τεχνολογικές
καινοτοµίες, όπως NR, 5G transport, network slicing,
network virtualization, και edge computing.
LIFE-SAFE CROSSING : στοχεύει στην υλοποίηση
δράσεων για τη µείωση των θανάτων ορισµένων
ζώων υπό εξαφάνιση, λόγω της σύγκρουσης αυτών µε
οχήµατα στους αυτοκινητοδρόµους 4 ευρωπαϊκών
χωρών. Στα συγκεκριµένα είδη ζώων περιλαµβάνονται:
η καφέ αρκούδα και ο λύκος Marsican (Ιταλία), ο
ιβηρικός λύγκας (Ισπανία) και η καφέ αρκούδα (Ελλάδα
και Ρουµανία). Στην Ελλάδα, εκτιµάται ότι η τοποθέτηση
περίφραξης και η σύγκρουση µε οχήµατα στην Εγνατία
οδό και σε άλλους εθνικούς δρόµους ευθύνεται για τη
µείωση του πληθυσµού της αρκούδας κατά 30%.
UNIQORN : στοχεύει στην ανάπτυξη αξιόπιστων και
οικονοµικών ολοκληρωµένων λύσεων υψηλής
απόδοσης στον τοµέα των κβαντικών επικοινωνιών, ο
οποίος αναγνωρίζεται ως ένας από τους πυλώνες της
δεύτερης κβαντικής επανάστασης, χάρη στην αξιοσηµείωτη επίδρασή του στην ασφάλεια δεδοµένων.
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4.3 Aσφαλής και Υπεύθυνη Χρήση
της Τεχνολογίας
Είναι σηµαντικό γιατί...
Η ασφαλής και υπεύθυνη χρήση της
τεχνολογίας έχει προσδιοριστεί ως
«ουσιασικό» θέµα από τα ενδιαφερόµενα
µέρη. Ο Όµιλος ΟΤΕ δεν περιορίζεται στην
παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας, αλλά και ενηµερώνει τους
πελάτες και το κοινό για την ασφαλή χρήση
της τεχνολογίας.

Ασφαλής Χρήση του Internet
Ο Όµιλος έχει αναπτύξει προγράµµατα και δράσεις
για την παροχή πληροφοριών και την
ευαισθητοποίηση σχετικά µε την ασφαλή χρήση του
Internet από τα παιδιά.

Προϊόντα και Yπηρεσίες
για Ασφαλή Χρήση
Παρέχεται µια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες ειδικά σχεδιασµένα για παιδιά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και ελεγχόµενη χρήση του Internet.
• COSMOTE Family solutions: Από το 2018, η
COSMOTE προσφέρει µια σειρά προϊόντων και
υπηρεσιών για τους γονείς ώστε να διευκολύνεται
η ασφαλής πλοήγηση των παιδιών τους στον
ψηφιακό κόσµο.
- Οικογενειακά προγράµµατα COSMOTE
Mobile Family: Ειδικά προγράµµατα κινητής τηλεφωνίας µέσω των οποίων οι γονείς µπορούν να ορίσουν οι ίδιοι τον όγκο των δεδοµένων που θα καταναλώσουν τα παιδιά τους στη διάρκεια ενός µήνα.
- Εφαρµογή COSMOTE Family Safety :
Πρόκειται για µια προηγµένη εφαρµογή γονικού
ελέγχου που επιτρέπει την ασφαλή πλοήγηση παιδιών στο Internet και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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• COSMOTE Total Security: H συγκεκριµένη
υπηρεσία έχει ως στόχο την προστασία του
υπολογιστή, του smartphone και του tablet του
χρήστη. Περιλαµβάνει Anti-Virus, Anti-Spam,
Firewall, Banking Protection, Browsing Protection,
και γονικό έλεγχο. Επίσης, η COSMOTE Mobile
Security είναι µια άλλη υπηρεσία που προσφέρει
προστασία για την πλοήγηση smartphones στο
Internet µέσω Wi-Fi ή µέσω του δικτύου της
COSMOTE.
• Υπηρεσίες Γονικού Ελέγχου στην COSMOTE TV,
για συνδροµητές µέσω δορυφόρικής ή
ευρυζωνικής σύνδεσης. Με αυτές τις υπηρεσίες,
οι συνδροµητές µπορούν να ορίσουν επιθυµητό
επίπεδο γονικού ελέγχου και να περιορίσουν την
πρόσβαση των παιδιών τους σε συγκεκριµένα
προγράµµατα βάσει του βαθµού καταλληλότητας.
Επιπλέον, οι συνδροµητές µπορούν να
περιορίσουν την πρόσβαση σε συγκεκριµένα
τηλεοπτικά κανάλια.

Πληροφόρηση του Kοινού
• e-parenting.gr: Πρόκειται για ένα microsite
συµβουλευτικής, που δηµιουργήθηκε για να
παρέχει συµβουλές και να υποστηρίξει τις
προσπάθειες των γονέων να παρέχουν στα παιδιά
τους έναν ασφαλή ψηφιακό κόσµο. Το microsite
περιέχει διαδικτυακά σεµινάρια, άρθρα,
εκδηλώσεις και εργαλεία για την online ασφάλεια
των παιδιών, καθώς και το «School of Cool», το 1ο
digital σχολείο internet για γονείς, µε σύντοµα
e-learning προγράµµατα για την εκπαίδευση των
γονέων σχετικά µε την ψηφιακές δραστηριότητες
των παιδιών. Το περιεχόµενο του ιστότοπου
αναπτύσσεται σε συνεργασία µε εξειδικευµένους
e-parenting.gr
• 54.000 επισκέψεις
• 8 µαθήµατα του «School of Cool»
• 4 εκδηλώσεις εκπαίδευσης µε την
υποστήριξη της COSMOTE

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

συνεργάτες και ιδρύµατα, όπως είναι το Ελληνικό
Κέντρο Ασφαλούς ∆ιαδικτύου και η Ελληνική
Εταιρεία Μελέτης της ∆ιαταραχής Εθισµού στο
∆ιαδίκτυο.
• Εκπαιδευτικά Προγράµµατα για την Ασφαλή
Πλοήγηση στο Internet στο Μουσείο
Τηλεπικοινωνιών του Οµίλου ΟΤΕ: Από το 2010,
έχουν πραγµατοποιηθεί εκπαιδευτικά
προγράµµατα για την ασφαλή χρήση του
διαδικτύου στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του
Οµίλου ΟΤΕ. Την περίοδο Σεπτέµβριος 2017 –
Αύγουστος 2018, περισσότεροι από 235 µαθητές
γυµνασίου συµµετείχαν στις µηνιαίες συναντήσεις.
• «Σερφάρω Ασφαλώς»: Το 2018, η COSMOTE
υποστήριξε την ανάπτυξη της καµπάνιας
«Σερφάρω Ασφαλώς», που περιλάµβανε έκθεση
γελοιογραφίας και σχετικό εκπαιδευτικό
πρόγραµµα για παιδιά, για την ασφαλή χρήση του
διαδικτύου. Η πρωτοβουλία αναπτύχθηκε από τον
φορέα «EDUCARTOON – Γελοιογραφία στην
εκπαίδευση», µε επιστηµονική επιµέλεια από την
«Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της ∆ιαταραχής
Εθισµού στο ∆ιαδίκτυο». Η έκθεση παρουσιάστηκε
σε 2 πόλεις στην Αττική και την παρακολούθησαν
περισσότεροι από 260 µαθητές.
• Εκπαιδευτικό υλικό ασφαλούς πλοήγησης από
την Telekom Romania για όλες τις ηλικιακές
οµάδες. Η εταιρεία παρέχει σχετικό περιεχόµενο
αναφορικά µε την ασφαλή χρήση των υπηρεσιών
της. Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφαλή
πλοήγηση στο διαδίκτυο στο site Telekom
Romania’s website.

Συνεργασία µε Έγκριτους Φορείς
• ∆ίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος: Για 7η
συνεχόµενη χρονιά, η COSMOTE υποστήριξε τις
ενηµερωτικές ηµερίδες που διοργανώθηκαν από
τη ∆ίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος σε όλη την
Ελλάδα. Το 2018, οργανώθηκαν περίπου 450
ηµερίδες στις οποίες συµµετείχαν 50.000 παιδιά,
γονείς και εκπαιδευτικοί.

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

• Το Χαµόγελο του Παιδιού: Η COSMOTE και η
ΓΕΡΜΑΝΟΣ υποστήριξαν το 1ο Εργαστήριο
Πληροφοριακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας
«Ο∆ΥΣΣΕΑΣ», το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία του
Οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού» και
λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Το 2018 το
«Χαµόγελο του Παιδιού», παρείχε σχετικές
υπηρεσίες πρόληψης σε 6.415 µαθητές.

Συµµετοχή σε Πρωτοβουλίες
Αυτορρύθµισης
Οι εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ συµµετέχουν στην
πρωτοβουλία «ICT Coalition for the Safer Use of
Connected Devices and Online Services by Children
and Young People in the EU», µέσω της Deutsche
Telekom.
Ταυτόχρονα, έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες
αυτορρύθµισης σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,
όπως αναφέρεται στην ενότητα Πρόσθετα Στοιχεία
για τους ∆είκτες του GRI του Παραρτήµατος.

Κινητό Τηλέφωνο και Οδική Ασφάλεια
Η COSMOTE, στο πλαίσιο της δέσµευσής της να
συµβάλει στην ασφάλεια των πολιτών, υποστηρίζει
δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του
κοινού σχετικά µε την υπεύθυνη χρήση κινητών
τηλεφώνων κατά την οδήγηση.
Συγκεκριµένα, το 2018, η COSMOTE ήταν µέλος του
Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και
της συµµαχίας του για την Ασφάλεια και τον
Πολιτισµό στο ∆ρόµο «∆ρόµοι στο Μέλλον». Επίσης
για ακόµα µία χρονιά υποστήριξε τη Σχολή Οδικής
Συµπεριφοράς «Ιαβέρης», ενισχύοντας τις δράσεις
ενηµέρωσης οδικής συµπεριφοράς που διεξάγει.
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4.4 Επικοινωνία µε τους Πελάτες
Ο Όµιλος ΟΤΕ επικοινωνεί µε υπευθυνότητα
και ειλικρίνεια µε τους πελάτες του.

Υπεύθυνες Πρακτικές Marketing
Ο Όµιλος OTE εφαρµόζει τους ισχύοντες νόµους και
τους κανονισµούς σχετικά µε την επικοινωνία και τη
διαφήµιση.
Οι εταιρείες του Οµίλου ελέγχουν όλο το
διαφηµιστικό υλικό πριν από τη δηµοσιοποίησή του,
ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρεί τους ισχύοντες
νόµους. Εξασφαλίζουν επίσης ότι το διαφηµιστικό
υλικό είναι κατάλληλο, δίκαιο, ειλικρινές και σέβεται
τη διαφορετικότητα.
Στην Ελλάδα, οι εταιρείες ακολουθούν τον Κώδικα
Υπεύθυνων Πρακτικών Marketing του Συµβουλίου
Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ). Eφαρµόζουν τον
Ελληνικό Κώδικα ∆εοντολογίας για τη διαφήµιση και
την επικοινωνία, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες
οδηγίες του ΣΕΕ. Όσον αφορά στα περιστατικά µη
συµµόρφωσης µε τον Κώδικα, το ΣΕΕ εξέδωσε το
2018, σε πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο επίπεδο,
µηδεν αποφάσεις που αφορούσαν τον OTE και µία
απόφαση που αφορούσε την COSMOTE, βάσει της
οποίας απαιτήθηκαν κάποιες τροποποιήσεις των
διαφηµιστικών µηνυµάτων.
Σηµειώνεται ότι το 2018, η Αρχή Προστασίας
Προσωπικών ∆εδοµένων εξέδωσε τις αποφάσεις Νο
62/2018 και 63/2018 για ΟΤΕ και COSMOTE
αντίστοιχα, και επέβαλλε διοικητικό πρόστιµο της
τάξης των €150.000 αναφορικά µε την εφαρµογή
του άρθρου 11 του Νόµου 3471/2006 για µηαιτηθείσα επικοινωνία.
To 2018, η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή δεν
επέβαλε κανένα πρόστιµο στον ΟΤΕ και την
COSMOTE για θέµατα επικοινωνίας, marketing και
διαφήµισης.
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Στη Ρουµανία, οι εταιρείες ακολουθούν τον Κώδικα
∆εοντολογίας του Ρουµανικού Συµβουλίου
∆ιαφήµισης (RAC) για τη διαφήµιση και την
επικοινωνία. Το 2018, όσον αφορά τις περιπτώσεις
µη συµµόρφωσης µε τις οδηγίες του Κώδικα, η RAC
εξέτασε 3 παράπονα για διαφηµιστικές καµπάνιες
στις οποίες δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Κώδικα,
οπότε η RAC πρότεινε στην Telekom Romania να
επανεξετάσει το περιεχόµενο των συγκεκριµένων
διαφηµιστικών εκστρατειών και να τις τροποποιήσει
σύµφωνα µε τον Κώδικα.

∆ικαιώµατα Καταναλωτών
Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν µε
την υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών µέσω
τηλεφώνου, εφαρµογών πλατφορµών, e-mail ή
µέσων κοινωνικής δικτύωσης ή να επισκέπτονται ένα
κατάστηµα του Οµίλου ΟΤΕ και να ζητούν
πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατά τους,
ανάλογα µε την υπηρεσία που χρησιµοποιούν
(σταθερό, κινητό, COSMOTE TV κλπ). Σχετικές
πληροφορίες είναι διαθέσιµες στη σύµβαση παροχής
υπηρεσιών και οι γενικοί όροι παρέχονται σε έντυπη
µορφή ή αποστέλλονται στους πελάτες µέσω e-mail.
Επιπλέον, µέσω των επίσηµων ιστοσελίδων των
εταιρειών, οι υφιστάµενοι και οι µελλοντικοί πελάτες
µπορούν να ενηµερωθούν για τους Όρους Χρήσης
όλων των υπηρεσιών, καθώς και για τα δικαιώµατά
τους ανά πάσα στιγµή. Κάθε ιστοσελίδα, για κάθε
υπηρεσία, περιέχει µεταξύ άλλων, τα έντυπα αίτησης
πληροφοριών, τους όρους και τις προϋποθέσεις
χρήσης.

∆ιαφάνεια στην Τιµολόγηση
Οι εταιρείες του Οµίλου OTE έχουν δεσµευτεί
σύµφωνα µε το ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο για τη
σαφή, απλή και διαφανή επικοινωνία σε ζητήµατα
τιµολόγησης, καθώς και για την παροχή υψηλού
επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες τους.
Στην Ελλάδα, η τιµολόγηση προϊόντων ή/και
υπηρεσιών του ΟΤΕ ελέγχεται από την Εθνική

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Ρυθµιστική Αρχή. Στη Ρουµανία, η τιµολόγηση
προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Telekom Romania
ελέγχεται από την Εθνική ∆ιαχειριστική και
Ρυθµιστική των Επικοινωνιών (ANCOM).
Η διαφάνεια των πολιτικών τιµολόγησης
περιλαµβάνει τη γνωστοποίηση των χρεώσεων
εντός καθορισµένου χρόνου ο οποίος καθορίζεται
από το κανονιστικό πλαίσιο. Οι πληροφορίες σχετικά
µε τις ισχύουσες τιµές διατίθενται στις ιστοσελίδες
των εταιρειών, µέσω των κέντρων εξυπηρέτησης
πελατών και µέσω ενηµερωτικών φυλλαδίων.

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

• Εισαγωγή ενός καινοτόµου, απλού,
ολοκληρωµένου και εύκολου στη χρήση, τρόπου
έκδοσης λογαριασµών µέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας e-bill στο πλαίσιο εφαρµογής νέων
τεχνολογιών, οπότε και παρέχεται στους πελάτες η
δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τις
χρεώσεις λογαριασµού.

Οι πελάτες ενηµερώνονται επίσης για τις
λεπτοµέρειες της τιµολόγησης και για τυχόν αλλαγές,
µέσω των λογαριασµών τους. Από την άλλη µεριά το
φάσµα των προγραµµάτων, ανταποκρίνεται στις
αυξηµένες ανάγκες των πελατών για περιορισµό
των δαπανών τους δεδοµένων των υφιστάµενων
οικονοµικών συνθηκών. Προκειµένου να
ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών τους, οι
εταιρείες του Οµίλου υλοποίησαν τα παρακάτω:
• Ανάπτυξη εφαρµογών (apps) για την καλύτερη
διαχείριση λογαριασµού. Οι εφαρµογές
ενηµερώνουν τους πελάτες µέσω µηνυµάτων και
παρέχουν λεπτοµερή περιγραφή των
λογαριασµών.
• Παροχή υπηρεσιών ελέγχου κόστους προκειµένου
οι πελάτες να διαχειρίζονται τα οικονοµκά τους και
τις δαπάνες τους (π.χ COSMOTE My Internet,
υπηρεσία «Check Balance», Έλεγχος πραγµατικού
χρόνου για προπληρωµένες συναλλαγές,
Υπηρεσία ελέγχου κόστους 1515, USSD 1,
USSD 2, IVR, προστασία λογαριασµού κλπ).
• Ανάπτυξη πολυάριθµων υπηρεσιών για να
αποφευχθεί η επιπλέον επιβάρυνση των πελατών
(π.χ. Ενηµέρωση Λογαριασµού Υπηρεσίας
Πληροφοριών Πολυµέσων (Multimedia
Information Service-MIS), Υπηρεσία COSMOTE
Mobile «Split Bill» κλπ).
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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. ∆εν 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 ΕΕ) και
συµµορφώνεται µε τους εθνικούς κανονισµούς και
τους κανονισµούς της ΕΕ (για Ελλάδα και Ρουµανία),
όπως το Προεδρικό ∆ιάταγµα 98/2017 (εναρµόνιση
της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
2014/53/ΕΕ περί της διαθεσιµότητας
ραδιοεξοπλισµού στην αγορά (RED) στην Ελλάδα, η
Οδηγία 2012/19/ΕΕ περί αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), η Οδηγία
2011/65/ΕΕ περί περιορισµού των επικίνδυνων
ουσιών (RoHS) και η Ευρωπαϊκή Οδηγία περί υλικών
συσκευασίας 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).

Επίσης, ο εξοπλισµός ελέγχεται ως προς την
αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος που έχει
παραχωρηθεί στις επίγειες ραδιοεπικοινωνίες και ως
προς την αποφυγή επιβλαβών παρεµβολών,
σύµφωνα µε την RED και τις Οδηγίες 2014/30/ΕΕ
(EMC) (και την προηγούµενη Οδηγία 2004/108/ΕΕ)
και 2014/35/ΕΕ (LVD) για τον τερµατικό εξοπλισµό
σταθερής τηλεφωνίας.
Τα προϊόντα συνοδεύονται από λεπτοµερείς οδηγίες
εγκατάστασης που βρίσκονται µέσα στη συσκευασία
τους. Επίσης, στην ιστοσελίδα της COSMOTE
παρέχονται αναλυτικά εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης
και εγκατάστασης του εξοπλισµού COSMOTE στα
ελληνικά και τα αγγλικά.

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Κοινωνία
Κοινωνία

Συµµόρφωση µε ∆ιεθνείς
και τους Ευρωπαϊκούς
Κανονισµούς

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Σήµανση

Συσκευές κινητών
τηλεφώνων (Ελλάδα και
Ρουµανία)

RED, RoHS, ICNIRP

CE, ΑΗΗΕ, ανακύκλωση
υλικών συσκευασίας

Εξοπλισµός COSMOTE
για υπηρεσίες ADSL/VDSL
και TV

RED, EMC, LVD, RoHS,
Ecodesign

CE, ΑΗΗΕ, ανακύκλωση
υλικών συσκευασίας

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 2018, στις εταιρείες του Οµίλου OTE (OTE,
COSMOTE, Telekom Romania Communications και
Telekom Romania Mobile Communications) δεν
επιβλήθηκε κανένα χρηµατικό πρόστιµο για
περιστατικό µη συµµόρφωσης σχετικά µε κάποιο από
τα παραπάνω θέµατα.

Τα κινητά τηλέφωνα συµµορφώνονται µε τους
κανονισµούς της ∆ιεθνούς Επιτροπής για την
Προστασία από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες
(ICNIRP) και την 1999/519/ΕΚ σύσταση της ΕΕ περί
του περιορισµού της έκθεσης του κοινού σε
ηλεκτροµαγνητικά πεδία (0 Hz έως 300 GHz).
Για τις συσκευές κινητών τηλεφώνων, ο Όµιλος ΟΤΕ
ζητά από τους προµηθευτές του στοιχεία για τον
Ρυθµό Ειδικής Απορρόφησης (Speciﬁc Absorption
Rate, SAR). Τα συγκεκριµένα στοιχεία είναι διαθέσιµα
εντός των συσκευασιών των προϊόντων, καθώς και
κατόπιν αιτήµατος στο δίκτυο καταστηµάτων λιανικής
του Οµίλου.
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4.5 Εξυπηρέτηση και Ικανοποίηση
Πελατών

του Πελάτη (Customer Experience
Ambassadors). Οι Πρεσβευτές Εµπειρίας του
Πελάτη συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία
ανάπτυξης προϊόντων, από τον Απρίλιο του 2018,
διασφαλίζοντας ότι η τελικές εµπειρίες
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών.
Το πρόγραµµα «Φωνή του Πελάτη» (Voice Of
The Customer) το οποίο συµβάλλει στη συλλογή
των απόψεων και της ικανοποίησης των πελατών
πολύ κοντά στο αίτηµα τους, αλλά και την
περιοδική διεξαγωγή ερευνών αγοράς.
Το πρόγραµµα «COSMOTE DEALS for YOU»,
που προσφέρει αποκλειστικά προνόµια και
προσφορές στους πελάτες COSMOTE,
ενισχύοντας την αφοσίωσή τους. Η αύξηση των
συνεργασιών στο πλαίσιο του προγράµµατος είχε
ως αποτέλεσµα οι πελάτες της COSMOTE να
επιλέγουν συχνότερα να επωφελούνται από τις
προσφορές.
Τα προγράµµατα «Fault To Repair» και «Order
To Bill» τα οποία βελτιώνουν την εµπειρία των
πελατών που αναφέρουν ένα τεχνικό πρόβληµα,
ζητούν νέες υπηρεσίες ή τροποποιούν τις
υφιστάµενες.

Είναι σηµαντικό γιατί...
Σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει, η
άριστη εµπειρία πελάτη είναι σηµαντική για
την µακροπρόθεσµη επιτυχία ενός οργανισµού. Στόχος είναι οι πελάτες να λαµβάνουν
αξία όχι µόνο από τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες αλλά και από το συνολικό «ταξίδι»
εµπειρίας τους µε την εταιρεία.
Ο κύριος στόχος του Οµίλου είναι να προσφέρει µε
εύκολο και απλό τρόπο µοναδική εµπειρία πελάτη,
µέσω διαδικασιών που επιτυγχάνουν συνεχή
βελτιστοποίηση, δεδοµένου ότι τόσο η τεχνολογία,
όσο και οι ανάγκες των πελατών µεταβάλλονται.
Ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο οι πελάτες
επιλέγουν να εξυπηρετηθούν - είτε από
εξειδικευµένους εκπροσώπους στην Εξυπηρέτηση
Πελατών και στα καταστήµατα, είτε µέσω
self-service εφαρµογών και ιστοσελίδων, ο Όµιλος
αναπτύσσει και βελτιώνει τις διαδικασίες, ώστε να
προσφέρει απρόσκοπτες εµπειρίες στους πελάτες,
µειώνοντας το χρόνο εξυπηρέτησης και τις
επαναλαµβανόµενες επαφές.
Το 2018, οι εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ εστίασαν τις
προσπάθειές τους στην επέκταση των ψηφιακών
τους λύσεων, την εφαρµογή απλούστερων και
ταχύτερων διαδικασιών ικανοποίησης των
αιτηµάτων πελατών, συλλέγοντας και αξιοποιώντας
.στο σχεδιασµό των νέων υπηρεσιών τις ανάγκες και
επιθυµίες των πελατών.
Παραδείγµατα διαφορετικών δράσεων που έλαβαν
χώρα:
• Το πρόγραµµα «Digital Transformation», για
την ενίσχυση της ψηφιακής εµπειρίας των
πελατών (βλ. ενότητα Ψηφιακός
Μετασχηµατισµός).
• Το «Πρόγραµµα Εµπειρίας του Πελάτη» που
καλλιεργεί την ανάπτυξη πελατο-κεντρικής
κουλτούρας των εργαζοµένων µέσα από την
ενεργή δράση των «Πρεσβευτών» της Εµπειρίας
Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018
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Ρουµανία: Σηµαντικότερα επιτεύγµατα 2018
•
•

•
•

Σταδιακή απλοποίηση των προσφορών
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, που
οδηγούν σε βελτιωµένη εµπειρία πελατών.
Βελτιωµένη ικανοποίηση πελατών στα
τέλη του 2018, αυξηµένη κατά 7
ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το τρίτο
τρίµηνο του 2018.
Πιστοποίηση P3 για το δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας της Telekom Ρουµανίας ως
το καλύτερο.
Βελτιωµένη εµπειρία εταιρικών πελατών
µέσω της ανάπτυξης βελτιστοποίησης και
ψηφιοποίησης των σταδίων επαφής µε
τον πελάτη.

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Ελλάδα: Σηµαντικότερα επιτεύγµατα 2018

∆ιαχείριση Παραπόνων και Αιτηµάτων

•

Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της COSMOTE
προσφέρει µια µοναδική εµπειρία ψηφιακών
υπηρεσιών για τον πελάτη και αναπτύσσει προηγµένες
καινοτόµες λύσεις, όπως:
• Βιντεοκλήση µέσω πλατφόρµας: Η Εξυπηρέτηση
Πελατών προσφέρει προσωποποιηµένη
εξυπηρέτηση µέσω βιντεοκλήσης. Η υπηρεσία είναι
διαθέσιµη και στη νοηµατική γλώσσα.
• COSMOTE UFixIt, εξειδικευµένοι εκπρόσωποι από
την Εξυπηρέτηση Πελατών, συµβάλλουν στην
επίλυση τεχνικών προβληµάτων αποκτώντας
πρόσβαση στην κάµερα του πελάτη, τον οποίον
στην συνέχεια καθοδηγούν βήµα-βήµα
προκειµένου να επιλύσει ο ίδιος το πρόβληµα.
• Chat µέσω portal και Mobile App για άµεση και
διαδραστική επικοινωνία.
• New Mob App functions: Οι πελάτες µπορούν να
ενηµερωθούν για την κατάσταση του τεχνικού τους
αιτήµατος και να ενεργοποιήσουν εναλλακτικές
λύσεις που τους επιτρέπουν να επικοινωνούν
δωρεάν µέχρι να επιλυθεί η βλάβη.
• COSMOTE@YourService: Οι σύµβουλοι
εξυπηρέτησης πελατών παρέχουν λύσεις σε όλους
τους οικιακούς πελάτες και τις επιχειρήσεις,
καλύπτοντας ένα πιο ευρύ φάσµα υπηρεσιών (π.χ
Smarthome) σε εθνικό επίπεδο.
• Selﬁe care: Οι πελάτες µπορούν να κάνουν online
την παραγγελία τους, άµεσα και χωρίς τη χρήση
χαρτιού, ενώ ο έλεγχος ταυτότητας
πραγµατοποιείται µε την αποστολή selﬁe εικόνας.

•

•

•

•

•

Ευθυγράµµιση των διαδικασιών
εξυπηρέτησης πελατών σε όλα τα σηµεία
επαφής (καταστήµατα, τηλεφωνικό
κέντρο).
Μια σειρά χρήσιµων λειτουργιών
προστέθηκαν στις εφαρµογές της
COSMOTE και οδήγησαν στην αύξηση
τόσο του αριθµού των χρηστών των
εφαρµογών, όσο και της ικανοποίησης από
τη χρήση, µε βάση την αξιολόγηση των
χρηστών στα app stores.
Εφαρµογή νέων εικονικών συστηµάτων
αναµονής στις γραµµές εξυπηρέτησης
πελατών (13818 και 13888) µε
αποτέλεσµα τη µείωση του χρόνου
αναµονής των πελατών.
Εφαρµογή του νέου ηλεκτρονικού
λογαριασµού COSMOTE e-bill. Η νέα
µορφή λογαριασµού είναι απλή, διαφανής,
εύκολη στη χρήση και ενισχύει την
ενηµέρωση των πελατών µέσω
βελτιωµένων χαρακτηριστικών όπως τα
εξατοµικευµένα µηνύµατα.
Εγκατάσταση µηχανηµάτων αυτόµατης
πληρωµής σε 50 καταστήµατα, για
self-service πληρωµή λογαριασµών
και ανανέωση χρόνου οµιλίας µέσω
πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας,
µειώνοντας το χρόνο αναµονής.
∆υνατότητα πραγµατοποίησης video
κλήσεων στα ιδιόκτητα καταστήµατα της
COSMOTE για τη διευκόλυνση της
επικοινωνίας µε πελάτες που
αντιµετωπίζουν προβλήµατα ακοής,
χρησιµοποιώντας τη νοηµατική γλώσσα.

Ο Όµιλος ΟΤΕ κατά τη διάρκεια του 2018,
προσφέροντας ολοκληρωµένη εµπειρία
εξυπηρέτησης, αντιµετώπισε αποτελεσµατικά τα
αιτήµατα και προβλήµατα των πελατών σταθερής,
κινητής και τηλεόρασης, µέσω των υφιστάµενων
αλλά και νέων δράσεων, όπως:
• ∆ιαδικασίες πρώτης αντιµετώπισης που επιτρέπουν
την άµεση επίλυση ενός αιτήµατος, µιας και οι
εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών είναι
εξουσιοδοτηµένοι και εκπαιδευµένοι να
ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των
πελατών, αποφεύγοντας την ανακατεύθυνση των
αιτηµάτων σε άλλους εξειδικευµένους συµβούλους.
55

Υπεύθυνη
Σχετικά µε τον
Σχετικά µε τον ΑπολογισµόΌµιλος ΟΤΕ
Εργαζόµενοι
Όµιλος ΟΤΕ
Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα
Επιχειρηµατικότητα
Απολογισµό
• ∆ιαχείριση παραπόνων σε πραγµατικό χρόνο,
όπου οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών έχουν
τη δυνατότητα να παρέχουν απευθείας recovery
λύσεις.
• Εφαρµογή διαφοροποιηµένων στρατηγικών
εξυπηρέτησης και µεθόδων επικοινωνίας
ανάλογα µε την τµηµατοποίηση των πελατών,
προσβλέποντας σε µακροχρόνιες συνεργασίες µε
τους πελάτες.
• Προσωποποιηµένη εξυπηρέτηση πελατών που
έχουν και σταθερό και κινητό COSMOTE από
ξεχωριστή οµάδα για ενιαία και ολοκληρωµένη
εξυπηρέτηση.
• Συνεχής εκπαίδευση όλων των εργαζοµένων στην
Εξυπηρέτηση Πελατών.
• Ανάπτυξη Digital e-care (+80% chat, messenger etc).
Ο Όµιλος ΟΤΕ συνεχώς εργάζεται για την
απλοποίηση των διαδικασιών και τη µείωση της
προσπάθειας που καταβάλουν οι πελάτες σε
κάθε σχετική επαφή. Η ικανοποίηση και η
αφοσίωση των πελατών παρακολουθείται
τακτικά µέσω εξερχόµενων κλήσεων ενώ
παράλληλα αξιοποιούνται τα σχόλια των
πελατών για τη βελτίωση των διαδικασιών και
των υπηρεσιών του Οµίλου. Επιλεγµένα
αποτελέσµατα από τις έρευνες ικανοποίησης
πελατών συσχετίζονται µε την αξιολόγηση της
απόδοσης των εργαζοµένων στη διοίκηση.

προτέρων για τα οφέλη του µετασχηµατισµού IP και
έλαβαν βοήθεια για να συνδέσουν τον νέο εξοπλισµό
τους. Το ίδιο ισχύει και για την εξυπηρέτηση πελατών
από την οµάδα COSMOTE @ Your Service, δεδοµένου
ότι πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες από 1.200
επισκέψεις το µήνα στο χώρο του πελάτη (77%
αύξηση σε σύγκριση µε το 2017).

Έρευνες Πελατών
Ο Όµιλος ΟΤΕ το 2018, διεξήγαγε πλήθος ερευνών
πελατών για να µετρήσει την ικανοποίηση και την
αφοσίωση των πελατών και να αποτυπώσει τις
απόψεις τους για τη σχέση τους µε τις εταιρείες του
Οµίλου, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που
χρησιµοποιούν και τη συνολική εµπειρία τους µέσω
σηµείων επαφής (όπως τηλεφωνικό κέντρο,
καταστήµατα, εφαρµογές και ιστοσελίδες ).
Ενδεικτικά το 2018, οι εταιρείες του Οµίλου OTE
διατήρησαν υψηλές βαθµολογίες στον δείκτη
αφοσίωσης TRI*M Loyalty Index1, γεγονός που
υποδηλώνει δυνατή αφοσίωση πελάτη. Επιπλέον, οι
εταιρείες έλαβαν πολύ καλή αξιολόγηση στο ερώτηµα
«Πώς θα αξιολογούσατε την εταιρεία ως προς το: Η
εταιρεία µε κάνει να νιώθω ότι βρίσκοµαι σε καλά
χέρια», µε µεγάλο ποσοστό των πελατών να απαντά
«Εξαιρετική, Πολύ καλή ή Καλή».

Ο Όµιλος ΟΤΕ προσπαθεί να χειριστεί και να επιλύσει
τα παράπονα των πελατών του µε αποτελεσµατικό
τρόπο και στόχο την επίλυση τουλάχιστον του 70%
των παραπόνων εντός 2 ηµερών. Το 2018 στην
Ελλάδα, το 68% των παραπόνων πελατών σταθερής
και κινητής COSMOTE επιλύθηκαν εντός 2 ηµερών,
παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση µε το αντίστοιχο
ποσοστό για το 2017 που ήταν στο 62%. Ειδικότερα,
το 2018 το 66% των παραπόνων πελατών σταθερής
και το 71% των παραπόνων πελατών κινητής
τηλεφωνίας επιλύθηκαν εντός 2 ηµερών.

Ο Όµιλος ΟΤΕ συλλέγει δεδοµένα σε πραγµατικό
χρόνο αναφορικά µε την ικανοποίηση των πελατών,
στο πλαίσιο του NG ICCA Program2. Μέσω των
σηµείων επαφής του Οµίλου (δλδ τηλεφωνικό κέντρο,
καταστήµατα και τεχνικοί πεδίου), τίθενται ερωτήµατα
στους πελάτες αναφορικά µε τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των εργαζοµένων (π.χ γνώσεις) και
την συνολική παρεχόµενη εξυπηρέτηση (π.χ χρόνος
αναµονής). Το 2018, ο Όµιλος ΟΤΕ στην Ελλάδα
έλαβε υψηλότερη βαθµολογία στον δείκτη
Ικανοποίησης Πελατών NG ICCA σε σχέση µε την
προηγούµενη χρονιά, που τεκµηριώνει τη σταθερή και
συνεχώς αυξανόµενη ικανοποίηση του πελάτη.

Το 2018, ο ΟΤΕ και η COSMOTE βελτίωσαν την
ικανότητά τους για προληπτική εξυπηρέτηση, πριν
δηλαδή τη ζητήσει ο πελάτης. Συνολικά, περισσότεροι
από 400.000 πελάτες ενηµερώθηκαν εκ των

Οι πελάτες του Οµίλου ΟΤΕ στο σύνολό τους είναι
ικανοποιηµένοι από την εµπειρία εξυπηρέτησης µέσω
τηλεφωνικών κέντρων, καταστηµάτων και τεχνικών
πεδίου.
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Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Αποτελέσµατα Έρευνας Πελατών 20183
3

«Πώς θα αξιολογούσατε τις επιδόσεις της εταιρείας συνολικά;»
Πελάτες οι οποίοι απάντησαν «Εξαιρετική, Πολύ καλή ή Καλή
Ελλάδα
86%
Ρουµανία
82%
«Πώς θα αξιολογούσατε την εταιρεία ως προς το: Η εταιρεία µε κάνει να νιώθω ότι βρίσκοµαι
σε καλά χέρια» Πελάτες οι οποίοι απάντησαν «Εξαιρετική, Πολύ καλή ή Καλή»
Ελλάδα
81%
Ρουµανία
78%
 Η έρευνα TRI * M Loyalty, σχεδιασµένη σε διεθνές επίπεδο, µετρά και παρακολουθεί την αφοσίωση των
πελατών στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η DT.
2
Το Πρόγραµµα NG ICCA, σχεδιασµένο σε διεθνές επίπεδο, παρακολουθεί και βελτιώνει τις επιχειρησιακές διαδικασίες του Οµίλου, µετρώντας τις αντιλήψεις των πελατών. Το ερωτηµατολόγιο του προγράµµατος αποτελείται από 4, το ανώτερο, ερωτήσεις που βαθµολογούνται σε µια κλίµακα 1-5. Οι απαντήσεις
δίνονται τηλεφωνικά µέσω του Dual-Tone Multi-Frequency Interactive Voice Response (DTMF IVR).
3
Αποτελέσµατα από την Έρευνα TRI * M Loyalty 2018, Αξιολόγηση της συνολικής απόδοσης και
αξιολόγηση της εµπιστοσύνης του πελάτη.

Βραβεία 2018
• Η COSMOTE κέρδισε, για 3η συνεχόµενη χρονιά, το σηµαντικό βραβείο για
µεγάλους οργανισµούς, «Καλύτερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών» από το
Εθνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών.
• Ο Όµιλος ΟΤΕ έλαβε εθνική και διεθνή αναγνώριση για το Πρόγραµµα
Πρεσβευτών Εµπειρίας Πελάτη, καθώς απέσπασε το Χρυσό Βραβείο 2018
στην κατηγορία Best Engagement Strategy των Ελληνικών Βραβείων HR και
προκρίθηκε στον τελικό γύρο (5 φιναλίστ) στα ∆ιεθνή Βραβεία Εµπειρίας Πελάτη
στην κατηγορία Business Change.
• Η COSMOTE έλαβε διεθνή αναγνώριση για το Πρόγραµµα ∆ιασφάλισης
Ποιότητας στην Εξυπηρέτηση Πελατών, καθώς προκρίθηκε στον τελικό γύρο
των ∆ιεθνών Βραβείων Εµπειρίας Πελάτη στις κατηγορίες Customer Centric
Culture και Customer Insight and Feedback.
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5.1 Κοινωνική Συνεισφορά
Ο Όµιλος ΟΤΕ συµβάλλει σε έναν καλύτερο κόσµο
για όλους µέσω της τεχνολογίας.
Στοχεύει να καταστήσει την τεχνολογία προσβάσιµη
σε όλους, ώστε να µειώσει το ψηφιακό χάσµα και να
διαµορφώσει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην
ψηφιακή εποχή. Το όραµά του Οµίλου είναι να
προσφέρει τεχνολογικές δυνατότητες σε όλους και
να εξαλείψει τις ανισότητες και τα εµπόδια, έτσι ώστε
όλοι να αξιοποιούν τις ευκαιρίες του σήµερα και να
οικοδοµήσουν ένα καλύτερο αύριο.
Τα προγράµµατα κοινωνικής συνεισφοράς και οι
πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται και
υποστηρίζονται από τον Όµιλο ΟΤΕ, επικεντρώνονται
στα ακόλουθα:
• Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους
• Πρόσβαση στην ψηφιακή κοινωνία για όλους
• Κοινωνικά προγράµµατα
• Εθελοντισµός εργαζοµένων
Τοµείς συνεισφοράς:
• Παιδιά και Ευαίσθητες Κοινωνικές Οµάδες
Ο Όµιλος ΟΤΕ βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των
παιδιών που έχουν ανάγκη, καθώς και δίπλα σε
ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες. Ενισχύει το έργο
µη κερδοσκοπικών οργανισµών και φορέων,
παρέχοντας οικονοµική στήριξη, διαθέτοντας
δωρεάν τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και υπηρεσίες
(που χρειάζονται για τη λειτουργία των
οργανισµών/φορέων) και στηρίζοντας
εθελοντικές δράσεις των εργαζοµένων.
• Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη τεχνολογικών
δεξιοτήτων είναι απαραίτητη στα άτοµα όλων των
ηλικιών. Ο Όµιλος ΟΤΕ επενδύει στους νέους και
συµβάλει σε ένα καλύτερο αύριο, µε όχηµα την
τεχνολογία και καινοτοµία
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• Τοπικές Κοινωνίες
Ο Όµιλος ΟΤΕ επιδιώκει τη βελτίωση τόσο των
συνθηκών διαβίωσης, όσο και της βιωσιµότητας
των τοπικών κοινωνιών στις οποίες
δραστηριοποιείται. Η προσέγγιση του Οµίλου είναι
διττή: από τη µια πλευρά προσπαθεί να
ανταποκριθεί στα αιτήµατα των τοπικών
κοινωνιών, και από την άλλη θεωρεί ως
πρωταρχική του ευθύνη την προστασία τους από
την όποια αρνητική επίπτωση µπορεί να
δηµιουργεί η δραστηριότητά του. Στο πλαίσιο
αυτό, οι εταιρείες του Οµίλου αναλύουν και
αποτιµούν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών
και σχεδιάζουν συγκεκριµένα προγράµµατα
χορηγιών για την οικονοµική ενίσχυση τοπικών
οργανώσεων, αθλητικών συλλόγων, πολιτιστικών
δρώµενων κλπ.
• Eπιχειρηµατικότητα
Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των σύγχρονων
επιχειρήσεων, ο Όµιλος ΟΤΕ προσφέρει τις πιο
αποτελεσµατικές και ολοκληρωµένες λύσεις
επικοινωνίας και τεχνολογίας. Αναπτύσσει και
προσφέρει εξειδικευµένες υπηρεσίες για
µικροµεσαίες επιχειρήσεις και προωθεί σχετικές
πρωτοβουλίες και συνέδρια.
• Πολιτισµός
Ο Όµιλος ΟΤΕ στοχεύει στην προβολή και
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς των
χωρών µέσω της χρήσης της τεχνολογίας και της
υποστήριξης πολιτιστικών ιδρυµάτων και
πρωτοβουλιών.
• Αθλητισµός
Ο Όµιλος ΟΤΕ, υποστηρίζει ενεργά τον αθλητισµό
και τις µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, χορηγεί
αθλητικούς συλλόγους και ιδρύµατα και
ενθαρρύνει τους εργαζοµένους του να
συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και να
καλλιεργούν ανταγωνιστικό αθλητικό πνεύµα.

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Τοµείς Κοινωνικής Συνεισφοράς
Οµίλου ΟΤΕ
Παιδιά
Ευαίσθητες Κοινωνικές
Οµάδες
Εκπαίδευση
Τοπικές Κοινωνίες

Eπιχειρηµατικότητα

Πολιτισµός

Αθλητισµός

Ίδρυµα της Telekom Romania
Το Ίδρυµα της Telekom Romania είναι ένας
µη κερδοσκοπικός οργανισµός ο οποίος
υποστηρίζει διάφορες οµάδες ατόµων που
αντιµετωπίζουν ειδικές καταστάσεις και
κοινωνικούς αποκλεισµούς, παιδιά µε
σοβαρές ασθένειες, ταλαντούχους νέους, και
ανταποκρίνεται σε εκκλήσεις για
ανθρωπιστική βοήθεια σε περιπτώσεις
φυσικών καταστροφών. Το ίδρυµα
λειτουργεί ως ο σύνδεσµος µεταξύ της
Telekom Romania και των κοινοτήτων στις
οποίες η εταιρεία δραστηριοποιείται.

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Οµίλου ΟΤΕ:
Τιµώµενο Μουσείο στην Ελλάδα για το
2018
Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Οµίλου ΟΤΕ
ανακηρύχθηκε Τιµώµενο Μουσείο στην
Ελλάδα για το 2018, από το Ελληνικό Τµήµα
του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μουσείων (ICOM),
που απονέµει την τιµητική αυτή διάκριση
κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς
Ηµέρας Μουσείων (18 Μαΐου). Στο πλαίσιο
του φετινού σλόγκαν «Υπερδιασυνδεδεµένα
Μουσεία: Νέες Προσεγγίσεις, Νέο Κοινό» της
∆ιεθνούς Μέρας Μουσείων, το Μουσείο έχει
προγραµµατίσει µια σειρά εκδηλώσεων και
εκπαιδευτικών προγραµµάτων για παιδιά,
οικογένειες και ηλικιωµένους, που
φιλοξενούνται στους ανακαινισµένους
χώρους του. Οι επισκέπτες του Μουσείου,
χρησιµοποιώντας τα νέα βελτιωµένα
εργαλεία και εργαλεία εικονικής
πραγµατικότητας που υπάρχουν στους
ανακαινισµένους χώρους της Μόνιµης
Έκθεσης του, έχουν τη δυνατότητα να
απολαύσουν µια µοναδική και θετική
εµπειρία ξενάγησης µε διαδραστικότητα. Το
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών παρέχει άτυπη
εκπαίδευση, υλοποιεί εκπαιδευτικά
προγράµµατα και οργανώνει εκδηλώσεις
που αντικατοπτρίζουν την πολιτική
προσέγγισης και τη δυναµική σχέση του µε
την κοινωνία.
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∆ιαχείριση και Παρακολούθηση
Προγραµµάτων Κοινωνικής Συνεισφοράς
Με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση όλων των
κοινωνικών προγραµµάτων και δράσεων, ο Όµιλος
ΟΤΕ εξελίσσει συστηµατικά εσωτερικούς
µηχανισµούς για την βελτίωση της κοινωνικής
συνεισφοράς του. Eνδεικτικά:
• Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, καθώς και
η Ανώτατη ∆ιοίκηση επιβλέπουν τους στόχους και
τη στρατηγική των σηµαντικότερων κοινωνικών
δράσεων και ενηµερώνονται συστηµατικά για τα
κοινωνικά προγράµµατα που υλοποιούνται.
• Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος εγκρίνει
όλες τις κοινωνικές χορηγίες και τις δωρεές, αφού
πρώτα ελεγχθούν και εγκριθούν από τον
Executive Director Κανονιστικής Συµµόρφωσης,
∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης
Οµίλου ΟΤΕ (στην Ελλάδα) ή τον Υπεύθυνο
Κανονιστικής Συµµόρφωσης (στη Ρουµανία).

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Κοινωνική Συνεισφορά Οµίλου ΟΤΕ

€ 4 εκατ. συνολική κοινωνική
συνεισφορά Οµίλου ΟΤΕ
€ 5,7 εκατ. σύνολο κοινωνικής
επένδυσης (συµπεριλαµβανοµένου του
κόστους υλοποίησης δράσεων και
εθελοντισµού εργαζοµένων εν ώρα
εργασίας)

11% Τοπικές Κοινωνίες

11% Αθλητισµός

> 1,4 εκατ. επωφελούµενοι

25% Παιδιά

1% Πολιτισµός

9%
Επιχειρηµατικότητα

Είδος Συνεισφοράς
11%
Ευαίσθητες
Κοινωνικές Οµάδες

21%
Συνεισφορά
σε είδος

• Υπάρχει συστηµατικός διάλογος µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη. Λαµβάνοντας υπόψη τις
ανάγκες τους, προτείνονται νέες κοινωνικές
πρωτοβουλίες, ενώ συλλέγονται στοιχεία που
αφορούν στη µέτρηση της επίδρασης των
προγραµµάτων στην κοινωνία.
Η αξιολόγηση της κοινωνικής συνεισφοράς του
Οµίλου ΟΤΕ, βασίζεται στο µοντέλο µέτρησης της
συνεισφοράς (inputs), των παραγόµενων ωφελειών
(outputs) και των επιδράσεων(impacts), του London
Benchmarking Group. Το µοντέλο αυτό, είναι
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 της
κοινωνικής απόδοσης των επενδύσεων.

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

33% Εκπαίδευση

79% Οικονοµική συνεισφορά

Σταθερός στόχος του Οµίλου ΟΤΕ, είναι να
ποσοτικοποιεί, όπου είναι δυνατόν, τα αποτελέσµατα
από την εφαρµογή των παραπάνω προγραµµάτων,
προκειµένου να αξιολογεί και να επανεξετάζει
µελλοντικά την κοινωνική του συνεισφορά.
Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018
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5.2 Ψηφιακές ∆εξιότητες για Όλους
Ο Όµιλος ΟΤΕ ενισχύει τη µετάβαση προς µια
ψηφιακή κοινωνία, µια κοινωνία που υιοθετεί και
ενσωµατώνει τεχνολογίες πληροφοριών και
επικοινωνιών, προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες
και διευκολύνει την καθηµερινή ζωή των
ανθρώπων.
Ο Όµιλος προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους
όλων των ηλικιών να αποδεχτούν και να
υιοθετήσουν αυτόν τον µετασχηµατισµό
διευκολύνοντας την καλλιέργεια των ψηφιακών
δεξιοτήτων, την επιχειρηµατικότητα και την
καινοτοµία.
COSMOTE Hackathon
12 οµάδες που δούλεψαν για περισσότερες
από 28 ώρες σε έναν ειδικά διαµορφωµένο
χώρο στην OTE Academy, έφτασαν στην
τελική φάση του 2ου COSMOTE Hackathon.
Ο στόχος του διαγωνισµού ήταν η προώθηση ταλαντούχων ανθρώπων που ειδικεύονται στον προγραµµατισµό, τον σχεδιασµό,
την επικοινωνία και την επιχειρηµατικότητα,
µε στόχο να παρουσιάσουν τις ιδέες τους.
Μια φορητή συσκευή κινητικής σταθεροποίησης, µια εφαρµογή 3D σχεδίασης σε
περιβάλλον VR και AR, και µια «έξυπνη» λύση
για την ανίχνευση δασικών πυρκαγιών, ήταν
οι τρεις νικητήριες ιδέες. Είκοσι εξειδικευµένοι µέντορες από τις επιχειρήσεις και την
ακαδηµαϊκή κοινότητα υποστήριξαν τις
οµάδες που συµµετείχαν. Επιπλέον, οι
συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έρθουν
σε επαφή µε σηµαντικούς επιστήµονες και
επιχειρηµατίες από όλη την Ελλάδα.
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Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα στο
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Οµίλου ΟΤΕ
9η συνεχόµενη χρονιά λειτουργίας
>13.000 άτοµα επισκέφτηκαν το Μουσείο,
µε σκοπό να παρακολουθήσουν τις
οργανωµένες ξεναγήσεις και τα εκπαιδευτικά
προγράµµατα την περίοδο από τον
Σεπτέµβριο 2017 έως τον Αύγουστο 2018.
Το Μουσείο προσφέρει µια σειρά
εκπαιδευτικών και οικογενειακών
προγραµµάτων µε θέµα τις τηλεπικοινωνίες,
τη ροµποτική, το ασφαλέστερο Internet, την
τεχνολογία και την επιστήµη, όπως πχ. «Μια
γραµµή παίρνει ρεύµα, ζωντανεύει και
επικοινωνεί » και «Εισαγωγή στην
Εκπαιδευτική Ροµποτική».

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

#GrowYourBusiness είναι η οµπρέλα κάτω
από την οποία η COSMOTE στηρίζει την
ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
στη νέα ψηφιακή εποχή.
>2.500 επαγγελµατίες παρακολούθησαν
ψηφιακά σεµινάρια (live παρουσιάσεις µέσω
live streaming), τα οποία οργανώθηκαν σε
πάνω από 10 ελληνικές πόλεις.

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Υποτροφίες Telekom - STEM

2ος Μαραθώνιος Καινοτοµίας

5 υποτροφίες, αξίας περίπου € 4.000 το
έτος έκαστη, δόθηκαν το 2018 από την
Telekom Romania σε νέους φοιτητές µε
υψηλές ακαδηµαϊκές επιδόσεις.

H Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας
οργάνωσε τον 2ο Μαραθώνιο Καινοτοµίας
«City Challenge crowdhackathon
#smartcity2». Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν
η ανάδειξη καινοτόµων εφαρµογών που
στοχεύουν στην επίλυση των προβληµάτων
που αντιµετωπίζουν οι τοπικοί φορείς και
στηρίζουν την τοπική και εθνική ανάπτυξη,
µέσω νέων τεχνολογιών.

Η 9η υλοποίηση του προγράµµατος
«Υποτροφίες Telekom», αφορούσε
πρωτοετείς φοιτητές στους τοµείς της
επιστήµης, της τεχνολογίας, της µηχανικής
και των τηλεπικοινωνιών.
>110 φοιτητές από τα µεγαλύτερα
Πανεπιστήµια της Ρουµανίας,
έλαβαν οικονοµική ενίσχυση.

Coder Dojo στη Ρουµανία
#GrowYourBusiness

Κοινωνία
Κοινωνία

450 παιδιά συµµετείχαν στα workshops
προγραµµατισµού και ροµποτικής CoderDojo.
Τα workshops διαφοροποιούνταν ανάλογα
µε το αντικείµενο και το επίπεδο των
δεξιοτήτων (αρχάριοι και προχωρηµένοι). 22
εθελοντές µέντορες µε γνώσεις
προγραµµατισµού καθοδήγησαν
τα παιδιά.

Τα τρία βραβεία του µαραθωνίου δόθηκαν
σε µια blockchain εφαρµογή που µειώνει τη
γραφειοκρατία, σε µια εφαρµογή για
εξοικονόµηση ενέργειας µε χρήση τεχνητής
νοηµοσύνης σε κτίρια, και σε µια εφαρµογή
για την διαλογή στην πηγή και διαχείριση
απορριµµάτων µε τη χρήση τεχνητής
νοηµοσύνης.
> 90 µέντορες από τις τοπικές αρχές, τις
επιχειρήσεις και την ακαδηµαϊκή κοινότητα
υποστήριξαν τις 77 οµάδες που τερµάτισαν.
Η COSMOTE παρείχε επίσης τεχνογνωσία σε
τεχνολογίες «smart cities», ενώ εξειδικευµένα στελέχη της, πήραν µέρος σε workshops
που ήταν ανοιχτά για το κοινό, σε διάφορες
πόλεις.

Στόχος των σεµιναρίων ήταν οι
συµµετέχοντες να µάθουν για τις νέες τάσεις
της ψηφιακής εποχής, να εξοικειωθούν µε τα
µέσα κοινωνικής δικτύωσης και να
ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.
Οι εκπαιδεύσεις πραγµατοποιήθηκαν online
µέσω µιας σειράς
12 εκπαιδευτικών video.
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∆ιαγωνισµοί Εκπαιδευτικής Ροµποτικής
και Πρωτοβουλίες STEM στην Ελλάδα

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Επίδραση στην Κοινωνία – Πρόγραµµα για την Ανάπτυξη Ψηφιακών ∆εξιοτήτων
Ατόµων Μεγαλύτερης Ηλικίας 2018

Σηµαντικά επιτεύγµατα 2018

Η COSMOTE υλοποιεί σχετικό πρόγραµµα από το 2012, µε σκοπό την προώθηση της δια βίου µάθησης, καθώς και την
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, µέσω της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας.

~ 4.500 παιδιά που συµµετείχαν

Οι συµµετέχοντες µαθαίνουν να χρησιµοποιούν τα tablet και τις τεχνολογίες αφής, να πλοηγούνται στο internet, να
αξιοποιούν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επικοινωνία τους, να κάνουν χρήση διαφόρων εφαρµογών όπως οι
χάρτες Google, Notes, email, κάνοντας έτσι την καθηµερινότητά τους καλύτερη και πιο εύκολη.

~ 1.140 οµάδες που συµµετείχαν

Το 2018, λειτουργούσαν 5 εκπαιδευτικά κέντρα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία 7 χρόνια, πάνω από
11.000 άτοµα έχουν συµµετάσχει στο πρόγραµµα.

~ 370 σχολεία που συµµετείχαν
> 1.500 δάσκαλοι που συµµετείχαν
> 3,8 εκ. views της ταινίας

Ο Όµιλος ΟΤΕ, από την έναρξη του προγράµµατος, το 2012, µετρά και προσδιορίζει το αντίκτυπο του συγκεκριµένου
προγράµµατος στην οικονοµία και την κοινωνία. Κάθε χρόνο, µετά τη λήξη του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράµµατος, οι
συµµετέχοντες συµπληρώνουν µια σχετική έρευνα αξιολόγησης, ώστε να µοιραστούν την εµπειρία τους από τη
συµµετοχή τους. Ο Όµιλος ΟΤΕ αξιοποιεί τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής για να ποσοτικοποιήσει την επίδραση του
προγράµµατος στην κοινωνία και την οικονοµία.
Τα παρακάτω στοιχεία παρουσιάζουν την «αλυσίδα αποτελεσµάτων» του προγράµµατος ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, που υλοποιήθηκε το 2018, καταδεικνύοντας τον τρόπο που η συγκεκριµένη δράση
του Οµίλου ΟΤΕ, µέσω συγκεκριµένων µετρήσεων, µετατρέπεται σε κοινωνικοοικονοµικό αντίκτυπο.

ROBOGIRL στο YouTube

• Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Εκπαιδευτικής Ροµποτικής για µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και
Λυκείου: Ο διαγωνισµός, που πραγµατοποιήθηκε για 4η συνεχή χρονιά, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017,
µε την ανακοίνωση των κατηγοριών και των θεµάτων. Πέντε µήνες εντατικής εκπαίδευσης και προσπαθειών
από τις συµµετέχουσες οµάδες οδήγησαν σε 13 προκριµατικούς αγώνες που διεξήχθησαν σε όλη την
Ελλάδα και στη συνέχεια στους τελικούς που έγιναν στην Αθήνα. Επιπλέον, η επιστηµονική επιτροπή
µετέτρεψε έργα των συµµετεχόντων σε ολοκληρωµένα εκπαιδευτικά σενάρια για την εκπαίδευση των
οµάδων που επιθυµούν να συµµετάσχουν σε µελλοντικούς διαγωνισµούς.
• Εθνικός Τελικός Ολυµπιάδας Εκπαιδευτικής Ροµποτικής 2018: Οι µαθητές προσπάθησαν να δώσουν
λύσεις σε κρίσιµα παγκόσµια ζητήµατα, όπως η αειφόρος παραγωγή τροφίµων και η επισιτιστική ασφάλεια,
µε στόχο την επίτευξη του στόχου SDG 2 των Ηνωµένων Εθνών για «Zero Hunger», υλοποιώντας
αντίστοιχες ροµποτικές λύσεις. Οι νικήτριες οµάδες συµµετείχαν στην 14η Παγκόσµια Ολυµπιάδα Ροµποτικής
(WRO) 2018 που διοργανώθηκε στην Ταϊλάνδη τον Νοέµβριο του 2018, µε τίτλο «Food Matters».
• CodeAthon: Πρόκειται για µια νέα πρωτοβουλία που απευθύνεται σε µαθητές 8 έως 16 ετών οι οποίοι
σχηµατίζουν οµάδες και µε βάσει τις προγραµµατιστικές τους δεξιότητες καλούνται να ολοκληρώσουν µέσα
σε 4 ώρες ένα ηµιτελές ηλεκτρονικό παιχνίδι. ∆ιοργανώθηκε τον Οκτώβριο στο πλαίσιο του Europe Code
Week 2018 σε 4 Ελληνικές πόλεις. Τα έργα των οµάδων που συµµετείχαν φορτώθηκαν σε µια ανοιχτή
πλατφόρµα προκειµένου να βοηθήσουν άλλα παιδιά σε θέµατα κώδικα.
• Ταινία ROBOGIRL: Πρόκειται για την 1η ελληνική ταινία µυθοπλασίας για την εκπαιδευτική ροµποτική, που
αφορά στην εµπειρία των παιδιών µε τη ροµποτική. Είναι µια οικογενειακή κωµωδία, για τη δύναµη της
οµαδικότητας και της συνεργασίας, καθώς και την ικανότητα των παιδιών να εφαρµόσουν ακόµα και τις
πιο απίστευτες ιδέες. Η ταινία ROBOGIRL έκανε πρεµιέρα στο κανάλι YouTube της COSMOTE και προβλήθηκε
στο COSMOTE TV τον ∆εκέµβριο του 2018. Για να την παρακολουθήσετε, κάντε κλικ εδώ.
• Σεµινάρια µε θέµα «Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ροµποτική»: Τα σεµινάρια πραγµατοποιήθηκαν στο
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Οµίλου ΟΤΕ και απευθύνονταν σε παιδιά ηλικίας 7-12 ετών. Τα παιδιά
κατασκεύασαν ένα ροµπότ και το έθεσαν σε λειτουργία σε πραγµατικό χρόνο, µε τη χρήση του κώδικα
«Scratch».
Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

Εισροές

6.174 ώρες εργασίας των εκπαιδευτικών και των εργαζόµενων του Οµίλου ΟΤΕ για την υλοποίηση του
προγράµµατος.

∆ράση
238 τµήµατα εκµάθησης υλοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των

συµµετεχόντων. Οι συµµετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στη χρήση τεχνολογιών αφής/tablets, στην πλοήγηση στο
διαδίκτυο, στη χρήση εφαρµογών και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Εκροές
3.825 άτοµα συµµετείχαν στο πρόγραµµα.
Αποτέλεσµα
64% των συµµετεχόντων* πιστεύουν ότι οι γνώσεις που αποκοµίζουν από το πρόγραµµα θα τους
βοηθήσουν στην πληροφόρησή τους.

63% των συµµετεχόντων* δήλωσαν ότι το πρόγραµµα θα συµβάλει στην επικοινωνία τους µε τρίτους.
Επίδραση
82% των συµµετεχόντων* δήλωσαν ότι απέκτησαν νέες γνώσεις για τον ψηφιακό κόσµο.
64% των συµµετεχόντων* δήλωσαν ότι απέκτησαν περισσότερη αυτοπεποίθηση στη χρήση νέων
τεχνολογιών.

* Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από έρευνα µε αποτελέσµατα αξιολόγησης για το πρόγραµµα που
και την οποία συµπλήρωσαν 2.323 συµµετέχοντες.
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5.3 Πρόσβαση στην Ψηφιακή
Κοινωνία
Ο Όµιλος ΟΤΕ παρέχει προϊόντα ICT, υπηρεσίες
και εκπτώσεις, προκειµένου να διευκολύνει και
να βελτιώσει την καθηµερινή ζωή των
ανθρώπων.
Εξειδικευµένα Προϊόντα Τηλεπικοινωνιών,
Υπηρεσίες και Προσφορές
€ 2.086.468 εκπτώσεις σε υπηρεσίες
σταθερής τηλεφωνίας για άτοµα της τρίτης
ηλικίας και άτοµα µε αναπηρία στην Ελλάδα
Άτοµα µε αναπηρία
12.993 άτοµα µε αναπηρία έλαβαν
έκπτωση σε υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας
και Ιnternet, στην Ελλάδα
Η προσφορά κινητής τηλεφωνίας είναι
ειδικά προσαρµοσµένη στις αυξηµένες
ανάγκες των ατόµων µε προβλήµατα ακοής,
στη Ρουµανία. Η προσφορά περιλαµβάνει
πληθώρα χρήσεων δεδοµένων (GB, SMS,
Video call mins) και προσωποποιηµένη
εξυπηρέτηση πελατών.
Άνεργοι και συνταξιούχοι
Η COSMOTE, από το 2010, υποστηρίζει τους
άνεργους και τους συνταξιούχους, παρέχοντας
έκπτωση στο µηνιαίο πάγιο της κινητής
τηλεφωνίας.
Φοιτητές
Οι προσφορές του προγράµµατος What’s
Up Student (προσφορές κινητής, double
play, mobile internet), κάλυψαν πλήρως
φοιτητικές ανάγκες, παρέχοντας καινοτόµες
και ιδιαιτέρως ανταγωνιστικές υπηρεσίες.
Ευρωπαϊκός αριθµός κλήσης έκτακτης
ανάγκης 112 τον οποίο στην Ελλάδα
διαχειρίζεται ο OTE
∆έχτηκε 1.695.202 κλήσεις από τις οποίες οι
73.114 ανακατευθύνθηκαν στους αριθµούς
έκτακτης ανάγκης 100, 199, 166, 108, 197
και 1056.
Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

∆ωρεάν Ευρυζωνική Σύνδεση για
Μόνιµους Κατοίκους Αποµακρυσµένων
Νησιών στην Ελλάδα
Σε 47 µόνιµους κατοίκους
αποµακρυσµένων ελληνικών νησιών
προσφέρθηκαν 10GB mobile Ιnternet µε
κόστος 10€/µήνα το οποίο καλύφθηκε
πλήρως από το Υπουργείο Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης.

Γρήγορο Internet σε Αποµακρυσµένες
Περιοχές στη Ρουµανία
Η Telekom Romania συνεχίζει την εγκατάσταση
του RoNet, που αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό
έργο υποδοµής µε στόχο να καλύψει µε
ευρυζωνικές υπηρεσίες ακάλυπτες περιοχές. Στο
πλαίσιο αυτό, το δίκτυο RoNet αναµένεται να
καλύψει µε ευρυζωνική σύνδεση, 650 περιοχές
στη Ρουµανία.

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Γραµµές Βοήθειας
Ο ΟΤΕ συνέχισε να παρέχει τηλεπικοινωνιακές
υποδοµές και οικονοµική στήριξη για τη
λειτουργία γραµµών βοήθειας, για ευπαθείς
κοινωνικές οµάδες και ειδικά για παιδιά που
έχουν ανάγκη. Ενδεικτικά, ο Όµιλος στηρίζει τη
λειτουργία των παρακάτω Γραµµών Βοήθειας:
• SOS 1056, «Το Χαµόγελο του Παιδιού»
(21 χρόνια υποστήριξης), 271.996
κλήσεις
• Ευρωπαϊκή Γραµµή 116000 για
εξαφανισµένα παιδιά, «Το Χαµόγελο του
Παιδιού» (11 χρόνια υποστήριξης),
12,487 κλήσεις
• Ευρωπαϊκή Γραµµή Βοήθειας για Παιδιά
116111, «Το Χαµόγελο του Παιδιού»,
7.296 κλήσεις
• Συµβουλευτική Γραµµή 11525 «Μαζί για
το Παιδί» (9 χρόνια υποστήριξης), 5.028
κλήσεις

Teimplici.ro

Πρόγραµµα Επαναδιάθεσης Η/Υ
Επαναδιάθεση 170 Η/Υ σε ΜΚΟ και σχολεία
στην Ελλάδα.
13η χρονιά υλοποίησης του προγράµµατος.

Η δράση Teimplici.ro ξεκίνησε το 2014 και
εστιάζει στον εντοπισµό των αναγκών των
τοπικών κοινοτήτων µε στόχο την αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών πληροφορικής για τη
βελτίωση της εκπαίδευσης, της υγείας, του
περιβάλλοντος, της καινοτοµίας, της
ανάπτυξης και της κοινωνικής προστασίας.
Στόχος της συγκεκριµένης δράσης είναι να
εντοπιστούν εταίροι οι οποίοι θα
προωθήσουν τις ευεργετικές εφαρµογές των
τεχνολογιών ICT στις τοπικές κοινωνίες.

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Κάλυψη Επικοινωνιακών Αναγκών
σε Περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης
Αποτελεί προτεραιότητα για την COSMOTE
να υποστηρίζει τους συνδροµητές της σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καλύπτοντας
τις ανάγκες τους για ανοιχτή επικοινωνία.
Η δραστηριότητα αυτή περιλαµβάνει την
ανάληψη βραχυπρόθεσµων πρωτοβουλιών,
όπως είναι η παροχή δωρεάν κλήσεων και
δεδοµένων Internet, η µη εφαρµογή των
διαδικασιών φραγής στις κλήσεις από κινητά
και σταθερά και η µη διακοπή internet λόγω
απλήρωτων λογαριασµών, η κάλυψη του
κόστους αντικατάστασης εξοπλισµού Internet
και τηλεόρασης, καθώς και η κάλυψη του
κόστους χρήσης τηλεφωνίας, Internet και
υπηρεσιών τηλεόρασης για 2 µήνες για
πελάτες των οποίων καταστράφηκαν οι
κατοικίες. To 2018, η εταιρεία παρείχε
ανάλογη στήριξη σε συνδροµητές στην
Αττική, την Κινέττα και το Πανεπιστήµιο
Κρήτης, που επλήγησαν από πυρκαγιές,
καθώς και σε συνδροµητές στη Ζάκυνθο
που επλήγησαν από τον σεισµό.
Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών στους
Κατοίκους της Ανατολικής και ∆υτικής
Αττικής
Κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών στην
Ανατολική και ∆υτική Αττική τον Ιούλιο του
2018, ο Όµιλος ΟΤΕ ενήργησε άµεσα για να
καλύψει τις µετέπειτα ανάγκες των ατόµων
που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.
Ο Όµιλος προσέφερε υπηρεσίες επικοινωνίας
από την πρώτη στιγµή.
Μεγάλος αριθµός µεµονοµένων τεχνικών
και τεχνικών οµάδων του Οµίλου εργάστηκε
εντατικά, προκειµένου να αποκατασταθούν
το συντοµότερο δυνατόν οι ζηµιές που
προκλήθηκαν. Ο Όµιλος ανταποκρίθηκε
άµεσα στα αιτήµατα για
τηλεπικοινωνιακές υποδοµές
και υπηρεσίες.
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∆ωρεάν Wi Fi σε Αρχαιολογικούς Χώρους
Παροχή δωρεάν Wi Fi, σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, στους
παρακάτω αρχαιολογικούς χώρους:
• Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
• Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
• Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου – 2η Φάση
Επέκταση και βελτίωση της διαθεσιµότητας
δικτύου στους παρακάτω αρχαιολογικούς
χώρους:
• Βυζαντινό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη
• Κνωσσός
• Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
• Σπιναλόγκα

Κέρος: Τηλεπικοινωνιακή Υποστήριξη για
Αρχαιολογικές Ανασκαφές
Η ανασκαφή στην Κέρο είναι ένα ερευνητικό
πρόγραµµα που υλοποιείται από τη Βρετανική
Σχολή Αθηνών υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού. Για τους σκοπούς
του έργου, χρησιµοποιήθηκαν πρωτοποριακές
µέθοδοι καταγραφής και ανάλυσης των
δεδοµένων εκσκαφής. Όλα τα δεδοµένα
καταγράφονται ψηφιακά, µέσω µιας νέας
εφαρµογής iOS που ονοµάζεται iDig και
χρησιµοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Οι νέες ανασκαφές έφεραν στο φως πολλά
επιβλητικά και σηµαντικά ευρήµατα,
αποδεικνύοντας ότι η Κέρος ήταν µία από τις
σηµαντικότερες περιοχές κατά την Πρώιµη
Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο (3η χιλιετία π.Χ.).

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Αντικύθηρα: Υποστήριξη για τη λειτουργία
του Παρατηρητηρίου Κλιµατικής Αλλαγής
που λειτουργεί υπό την ευθύνη του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Κανάλι COSMOTE History

Ενηµέρωση σε Θέµατα Τηλεπικοινωνιών

To πιο δηµοφιλές κανάλι ντοκιµαντέρ στην
πλατφόρµα COSMOTE TV.

Ο Όµιλος ΟΤΕ παραχώρησε τις
εγκαταστάσεις του στα Αντικύθηρα, στο
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για να
στεγάσει τον επιστηµονικό του εξοπλισµό και
να καλύψει τις τηλεπικοινωνιακές του
ανάγκες και τις ανάγκες του σε ηλεκτρισµό.

3 έτη λειτουργίας

Για 15η συνεχή χρονιά διοργανώθηκαν
εκπαιδευτικά σεµινάρια και ενηµερωτικές
συναντήσεις µε θέµατα που σχετίζονται µε
την κινητή τηλεφωνία, τα ηλεκτροµαγνητικά
πεδία και τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών στη
σύγχρονη εποχή. Τα σεµινάρια απευθύνονται
σε φοιτητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
ενώσεις, κοινότητες και δήµους.

Η προσφορά αυτή του Οµίλου ΟΤΕ σε
τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό για το
«Παρατηρητήριο Γεωεπιστηµών και
Κλιµατικής Αλλαγής των Αντικυθήρων»
(ΠΑΓΓΑΙΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών, παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής
παραµέτρων ιδιαίτερης σηµασίας για το
κλίµα της ευρύτερης περιοχής και της
Μεσογείου.
Το «Παρατηρητήριο των Γεωεπιστηµών και
της Κλιµατικής Αλλαγής των Αντικυθήρων»
θα λειτουργεί σε πλήρη συµφωνία µε τα
διεθνή πρότυπα του Παγκόσµιου
Μετεωρολογικού Οργανισµού (GAW / WMO)
και της Πανελλαδικής Υποδοµής για τη
Μελέτη της Ατµοσφαιρικής Σύστασης και της
Κλιµατικής Αλλαγής ΠΑΝΑΚΕΙΑ (PANACEA).
Το Παρατηρητήριο θα εγκαταστήσει σταδιακά
προηγµένο επιστηµονικό εξοπλισµό όπως το
ραντάρ POLLY-X για να ενσωµατωθεί στα
αντίστοιχα δίκτυα ευρωπαϊκών
πρωτοβουλιών (π.χ. Hyper-channels της
Ερευνητικής Υποδοµής ACTRIS, ICOS, EPOS).

85 πρωτότυπα ντοκιµαντέρ ή σειρές
ντοκιµαντέρ (παραγωγές COSMOTE TV ή
συµπαραγωγές)
>1.000 ντοκιµαντέρ σηµαντικών Ελλήνων
και ξένων καλλιτεχνών
Το παρεχόµενο περιεχόµενο συνίσταται από:
• Ντοκιµαντέρ ξένων εταιρειών παραγωγής
και καναλιών, όπως BBC, National
Geographic, Arte, A&E, Deutsche Welle,
TVF κλπ, που σχετίζονται µε την Ελλάδα.
• Ντοκιµαντέρ από µορφωτικά ιδρύµατα και
άλλους ελληνικούς φορείς, έλληνες
παραγωγούς κλπ.
Το κανάλι συνεχίζει τη συνεργασία του µε
διάφορους οργανισµούς και ιδρύµατα, όπως
το Πολεµικό Μουσείο και η Αµερικανική
Σχολή Κλασικών Σπουδών, µε σκοπό τη
διατήρηση, την ψηφιοποίηση και την
προβολή σπάνιων ταινιών και βίντεο µε
ιστορική αξία.

> 400 εργαζόµενοι και 200 φοιτητές σε
πόλεις της Ελλάδας παρακολούθησαν τα
σεµινάρια και τις συναντήσεις.

Σωφρονιστικά Καταστήµατα και ΜΚΟ για
Παιδιά
∆ιατέθηκαν 31.000 κάρτες ανανέωσης
χρόνου οµιλίας αξίας > € 124.000

Το όραµα του Οµίλου για το COSMOTE
HISTORY Channel είναι να αποτελέσει µέσο
ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης για όλους.

Η COSMOTE υποστηρίζει τις ανασκαφές
καλύπτοντας τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των
αρχαιολόγων.
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5.4 Κοινωνικά Προγράµµατα
Ο Όµιλος ΟΤΕ υλοποιεί και υποστηρίζει ένα
φάσµα προγραµµάτων και δράσεων, προκειµένου
να ικανοποιηθούν βασικές ανάγκες της κοινωνίας.
Στήριξη Φορέων για Παιδιά
~ € 500.000 διατέθηκαν σε 19
κοινωφελείς οργανισµούς που φροντίζουν
παιδιά στην Ελλάδα
~1.000 εργαζόµενοι του Οµίλου ΟΤΕ
συµµετείχαν στην εσωτερική ψηφοφορία για
την ανάδειξη 3 φορέων που θα
επιθυµούσαν να λάβουν στήριξη από τον
Όµιλο
Τα τελευταία 19 έτη, € 8 εκατ. διατέθηκαν
για την υποστήριξη 58 ΜΚΟ

Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του
∆ήµου Αθηναίων (ΚΥΑ∆Α)
Για 6η συνεχόµενη χρονιά διατέθηκαν από
την COSMOTE € 60.000 προκειµένου να
καλυφθούν οι καθηµερινές ανάγκες 200
οικογενειών που αντιµετωπίζουν οικονοµικά
προβλήµατα.
Το ΚΥΑ∆Α είναι ένας δηµόσιος οργανισµός
που υποστηρίζει ευάλωτες κοινωνικές
οµάδες και έχει ως στόχο την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που οδηγούν στη
φτώχεια και την κοινωνική αποµόνωση.

Το 2018, ο Όµιλος ΟΤΕ µαζί µε το Σωµατείο
«Αντιµετώπιση Παιδικού Τραύµατος»
συνέβαλε στην ανακαίνιση και την αγορά
εξοπλισµού για τα Κέντρα Τραύµατος στα
ακόλουθα 3 νοσοκοµεία:
• Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο
«ΑΤΤΙΚΟΝ»
• Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου, και
• Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων
«Ο Άγιος Γεώργιος».
> € 600.000 διατέθηκαν για την αγορά
ιατρικού εξοπλισµού για 13 παιδιατρικά
τµήµατα νοσοκοµείων σε όλη την Ελλάδα, τα
τελευταία 6 χρόνια.

Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

Πρόγραµµα Υποτροφιών COSMOTE 2018
€ 545.000 απονεµήθηκαν σε
36 πρωτοετείς φοιτητές πανεπιστηµίων
που αντιµετωπίζουν οικονοµικές και
κοινωνικές δυσκολίες. Επιπλέον, διατέθηκαν
δωρεάν τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και
υπηρεσίες και COSMOTE TV
> € 5,5 εκατοµµύρια σε
658 φοιτητές πανεπιστηµίων

∆ωρεές από το Ίδρυµα Telekom
Romania για Ειδικές Περιπτώσεις

Κέντρο ∆ιανοµής για τις Περιοχές που
Επλήγησαν από τις Πυρκαγιές στην Αττική

Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών για
Παιδιά

Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

Ο Όµιλος ΟΤΕ παρείχε προµήθειες, αγαθά
και εξοπλισµό σε όσους είχαν ανάγκη.
Ο Όµιλος διέθεσε ένα κεντρικό κτίριο που
λειτούργησε ως κέντρο διανοµής τροφίµων
και προµηθειών σε µία από τις πληγείσες
περιοχές. Η ανάγκη για αίµα αντιµετωπίστηκε
µέσω της Τράπεζας Αίµατος του Οµίλου στο
πλαίσιο του προγράµµατος εθελοντικής
αιµοδοσίας.
Επιπλέον, ο Όµιλος ενήργησε άµεσα για να
καλύψει τις ανάγκες που προέκυψαν,
παρέχοντας υπηρεσίες επικοινωνίας από την
πρώτη στιγµή, (πληροφορίες στην ενότητα
Πελάτες).

Το 2018, το Ίδρυµα Telekom Romania
προσέφερε 15 δωρεές σε παιδιά και ενήλικες
που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες.
Στο «Brasov International Marathon» το Ίδρυµα
Telekom Romania προσέφερε για κοινωνικούς
σκοπούς, τα τέλη εγγραφής των
συµµετεχόντων στις εκδηλώσεις, καθώς και
τις δωρεές που συγκεντρώθηκαν µέσω µιας
online πλατφόρµας. Το ποσό των 9.200 €
που συγκεντρώθηκε, δόθηκε σε έναν διάσηµο
δροµέα και blogger στο Brasov, ο οποίος είχε
διαγνωστεί µε σοβαρή ασθένεια, προκειµένου
να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική
επέµβαση.
Το Ίδρυµα, µέσω της εκδήλωσης «The biggest
sports hour» που διοργάνωσε η Telekom
Romania, επέλεξε να βοηθήσει ένα 3χρονο
κορίτσι από το Μπέρµιγχαµ του Ηνωµένου
Βασιλείου, που έπρεπε να υποβληθεί σε
µεταµόσχευση πεπτικού σωλήνα. Το ίδρυµα, µε
τη βοήθεια των δωρεών που συγκεντρώθηκαν
στην εκδήλωση, προσέφερε το ποσό των
€ 5.200 για τον σκοπό αυτό.

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Στήριξη Παιδιών που έχουν ανάγκη και
Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων από την
Telekom Romania
• 150 παιδιά και νέοι από τα κέντρα ηµέρας
E.G.A.L. έλαβαν στήριξη από την Telekom
Romania. Πιο συγκεκριµένα, ελάµβαναν
καθηµερινά ένα ζεστό γεύµα, βοήθεια για τις
σχολικές εργασίες και συµµετείχαν σε
συναντήσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων
προκειµένου να βελτιώσουν τη συµµετοχή,
τους βαθµούς και τη συνολική τους επίδοση
στο σχολείο.
• Στις 2 πολυκλινικές του Ιδρύµατος Regina
Maria CMU, σε συνεργασία µε την Telekom
Romania, προσφέρθηκαν ιατρικές υπηρεσίες
µε πολύ χαµηλό κόστος για
ασθενείς χωρίς εισόδηµα ή
µε πολύ χαµηλό εισόδηµα.

Υποστήριξη Εκπαίδευσης και Παροχή
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών
Το Ίδρυµα Telekom Romania διοργάνωσε ένα
σεµινάριο απόκτησης επιχειρηµατικών
δεξιοτήτων για 12 άτοµα, σύµφωνα µε την
πιστοποίησή του ως φορέα παροχής
επιχειρηµατικών προγραµµάτων κατάρτισης.
Το Ίδρυµα ανέπτυξε επίσης ένα επαγγελµατικό
πρόγραµµα παροχής συµβουλών για >100
µαθητές µε εξαιρετική σχολική επίδοση που
προέρχονταν από οικογένειες µε προβλήµατα.
Η δράση ήταν µέρος του προγράµµατος
«I want to attend 9th grade». Πρόκειται για µια
πρωτοβουλία, µε στόχο την αποτροπή των
µαθητών από την εγκατάλειψη του λυκείου
στις περιοχές Dolj, Valcea, Iasi και
Ialomita. Αναπτύχθηκε από
το World Vision Romania το 2007.
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Πελάτες Πελάτες
Εργαζόµενοι

∆ράσεις στις Τοπικές Κοινωνίες

Telekom Skating Arena

4ο Brasov International Marathon

Ο Όµιλος ΟΤΕ στήριξε οικονοµικά
περισσότερες από 90 δράσεις, σε τοπικές
κοινωνίες στην Ελλάδα, επιδιώκοντας τη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των
κατοίκων της Περιφέρειας και τη διατήρηση
της πολιτιστικής τους ταυτότητας.

Ένα άλλο έργο που έχει σηµαντικό αντίκτυπο
στην κοινωνία είναι το Telekom Skating
Arena, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα
του Ιδρύµατος Ion Tiriac. Η Telekom
Romania υποστήριξε τη δηµιουργία του
µοναδικού παγοδρoµίου στην περιφέρεια
Bucharest Ilfov, µε στόχο την ενασχόληση
των παιδιών και των νέων µε τον
αθλητισµό και ταυτόχρονα την
υποστήριξη των τοπικών
αθλητικών οµάδων.

Τον Μάιο του 2018, η Telekom Romania
διοργάνωσε το Brasov International
Marathon στο πλαίσιο της εκστρατείας
«Sport Is Good». Ο Μαραθώνιος ήταν
διαπιστευµένος και εποπτευόµενος από την
Ένωση ∆ιεθνών Μαραθώνιων και ∆ρόµων
Απόστασης (AIMS).

Αθλητισµός
19 αθλητικές οµάδες, σύλλογοι και
εκδηλώσεις υποστηρίχθηκαν οικονοµικά
στην Ελλάδα. Προκειµένου να καλυφθεί όλο
το φάσµα του αθλητισµού παρασχέθηκε
οικονοµική στήριξη σε ποδοσφαιρικές
οµάδες, οµάδες µπάσκετ και βόλεϊ, καθώς
και σε ναυτικούς οµίλους ακαδηµίες
κολύµβησης, αγώνες δρόµου κλπ.

The “Biggest Sports Hour” 2018

Η Telekom Romania συνέχισε να είναι ο
κύριος χορηγός στην Εθνική Οµάδα
Ποδοσφαίρου της χώρας. Η συγκεκριµένη
πρωτοβουλία αντανακλά τόσο την
κατεύθυνση της εµπορικής στρατηγικής που
εφαρµόζει η Telekom η οποία έχει ως στόχο
να προσφέρει στους πελάτες κορυφαία
αθλητικά προγράµµατα και εµπειρίες, όσο και
τη διεθνή στρατηγική χορηγιών της Deutsche
Telekom.

>56.000 επαγγελµατίες και ερασιτέχνες
αθλητές και οι συνοδοί τους
παρακολούθησαν την εκδήλωση

Κατά τη διάρκεια των µηνών Ιουνίου και
Ιουλίου 2018, η Telekom Romania σε
συνεργασία µε την SmartAtletic οργάνωσε
την 8η αθλητική εκδήλωση «The Biggest
Sports Hour» στις πόλεις Ploiesti, Brasov και
Iasi.

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

• >3.700 εθνικές και διεθνείς συµµετοχές
διαφόρων ηλικιών (αύξηση 26% σε σχέση
µε το 2017)
• 160 δροµείς από 32 χώρες (11
περισσότερες σε σχέση µε το 2017) όπως οι
ΗΠΑ, Καναδάς, Ιταλία, Γερµανία, Ισπανία,
Ηνωµένο Βασίλειο, Ουγγαρία, Βουλγαρία,
Ελλάδα, Κύπρος, Ολλανδία, Τουρκία, Γαλλία,
Πολωνία, Ιρλανδία, Ρωσία, Χιλή και
∆ηµοκρατία της Μολδαβίας.

134 Ρουµάνοι και ξένοι εκπαιδευτές
συντόνισαν την εκδήλωση
Εκτός από τις νέες διοργανώσεις στις πόλεις
Ploiesti και Iasi, διοργανώθηκαν νέα
µαθήµατα και αθλητικές δραστηριότητες σε
άλλες πόλεις.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η BTL
Medical Equipment Romania
πραγµατοποίησε ιατρικές εξετάσεις και
εκπαιδεύσεις σε θέµατα ανάρρωσης και
αισθητικής στις οποίες συµµετείχαν
περισσότερα από 1.500 άτοµα.
Η Red Cross Romania παρείχε
146 µαθήµατα πρώτων βοηθειών.
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5.5 Eθελοντισµός Εργαζοµένων
Ο Όµιλος ΟΤΕ παρακινεί σε εθελοντική συµµετοχή
τους εργαζόµενούς του, παρέχοντας τα
κατάλληλα µέσα, ώστε να επιτυγχάνεται το
µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα για το κοινωνικό
σύνολο.
Ένα από τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα του
εθελοντισµού των εργαζοµένων το τρέχον έτος,
ήταν η συλλογή αγαθών πρώτης ανάγκης για την
ανακούφιση των πολιτών που επλήγησαν από τις
πυρκαγιές στην Αττική. Επίσης ο Όµιλος διοργανώνει
ετήσιο πρόγραµµα αιµοδοσίας, που υλοποιείται
περισσότερο από 40 συνεχόµενα έτη. Στο πλαίσιο
του εθελοντισµού διοργανώνεται φιλανθρωπικό
bazaar για τα Χριστούγεννα αλλά και ενθαρρύνει
τους υπαλλήλους του να συµµετέχουν για καλό
σκοπό, σε σηµαντικές αθλητικές διοργανώσεις,
όπως οι Μαραθώνιοι, .
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.

> 7.200
συµµετοχές εργαζοµένων σε πρωτοβουλίες
κοινωνικής συνεισφοράς
> 2.700
φιάλες αίµατος συγκεντρώθηκαν από τους
εργαζόµενους του Οµίλου ΟΤΕ

47

ΜΚΟ για παιδιά και ευπαθείς κοινωνικές
οµάδες υποστηρίχθηκαν µέσω των
συµµετοχών των εργαζοµένων σε
κοινωνικές πρωτοβουλίες
Οργάνωση και Συµµετοχή σε
Φιλανθρωπικά Bazaar
Το 2018, ο Όµιλος ΟΤΕ οργάνωσε χριστουγεννιάτικα φιλανθρωπικά Bazaar µε τη
συµµετοχή 13 ΜΚΟ που φροντίζουν παιδιά
και µε στόχο τη συγκέντρωση χρηµάτων για
την υποστήριξη του έργου τους.
>2.500 εργαζόµενοι ανταποκρίθηκαν
>€ 23.000 συγκεντρώθηκαν
Επιπλέον, για ακόµα µια χρονιά, οι εργαζόµενοι
ανταποκρίθηκαν στο µήνυµα «Γίνε και εσύ
εθελοντής» και συµµετείχαν σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και bazaar που διοργάνωσαν
ΜΚΟ. Ο στόχος των εκδηλώσεων και των
bazaar ήταν η συγκέντρωση χρηµάτων για τη
στήριξη παιδιών σε ανάγκη. Συγκεκριµένα, οι
εργαζόµενοι βοήθησαν στην οργάνωση των
φιλανθρωπικών Bazaar των Σωµατείων
«MDA Hellas» και «Οι Φίλοι του Παιδιού».
Ανακούφιση των Πολιτών που Επλήγησαν
από τις Πυρκαγιές στην Αττική
Οι εργαζόµενοι του Οµίλου ΟΤΕ ανταποκρίθηκαν
άµεσα στην έκκληση για τη συλλογή αγαθών
πρώτης ανάγκης (τρόφιµα και φάρµακα) για τα
θύµατα της πυρκαγιάς και τις οικογένειές τους,
καθώς και για τα αδέσποτα ζώα.
Περισσότερα από 200 κιβώτια συσκευασίες
µε αγαθά πρώτης ανάγκης διανεµήθηκαν
στους πληγέντες στη Ραφήνα, τον Μαραθώνα
και τα Μέγαρα.
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Εργαζόµενοι

Συµµετοχή Εργαζοµένων σε 3
Μαραθωνίους για καλό σκοπό
Ο Όµιλος ΟΤΕ προσκάλεσε τους εργαζόµενους
να πάρουν µέρος και να τρέξουν για «καλό
σκοπό» στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών,
στον ∆ιεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος»
και στον Νυχτερινό Ηµιµαραθώνιο
Θεσσαλονίκης.
>1.200 εργαζόµενοι συµµετείχαν στους 3
Μαραθωνίους, µε αποτέλεσµα τη διανοµή:
• € 15.000 στο Σωµατείο «Αντιµετώπιση
Παιδικού Τραύµατος» για την αγορά ιατρικού
εξοπλισµού ενός Τµήµατος Επειγόντων
Περιστατικών για παιδιά, στη Βόρεια Ελλάδα.
• € 2.000 στη ΜΚΟ «Άλµα Ζωής» για τη
στήριξη γυναικών µε καρκίνο του στήθους
• € 1.000 στη ΜΚΟ “ΣΥΖΩΗ”, για τη στήριξη
γονιών παιδιών µε µειωµένη όραση και
άλλες αναπηρίες.
Ρουµανία
Τον Μάιο του 2018, η Telekom Romania
διοργάνωσε το Brasov International Marathon,
στο πλαίσιο της εκστρατείας «Sport is Good».
Συµµετείχαν 130 εργαζόµενοι από την
Telekom Romania συγκροτώντας τη
µεγαλύτερη «οµάδαδροµέων».

Κοινωνία
Κοινωνία

Κλιµατική Αλλαγή
Κλίµα και Περιβάλλον
και Περιβάλλον

Συνεργασία µε τον Ερυθρό Σταυρό
Ρουµανίας
Στις αρχές του έτους, το Ίδρυµα Telekom
Romania συνεργάστηκε µε το Red Cross
Romania για να βοηθήσει άτοµα σε ανάγκη
από την κοµητεία Olt.
2,4 τόνοι τροφίµων µακράς διάρκειας και
100 συσκευασίες ζεστών γευµάτων
διανεµήθηκαν σε 50 οικογένειες µε
περισσότερα από 3 παιδιά, ηλικιωµένους ή
άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Οι τοπικές αρχές διαµόρφωσαν τη λίστα των
δικαιούχων µε βάση τις εξατοµικευµένες
ανάγκες τους. Κάθε δικαιούχος έλαβε 24
κιλά τροφίµων µακράς διάρκειας και 2
συσκευασίες ζεστών γευµάτων που
παραδόθηκαν στο σπίτι του.
Η βοήθεια παρασχέθηκε από εθελοντές του
Ιδρύµατος Telekom Romania, µε τη βοήθεια
του Ερυθρού Σταυρού Ρουµανίας.

Πρόγραµµα Εθελοντικής Αιµοδοσίας
Το Πρόγραµµα Εθελοντικής Αιµοδοσίας του
Οµίλου ΟΤΕ έχει συµπληρώσει 41 χρόνια
εφαρµογής και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο
µέρος της κουλτούρας του Οµίλου. Το 2018,
συγκεντρώθηκαν συνολικά 2.770 φιάλες
αίµατος από τους εργαζόµενους του Οµίλου
ΟΤΕ, εκ των οποίων οι 540 φιάλες διατέθηκαν
για την κάλυψη αναγκών των εργαζοµένων
και των οικογενειών τους, ενώ οι υπόλοιπες
1.679 διατέθηκαν για την κάλυψη κοινωνικών
αναγκών σε όλη την Ελλάδα.
Επιπλέον, 75 φιάλες αίµατος συγκεντρώθηκαν
από την Telekom Romania.
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6.1 Περιβαλλοντική Στρατηγική

Περιβαλλοντική Στρατηγική

Ο Όµιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τις
δραστηριότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνίας (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.

Μείωση
περιβαλλοντικού
αποτυπώµατος

Ενέργεια &
Κλιµατική Αλλαγή
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Ευαισθητοποίηση
ενδιαφερόµενων
µερών
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προστασία του
περιβάλλοντος

Ηλεκτροµαγνητικά
Πεδία

Κυκλική
Οικονοµία
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Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
υιοθετήσει περιβαλλοντική στρατηγική µε στόχο:
• την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από τις δραστηριότητές του.
• την ανάπτυξη και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών
που επιτρέπουν την αύξηση της παραγωγικότητας
και της προστασίας του περιβάλλοντος σε άλλους
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας
• την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των
ενδιαφεροµένων µερών.
Για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής, ο Όµιλος
ΟΤΕ:
• εφαρµόζει δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε
όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του.
• επιδιώκει την αξιοποίηση των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας.
• ενσωµατώνει τις αρχές της κυκλικής οικονοµίας
στην λειτουργία του, 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.
• αναπτύσσει εξειδικευµένα προϊόντα και υπηρεσίες
ΤΠΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
πελατών του και συµβάλλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
• διασφαλίζει ότι υπάρχει πλήρης συµµόρφωση µε τα
όρια ασφαλούς έκθεσης από τις εκποµπές
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας.
• εφαρµόζει τις αρχές του οικολογικού σχεδιασµού
στον παρεχόµενο εξοπλισµό.
• αξιολογείται από διεθνείς δείκτες υπεύθυνης
επιχειρηµατικότητας και επενδυτές και συµµετέχει
σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις που
επιβραβεύουν καλές πρακτικές.
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Στοχεύοντας στην αποτελεσµατική περιβαλλοντική
διαχείριση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, οι
εταιρείες τηλεπικοινωνιών του Οµίλου εφαρµόζουν,
στο πλαίσιο του Ενοποιηµένου Συστήµατος
∆ιαχείρισης, Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
(ΣΠ∆) πιστοποιηµένα κατά ISO 14001, µε παρόµοια
δοµή, προσέγγιση και πολιτική, στην οποία
αποτυπώνεται και η δέσµευσή τους για την προστασία
του περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο του ΣΠ∆, αξιολογείται η συµµόρφωση των
δραστηριοτήτων των εταιρειών του Οµίλου ΟΤΕ 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, οι
εταιρείες του Οµίλου θέτουν στόχους και δείκτες
επίδοσης και υλοποιούν αποδοτικά µέτρα στο πλαίσιο
περιβαλλοντικών προγραµµάτων.
Για τη διασφάλιση του ελέγχου των κινδύνων που
συνδέονται µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την
κατανάλωση ενέργειας, το αντικείµενο του
Ενοποιηµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης επεκτάθηκε, το
2016, µε την ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήµατος
Ενεργειακής ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε το διεθνές
πρότυπο ISO 50001. Αρχικά το Σύστηµα εφαρµόστηκε
σε περιορισµένο αριθµό κρίσιµων εγκαταστάσεων.
Σταδιακά επεκτάθηκε και το 2018 εφαρµόστηκε σε 9
κτιριακά συγκροτήµατα (που περιλαµβάνουν κτίρια
τεχνολογίας και κτίρια γραφείων, data center,
δραστηριότητες υποστήριξης πελατών (call center) και
το κτίριο διοίκησης του Οµίλου) καθώς και σε 12
σταθµούς βάσης κινητής τηλεφωνίας. Τα
αποτελέσµατα από την εφαρµογή του Συστήµατος
είναι ενθαρρυντικά καθώς έχει επιτευχθεί
εξοικονόµηση ενέργειας της τάξης του 4% στα κτίρια
και του 15% στους σταθµούς βάσης. Ο στρατηγικός
στόχος του Οµίλου ΟΤΕ είναι ο περαιτέρω
εµπλουτισµός του χαρτοφυλακίου του µε
εγκαταστάσεις πιστοποιηµένες σύµφωνα µε το
πρότυπο ISO 50001 (Ελλάδα).
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Υιοθέτηση Φιλόδοξων Στόχων για
Τον περιορισµό της κατανάλωσης
πλαστικού (Ελλάδα)
• Μειώνοντας τη χρήση πλαστικών
µπουκαλιών κατά 50% το 2019 και
75% το 2020 (σε σχέση µε το 2018).
• Μηδενίζοντας την κατανάλωση
πλαστικών ποτηριών µιας χρήσης (σε
γραφεία και εστιατόρια) το 2019.
• Καταργώντας τη χρήση πλαστικής
σακούλας στο δίκτυο καταστηµάτων
του Οµίλου έως το τέλος του 2019.
Τη µείωση των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου
Ο Όµιλος ΟΤΕ συµµετέχει στην επίτευξη
των αναθεωρηµένων στόχων του Οµίλου
DT (αρχές του 2019), οι οποίοι
προβλέπουν:
• τη χρήση ΑΠΕ κατά 100% για την
κατανάλωση ηλεκτρισµού του Οµίλου
DT το 2021
• τη µείωση των άµεσων (scope 1) και
έµµεσων εκποµπών από την
κατανάλωση Ενέργειας (scope 2) κατά
90% και
• τη µείωση των λοιπών έµµεσων
εκποµπών (scope 3) ανά πελάτη
(προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών,
πάγιος εξοπλισµός, κύκλος ζωής
προϊόντων) κατά 25%, το 2030, σε
σχέση µε το 2017 (έτος βάσης).
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∆ιοίκηση Συστηµάτων Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
∆ιευθύνων Σύµβουλος επιβλέπει τη στρατηγική και
τις επιδόσεις σε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης,
συµπεριλαµβανοµένου του περιβάλλοντος. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει πολιτικές βιώσιµης
ανάπτυξης που ισχύουν για όλο τον Όµιλο, κείµενα
θέσεων και σηµαντικές δράσεις στρατηγικής
σηµασίας, όπου αυτό χρειάζεται (βλ. ∆ιακυβέρνηση
Βιώσιµης Ανάπτυξης)
Στο πλαίσιο του Ενοποιηµένου Συστήµατος
∆ιαχείρισης, έχουν συσταθεί Συντονιστικές Επιτροπές
σε κάθε χώρα (Management Systems Steering
Committees), στις αρµοδιότητες των οποίων
περιλαµβάνεται, µεταξύ άλλων, η ετήσια ανασκόπηση
των ΣΠ∆.
Οι επικεφαλής / συντονιστές των Συστηµάτων
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ορίζονται µε απόφαση
του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου σε κάθε χώρα (π.χ. ο
Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Οµίλου
ΟΤΕ για τα ΣΠ∆ του ΟΤΕ και της COSMOTE).

Όµιλος ΟΤΕ

Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα

Η κατανάλωση ηλεκτρισµού, οι εκποµπές αερίων του
θερµοκηπίου, η διαχείριση αποβλήτων (ιδιαίτερα των
επικίνδυνων) σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και η
ακτινοβολία αναγνωρίστηκαν ως σηµαντικά
περιβαλλοντικά θέµατα. Επιπλέον, οι επιπτώσεις της
κλιµατικής αλλαγής αξιολογήθηκαν ως υψηλής
προτεραιότητας παράγοντες δηµιουργίας κινδύνων
και ευκαιριών.
Για την αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων και
των ευκαιριών, υλοποιούνται πολιτικές, µέτρα και
δράσεις που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, το
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, τον
µετασχηµατισµό του µείγµατος εσόδων στην
κατεύθυνση των λύσεων ΤΠΕ, τον κώδικα
δεοντολογίας των προµηθευτών, την υλοποίηση
µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας σε όλο το εύρος
των δραστηριοτήτων, την εφαρµογή πρακτικών
διαχείρισης απορριµµάτων σύµφωνα µε τις αρχές
κυκλικής οικονοµίας, και την εθελοντική συµµετοχή
στον Κώδικα για την Κατανάλωση Ενέργειας από
Ευρυζωνικό Εξοπλισµό.
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Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση
H COSMOTE σε συνεργασία µε το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS υλοποίησαν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα
«Ctrl Shiﬅ Save the Climate – Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας γίνονται
σύµµαχοι µας στην προστασία του κλίµατος».
Στόχος του προγράµµατος είναι η ενηµέρωση των µαθητών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης για τους τρόπους µε τους οποίους οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας, τον περιορισµό της Κλιµατικής Αλλαγής και την
προσαρµογή στις επιπτώσεις της.
Κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 2017 - 2018, στο πρόγραµµα συµµετείχαν περισσότεροι
από 1.500 µαθητές.

Ανάλυση Περιβαλλοντικών Κινδύνων
Ο Όµιλος ΟΤΕ επικαιροποίησε (το 2017 για OTE,
COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και COSMOTE e-Value στην
Ελλάδα και το 2018 για Telekom Romania
Communications και Telekom Romania Mobile
Communications στη Ρουµανία) την ανάλυση
περιβαλλοντικών κινδύνων. Αντικείµενο της
ανάλυσης είναι ο προσδιορισµός των κινδύνων και
των ευκαιριών που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες
τους σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας τους και την
αποτελεσµατική διαχείριση αυτών. Προκειµένου να
διασφαλιστεί η εναρµόνιση των αναλύσεων σχετικά
µε τους κινδύνους και τις ευκαιρίες των εταιρειών,
εφαρµόστηκε η µεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Εταιρικών
Κινδύνων.
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6.2 Ενέργεια και Κλιµατική Αλλαγή
O Όµιλος OTE αναγνωρίζει ότι η κλιµατική αλλαγή
αποτελεί ένα παγκόσµιο περιβαλλοντικό πρόβληµα µε
επιπτώσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία και τα
ενδιαφερόµενα µέρη του, και γενικότερα όλο το
εύρος των οικονοµικών δραστηριοτήτων και της
ζωής στον πλανήτη (βλ. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
2018). Αναλυτικές πληροφορίες, σχετικά µε τους
κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την
κλιµατική αλλαγή που έχουν αναγνωριστεί,
λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές συστάσεις του TCFD
(Task force on Climate-related Financial
Disclosures), 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.
Οι εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ 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). Το 2018 εξετάστηκε, σε επίπεδο Οµίλου DT, η
υιοθέτηση στόχων για την περίοδο µετά το 2020. Οι
αναθεωρηµένοι στόχοι σε επίπεδο Οµίλου DT, στην
υλοποίηση των οποίων συµµετέχει ο Όµιλος ΟΤΕ,
προβλέπουν:
• τη χρήση ΑΠΕ κατά 100% για την κατανάλωση
ηλεκτρισµού του Οµίλου DT το 2021
• τη µείωση των άµεσων (scope 1) και έµµεσων
εκποµπών από την κατανάλωση ενέργειας
(scope 2) κατά 90% και
• τη µείωση των λοιπών έµµεσων εκποµπών
Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018
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(scope 3) ανά πελάτη (προµήθεια αγαθών και
υπηρεσιών, πάγιος εξοπλισµός, κύκλος ζωής
προϊόντων) κατά 25%, το 2030, σε σχέση µε το
2017 (έτος βάσης).
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Κατανάλωση Eνέργειας Οµίλου ΟΤΕ - ανά χώρα 2016 - 2018

Μέτρηση Kατανάλωσης Eνέργειας
Το 2018, η συνολική κατανάλωση ενέργειας του
Οµίλου ΟΤΕ ανήλθε σε 818,9 GWh, µε την
κατανάλωση ηλεκτρισµού να αποτελεί το 85% της
συνολικής κατανάλωσης. Κατ’ αναλογία µε την
κατανοµή των εσόδων του Οµίλου, η κατανάλωση
ενέργειας στην Ελλάδα αποτελεί το 68% του
συνόλου, ενώ η κατανάλωση στην Ρουµανία το
υπόλοιπο 32%.
Η κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε κατά 1,9% σε
σχέση µε το 2017, κυρίως λόγω της αύξησης της
κατανάλωσης ενέργειας στο τηλεπικοινωνιακό
δίκτυο. Ειδικότερα, η κατανάλωση ηλεκτρισµού του
δικτύου στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 6,3% σε σχέση
µε το 2017 (4,2% για τον OTE και 9,5% για την
COSMOTE) και κατά 0,7% στην Ρουµανία.
Η αυξηµένη δραστηριότητα, όπως αυτή
αποτυπώνεται σε επίπεδο Οµίλου, στην αύξηση του
όγκου των µεταφερόµενων δεδοµένων (16%) και
στην αύξηση των συνδροµητών ευρυζωνικών
συνδέσεων και τηλεόρασης (1,8%), έχει άµεση
σχέση µε την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας.
Σηµειώνεται ότι στην Ελλάδα οι συνδροµητές
δικτύου οπτικών ινών αυξήθηκαν κατά 50% σε
σχέση µε το 2017. Επιπλέον, η επέκταση και ο
εκσυγχρονισµός των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και
οι αλλαγές στα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης
δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας επηρεάζουν την
κατανάλωση ενέργειας.
Ταυτόχρονα, η αποδοτικότητα της χρήσης ενέργειας
στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών του Οµίλου OTE
(δηλαδή η συνολική κατανάλωση ενέργειας ανά όγκο
µεταφερόµενων δεδοµένων) το 2018 υπολογίστηκε
σε 134 kWh/TB, παρουσιάζοντας βελτίωση 12% σε
σχέση µε το 2017.
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2%
Ηλεκτροπαραγωγά 9% Οδικές
µεταφορές
ζεύγη

4%
Θέρµανση χώρων
(Καύσιµα και
τηλεθέρµανση)
12%
Ηλεκτρισµός
σε κτίρια

41% Ηλεκτρισµός,
∆ίκτυο σταθερής

818,9 GWh

32% Ηλεκτρισµός
∆ίκτυο κινητής

71

Σχετικά µε τον Απολογισµό

Όµιλος ΟΤΕ

Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα

Εκποµπές ΑΦΘ από την Κατανάλωση Ενέργειας Οµίλου ΟΤΕ 2016-2018

Εκποµπές ΑΦΘ (kt CO2 eq)

400

Πελάτες

Συνολικές εκποµπές ΑΦΘ του Οµίλου
ΟΤΕ ανά χώρα για το 2018
22,6% Ρουµανία
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Έµµεσες εκποµπές (location - based)

77,4% Ελλάδα

2018
Άµεσες εκποµπές

1. Οι άµεσες και έµµεσες εκποµπές ΑΦΘ από την κατανάλωση ενέργειας του ΟΤΕ και της COSMOTE µειώθηκαν κατά 18%, σε σχέση µε το 2008
2. Προκειµένου να εφαρµόζονται κοινοί κανόνες αναφοράς µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου DT, χρησιµοποιήθηκαν οι τιµές της 5ης Έκθεσης
Αξιολόγησης της IPCC για το δυναµικό παγκόσµιας αύξησης θερµοκρασίας (Global Warming Potential, GWP). Οι τιµές των προηγούµενων ετών
επανυπολογίστηκαν

1.Περιλαµβάνονται οι εκποµπές f-gases σε εγκαταστάσεις
κλιµατισµού
2. Για το δυναµικό παγκόσµιας αύξησης θερµοκρασίας
(Global Warning Potential, GWP) έχουν χρησιµοποιηθεί
οι τιµές της 5ης Έκθεσης Αξιολόγησης της IPCC

Κοινωνία

Κλίµα και Περιβάλλον

ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του ώστε να
µεγιστοποιείται το όφελος (σε όρους εκποµπών
ΑΦΘ) από την ευρεία υιοθέτηση εφαρµογών ΤΠΕ.
Για το 2018, οι έµµεσες εκποµπές ΑΦΘ (scope 3)
υπολογίστηκαν σε 1.469 kt CO2 eq, µε τη χρήση των
παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών από τους
πελάτες να αποτελεί την κύρια πηγή των λοιπών
έµµεσων εκποµπών ΑΦΘ (περίπου το 61% των
σχετικών εκποµπών).
Οι έµµεσες εκποµπές ΑΦΘ που αποφεύχθηκαν ήταν
7.400 t CO2 eq (Ελλάδα). Το όφελος αυτό
υπολογίστηκε λαµβάνοντας υπόψη την ανακύκλωση
χαρτιού, τον περιορισµό της κατανάλωσης χαρτιού.
την αξιοποίηση των τηλεδιασκέψεων και την
ανακατασκευή τερµατικού εξοπλισµού.

Λοιπές έµµεσες εκποµπές ΑΦΘ
Οµίλου ΟΤΕ, 2018
9% Άλλες
κατηγορίες

16% Προµήθεια
αγαθών και υπηρεσιών

Υπολογισµός Εκποµπών ΑΦΘ

Άµεσες εκποµπές ΑΦΘ (2018)

17% ∆ίκτυο κινητής

17% Κτίρια

Έµµεσες εκποµπές ΑΦΘ (2018)

37% ∆ίκτυο
κινητής

15% Κτίρια

66% Οχήµατα
48% ∆ίκτυο σταθερής
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Άµεσες και Έµµεσες (από την Ενέργεια) Εκποµπές
ΑΦΘ
Οι άµεσες και έµµεσες εκποµπές ΑΦΘ από την
κατανάλωση ενέργειας το 2018, υπολογίστηκαν σε
351.939 t CO2 eq, χαµηλότερες κατά 6,2% σε σχέση
µε το 2017.
Οι συνολικές εκποµπές (προσµετρώντας και τις
άµεσες εκποµπές από τη χρήση f-gases σε
εγκαταστάσεις κλιµατισµού) ανήλθαν σε 368.061 t
CO2 eq (6% µείωση σε σχέση µε το 2017).
Λοιπές Έµµεσες Εκποµπές ΑΦΘ
Ο Όµιλος ΟΤΕ έχει επεκτείνει το πρόγραµµα
παρακολούθησης των εκποµπών, έτσι ώστε να
υπολογίζει τις σηµαντικότερες έµµεσες εκποµπές
(scope 3) που σχετίζονται µε τη λειτουργία του και να
αποκτήσει µία πιο ολοκληρωµένη αντίληψη της
διάρθρωσης των εκποµπών του. Οι πληροφορίες
αυτές αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΣΠ∆ για την
ιεράρχηση των περιβαλλοντικών πλευρών της
λειτουργίας του Οµίλου και χρησιµοποιούνται για τον
προσδιορισµό µέτρων µείωσης των εκποµπών σε

15%
Εκµισθωµένα
προϊόντα και
υπηρεσίες

1.469 kt
CO₂ eq

14%
Πάγιος
εξοπλισµός

46% Χρήση πωληθέντων
προϊόντων και υπηρεσιών
1. 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
2. Οι «Άλλες κατηγορίες» περιλαµβάνουν την εξόρυξη, παραγωγή µεταφορά
και διανοµή καυσίµων-ενέργειας, τις επαγγελµατικές µετακινήσεις, την
παραγωγή αποβλήτων, τις µετακινήσεις εργαζοµένων προς/από την εργασία,
τις µεταφορικές υπηρεσίες κα ιτην επεξεργασία των πωληθέτων προϊόντων
στο τέλος της ωφέλιµης ζωής τους
3. Οι εκποµπές από την παραγωγή του ηλεκτρισµού δεν συµπεριλαµβάνονται
στην κατηγορία «Εξόρυξη, παραγωγή µεταφορά και διανοµή
καυσίµων-ενέργειας»
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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 ορθολογική χρήση και την
αποδοτική λειτουργία του εγκατεστηµένου
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.

Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα

Εργαζόµενοι

(ηλεκτρισµός 103,5 GWh, ντίζελ 10,3 GWh). Οι
εκποµπές ΑΦΘ που αποφεύχθηκαν, υπολογίζονται σε
57.000 t CO2 eq (21% περίπου των άµεσων και
έµµεσων εκποµπών από την κατανάλωση ενέργειας
του Οµίλου OTE στην Ελλάδα το 2018). Το οικονοµικό
όφελος εκτιµάται σε 14 εκατοµµύρια €.
Αναλυτικός κατάλογος των µέτρων που υλοποιήθηκαν
το 2018, παρουσιάζεται στο Παράρτηµα «∆είκτες
Επίδοσης Περιβάλλοντος - Ενέργεια».

Όγκος µεταφερόµενων
δεδοµένων - Εκποµπές
(kg CO₂ eq/TB)

9%
Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
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Ένταση εκποµπών ΑΦΘ
(t CO₂ eq/M€)

120

100

113,8
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47,8

Το συνολικό ενεργειακό αποτέλεσµα των µέτρων
εξοικονόµησης ενέργειας που έχουν υλοποιήσει οι
εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα από το 2008
(έτος βάσης τόσο στο πλαίσιο της στρατηγικής του
Οµίλου DT για την κλιµατική αλλαγή όσο και για τον
ετήσιο στόχο περιορισµού των εκποµπών για OTE
και COSMOTE), υπολογίζεται σε 113,8 GWh
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Όγκος µεταφερόµενων
δεδοµένων - Ενέργεια
(kWh/TB)

Σχεδιασµός και Υλοποίηση ∆ράσεων
Οι δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας που
υλοποιήθηκαν το 2018, στον Όµιλο ΟΤΕ είχαν ως
αποτέλεσµα εξοικονόµηση ενέργειας περίπου 16,9
GWh (ποσότητα που αντιστοιχεί στο 2,1% της
κατανάλωσης ενέργειας του Οµίλου ΟΤΕ το 2018).
Το 90% της εξοικονόµησης ενέργειας προέρχεται
από δράσεις στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (47% σε
δίκτυα κινητής και 43% σε δίκτυα σταθερής
τηλεφωνίας). Το υπόλοιπο 10% αφορά σε δράσεις
στα κτίρια (ηλεκτρισµός, τηλεθέρµανση και καύσιµα
για θέρµανση χώρων) και στις γεννήτριες. Η
υλοποίηση των µέτρων αυτών είχε ένα οικονοµικό
όφελος (µείωση λειτουργικού κόστους) της τάξης
των 2,2 εκατοµµυρίων €.

Κλίµα και Περιβάλλον

Όµιλος OTE

Εξοικνόµηση ενέργειας - Όµιλος ΟΤΕ 2018

Εξοικονόµηση
ενέργειας
16,9 GWh

Κοινωνία

∆είκτες Έντασης Ενέργειας και Εκποµπών ΑΦΘ

Εξοικονόµηση Ενέργειας και Περιορισµός Εκποµπών ΑΦΘ

1%
Ηλεκτρισµός
σε κτίρια

Πελάτες

COSMOTE

Καθορισµός Προτεραιοτήτων

Όµιλος ΟΤΕ

OTE
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Εκποµπές που αποφεύγονται (kt CO₂ eq)

Για το δυναμικό παγκόσμιας αύξησης θερμοκρασίας (Global Warming Potential, GWP)
έχουν χρησιμοποιηθεί οι τιμές της 5ης Έκθεσης Αξιολόγησης της IPCC. Οι τιμές των
προηγούμενων ετών επανυπολογίστηκαν
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Ενεργειακή ένταση: Συνολική κατανάλωση ηλεκτρισμού προς έσοδα
Ένταση εκπομπές ΑΦΘ: Εκπομπές ΑΦΘ από την κατανάλωση ενέργειας προς έσοδα
Όγκος μεταφερόμενων δεδομένων-Ενέργεια: Συνολική κατανάλωση ενέργειας προς όγκο
μεταφερόμενων δεδομένων
Όγκος μεταφερόμενων δεδομένων-Εκπομπές: Εκπομπές ΑΦΘ από την κατανάλωση ενέργειας
προς όγκο μεταφερόμενων δεδομένων
Για το δυναμικό παγκόσμιας αύξησης θερμοκρασίας (Global Warming Potential, GWP) έχουν
χρησιμοποιηθεί οι τιμές της 5ης Έκθεσης Αξιολόγησης της IPCC. Οι τιμές των προηγούμενων ετών
επανυπολογίστηκαν

73

Σχετικά µε τον Απολογισµό
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
• Ο Όµιλος ΟΤΕ στην Ελλάδα εξασφάλισε, για 8η
συνεχόµενη χρονιά, από τη ∆ΕΗ Α.Ε., έναν από
τους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας του
Οµίλου κατά το 2018, Εγγυήσεις Προέλευσης
(ΕΠ) Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ,
πιστοποιώντας µε τον τρόπο αυτό, ότι για το
σύνολο των ηλεκτρικών καταναλώσεών του από
τη ∆ΕΗ Α.Ε., ισόποση ενέργεια έχει παραχθεί από
ΑΠΕ.
Οι ΕΠ που εξασφαλίστηκαν αντιστοιχούν στο
98% περίπου της κατανάλωσης ηλεκτρισµού
του Οµίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα το 2018.
Λαµβάνοντας υπόψη τις ΕΠ, οι έµµεσες εκποµπές
του Οµίλου ΟΤΕ (market-based) µειώνονται
στους 94.182 t CO2 eq.
• Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
(αυτόνοµα φωτοβολταιϊκά και µικρές
ανεµογεννήτριες σε 18 σταθµούς βάσης κινητής
τηλεφωνίας και 2 φωτοβολταϊκά σε στέγες
συνολικής ισχύος 222 kWp) το 2018 ανήλθε σε
600 MWh (Ελλάδα).
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 - τα οποία αναθεωρούνται κάθε 2 έτη έπειτα
από διαβούλευση µε τους συµµετέχοντες - σε
ποσοστό τουλάχιστον 90% του νέου εξοπλισµού που
εισάγουν στην αγορά.
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Όµιλος ΟΤΕ
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Εργαζόµενοι

Προϊόντα και υπηρεσίες που συµβάλλουν στην
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

•

Η συγκράτηση της ανόδου της θερµοκρασίας αρκετά
χαµηλότερα από τους 2°C (Συµφωνία των Παρισίων
για την Κλιµατική Αλλαγή, ∆εκέµβριος 2015), απαιτεί
σηµαντικές µειώσεις εκποµπών παγκοσµίως που
φτάνουν στο 40-70% έως το 2050 σε σχέση µε τις
εκποµπές του 2010. Ο περιορισµός της αύξησης της
θερµοκρασίας ακόµη χαµηλότερα στους 1,5°C
απαιτεί όχι µόνο µεγαλύτερες αλλά και ταχύτερες
µειώσεις εκποµπών. 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. ενότητα Προϊόντα και Υπηρεσίες µε Στόχο τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη). 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.

•

•

Πελάτες

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,
υπηρεσίες προς τους πελάτες).
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).

Περισσότερες πληροφορίες για την κατανάλωση
ενέργειας και τις εκποµπές του Οµίλου ΟΤΕ είναι
διαθέσιµες στο Παράρτηµα «∆είκτες Επίδοσης
Περιβάλλοντος - Ενέργεια», ενώ ειδικά για ΟΤΕ και
COSMOTE βλέπε εδώ:

Ενίσχυση Ερευνητικών ∆ραστηριοτήτων /
Πρωτοβουλιών
Ο Όµιλος ΟΤΕ υποστηρίζει το ερευνητικό
πρόγραµµα «Παρατηρητήριο
Γεωεπιστηµών και Κλιµατικής Αλλαγής
Αντικυθήρων (ΠΑΓΓΑΙΑ)», µια εµβληµατική
πρωτοβουλία του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών. Οι στόχοι του προγράµµατος
αφορούν την κλιµατική αλλαγή και τις
επιπτώσεις της στα ακραία καιρικά
φαινόµενα και τις φυσικές καταστροφές
στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο.
Τα Αντικύθηρα στη νοτιοδυτική Ελλάδα θα
είναι ο εθνικός κόµβος για τη συνεχή
παρακολούθηση βασικών κλιµατικών
παραµέτρων. Ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
προµηθεύσει τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό
και υπηρεσίες, καθώς και τις εγκαταστάσεις
του στο νησί των Αντικυθήρων για να
φιλοξενήσει επιστηµονικό εξοπλισµό και
ερευνητικές υποδοµές.

Κοινωνία

Κλίµα και Περιβάλλον

Υπηρεσία COSMOTE Smart Home
Ο Όµιλος ΟΤΕ υποστηρίζει στην πράξη τη
µετάβαση των υφιστάµενων αστικών
υποδοµών σε νέες δοµές Smart Cities. Με
τη χρήση καινοτόµων τεχνολογιών Internet
of Things (IoT), προτείνονται λύσεις πάνω
σε ιδιαίτερα σηµαντικά θέµατα της
καθηµερινής ζωής των πολιτών και της
λειτουργίας των πόλεων (στάθµευση
αυτοκινήτων, οδοφωτισµός, διαχείριση
ενέργειας, αποβλήτων και υδατικών
πόρων, και παρακολούθηση της ποιότητας
της ατµόσφαιρας). Οι τεχνολογίες αυτές
παρέχουν στους χρήστες πληροφορίες σε
πραγµατικό χρόνο βοηθώντας τους έτσι να
πάρουν καλύτερες αποφάσεις.
Το 2018, ο Όµιλος ΟΤΕ παρουσίασε στην
Ελλάδα τη νέα υπηρεσία COSMOTE Smart
Home. Η υπηρεσία στοχεύει να καταστήσει
ένα σπίτι πιο λειτουργικό, πιο άνετο και
ασφαλέστερο επιτρέποντας στους χρήστες
να ελέγχουν µέσω µιας εφαρµογής, µεταξύ
άλλων, τον φωτισµό, διάφορες
µικροσυσκευές, τη θερµοκρασία και την
κίνηση στο δωµάτιο, από παντού.

Αυτό θα επιτρέψει στους χρήστες της υπηρεσίας να
παρακολουθούν, να ελέγχουν και ενδεχοµένως να
µειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και τις σχετικές
δαπάνες.
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∆ιαχείριση Υλικών και Φυσικών Πόρων
Οι διαδικασίες διαχείρισης προµηθειών του Οµίλου
ενσωµατώνουν αρχές και κριτήρια βιώσιµης
ανάπτυξης, (βλ. ενότητα Υπεύθυνες Προµήθειες και
∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας) µε στόχο την
αποδοτική χρήση υλικών και φυσικών πόρων που
είναι απαραίτητα για την παροχή τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών (ο Όµιλος OTE δεν έχει µεταποιητική
δραστηριότητα). Εσωτερικά, η εξοικονόµηση
φυσικών πόρων προωθείται µέσω της αποδοτικής
λειτουργίας και συντήρησης των τηλεπικοινωνιακών
δικτύων, του ψηφιακού µετασχηµατισµού των
διεργασιών του Οµίλου και της υιοθέτησης
πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων που
συνεισφέρουν στην ανάκτηση υλικών και στην
µείωση των παραγόµενων αποβλήτων.
Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα

Σε σχέση µε την κατανάλωση υλικών στα γραφεία,
για το 2018, σηµειώνονται τα ακόλουθα:
• Η κατανάλωση φωτοαντιγραφικού χαρτιού ανήλθε
σε 337 t (περίπου 18 kg ανά εργαζόµενο)
παρουσιάζοντας µείωση 14% σε σχέση µε το
2017.
• Το σύνολο των λογαριασµών των πελατών του
Οµίλου στην Ελλάδα εκτυπώνεται σε χαρτί µε
πιστοποίηση FSC.
• Η αξιοποίηση ηλεκτρονικών εφαρµογών, στο
πλαίσιο του ευρύτερου προγράµµατος για τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό του Οµίλου, οδήγησε
στην εξοικονόµηση 390 t χαρτιού (Ελλάδα).
• Χαρτί – Χαρτόνι και πλαστικό αποτελούν τα κύρια
υλικά συσκευασίας που χρησιµοποιούνται από τον
Όµιλο. Η κατανάλωση πλαστικού έχει µειωθεί
σηµαντικά (κατά 95% περίπου από το 2016).
Αντίθετα, η κατανάλωση χαρτιού και χαρτονιού
έχει αυξηθεί (εν µέρει λόγω και της µείωσης της
χρήσης πλαστικού) και θα πρέπει να
αντιµετωπιστεί.
• Η χρήση ανακατασκευασµένων µελανοδοχείων
αποτελεί το 55% περίπου της συνολικής
κατανάλωσης στον Όµιλο.
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, 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
δραστηριότητες του Οµίλου
Η κατανάλωση νερού, το 2018, ανήλθε σε
297.647 m3 (16,8 m3 ανά εργαζόµενο),
παρουσιάζοντας µείωση 1% σε σχέση µε το 2017.

Εργαζόµενοι

Πελάτες

Κοινωνία

Κλίµα και Περιβάλλον

εταιρείες λειτουργούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων. Οι εγκαταστάσεις αυτές
διαχειρίζονται 14.400 m3 υγρών αποβλήτων, εκ των
οποίων το 90% επαναχρησιµοποιείται για άρδευση.
Κατά το 2018, δεν πραγµατοποιήθηκαν
προγραµµατισµένες ή µη προγραµµατισµένες
απορρίψεις νερού (δεν περιλαµβάνεται το βρόχινο
νερό και τα αστικά απόβλητα), ούτε υπήρξαν
περιπτώσεις διαρροών.

Η Προσέγγιση του Οµίλου ΟΤΕ για την Κυκλική Οικονοµία

Προµήθειες

Όµιλος ΟΤΕ

Πωλήσεις

Παρακολούθηση Χρήσης Υλικών

αι υπεύθυνη δια
ςκ
χ
µό

υλικών
ιση
είρ

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 Επικοινωνία µε τους
Πελάτες) και όρους υπεύθυνης διαχείρισης στους
προµηθευτές του (βλ. ενότητα Υπεύθυνες
Προµήθειες και ∆ιαχείριση 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 µε Στόχο τη Βιώσιµη Ανάπτυξη)
και
• ενηµερώνοντας και προτρέποντας τους πολίτες να
υιοθετούν πρακτικές ανακύκλωσης.

Όµιλος ΟΤΕ

ολογικός σχεδια
Οικ
σ
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Προµηθευτές

Μείωση
Χρήσης
Υλικών

Ανακύκλωση/
Επαναχρησιµοποίηση
Υλικών

Ορθολογική
Απόρριψη
Υλικών

Customers
Πελάτες

Ορθολογική διαχείριση φυσικών
πόρων µε τη χρήση
προϊόντων και υπηρεσιών
COSMOTE

Ανακύκλωση

Επιστροφή εξοπλισµού στα καταστήµατα
του Οµίλου και ανακύκλωση

Τα υγρά απόβλητα αφορούν σε υγρά αστικά
απόβλητα, τα οποία οδηγούνται στα υφιστάµενα
δηµόσια δίκτυα αποχέτευσης και υφίστανται την
προβλεπόµενη επεξεργασία. Στην Ελλάδα σε τρεις
περιπτώσεις βασικών κτιρίων και αποθηκών, οι
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∆ιαχείριση Αποβλήτων
Τα παραγόµενα απόβλητα από τις δραστηριότητες
του Οµίλου OTE 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. Επιπλέον,
ο τερµατικός εξοπλισµός των πελατών (στο τέλος
του χρόνου ζωής του), αποτελεί άλλη µία έµµεση
πηγή, στερεών αποβλήτων.
Για τη διαχείριση των παραγόµενων αποβλήτων, έχει
αναπτυχθεί ένα εκτεταµένο δίκτυο συλλογής,
καταγραφής, αποθήκευσης και τελικά διαχείρισης /
ανακύκλωσης , το οποίο καλύπτει το σύνολο των
δραστηριοτήτων του. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες
του Οµίλου συνεργάζονται µε πιστοποιηµένες /
εξουσιοδοτηµένες εταιρείες για τη διασφάλιση
(α) της ορθής διαχείρισης των παραγόµενων
αποβλήτων (συµπεριλαµβάνεται η διασυνοριακή
µεταφορά) και (β) της ανάκτησης των περιεχόµενων
υλικών (π.χ. χαλκός, σίδηρος χάλυβας, κ.α.) και της
εξοικονόµησης φυσικών πόρων.
Ο Όµιλος OTE υλοποιεί πρόγραµµα ανακύκλωσης
στο δίκτυο καταστηµάτων του στις χώρες που
δραστηριοποιείται (για τηλεφωνικές συσκευές µε τα
αξεσουάρ τους, tablets, οικιακές µπαταρίες και
µελανοδοχεία) ώστε να διευκολύνει την ανακύκλωση
των παραπάνω προϊόντων στο τέλος του χρόνου
ζωής τους. Το 2018, ανακυκλώθηκαν περίπου 17 t
τηλεφωνικών συσκευών των πελατών.
Τα υφιστάµενα προγράµµατα ανακύκλωσης κάλυψαν
το 2018 το 70% των παραγόµενων αποβλήτων.
Πληροφορίες για τις ποσότητες αποβλήτων του
Οµίλου ΟΤΕ που παράγονται / ανακυκλώνονται είναι
διαθέσιµες στο Παράρτηµα «∆είκτες Επίδοσης
Περιβάλλοντος - Απορρίµµατα» ενώ ειδικά για τον
ΟΤΕ και την COSMOTE βλέπε εδώ:

Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018

Εργαζόµενοι

Παράχθηκαν περίπου 7.993 t αποβλήτων από τις δραστηριότητες
του Οµίλου OTE, εκ των οποίων το 70% ανακυκλώνεται,
επαναχρησιµοποιείται ή αποτεφρώνεται.

Επικίνδυνα

3.648
Τεχνικά

489

2.657

Χαρτί

Γενικά

Ανακύκλωση/Επαναχρησιµοποίηση/Αποτέφρωση

ΧΥΤΑ

70%

30%

Κοινωνία

Κλίµα και Περιβάλλον

Ανακατασκευή Τερµατικού Εξοπλισµού

∆ιαχείριση Αποβλήτων 2018

1.182

Πελάτες

Επικίνδυνα: Απόβλητα που σύµφωνα µε τη νοµοθεσία χρήζουν ειδικής διαχείρισης
(π.χ. Συσσωρευτές. λιπαντικά, στύλοι εµποτισµένοι µε κρεοζωτέλαιο)
Τεχνικά: Υλικά και εξοπλισµός απαραίτητα για την παροχή τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών (π.χ. καλώδια, µέταλλα, κλπ.) και προϊόντα απαραίτητα για τη χρήση
των παρεχόµενων υπηρεσιών (π.χ. συσκευές κινητής / σταθερής τηλεφωνίας, οικιακές
µπαταρίες, κλπ.)
Γενικά: Αστικά απορρίµµατα από τα κτίρια, τα υλικά συσκευασίας καθώς και
απορρίµµατα από τη λειτουργία των γραφείων (π.χ. µελανοδοχεία).
Λοιπά: Όσα δεν εντάσσονται σε καµία από τις παρακάτω κατηγορίες (π.χ. οχήµατα στο
τέλος του κύκλου ζωής)
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Λοιπά

Επιδιώκοντας, µεταξύ άλλων, την αύξηση του χρόνου
ζωής του εξοπλισµού (ένας από τους βασικούς
στόχους της κυκλικής οικονοµίας) και την ορθή
διαχείριση του απορριπτόµενου εξοπλισµού των
πελατών, έχει αναπτυχθεί (Ελλάδα) µονάδα
ανακατασκευής του τερµατικού εξοπλισµού
(δροµολογητές ADSL, VDSL, VoIP κλπ., και
αποκωδικοποιητές τηλεόρασης, Satellite και IP).
Ο εξοπλισµός προς ανακατασκευή συλλέγεται από τις
εγκαταστάσεις του πελάτη, το δίκτυο καταστηµάτων
του Οµίλου ή επιστρέφεται από τους πελάτες στο
τέλος των συµβολαίων τους, σύµφωνα µε τους
όρους χρησιδανείου που περιλαµβάνονται σε αυτά.
Στο πλαίσιο της ανακατασκευής, ο εξοπλισµός
ελέγχεται, επισκευάζεται εάν είναι απαραίτητο, και
επαναπροωθείται στην αγορά πλήρως λειτουργικός
και σε συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική
νοµοθεσία. Ο εξοπλισµός που δεν επισκευάζεται,
απορρίπτεται / ανακυκλώνεται µέσω των εταιρειών
διαχείρισης µε τις οποίες συνεργάζεται ο Όµιλος.
Ο ΟΤΕ ήταν η πρώτη, και εξακολουθεί να είναι η
µόνη εταιρεία στην Ελλάδα, που ανακατασκευάζει
τερµατικό εξοπλισµό. Μετά την ολοκλήρωση µιας
σχετικής επένδυσης, η µονάδα έχει µετεγκατασταθεί
και έχει αναβαθµίσει τις δραστηριότητές της. Το 2018
ανακατασκευάστηκαν 170.000 περίπου συσκευές.
Συνολικά την περίοδο 2012 – 2018
ανακατασκευάστηκαν 526.784 συσκευές, ενώ
ανακυκλώθηκαν περισσότερες από 105.000
συσκευές. Η λειτουργία της µονάδας συνέβαλε στη
µείωση του κόστους προµήθειας εξοπλισµού κατά
26 εκατοµµύρια € (2012 – 2018). Οι εκποµπές ΑΦΘ
που αποφεύχθηκαν ήταν περίπου 5.000 t CO2 eq το
2018 (το 2,5% των έµµεσων εκποµπών του Οµίλου
ΟΤΕ από την κατηγορία Προµήθεια αγαθών και
υπηρεσιών) και 15.000 t CO2 eq (2012 – 2018).
Επίσης, η µονάδα συµβάλλει στην εξοικονόµηση
φυσικών πόρων µε την επαναχρησιµοποίηση των
µετάλλων που υπάρχουν στις συσκευές που
ανακατασκευάζονται.
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Περιβαλλοντική Επίδραση - Ανακατασκευή Συσκευών

Εισροή

∆ραστηριότητα

Εκροή

• Ελέγθησαν 700.000 συσκευές (2012-2018)
• 26 εργαζόµενοι (τέλος 2018)

Μονάδα ανακατασκευής
Έλεγχος, επισκευή, επαναπροώθηση στην αγορά ή ανακύκλωση

Για την περίοδο 2012-2018
• Περισσότερες από 526.000 συσκευές ανακατασκευάστηκαν
• 100.000 συσκευές ανακυκλώθηκαν

Συσκευές που Ανακατασκευάστηκαν
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Αποτέλεσµα

Μείωση κόστους προµήθειας εξοπλισµού 26 εκατ. € (2012-2018)
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Επίδραση

Εκποµπές ΑΦΘ που αποφεύγονται
• 5.000 t (2018) και
• 15.000 t (2012 - 2018)
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6.4 Ηλεκτροµαγνητικά Πεδία

∆ραστηριότητες στην Ρουµανία

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.

Το 2018, η ρυθµιστική αρχή της Ρουµανίας (National
Authority for Management and Regulation in
Communications, ANCOM) πραγµατοποίησε 30
µετρήσεις έπειτα από αίτηµα εξωτερικών
ενδιαφερόµενων µερών. Οι µετρήσεις επιβεβαίωσαν
τη µη υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του
κοινού, σε όλα τα σηµεία, όπου η πρόσβαση ήταν
ελεύθερη στο κοινό.

∆ραστηριότητες στην Ελλάδα
Η COSMOTE υποστηρίζει το Πρόγραµµα Συνεχών
Μετρήσεων «Πεδίον24», του οποίου οι 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 2018 επεκτάθηκε η
πιστοποίηση του εργαστηρίου ώστε να
συµπεριλαµβάνεται και η καταµέτρηση υπηρεσιών
5G.
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Εφαρµόζοντας την Αρχή της Πρόληψης

→ 200 έντυπα «Πεδίον 24 – Πρόγραµµα
Συνεχών Μετρήσεων Ηλεκτροµαγνητικής
Ακτινοβολίας» και «Πώς λειτουργεί η κινητή
τηλεφωνία» διανεµήθηκαν µέσω του
εµπορικού δικτύου του Οµίλου και των
δράσεων ενηµέρωσης.

→ Τα επίπεδα Η/Μ πεδίου σε όλους τους
Σταθµούς Βάσης, συµµορφώνονται µε τα
όρια που συστήνει ο Παγκόσµιος
Οργανισµός Υγείας και η ∆ιεθνής
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 µελέτες ραδιοεκποµπών και
Η/Μ υποβάθρου (κατά περίπτωση), σε
ακτίνα από 50 m έως 300 m, αντίστοιχα,
ώστε να επιβεβαιωθεί η τήρηση των
ορίων ασφαλούς έκθεσης. Το ποσό που
διατέθηκε το 2018 σε προγράµµατα και
µελέτες σχετικά µε τα ηλεκτροµαγνητικά
πεδία ήταν 360.000 €.
→ 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 Επικοινωνία µε τους
Πελάτες).
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∆ράσεις Ενηµέρωσης για το 2018

Μετρήσεις Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας στην Ελλάδα

250

Πελάτες

→ 200 µαθητές και 400 εργαζόµενοι
ενηµερώθηκαν.

Μέσω σταθερών αισθητήρων παρακολούθησης που
είναι εγκατεστηµένοι σε αστικά κέντρα, η ANCOM
δηµοσιοποιεί τα αποτελέσµατα των µετρήσεων σε
πραγµατικό χρόνο. Επιπλέον, η ANCOM εκτελεί
µετρήσεις µε κινητό εξοπλισµό, τα αποτελέσµατα των
οποίων είναι επίσης διαθέσιµα στο κοινό.
Περισσότερες πληροφορίες για τη συνεχή
παρακολούθηση των επιπέδων Η/Μ ακτινοβολίας
στην Ρουµανία είναι διαθέσιµες εδώ

To 2018 πραγµατοποιήθηκαν, επιπλέον των
µετρήσεων του «Πεδίον24» και του εργαστηρίου της
COSMOTE (20 µετρήσεις), 15 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.
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Για την καλύτερη ανταπόκριση σε ερωτήσεις του
κοινού σχετικά µε την Η/Μ ακτινοβολία,
δηµιουργήθηκε ειδική διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (emﬁnfo@cosmote.gr).
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Σταθµοί µέτρησης
(αριθµός)

•
•
•
•
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Εργαζόµενοι

Υπέρβαση ορίων (%)

Ad Hoc µετρήσεις
(αριθµός)

8 σταθµοί µέτρησης Η/Μ ακτινοβολίας στο πλαίσιο του «Πεδίον24» το 2018
65,6 εκατ. µετρήσεις Η/Μ ακτινοβολίας από την αρχή της λειτουργίας του «Πεδίον24»
20 µετρήσεις από το εργαστήριο Η/Μ ακτινοβολίας περιβάλλοντος της COSMOTE το 2018
Μη υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού
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Σχετικά µε τον Απολογισµό

6.5 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές
Όζον
Οι εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ εφαρµόζουν
διαδικασίες διαχείρισης των ψυκτικών µέσων που
δεν καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στους σχετικούς
Κανονισµούς και στην εθνική νοµοθεσία. Οι
διαδικασίες αυτές περιλαµβάνουν την αντικατάσταση
του παλαιού εξοπλισµού ή την αντικατάσταση του
ψυκτικού µέσου σε εξοπλισµό παλαιού τύπου. Στα
συστήµατα πυρόσβεσης χρησιµοποιούνται µέσα µε
µηδενικό δυναµικό καταστροφής όζοντος (Ozone
Depleting Potential, ODP).
Οι ποσότητες υδροφθορανθράκων που
συµπληρώθηκαν σε συστήµατα κλιµατισµού
(αναπλήρωση διαρροών), για το 2018 ήταν περίπου
9 t, που αντιστοιχούν σε εκποµπές ΑΦΘ 16 kt CO₂
eq (µείωση κατά 2% σε σχέση µε το 2017). Οι
εκποµπές αυτές αποτελούν το 4,6% του συνόλου
των εκποµπών ΑΦΘ (άµεσων και έµµεσων) από τη

Όµιλος ΟΤΕ

Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα

χρήση ενέργειας. Για την ταχύτερη αποκατάσταση
των διαρροών (και τον περιορισµό των εκποµπών),
υλοποιούνται προγράµµατα παρακολούθησης και
συντήρησης των εγκαταστάσεων.

Βιοποικιλότητα
Ο Όµιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει την αξία βιοποικιλότητας
στις χώρες που λειτουργεί 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, της Σύµβασης RAMSAR και
άλλες προστατευόµενες περιοχές.
Στην Ελλάδα, το 2018, 499 σταθµοί βάσης της
COSMOTE και 219 σταθµοί βάσης του ΟΤΕ ήταν

Εργαζόµενοι

Πελάτες

εγκατεστηµένοι σε 191 και 117 περιοχές NATURA
αντίστοιχα, καλύπτοντας εκτάσεις 2,495 και 30,35
εκταρίων αντίστοιχα. Στην Ρουµανία, 32
εγκαταστάσεις (31 σταθµοί βάσης και 1 κτίριο)
βρίσκονται εντός περιοχών NATURA, καλύπτοντας
µια επιφάνεια έκτασης 1,7 εκταρίων (2018).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις
προστατευόµενες περιοχές (π.χ. τοποθεσία, χάρτης,
έκταση, προστατευόµενα είδη, κλπ.) είναι διαθέσιµες
στις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(περιοχές NATURA 2000) και της Συνθήκης RAMSAR.

Κοινωνία

Κλίµα και Περιβάλλον

Όλες οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός
περιοχών NATURA είναι πλήρως αδειοδοτηµένες
από τις ρυθµιστικές αρχές στην Ελλάδα (Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων) και
στην Ρουµανία (National Authority for Management
and Regulation in Communications). Όλα τα κτίρια
και οι εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται από τον
Όµιλο ΟΤΕ είναι καταγεγραµµένα και οι σχετικές
πληροφορίες είναι διαθέσιµες.

Αριθµός σταθµών βάσης ΟΤΕ και COSMOTE σε περιοχές
NATURA ανά ∆ιοικητική Περιφέρεια στην Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Πελοπόννησος
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη

Προσθήκη Ψυκτικών Μέσων

R407C (kg)
R410A (kg)
R134a (kg)
R417A (kg)
R422 (kg)
R427a (kg)

Κεντρική Μακεδονία

2016

2017

2018

4.091,16
1.321,58
38,55
2.191,20
79,00
668,00

4.367,94
1.340,95
60,00
2.436,75
121,00
605,00

4.629,63
1.095,90
408,00
2.080,20
91,35
649,00

Ιόνια νησιά
Θεσσαλία
Ήπειρος
∆υτική Μακεδονία
∆υτική Ελλάδα
Βόρειο Αιγαίο
Αττική

Σηµείωση
 Για το ∆υναµικό Παγκόσµιας Αύξησης Θερµοκρασίας (Global Warming Potential, GWP) χρησιµοποιούνται οι τιµές της 5ης Έκθεσης Αξιολόγησης της IPCC.
 Κατά την περίοδο 2015 - 2018 αντικαταστάθηκαν περίπου 2.300 kg R22 (αλλαγή ψυκτικού µέσου ή εξοπλισµού)

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
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