
 Ένας κόσµος, καλύτερος για όλους.



02

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συµπερίληψη (∆Ι&Σ) είναι ουσιώδεις 
παράγοντες επιτυχίας των εταιρειών. Ως κορυφαίος όµιλος που προσφέρει 
τηλεπικοινωνίες και λύσεις τεχνολογίας, θεωρούµε ότι οι αξίες ∆Ι&Σ 
αποτελούν βασικό στοιχείο της µακροπρόθεσµης επιτυχίας µας και 
σηµαντικό συστατικό της εταιρικής κοινωνικής µας ευθύνης.

Συνενώνουµε ποικίλες εταιρικές κουλτούρες, οι 
οποίες αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές 
όψεις της κοινωνίας και, συνεπώς, 
ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες 
των πελατών µας. Χτίζουµε πάνω σε αυτή την 
διαφορετικότητα προκειµένου να 
εξασφαλίζουµε την επιχειρηµατική µας 
επιτυχία, καθώς ένα ποικιλόµορφο εργατικό 
δυναµικό έχει καλύτερη απόδοση και είναι πιο 
καινοτόµο. Αυτό µάς επιτρέπει να ξεχωρίζουµε 
ως ελκυστικοί εργοδότες και προτιµώµενοι 
επιχειρηµατικοί εταίροι.

Ως ένας από τους µεγαλύτερους οµίλους 
τεχνολογίας στην Ελλάδα, θέλουµε να 
ανταποκριθούµε στη βασική ανθρώπινη 
ανάγκη για σύνδεση, και να προσφέρουµε τις 
δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους.

Εξετάζουµε και ενισχύουµε τον στόχο µας, 
καθώς και τις κατευθυντήριες αρχές µας, εν 
µέσω επιχειρηµατικών και κοινωνικών 
αλλαγών, όπως η παγκόσµια δηµογραφική 
µεταβολή, η παγκοσµιοποίηση και η 

ψηφιοποίηση. Η έµπνευσή µας αντλείται και 
από την αξία της συµπερίληψης, η οποία 
προσδίδει στον σκοπό µας ολιστική και 
κοινωνικά ευαίσθητη προσέγγιση χωρίς 
διακρίσεις, χτίζοντας πάνω στη µακρόχρονη 
κατευθυντήρια αρχή µας: «Συµπεριφέροµαι µε 
σεβασµό και ακεραιότητα».

Σε όλες τις διαστάσεις της ποικιλοµορφίας (βλ. 
4.1.), ο Όµιλος ΟΤΕ δίνει αξία και προωθεί τις 
ευκαιρίες για καινοτοµία που προσφέρονται 
από τις ποικίλες δεξιότητες, απόψεις και ιδέες. 
Έχουµε δεσµευτεί για ένα εργασιακό 
περιβάλλον όπου αυτές οι ευκαιρίες 
ευοδώνονται, και προάγουµε την αίσθηση του 
ανήκειν για όλους τους εργαζοµένους.

Η επίτευξη βιώσιµης αλλαγής και βελτίωσης 
για την εταιρεία και τους εργαζοµένους της 
απαιτεί την πλήρη συµµετοχή και την 
προσωπική δέσµευση όλων των µερών στην 
παρούσα Πολιτική του Οµίλου για την 
διαφορετικότητα, την ισότητα και την 
συµπερίληψη (∆Ι&Σ).



2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική υιοθετείται µε απόφαση των αρµόδιων εταιρικών οργάνων προκειµένου να 
ισχύσει για όλους τους εργαζόµενους του Οµίλου ΟΤΕ. Ως «εργαζόµενοι», «προσωπικό», 
«ανθρώπινο δυναµικό», νοούνται όλοι όσοι απασχολούνται στον Όµιλο ΟΤΕ, και συγκεκριµένα τα 
µέλη του διοικητικού συµβουλίου, οι διευθύνοντες σύµβουλοι, τα διοικητικά στελέχη και οι 
εργαζόµενοι, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Όµιλο ΟΤΕ µε οποιαδήποτε µορφή σχέσης 
(λ.χ. εξαρτηµένης εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, έµµισθης εντολής).

Ως «Όµιλος» νοείται η µητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ (εφεξής ΟΤΕ ή Εταιρεία) και κάθε συνδεδεµένη µε 
αυτήν εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.
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2. AREA OF APPLICATION

This Policy is adopted by a decision of the competent corporate bodies, in order to be applied to 
all OTE Group employees. The word "employees", “personnel”, “human resources” refers to all 
people who work at the OTE Group: Board members, managing directors, executives, employees, 
who offer their services at the OTE Group under any form of contract (e.g. full time agreement, 
independent services agreement, project agreement, retainer fee-mandate).

Moreover, wherever the word "Group" is mentioned it refers to OTE S.A., every affiliated to OTE 
S.A. company, within the meaning of article 32 of Law 4308/2014, as well as to the above 
mentioned companies as a whole.
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∆ιαφορετικότητα είναι ένας όρος που περιγράφει 
τις διαφορές στο εργατικό µας δυναµικό βάσει 
δηµογραφικών, προσωπικών ή κοινωνικών 
παραγόντων. Αυτό περιλαµβάνει τις εξής 
διαστάσεις διαφορετικότητας: Ηλικία, ταυτότητα 
φύλου και έκφραση φύλου, άτοµα µε 
διαφορετικές σωµατικές και πνευµατικές 
ικανότητες, εθνικότητα, κοινωνική και εθνοτική 
καταγωγή, κοινωνική κατάσταση, θρησκεία και 
πεποιθήσεις, πολιτικές απόψεις, σεξουαλική 
ταυτότητα και σεξουαλικός προσανατολισµός.
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3. ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΟΤΕ

∆ιαφορετικότητα είναι ένας όρος που 
περιγράφει τις διαφορές στο εργατικό µας 
δυναµικό βάσει δηµογραφικών, προσωπικών ή 
κοινωνικών παραγόντων. Αυτό περιλαµβάνει 
τις εξής διαστάσεις διαφορετικότητας: Ηλικία, 
ταυτότητα φύλου και έκφραση φύλου, άτοµα 
µε διαφορετικές σωµατικές και πνευµατικές 
ικανότητες, εθνικότητα, κοινωνική και εθνοτική 
καταγωγή, κοινωνική κατάσταση, θρησκεία και 
πεποιθήσεις, πολιτικές απόψεις, σεξουαλική 
ταυτότητα και σεξουαλικός προσανατολισµός.

Η Ισότητα περιγράφει τη βασική στάση που 
δηλώνει ότι κάθε άτοµο θα πρέπει να έχει ίσες 
ευκαιρίες και τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης 
και ανάπτυξης, ανεξάρτητα από τις ατοµικές 
του συνθήκες.

Η Ένταξη περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίον 
εξασφαλίζουµε, µε συνειδητό τρόπο, τη 
συµµετοχή διαφορετικών ατόµων 
(εργαζοµένων και άλλων, π.χ. πελάτες, 

προµηθευτές, συνεργάτες) στην εργασία και 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και τους 
προσδίδουµε µια αίσθηση ότι ανήκουν στην 
Εταιρεία, και προσθέτουν αξία σε αυτή.

Για τον Όµιλο ΟΤΕ, η πολυµορφία / 
διαφορετικότητα, η ισότητα και η συµπερίληψη 
αποτελούν µια αντίληψη διοίκησης και µέρος 
της εταιρικής µας κουλτούρας, που στοχεύει να 
συµβάλει σηµαντικά στην επιχειρηµατική 
επιτυχία του Οµίλου µέσω της αναγνώρισης, 
της εκτίµησης, της συµπερίληψης στο 
εργασιακό περιβάλλον και της αξιοποίησης της 
ατοµικής πολυµορφίας των ενδιαφερόµενων 
µερών µας (εργαζόµενοι, µέτοχοι, πελάτες, 
προµηθευτές). Γνωρίζουµε ότι το σωστό 
µείγµα οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσµατα, γι' 
αυτό η συµπερίληψη, η διαφορετικότητα και η 
ισότητα είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της 
µακροπρόθεσµης επιτυχίας του Οµίλου.  

Ο Όµιλος ΟΤΕ βλέπει τον εαυτό του ως ενεργό 
µέλος της κοινωνίας. Γι’ αυτό και θα 
χρησιµοποιήσουµε τη   µετασχηµατιστική µας 
δύναµη για αλλαγή και θα εργαστούµε προς 
µια πιο ανοιχτή ποικιλόµορφη και δίκαιη 
κοινωνία, που δεν θα αποκλείει κανέναν, ούτε 
στον ψηφιακό ούτε στον φυσικό κόσµο.

Ορισµός, στρατηγικές, στόχοι και οφέλη της ∆Ι&Σ
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3.1 Αναγνώριση της διαφορετικότητας

Ο Όµιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει τις 
προαναφερόµενες διαστάσεις της 
διαφορετικότητας, τις συνυπολογίζει πλήρως 
κατά την υλοποίηση της έννοιας ∆Ι&Σ και τις 
λαµβάνει πλήρως υπόψη κατά την εφαρµογή 
της διαφορετικότητας στο εργασιακό 
περιβάλλον. Ανάλογα µε τις συνθήκες, όταν 
ενδείκνυται µπορούν να εξεταστούν και 
περαιτέρω διαστάσεις. Αυτές περιλαµβάνουν 
την εκπαίδευση, τη γονική ιδιότητα, την 
οικογενειακή κατάσταση, την κουλτούρα, τη 
γλώσσα, τον τρόπο σκέψης και εργασίας, τις 
δεξιότητες, τα ταλέντα και την εµπειρία. 
Συνειδητά και µε ανοιχτό µυαλό, 
αναγνωρίζουµε τη διαφορετικότητα των 
ενδιαφεροµένων µερών και του κοινωνικού 
µας περιβάλλοντος. Προωθούµε αυτή την 
πολυµορφία δρώντας προληπτικά στους 
κοινωνικούς και επιχειρηµατικούς τοµείς µας. 
Με τον τρόπο αυτό, δηµιουργούµε και 
εδραιώνουµε ενέργειες και δράσεις, που µας 
επιτρέπουν να κατανοούµε και να αξιοποιούµε 
όλες τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες.

3.2 Ισότητα και ίσες ευκαιρίες

Αναγνωρίζουµε ότι θα πρέπει να 
καταβάλλουµε περισσότερη προσπάθεια ώστε 
να ενισχύσουµε τις υποεκπροσωπούµενες 
οµάδες µέσω ειδικών µέτρων, προκειµένου να 
τους προσφέρουµε µια δίκαιη ευκαιρία και να 
καταργήσουµε τους φραγµούς.
Λαµβάνουµε µέτρα για την ελαχιστοποίηση 
των φυσικών ή ψηφιακών φραγµών εντός του 
επιχειρηµατικού µας µοντέλου, δίνοντας ύψιστη 
προτεραιότητα στα κριτήρια ισότητας, πλέον 

των οικονοµικών πτυχών. Συνεχίζουµε την 
ενσωµάτωση ατόµων µε αναπηρίες στον χώρο 
εργασίας χρησιµοποιώντας ειδικά µέσα (π.χ. 
τεχνικά βοηθήµατα) ώστε να µπορούν να 
συµµετέχουν σε ένα περιβάλλον µε ίσες 
συνθήκες εργασίας.

Προκειµένου να επιτύχουµε µια καλύτερη 
ισορροπία µεταξύ εργασίας και προσωπικής 
ζωής, προσφέρουµε ένα ευρύ πλαίσιο 
επιλογών εξισορρόπησης εργασίας- 
προσωπικής ζωής και το προσαρµόζουµε στο 
διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον µας. Οι 
ολοένα και ταχύτερες αλλαγές απαιτούν 
αυξανόµενη ευελιξία από τους εργαζοµένους 
και σε αυτό το πλαίσιο σεβόµαστε τον 
προσωπικό προγραµµατισµό της ζωής τους.

3.3 Η συµπερίληψη στο εργασιακό 
περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο 
κοµµάτι του εταιρικού µας σκοπού

Η συµπερίληψη περιγράφει το συµπεριφορικό 
µοτίβο µέσω του οποίου εξασφαλίζουµε 
διαρκώς τη συµµετοχή διαφορετικών 
ανθρώπων στην εργασία και στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων. Η ανεπιφύλακτη, ανοιχτή 
αλληλεπίδραση µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη 
αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη 
βέλτιστη χρήση όλων των λειτουργικών 
δυνατοτήτων. Κατά συνέπεια, επιδιώκουµε την 
ευηµερία των εργαζοµένων και 
διασφαλίζουµε ότι ακούγονται όλες οι απόψεις. 
Μέσω της δέσµευσης για τη σύνδεση όλων, 
δηµιουργούµε επίσης µια κουλτούρα και ένα 
περιβάλλον εργασίας στην εταιρεία µας όπου ο 
καθένας αισθάνεται ότι ανήκει και ότι είναι 
αποδεκτός για αυτό που είναι.

Ο σεβασµός και η ακεραιότητα αποτελούν 
βασικά στοιχεία της µακροπρόθεσµης 
επιχειρηµατικής µας επιτυχίας. Επιδιώκουµε 
την πολυµορφία την ισότητα και τη 
συµπερίληψη και δρούµε υπεύθυνα. 



3.4 Συµπεριφέροµαι µε σεβασµό 
και ακεραιότητα

Ο Όµιλος ΟΤΕ αναλαµβάνει την ευθύνη της 
διατήρησης των αξιών ∆Ι&Σ. Αναµένουµε από 
τους εργαζοµένους µας να συµπεριφέρονται 
σύµφωνα µε την παρούσα Πολιτική του 
Οµίλου.

Ο σεβασµός και η ακεραιότητα αποτελούν 
βασικά στοιχεία της µακροπρόθεσµης 
επιχειρηµατικής µας επιτυχίας. Επιδιώκουµε 
την πολυµορφία την ισότητα και τη 
συµπερίληψη και δρούµε υπεύθυνα. 
Φερόµαστε στους ανθρώπους όπως θέλουµε 
να µας φέρονται.

Για εµάς, ακεραιότητα σηµαίνει να κάνουµε το 
σωστό. ∆εν συµµορφωνόµαστε απλώς µε τις 
εσωτερικές πολιτικές, τους κανονισµούς και τη 

νοµοθεσία, αλλά δρούµε πάντα σε συµφωνία 
µε την Αρχή Εταιρικής Συµπεριφοράς που έχει 
υιοθετήσει ο Όµιλος, δηλαδή «Συµπεριφέροµαι 
µε σεβασµό και ακεραιότητα». Είναι σηµαντικό 
για εµάς οι άνθρωποί µας να αναγνωρίζουν 
την ηθική διάσταση των πράξεών τους και να 
συµπεριφέρονται  βάσει των αξιών που 
αρµόζουν σε κάθε περίσταση. Ο Όµιλος ΟΤΕ 
αντιτίθεται στην ανάρµοστη και ανήθικη 
συµπεριφορά. Το να έχεις θάρρος στις 
καθηµερινές επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
απαιτεί ένα φάσµα αξιών που απαρτίζεται από 
την ειλικρίνεια, την αξιοπιστία, την αίσθηση της 
κοινότητας και την αλληλεγγύη. 
Κατονοµάζουµε ξεκάθαρα τα κρίσιµα 
ζητήµατα, την ανήθικη  ή δυνητικά ανάρµοστη 
συµπεριφορά. Όλοι οι εργαζόµενοί µας 
οφείλουν να δρουν µε ακεραιότητα και 
αποφασιστικότητα.
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Οι εργαζόµενοι του Οµίλου ΟΤΕ οφείλουν να µην ανέχονται καµία µορφή άµεσης ή έµµεσης βίας, 
διάκρισης ή παρενόχλησης στην εργασία –ούτε σε ηλεκτρονικό ούτε σε φυσικό περιβάλλον.

Επιπλέον, δεν ανεχόµαστε κανένα είδος ρατσισµού ή αντισηµιτισµού.

Κατά συνέπεια, όταν εκπροσωπούν στις δραστηριότητες τους τον Όµιλο ΟΤΕ, θα πρέπει όλοι να 
απέχουν από συµπεριφορές που θα µπορούσαν να εκληφθούν ως διάκριση ή παρενόχληση άλλων, 
τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας. Αυτό περιλαµβάνει και τη δηµόσια εικόνα του Οµίλου ΟΤΕ 
(π.χ. δράσεις µάρκετινγκ).

∆εσµευόµαστε για µηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε µορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας («Πολιτικής για την Αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλησης εντός του Οµίλου ΟΤΕ»). Σε 
όλον τον Όµιλο, αντιµετωπίζουµε όλα τα περιστατικά µε σοβαρότητα και διερευνούµε κάθε 
καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση. Σε συνέχεια επιβεβαιωµένης καταγγελίας για ανάρµοστη 
συµπεριφορά, ο εργαζόµενος θα τιµωρείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις και το 
ισχύον εργατικό δίκαιο, ανεξάρτητα από τη βαθµίδα και τη θέση του συγκεκριµένου ατόµου εντός 
του Οµίλου.

Για ερωτήµατα σχετικά µε τη συµµόρφωση µε την παρούσα Πολιτική ή σε περίπτωση αµφιβολίας, 
παραπόνου, παραβίασης ή ισχυρισµού παραβίασης της παρούσας Πολιτικής του Οµίλου, οι 
εργαζόµενοι θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσουν µε τον άµεσο προϊστάµενό τους. Εάν αυτό δεν 
είναι εφικτό, οι εργαζόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στην Κανονιστική Συµµόρφωση Οµίλου ΟΤΕ 
µέσω των παρακάτω καναλιών επικοινωνίας:

• Email: askmecompliance@ote.gr
• Email: tellmecompliance@ote.gr
• Email: humanrights@ote.gr

3.5 Κριτήρια Πολυµορφίας στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα 
ανώτατα ή και ανώτερα 
διευθυντικά στελέχη

Με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου 
επιπέδου διαφοροποίησης στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιό της και τη δηµιουργία µιας 
πολυσυλλεκτικής οµάδας µελών, η Εταιρεία 
επιδιώκει, µέσω της συγκέντρωσης ευρέος 
φάσµατος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την 
επιλογή των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη πολυφωνία και ποικιλία απόψεων 
και εµπειριών, µε σκοπό την λήψη ορθών 
αποφάσεων. 

Ειδικά σε ότι αφορά στην ΟΤΕ Α.Ε., ως εταιρεία 
µε αξίες εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά, 
σύµφωνα µε την Πολιτική Καταλληλόλητας 
Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε., 
οφείλει να έχει επαρκή εκπροσώπηση ανά 
φύλο σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε 
τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των µελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση 
κλάσµατος το ποσοστό εκπροσώπησης 
στρογγυλοποιείται στον προηγούµενο ακέραιο 
αριθµό. Το κριτήριο της επαρκούς 
εκπροσώπησης ανά φύλο το λαµβάνει υπόψη 
η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την υποβολή 
των προτάσεων της στο  ∆.Σ.

Εκτός της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, 
κατά την επιλογή µελών στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας, απαγορεύεται να 
γίνεται αποκλεισµός λόγω φύλου, φυλής, 
χρώµατος, εθνοτικής ή κοινωνικής 
προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισµού.

Επιπρόσθετα, στην Εταιρεία τα κριτήρια 
πολυµορφίας αφορούν πέρα από τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ανώτατα ή και 
ανώτερα διευθυντικά στελέχη, δηλαδή στελέχη 

µε θέσεις ευθύνης από Chief Officers έως και 
∆ιευθυντές (Directors). Στο πλαίσιο αυτό, 
ορίζεται πως θα πρέπει να υπάρχει επαρκής 
εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό 
τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) επί του 
συνόλου των ανωτέρων και ανωτάτων 
διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, µε 
εφαρµογή µέσα στα επόµενα τρία (3) έτη. 

3.6 Ευθυγράµµιση µε Εταιρικές 
Πολιτικές, Κώδικες, Αρχές και µε 
∆ιεθνώς Αναγνωρισµένους 
Κανονισµούς, Οδηγίες, Πρότυπα

Με την παρούσα Πολιτική ∆Ι&Σ του Οµίλου, 
πρόθεσή µας είναι η προαγωγή των αξιών ∆Ι&
Σ, οι οποίες θα συµπληρώσουν τις εταιρικές 
Αρχές, Πολιτικές  και Κώδικες  όπως ο 
Κώδικας ∆εοντολογίας, οι Βασικές Αρχές 
Εταιρικής Συµπεριφοράς, ο Κώδικας 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Κοινωνικών 
Αρχών, η Πολιτική Περί Εργασιακών Σχέσεων.

Επιπλέον, εργαζόµαστε για την επέκταση των 
αρχών ∆Ι&Σ σε ολόκληρη την εφοδιαστική 
αλυσίδα µας, µέσα από τον Κώδικα 
∆εοντολογίας Προµηθευτών, ο οποίος 
προορίζεται να αποτελεί τη βάση για κάθε 
συνεργασία µας µε προµηθευτές, συνεργάτες 
και συµβούλους στον Όµιλο ΟΤΕ.

∆εσµευόµαστε στο θεµελιώδες πλαίσιο που 
απαρτίζει τα ζητήµατα ∆Ι&Σ. Αυτό 
περιλαµβάνει την Οικουµενική ∆ιακήρυξη για 
τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, τις Κατευθυντήριες 
Αρχές της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τη 
∆ήλωση Αρχών σχετικά µε τις  Πολυεθνικές 
Επιχειρήσεις και την Κοινωνική Πολιτική και τις 
∆έκα Αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου του 
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Επιπλέον, 
τηρούµε τις κατευθύνσεις των οδηγιών της ΕΕ 
για την καταπολέµηση των διακρίσεων και της 
τοπικής νοµοθεσίας στις αντίστοιχες χώρες 
στις οποίες δραστηριοποιούµαστε.
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3.4 Συµπεριφέροµαι µε σεβασµό 
και ακεραιότητα

Ο Όµιλος ΟΤΕ αναλαµβάνει την ευθύνη της 
διατήρησης των αξιών ∆Ι&Σ. Αναµένουµε από 
τους εργαζοµένους µας να συµπεριφέρονται 
σύµφωνα µε την παρούσα Πολιτική του 
Οµίλου.

Ο σεβασµός και η ακεραιότητα αποτελούν 
βασικά στοιχεία της µακροπρόθεσµης 
επιχειρηµατικής µας επιτυχίας. Επιδιώκουµε 
την πολυµορφία την ισότητα και τη 
συµπερίληψη και δρούµε υπεύθυνα. 
Φερόµαστε στους ανθρώπους όπως θέλουµε 
να µας φέρονται.

Για εµάς, ακεραιότητα σηµαίνει να κάνουµε το 
σωστό. ∆εν συµµορφωνόµαστε απλώς µε τις 
εσωτερικές πολιτικές, τους κανονισµούς και τη 

νοµοθεσία, αλλά δρούµε πάντα σε συµφωνία 
µε την Αρχή Εταιρικής Συµπεριφοράς που έχει 
υιοθετήσει ο Όµιλος, δηλαδή «Συµπεριφέροµαι 
µε σεβασµό και ακεραιότητα». Είναι σηµαντικό 
για εµάς οι άνθρωποί µας να αναγνωρίζουν 
την ηθική διάσταση των πράξεών τους και να 
συµπεριφέρονται  βάσει των αξιών που 
αρµόζουν σε κάθε περίσταση. Ο Όµιλος ΟΤΕ 
αντιτίθεται στην ανάρµοστη και ανήθικη 
συµπεριφορά. Το να έχεις θάρρος στις 
καθηµερινές επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
απαιτεί ένα φάσµα αξιών που απαρτίζεται από 
την ειλικρίνεια, την αξιοπιστία, την αίσθηση της 
κοινότητας και την αλληλεγγύη. 
Κατονοµάζουµε ξεκάθαρα τα κρίσιµα 
ζητήµατα, την ανήθικη  ή δυνητικά ανάρµοστη 
συµπεριφορά. Όλοι οι εργαζόµενοί µας 
οφείλουν να δρουν µε ακεραιότητα και 
αποφασιστικότητα.

Οι εργαζόµενοι του Οµίλου ΟΤΕ οφείλουν να µην ανέχονται καµία µορφή άµεσης ή έµµεσης βίας, 
διάκρισης ή παρενόχλησης στην εργασία –ούτε σε ηλεκτρονικό ούτε σε φυσικό περιβάλλον.

Επιπλέον, δεν ανεχόµαστε κανένα είδος ρατσισµού ή αντισηµιτισµού.

Κατά συνέπεια, όταν εκπροσωπούν στις δραστηριότητες τους τον Όµιλο ΟΤΕ, θα πρέπει όλοι να 
απέχουν από συµπεριφορές που θα µπορούσαν να εκληφθούν ως διάκριση ή παρενόχληση άλλων, 
τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας. Αυτό περιλαµβάνει και τη δηµόσια εικόνα του Οµίλου ΟΤΕ 
(π.χ. δράσεις µάρκετινγκ).

∆εσµευόµαστε για µηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε µορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας («Πολιτικής για την Αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλησης εντός του Οµίλου ΟΤΕ»). Σε 
όλον τον Όµιλο, αντιµετωπίζουµε όλα τα περιστατικά µε σοβαρότητα και διερευνούµε κάθε 
καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση. Σε συνέχεια επιβεβαιωµένης καταγγελίας για ανάρµοστη 
συµπεριφορά, ο εργαζόµενος θα τιµωρείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις και το 
ισχύον εργατικό δίκαιο, ανεξάρτητα από τη βαθµίδα και τη θέση του συγκεκριµένου ατόµου εντός 
του Οµίλου.

Για ερωτήµατα σχετικά µε τη συµµόρφωση µε την παρούσα Πολιτική ή σε περίπτωση αµφιβολίας, 
παραπόνου, παραβίασης ή ισχυρισµού παραβίασης της παρούσας Πολιτικής του Οµίλου, οι 
εργαζόµενοι θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσουν µε τον άµεσο προϊστάµενό τους. Εάν αυτό δεν 
είναι εφικτό, οι εργαζόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στην Κανονιστική Συµµόρφωση Οµίλου ΟΤΕ 
µέσω των παρακάτω καναλιών επικοινωνίας:

• Email: askmecompliance@ote.gr
• Email: tellmecompliance@ote.gr
• Email: humanrights@ote.gr

3.5 Κριτήρια Πολυµορφίας στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα 
ανώτατα ή και ανώτερα 
διευθυντικά στελέχη

Με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου 
επιπέδου διαφοροποίησης στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιό της και τη δηµιουργία µιας 
πολυσυλλεκτικής οµάδας µελών, η Εταιρεία 
επιδιώκει, µέσω της συγκέντρωσης ευρέος 
φάσµατος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την 
επιλογή των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη πολυφωνία και ποικιλία απόψεων 
και εµπειριών, µε σκοπό την λήψη ορθών 
αποφάσεων. 

Ειδικά σε ότι αφορά στην ΟΤΕ Α.Ε., ως εταιρεία 
µε αξίες εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά, 
σύµφωνα µε την Πολιτική Καταλληλόλητας 
Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε., 
οφείλει να έχει επαρκή εκπροσώπηση ανά 
φύλο σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε 
τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των µελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση 
κλάσµατος το ποσοστό εκπροσώπησης 
στρογγυλοποιείται στον προηγούµενο ακέραιο 
αριθµό. Το κριτήριο της επαρκούς 
εκπροσώπησης ανά φύλο το λαµβάνει υπόψη 
η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την υποβολή 
των προτάσεων της στο  ∆.Σ.

Εκτός της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, 
κατά την επιλογή µελών στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας, απαγορεύεται να 
γίνεται αποκλεισµός λόγω φύλου, φυλής, 
χρώµατος, εθνοτικής ή κοινωνικής 
προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισµού.

Επιπρόσθετα, στην Εταιρεία τα κριτήρια 
πολυµορφίας αφορούν πέρα από τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ανώτατα ή και 
ανώτερα διευθυντικά στελέχη, δηλαδή στελέχη 

µε θέσεις ευθύνης από Chief Officers έως και 
∆ιευθυντές (Directors). Στο πλαίσιο αυτό, 
ορίζεται πως θα πρέπει να υπάρχει επαρκής 
εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό 
τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) επί του 
συνόλου των ανωτέρων και ανωτάτων 
διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, µε 
εφαρµογή µέσα στα επόµενα τρία (3) έτη. 

3.6 Ευθυγράµµιση µε Εταιρικές 
Πολιτικές, Κώδικες, Αρχές και µε 
∆ιεθνώς Αναγνωρισµένους 
Κανονισµούς, Οδηγίες, Πρότυπα

Με την παρούσα Πολιτική ∆Ι&Σ του Οµίλου, 
πρόθεσή µας είναι η προαγωγή των αξιών ∆Ι&
Σ, οι οποίες θα συµπληρώσουν τις εταιρικές 
Αρχές, Πολιτικές  και Κώδικες  όπως ο 
Κώδικας ∆εοντολογίας, οι Βασικές Αρχές 
Εταιρικής Συµπεριφοράς, ο Κώδικας 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Κοινωνικών 
Αρχών, η Πολιτική Περί Εργασιακών Σχέσεων.

Επιπλέον, εργαζόµαστε για την επέκταση των 
αρχών ∆Ι&Σ σε ολόκληρη την εφοδιαστική 
αλυσίδα µας, µέσα από τον Κώδικα 
∆εοντολογίας Προµηθευτών, ο οποίος 
προορίζεται να αποτελεί τη βάση για κάθε 
συνεργασία µας µε προµηθευτές, συνεργάτες 
και συµβούλους στον Όµιλο ΟΤΕ.

∆εσµευόµαστε στο θεµελιώδες πλαίσιο που 
απαρτίζει τα ζητήµατα ∆Ι&Σ. Αυτό 
περιλαµβάνει την Οικουµενική ∆ιακήρυξη για 
τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, τις Κατευθυντήριες 
Αρχές της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τη 
∆ήλωση Αρχών σχετικά µε τις  Πολυεθνικές 
Επιχειρήσεις και την Κοινωνική Πολιτική και τις 
∆έκα Αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου του 
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Επιπλέον, 
τηρούµε τις κατευθύνσεις των οδηγιών της ΕΕ 
για την καταπολέµηση των διακρίσεων και της 
τοπικής νοµοθεσίας στις αντίστοιχες χώρες 
στις οποίες δραστηριοποιούµαστε.



3.4 Συµπεριφέροµαι µε σεβασµό 
και ακεραιότητα

Ο Όµιλος ΟΤΕ αναλαµβάνει την ευθύνη της 
διατήρησης των αξιών ∆Ι&Σ. Αναµένουµε από 
τους εργαζοµένους µας να συµπεριφέρονται 
σύµφωνα µε την παρούσα Πολιτική του 
Οµίλου.

Ο σεβασµός και η ακεραιότητα αποτελούν 
βασικά στοιχεία της µακροπρόθεσµης 
επιχειρηµατικής µας επιτυχίας. Επιδιώκουµε 
την πολυµορφία την ισότητα και τη 
συµπερίληψη και δρούµε υπεύθυνα. 
Φερόµαστε στους ανθρώπους όπως θέλουµε 
να µας φέρονται.

Για εµάς, ακεραιότητα σηµαίνει να κάνουµε το 
σωστό. ∆εν συµµορφωνόµαστε απλώς µε τις 
εσωτερικές πολιτικές, τους κανονισµούς και τη 

νοµοθεσία, αλλά δρούµε πάντα σε συµφωνία 
µε την Αρχή Εταιρικής Συµπεριφοράς που έχει 
υιοθετήσει ο Όµιλος, δηλαδή «Συµπεριφέροµαι 
µε σεβασµό και ακεραιότητα». Είναι σηµαντικό 
για εµάς οι άνθρωποί µας να αναγνωρίζουν 
την ηθική διάσταση των πράξεών τους και να 
συµπεριφέρονται  βάσει των αξιών που 
αρµόζουν σε κάθε περίσταση. Ο Όµιλος ΟΤΕ 
αντιτίθεται στην ανάρµοστη και ανήθικη 
συµπεριφορά. Το να έχεις θάρρος στις 
καθηµερινές επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
απαιτεί ένα φάσµα αξιών που απαρτίζεται από 
την ειλικρίνεια, την αξιοπιστία, την αίσθηση της 
κοινότητας και την αλληλεγγύη. 
Κατονοµάζουµε ξεκάθαρα τα κρίσιµα 
ζητήµατα, την ανήθικη  ή δυνητικά ανάρµοστη 
συµπεριφορά. Όλοι οι εργαζόµενοί µας 
οφείλουν να δρουν µε ακεραιότητα και 
αποφασιστικότητα.

Οι εργαζόµενοι του Οµίλου ΟΤΕ οφείλουν να µην ανέχονται καµία µορφή άµεσης ή έµµεσης βίας, 
διάκρισης ή παρενόχλησης στην εργασία –ούτε σε ηλεκτρονικό ούτε σε φυσικό περιβάλλον.

Επιπλέον, δεν ανεχόµαστε κανένα είδος ρατσισµού ή αντισηµιτισµού.

Κατά συνέπεια, όταν εκπροσωπούν στις δραστηριότητες τους τον Όµιλο ΟΤΕ, θα πρέπει όλοι να 
απέχουν από συµπεριφορές που θα µπορούσαν να εκληφθούν ως διάκριση ή παρενόχληση άλλων, 
τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας. Αυτό περιλαµβάνει και τη δηµόσια εικόνα του Οµίλου ΟΤΕ 
(π.χ. δράσεις µάρκετινγκ).

∆εσµευόµαστε για µηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε µορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας («Πολιτικής για την Αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλησης εντός του Οµίλου ΟΤΕ»). Σε 
όλον τον Όµιλο, αντιµετωπίζουµε όλα τα περιστατικά µε σοβαρότητα και διερευνούµε κάθε 
καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση. Σε συνέχεια επιβεβαιωµένης καταγγελίας για ανάρµοστη 
συµπεριφορά, ο εργαζόµενος θα τιµωρείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις και το 
ισχύον εργατικό δίκαιο, ανεξάρτητα από τη βαθµίδα και τη θέση του συγκεκριµένου ατόµου εντός 
του Οµίλου.

Για ερωτήµατα σχετικά µε τη συµµόρφωση µε την παρούσα Πολιτική ή σε περίπτωση αµφιβολίας, 
παραπόνου, παραβίασης ή ισχυρισµού παραβίασης της παρούσας Πολιτικής του Οµίλου, οι 
εργαζόµενοι θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσουν µε τον άµεσο προϊστάµενό τους. Εάν αυτό δεν 
είναι εφικτό, οι εργαζόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στην Κανονιστική Συµµόρφωση Οµίλου ΟΤΕ 
µέσω των παρακάτω καναλιών επικοινωνίας:

• Email: askmecompliance@ote.gr
• Email: tellmecompliance@ote.gr
• Email: humanrights@ote.gr

3.5 Κριτήρια Πολυµορφίας στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα 
ανώτατα ή και ανώτερα 
διευθυντικά στελέχη

Με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου 
επιπέδου διαφοροποίησης στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιό της και τη δηµιουργία µιας 
πολυσυλλεκτικής οµάδας µελών, η Εταιρεία 
επιδιώκει, µέσω της συγκέντρωσης ευρέος 
φάσµατος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την 
επιλογή των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη πολυφωνία και ποικιλία απόψεων 
και εµπειριών, µε σκοπό την λήψη ορθών 
αποφάσεων. 

Ειδικά σε ότι αφορά στην ΟΤΕ Α.Ε., ως εταιρεία 
µε αξίες εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά, 
σύµφωνα µε την Πολιτική Καταλληλόλητας 
Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε., 
οφείλει να έχει επαρκή εκπροσώπηση ανά 
φύλο σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε 
τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των µελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση 
κλάσµατος το ποσοστό εκπροσώπησης 
στρογγυλοποιείται στον προηγούµενο ακέραιο 
αριθµό. Το κριτήριο της επαρκούς 
εκπροσώπησης ανά φύλο το λαµβάνει υπόψη 
η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την υποβολή 
των προτάσεων της στο  ∆.Σ.

Εκτός της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, 
κατά την επιλογή µελών στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας, απαγορεύεται να 
γίνεται αποκλεισµός λόγω φύλου, φυλής, 
χρώµατος, εθνοτικής ή κοινωνικής 
προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισµού.

Επιπρόσθετα, στην Εταιρεία τα κριτήρια 
πολυµορφίας αφορούν πέρα από τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ανώτατα ή και 
ανώτερα διευθυντικά στελέχη, δηλαδή στελέχη 

µε θέσεις ευθύνης από Chief Officers έως και 
∆ιευθυντές (Directors). Στο πλαίσιο αυτό, 
ορίζεται πως θα πρέπει να υπάρχει επαρκής 
εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό 
τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) επί του 
συνόλου των ανωτέρων και ανωτάτων 
διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, µε 
εφαρµογή µέσα στα επόµενα τρία (3) έτη. 

3.6 Ευθυγράµµιση µε Εταιρικές 
Πολιτικές, Κώδικες, Αρχές και µε 
∆ιεθνώς Αναγνωρισµένους 
Κανονισµούς, Οδηγίες, Πρότυπα

Με την παρούσα Πολιτική ∆Ι&Σ του Οµίλου, 
πρόθεσή µας είναι η προαγωγή των αξιών ∆Ι&
Σ, οι οποίες θα συµπληρώσουν τις εταιρικές 
Αρχές, Πολιτικές  και Κώδικες  όπως ο 
Κώδικας ∆εοντολογίας, οι Βασικές Αρχές 
Εταιρικής Συµπεριφοράς, ο Κώδικας 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Κοινωνικών 
Αρχών, η Πολιτική Περί Εργασιακών Σχέσεων.

Επιπλέον, εργαζόµαστε για την επέκταση των 
αρχών ∆Ι&Σ σε ολόκληρη την εφοδιαστική 
αλυσίδα µας, µέσα από τον Κώδικα 
∆εοντολογίας Προµηθευτών, ο οποίος 
προορίζεται να αποτελεί τη βάση για κάθε 
συνεργασία µας µε προµηθευτές, συνεργάτες 
και συµβούλους στον Όµιλο ΟΤΕ.

∆εσµευόµαστε στο θεµελιώδες πλαίσιο που 
απαρτίζει τα ζητήµατα ∆Ι&Σ. Αυτό 
περιλαµβάνει την Οικουµενική ∆ιακήρυξη για 
τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, τις Κατευθυντήριες 
Αρχές της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τη 
∆ήλωση Αρχών σχετικά µε τις  Πολυεθνικές 
Επιχειρήσεις και την Κοινωνική Πολιτική και τις 
∆έκα Αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου του 
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Επιπλέον, 
τηρούµε τις κατευθύνσεις των οδηγιών της ΕΕ 
για την καταπολέµηση των διακρίσεων και της 
τοπικής νοµοθεσίας στις αντίστοιχες χώρες 
στις οποίες δραστηριοποιούµαστε.
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Ο ΟΤΕ Α.Ε., οφείλει να έχει επαρκή 
εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό 
τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25  %) επί του συνόλου των µελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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3.4 Συµπεριφέροµαι µε σεβασµό 
και ακεραιότητα

Ο Όµιλος ΟΤΕ αναλαµβάνει την ευθύνη της 
διατήρησης των αξιών ∆Ι&Σ. Αναµένουµε από 
τους εργαζοµένους µας να συµπεριφέρονται 
σύµφωνα µε την παρούσα Πολιτική του 
Οµίλου.

Ο σεβασµός και η ακεραιότητα αποτελούν 
βασικά στοιχεία της µακροπρόθεσµης 
επιχειρηµατικής µας επιτυχίας. Επιδιώκουµε 
την πολυµορφία την ισότητα και τη 
συµπερίληψη και δρούµε υπεύθυνα. 
Φερόµαστε στους ανθρώπους όπως θέλουµε 
να µας φέρονται.

Για εµάς, ακεραιότητα σηµαίνει να κάνουµε το 
σωστό. ∆εν συµµορφωνόµαστε απλώς µε τις 
εσωτερικές πολιτικές, τους κανονισµούς και τη 

νοµοθεσία, αλλά δρούµε πάντα σε συµφωνία 
µε την Αρχή Εταιρικής Συµπεριφοράς που έχει 
υιοθετήσει ο Όµιλος, δηλαδή «Συµπεριφέροµαι 
µε σεβασµό και ακεραιότητα». Είναι σηµαντικό 
για εµάς οι άνθρωποί µας να αναγνωρίζουν 
την ηθική διάσταση των πράξεών τους και να 
συµπεριφέρονται  βάσει των αξιών που 
αρµόζουν σε κάθε περίσταση. Ο Όµιλος ΟΤΕ 
αντιτίθεται στην ανάρµοστη και ανήθικη 
συµπεριφορά. Το να έχεις θάρρος στις 
καθηµερινές επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
απαιτεί ένα φάσµα αξιών που απαρτίζεται από 
την ειλικρίνεια, την αξιοπιστία, την αίσθηση της 
κοινότητας και την αλληλεγγύη. 
Κατονοµάζουµε ξεκάθαρα τα κρίσιµα 
ζητήµατα, την ανήθικη  ή δυνητικά ανάρµοστη 
συµπεριφορά. Όλοι οι εργαζόµενοί µας 
οφείλουν να δρουν µε ακεραιότητα και 
αποφασιστικότητα.

Οι εργαζόµενοι του Οµίλου ΟΤΕ οφείλουν να µην ανέχονται καµία µορφή άµεσης ή έµµεσης βίας, 
διάκρισης ή παρενόχλησης στην εργασία –ούτε σε ηλεκτρονικό ούτε σε φυσικό περιβάλλον.

Επιπλέον, δεν ανεχόµαστε κανένα είδος ρατσισµού ή αντισηµιτισµού.

Κατά συνέπεια, όταν εκπροσωπούν στις δραστηριότητες τους τον Όµιλο ΟΤΕ, θα πρέπει όλοι να 
απέχουν από συµπεριφορές που θα µπορούσαν να εκληφθούν ως διάκριση ή παρενόχληση άλλων, 
τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας. Αυτό περιλαµβάνει και τη δηµόσια εικόνα του Οµίλου ΟΤΕ 
(π.χ. δράσεις µάρκετινγκ).

∆εσµευόµαστε για µηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε µορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας («Πολιτικής για την Αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλησης εντός του Οµίλου ΟΤΕ»). Σε 
όλον τον Όµιλο, αντιµετωπίζουµε όλα τα περιστατικά µε σοβαρότητα και διερευνούµε κάθε 
καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση. Σε συνέχεια επιβεβαιωµένης καταγγελίας για ανάρµοστη 
συµπεριφορά, ο εργαζόµενος θα τιµωρείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις και το 
ισχύον εργατικό δίκαιο, ανεξάρτητα από τη βαθµίδα και τη θέση του συγκεκριµένου ατόµου εντός 
του Οµίλου.

Για ερωτήµατα σχετικά µε τη συµµόρφωση µε την παρούσα Πολιτική ή σε περίπτωση αµφιβολίας, 
παραπόνου, παραβίασης ή ισχυρισµού παραβίασης της παρούσας Πολιτικής του Οµίλου, οι 
εργαζόµενοι θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσουν µε τον άµεσο προϊστάµενό τους. Εάν αυτό δεν 
είναι εφικτό, οι εργαζόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στην Κανονιστική Συµµόρφωση Οµίλου ΟΤΕ 
µέσω των παρακάτω καναλιών επικοινωνίας:

• Email: askmecompliance@ote.gr
• Email: tellmecompliance@ote.gr
• Email: humanrights@ote.gr

3.5 Κριτήρια Πολυµορφίας στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα 
ανώτατα ή και ανώτερα 
διευθυντικά στελέχη

Με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου 
επιπέδου διαφοροποίησης στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιό της και τη δηµιουργία µιας 
πολυσυλλεκτικής οµάδας µελών, η Εταιρεία 
επιδιώκει, µέσω της συγκέντρωσης ευρέος 
φάσµατος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την 
επιλογή των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη πολυφωνία και ποικιλία απόψεων 
και εµπειριών, µε σκοπό την λήψη ορθών 
αποφάσεων. 

Ειδικά σε ότι αφορά στην ΟΤΕ Α.Ε., ως εταιρεία 
µε αξίες εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά, 
σύµφωνα µε την Πολιτική Καταλληλόλητας 
Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε., 
οφείλει να έχει επαρκή εκπροσώπηση ανά 
φύλο σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε 
τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των µελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση 
κλάσµατος το ποσοστό εκπροσώπησης 
στρογγυλοποιείται στον προηγούµενο ακέραιο 
αριθµό. Το κριτήριο της επαρκούς 
εκπροσώπησης ανά φύλο το λαµβάνει υπόψη 
η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την υποβολή 
των προτάσεων της στο  ∆.Σ.

Εκτός της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, 
κατά την επιλογή µελών στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας, απαγορεύεται να 
γίνεται αποκλεισµός λόγω φύλου, φυλής, 
χρώµατος, εθνοτικής ή κοινωνικής 
προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισµού.

Επιπρόσθετα, στην Εταιρεία τα κριτήρια 
πολυµορφίας αφορούν πέρα από τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ανώτατα ή και 
ανώτερα διευθυντικά στελέχη, δηλαδή στελέχη 

µε θέσεις ευθύνης από Chief Officers έως και 
∆ιευθυντές (Directors). Στο πλαίσιο αυτό, 
ορίζεται πως θα πρέπει να υπάρχει επαρκής 
εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό 
τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) επί του 
συνόλου των ανωτέρων και ανωτάτων 
διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, µε 
εφαρµογή µέσα στα επόµενα τρία (3) έτη. 

3.6 Ευθυγράµµιση µε Εταιρικές 
Πολιτικές, Κώδικες, Αρχές και µε 
∆ιεθνώς Αναγνωρισµένους 
Κανονισµούς, Οδηγίες, Πρότυπα

Με την παρούσα Πολιτική ∆Ι&Σ του Οµίλου, 
πρόθεσή µας είναι η προαγωγή των αξιών ∆Ι&
Σ, οι οποίες θα συµπληρώσουν τις εταιρικές 
Αρχές, Πολιτικές  και Κώδικες  όπως ο 
Κώδικας ∆εοντολογίας, οι Βασικές Αρχές 
Εταιρικής Συµπεριφοράς, ο Κώδικας 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Κοινωνικών 
Αρχών, η Πολιτική Περί Εργασιακών Σχέσεων.

Επιπλέον, εργαζόµαστε για την επέκταση των 
αρχών ∆Ι&Σ σε ολόκληρη την εφοδιαστική 
αλυσίδα µας, µέσα από τον Κώδικα 
∆εοντολογίας Προµηθευτών, ο οποίος 
προορίζεται να αποτελεί τη βάση για κάθε 
συνεργασία µας µε προµηθευτές, συνεργάτες 
και συµβούλους στον Όµιλο ΟΤΕ.

∆εσµευόµαστε στο θεµελιώδες πλαίσιο που 
απαρτίζει τα ζητήµατα ∆Ι&Σ. Αυτό 
περιλαµβάνει την Οικουµενική ∆ιακήρυξη για 
τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, τις Κατευθυντήριες 
Αρχές της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τη 
∆ήλωση Αρχών σχετικά µε τις  Πολυεθνικές 
Επιχειρήσεις και την Κοινωνική Πολιτική και τις 
∆έκα Αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου του 
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Επιπλέον, 
τηρούµε τις κατευθύνσεις των οδηγιών της ΕΕ 
για την καταπολέµηση των διακρίσεων και της 
τοπικής νοµοθεσίας στις αντίστοιχες χώρες 
στις οποίες δραστηριοποιούµαστε.
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Η επίτευξη αλλαγής και 
βελτίωσης για τον Όµιλο 
και τους εργαζοµένους 
απαιτεί τη δέσµευση και 
συµµετοχή όλων των 
µερών.
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4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ 
ΟΜΙΛΟ ΟΤΕ

12

Η Πολιτική ∆Ι&Σ ευθυγραµµίζεται µε τους επιχειρηµατικούς στόχους και τις 
στρατηγικές µας. Για την επίτευξη της βιώσιµης ενσωµάτωσης της ∆Ι&Σ στο 
επιχειρηµατικό µοντέλο και τις καθηµερινές δραστηριότητες του Οµίλου ΟΤΕ, 
θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συστάσεις και να εκτελούνται οι 
ακόλουθες δράσεις.

Η επίτευξη αλλαγής και βελτίωσης για τον 
Όµιλο και τους εργαζοµένους απαιτεί την 
δέσµευση και συµµετοχή όλων των µερών.

• Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και τα 
διευθυντικά στελέχη του Οµίλου, τα οποία 
πρέπει να ενεργούν ως πρότυπα 
συµπεριφοράς, έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για 
την εφαρµογή των αρχών της 
διαφορετικότητας, ενθαρρύνοντας την 
πολυµορφία, την ανοιχτή σκέψη, την ένταξη 
στο εργασιακό περιβάλλον και τη διαχείριση 
της διαφορετικότητας, καθώς και προάγοντας 
και επιβραβεύοντας τη δέσµευση σε αυτούς 
τους τοµείς.

• Οι εργαζόµενοι, σε όλα τα επίπεδα και τοµείς 
του Οµίλου κάνουν τις αξίες ∆Ι&Σ κοµµάτι της 
επαγγελµατικής τους ζωής.

• Συνεργασία διαφορετικών µονάδων της 
εταιρείας για τη διευκόλυνση της τήρησης 
των αρχών ∆Ι&Σ.

• ∆ιενέργεια εκπαιδεύσεων µε στόχο την 
ενίσχυση των αξιών ∆Ι&Σ

• Ενσωµάτωση των αξιών ∆Ι&Σ στους τοµείς 
ανθρωπίνων πόρων, σχεδιασµού προϊόντων 
και υπηρεσιών.

• Υποστήριξη και διοργάνωση 
δράσεων/εκδηλώσεων µε στόχο την 
προώθηση των αξιών ∆Ι&Σ.

• ∆ιενέργεια αξιολόγησης κινδύνων θεµάτων 
∆Ι&Σ, τα αποτελέσµατα της οποίας θα 
ενσωµατώνονται στους επιχειρηµατικούς 
στόχους της εταιρείας.

Με αυτήν την Πολιτική, ο Όµιλος ΟΤΕ 
εφαρµόζει µια ολιστική και ολοκληρωµένη 
διαχείριση της διαφορετικότητας, της ισότητας 
και της συµπερίληψης. Η παρούσα Πολιτική δεν 
αποτελεί βάση για νοµικές αξιώσεις ή 
υποχρεώσεις.

Η παρούσα Πολιτική τίθεται σε ισχύ για την ΟΤΕ Α.Ε. και στη συνέχεια 
τροποποιείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της. Στις εταιρίες του 
Οµίλου ΟΤΕ η Πολιτική τίθεται σε ισχύ µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου τους. 




