
 
 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
 

Ο μετασχηματισμός μας σε μία σύγχρονη και ανταγωνιστική εταιρεία τεχνολογίας, μια 

εταιρεία που έχει ως αποστολή να δημιουργήσει ένα κόσμο καλύτερο για όλους, 

επιβάλλει και τη μετεξέλιξη της εταιρικής μας κουλτούρας. Έτσι λοιπόν, και οι «Αρχές 

Εταιρικής Συμπεριφοράς Ομίλου ΟΤΕ» (Guiding Principles), εξελίσσονται και 

εναρμονίζονται με τις σύγχρονες ανάγκες μας: 

 

Διατηρούμε και διευρύνουμε τις Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς που ενισχύουν:  

 την προτεραιότητά μας για τον ενθουσιασμό του πελάτη 

 το επιχειρηματικό πνεύμα και το σχεδιασμό λύσεων και υπηρεσιών 

 το σεβασμό και την ακεραιότητα στη συμπεριφορά μας 

 το ομαδικό πνεύμα και τη στήριξη των αποφάσεων της ομάδας 

 τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους συνεργάτες  

 τη διάθεση για γνώση και τη συνεχή ανάπτυξη 

Ενώ, παράλληλα, εμπλουτίζουμε την εταιρική μας κουλτούρα με την προσθήκη, ανά 

Βασική Αρχή Εταιρικής Συμπεριφοράς, αξόνων δράσης που αφορούν σε εργαζόμενους 

που κατέχουν θέσεις ευθύνης και διοικούν ομάδα στις Εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ.  

Δες παρακάτω τις Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς Ομίλου ΟΤΕ 

 

Ενθουσιάζω τον πελάτη 

 

 Οι ανάγκες των πελατών μας, κατευθύνουν κάθε ενέργειά μου. Παθιάζομαι να 

κατανοήσω τις διαφορετικές οπτικές των πελατών και να τους εξυπηρετώ δίκαια 

και ισότιμα. 
 Επανεξετάζω τις εσωτερικές διαδικασίες, τους στόχους και το status quo, ώστε 

να μην αποτελούν τροχοπέδη στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη μας. 

 Λαμβάνω υπόψη την οπτική των πελατών, όταν σχεδιάζω λύσεις και υπηρεσίες, 

και συνεργάζομαι μαζί τους κάνοντας διορθωτικές κινήσεις που αφορούν σε 

βελτιώσεις.  



 

Επιπλέον, για εργαζομένους με ευθύνη διοίκησης ομάδας:  

 

 Λειτουργώ ως ένας σκεπτόμενος ηγέτης (thought leadership) δημιουργώντας 

ένα συναρπαστικό όραμα, με τον πελάτη στο επίκεντρο. 

Η ικανοποίηση του πελάτη συνδέεται με την κατανόηση των αναγκών του 

πελάτη. Ο τρόπος με τον οποίο ο ηγέτης βιώνει την αρχή συμπεριφοράς 

«Ενθουσιάζω τον Πελάτη» και συμπεριφέρεται στην ομάδα του, αποτελώντας 

πρότυπο, επιδρά καθοριστικά στον τρόπο με τον οποίο και η ίδια η ομάδα 

συμπεριφέρεται στους πελάτες.  

Χρειαζόμαστε ηγέτες με προοδευτική σκέψη, οι οποίοι κινητοποιούν και εμπνέουν 

την ομάδα τους με ένα ελκυστικό όραμα και καινοτόμες ιδέες.  

 

Δρω και φέρνω αποτέλεσμα 

 Σκέφτομαι πάντα σφαιρικά (end-to-end), ώστε να προσφέρω γρήγορες και υψηλής 

ποιότητας λύσεις. 

 Αντιμετωπίζω τις προκλήσεις ενεργώντας προληπτικά και έγκαιρα, για να 

ικανοποιήσω τις ανάγκες των πελατών μας. 

 Αναλαμβάνω δράση: αρχίζω κάνοντας μικρά βήματα και με συνεχείς βελτιώσεις 

επιδιώκω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

 
Επιπλέον, για εργαζομένους με ευθύνη διοίκησης ομάδας:  

 

 Παίρνω θαρραλέες αποφάσεις και λελογισμένα  ρίσκα, όταν απαιτείται, για να 

φέρω την αλλαγή. 

Χρειαζόμαστε θαρραλέους ηγέτες, οι οποίοι μπορεί να μην γνωρίζουν πάντα το 

αποτέλεσμα, αλλά είναι διατεθειμένοι να έρθουν αντιμέτωποι με τυχόν αβέβαιες 

καταστάσεις και προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ένας 

θαρραλέος ηγέτης βγαίνει από τη ζώνη ασφαλείας του (“comfort zone”) και 

είναι διατεθειμένος να υιοθετήσει νέες μεθόδους εργασίας, να υποστηρίζει την 

αλλαγή και να δημιουργεί χώρο για να αναπτυχθούν νέες ιδέες.   

 

Συμπεριφέρομαι με σεβασμό και ακεραιότητα 

 
 Υποστηρίζω δράσεις για μια καλύτερη κοινωνία, που καλωσορίζει τη 

διαφορετικότητα και την ισότιμη ένταξη για όλους. 

 Ενεργώ με αποφασιστικότητα και μιλάω ανοικτά, γιατί μόνον εκείνοι που 

πρωτοστατούν στο να γίνουν βελτιώσεις, μπορούν να δημιουργήσουν αλλαγή. 

 Επιδιώκω την επιτυχία, ενεργώντας με σεβασμό και ακεραιότητα.  

 

Επιπλέον, για εργαζομένους με ευθύνη διοίκησης ομάδας:  

 

 Είμαι υπεύθυνος ώστε η συμπεριφορά μου να επηρεάζει θετικά τους 

ανθρώπους μας και την εταιρεία μας. 

Στις θέσεις ευθύνης, ακεραιότητα σημαίνει να είμαστε ειλικρινείς και αξιόπιστοι. Οι 

ηγέτες που δρουν με σεβασμό και ακεραιότητα, κρατούν τις υποσχέσεις τους και 

ενδιαφέρονται για τους εργαζομένους τους. Συμπεριφέρονται στους 



ανθρώπους τους, όπως θα ήθελαν να συμπεριφέρονται και στους ίδιους. 

Επιπρόσθετα, μεριμνούν προκειμένου να διασφαλίσουν μια υγιή ισορροπία 

στον φόρτο εργασίας που αναθέτουν στην ομάδα τους.  

Είμαι μέλος της ομάδας και στηρίζω τις αποφάσεις της 

 
 Υποστηρίζω τη δύναμη της συνεργασίας, γιατί μέσω αυτής ξεπερνάμε τα «σιλό». 

Είμαστε μαζί στις επιτυχίες και στις αποτυχίες, ως μέλη της ίδιας εταιρείας. 

 Αποδέχομαι και δίνω εποικοδομητική ανατροφοδότηση, για να αναπτυσσόμαστε σε 

προσωπικό επίπεδο, αλλά και ως ομάδα. 

 Επικοινωνώ ανοιχτά, μοιράζομαι τις γνώσεις μου και αναπτύσσω περαιτέρω τις ιδέες 

των άλλων για να πετυχαίνουμε καλύτερα αποτελέσματα.  

 

Επιπλέον, για εργαζομένους με ευθύνη διοίκησης ομάδας: 

  

 Δημιουργώ και ενδυναμώνω τη διαφορετικότητα στις ομάδες και τις 

συνεργασίες. 

Οι ηγέτες οφείλουν να δημιουργούν ομάδες στις οποίες συνδυάζονται 

διαφορετικές ικανότητες, χαρακτήρες και ταλέντα, προκειμένου να διευκολυνθεί 

η καινοτομία και να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα. Θα πρέπει να είναι 

ικανοί να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους σε διαφορετικούς ανθρώπους 

και να ευθυγραμμίζουν, να κινητοποιούν και να εμπνέουν τις ομάδες προς έναν 

κοινό στόχο. Επιπρόσθετα, οι ηγέτες πρέπει να χτίζουν και να διευρύνουν τα 

δίκτυα επαφών τους και να δημιουργούν συνεργασίες που προσθέτουν αξία, 

τόσο μέσα όσο και έξω από την εταιρεία. Μαζί με την ομάδα τους, θα πρέπει να 

παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους στους άλλους. 

 

Είμαι μέλος του Ομίλου ΟΤΕ και  μπορείς να βασιστείς 

σε εμένα 

 
 Στην καθημερινή μου εργασία συμπεριφέρομαι σύμφωνα με την ιδιότητά μου, ως 

εργαζόμενος του Ομίλου ΟΤΕ. 

 Πραγματοποιώ ό,τι υπόσχομαι, δημιουργώ ισχυρές σχέσεις και κερδίζω την 

εμπιστοσύνη των πελατών και των συναδέλφων μου. 

 Επιδιώκω να υπάρχει ένα ευχάριστο κλίμα συνεργασίας με τους συναδέλφους μου, 

ενόσω προσπαθούμε για την επιτυχία.  

 
Επιπλέον, για εργαζομένους με ευθύνη διοίκησης ομάδας:  

 

 Εμπιστεύομαι, αλλά και κερδίζω την εμπιστοσύνη των άλλων, με το να είμαι 

αυθεντικός και ειλικρινής.  

Οι ηγέτες πρέπει να εμπιστεύονται τους εργαζομένους τους, προκειμένου να 

κερδίσουν και οι ίδιοι την εμπιστοσύνη τους. Για έναν ηγέτη είναι σημαντικό να 

έχει αυτογνωσία και την ικανότητα να αξιολογεί τους γύρω του, ενώ παράλληλα 

να είναι ανοιχτόμυαλος και να ενεργεί με διαφάνεια.  

 



 

 

Έχω διάθεση για γνώση και αναπτύσσομαι διαρκώς 

 
 Αναλαμβάνω πρωτοβουλία και καλλιεργώ πνεύμα ευθύνης, από την αρχή μέχρι την 

ολοκλήρωση ενός έργου, για να επιφέρω το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

 Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, δοκιμάζω νέες μεθόδους 

με πνεύμα αναζήτησης, αλλά και θάρρος για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, 

που θα οδηγήσουν στην προσωπική μου ανάπτυξη. 

 Μοιράζομαι τις γνώσεις μου, κάνω ερωτήσεις και αφιερώνω τον απαιτούμενο χρόνο 

για να κάνω απολογισμό και να ενισχύσω τη μάθηση. 

  

Επιπλέον, για εργαζομένους με ευθύνη διοίκησης ομάδας:  

 

 Αναπτύσσω τον εαυτό μου και τους άλλους. Υποστηρίζω την ενίσχυση του 

δυναμικού των ανθρώπων μου. Εξισορροπώ την επιμονή με την 

προσαρμοστικότητα.   

Οι ηγέτες πρέπει να προωθούν και να καθοδηγούν την ομάδα τους. Σε αυτό το 

πλαίσιο, πρέπει πάντα με πνεύμα κριτικό, να αμφισβητούν τους εαυτούς τους και 

την ομάδα τους, προκειμένου να διευκολύνουν τη δια βίου μάθηση και την 

ανταλλαγή γνώσεων. Οι ηγέτες δημιουργούν μια ατμόσφαιρα στην οποία η 

ανοιχτή και εποικοδομητική ανατροφοδότηση (“feedback”) προσδίδει αξία.   

 

Οι Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς Ομίλου ΟΤΕ ευθυγραμμίζονται με τις Αρχές Εταιρικής 

Συμπεριφοράς του Ομίλου Deutsche Telekom. 
 


