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Ποιοί Είμαστε

Όλοι μαζί ένας κόσμος 



Ο μεγαλύτερος 
τηλεπικοινωνιακός 

πάροχος στην Ελλάδα

Μεταξύ των 
μεγαλύτερων 
εισηγμένων 

εταιρειών στην 
Ελλάδα

Έσοδα: 4 δισ. € 
EBITDA: 1,3 δισ. € 

Κεφαλαιοποίηση: >4 δισ. € 
Εργαζόμενοι: 21.086

Κορυφαίος 
τηλεπικοινωνιακός 

πάροχος στη 
Νοτιoανατολική Ευρώπη

Ποιοί Είμαστε
Όλοι μαζί ένας κόσμος 
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* Ο σκοπός και οι υπολογισμοί όλων των «Προσαρμοσμένων» στοιχείων που παρουσιάζονται αναφέρονται λεπτομερώς στο τμήμα Εναλλακτικών Μέτρων Επιδόσεων της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου 2016: (https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/188096377/REPORTGR.pdf/9794b441-160d-4117-81e0-7e40a84853f7)

Ο Όμιλος OTE είναι ο μεγαλύτερος πάροχος τηλεπικοινωνιών στην ελληνική αγορά κι ένας από τους 
κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιoανατολική Ευρώπη, που δραστηριοποιείται στην 
Ελλάδα, στη Ρουμανία και την Αλβανία. Ο OTE είναι μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών, σε ό,τι αφορά 
την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Ελλάδα

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας 

Σύνολο γραμμών πρόσβασης 2,7εκατ.

Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών 1,6εκατ.

Συνδρομητές COSMOTE TV 503χιλ.

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Πελάτες κινητής τηλεφωνίας 7,7εκατ.

Ρουμανία 

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας 

Σύνολο γραμμών πρόσβασης 2,2εκατ.

Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών 1,2εκατ.

Συνδρομητές TV 1,5εκατ.

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Πελάτες κινητής τηλεφωνίας 5,3εκατ.

Αλβανία

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Πελάτες κινητής τηλεφωνίας 1,8εκατ.

         

Εργαζόμενοι

21.086
         

Έσοδα

4 δισ. €
         

Προσαρμοσμένο EBITDA*

1,3 δισ. €

Όμιλος OTE – Βασικά στοιχεία 
(2016)

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

         

Κεφαλαιοποίηση

>4 δισ. €

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/188096377/REPORTGR.pdf/9794b441-160d-4117-81e0-7e40a84853f7
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Μετοχική σύνθεση (31 Δεκ. 2016) Η Δομή του Ομίλου ΟΤΕ

ΟΤΕ Α.Ε. 
Ελλάδα

COSMOTE 
Ελλάδα

Telekom
Albania
Αλβανία

99,97%

70%

30%

Telekom
Romania 
Mobile 

Ρουμανία

Γερμανός 
ΝΑ 

Ευρώπη

Άλλες
δραστη-
ριότητες

OTESat-
Maritel
Ελλάδα

OTE Εstate
Ελλάδα

OTEGlobe
Ελλάδα

Telekom 
Romania
Ρουμανία

100% 54% 100%

100%

94%

100%

*Περιλαμβάνει τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 4% των μετοχών που κατέχει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 
τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 5% των μετοχών που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου)

Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία Άλλες δραστηριότητες

40,0%
Deutsche
Telekom

10,0%
Ελληνικό 
Δημόσιο*

43,1%
Θεσμικοί 
Επενδυτές

6,6%
Ιδιώτες 
Επενδυτές

0,3%
Ίδιες
Μετοχές

Μετοχική 
σύνθεση

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ



2
Μήνυμα Προέδρου 
και Διευθύνοντα 

Συμβούλου
Το μέλλον είναι τώρα
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Μιχάλης Τσαμάζ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αγαπητοί μέτοχοι, 

Το 2016 ήταν μια καλή χρονιά για τον Όμιλο ΟΤΕ. Εδραιώσαμε τη θέση μας ως ο No1 πάροχος κινητών και σταθερών επικοινωνιών στην 
Ελλάδα, ενώ καταλάβαμε ηγετική θέση και στη συνδρομητική τηλεόραση σε ότι αφορά τον αριθμό συνδρομητών. Τα επιτεύγματα αυτά είναι 
αποτέλεσμα της υψηλής ποιότητας των δικτύων μας, καθώς και της πελατοκεντρικής μας δέσμευσης. Παραμείναμε με μεγάλη διαφορά ο 
μεγαλύτερος επενδυτής στις τηλεπικοινωνίες στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε. Μόνο στην Ελλάδα, επενδύσαμε πάνω από 2 δισ. € τα 
τελευταία έξι χρόνια και έχουμε δεσμευτεί να επενδύσουμε άλλο 1,5 δισ. € μέχρι το 2020, κυρίως για τη δημιουργία δικτύων οπτικών ινών και 
κινητής τηλεφωνίας που θα διασφαλίσουν για τους πελάτες, αλλά και τη χώρα μας, την πρόοδο στην νέα ψηφιακή εποχή. Επιπλέον, επιτύχαμε 
σταθερές οικονομικές επιδόσεις, με τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου να ανέρχονται σε 4 δισ. € περίπου, ένα υγιές περιθώριο EBITDA, καθώς 
και περαιτέρω μείωση του καθαρού μας δανεισμού στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών. Χάρη σε αυτές τις επιδόσεις, το Διοικητικό 
Συμβούλιο πρότεινε 60% αύξηση του μερίσματος ανά μετοχή, σε 0,16€. 

Οι επιτυχίες αυτές σημειώθηκαν υπό αντίξοες συνθήκες. Λειτουργούμε σε ένα δύσκολο περιβάλλον και παραμένουμε αντιμέτωποι με ένα ρευστό 
γεωπολιτικό και μακροοικονομικό κλίμα. Στην ελληνική αγορά, το διαθέσιμο εισόδημα και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών εξακολουθούν να 
είναι υπό πίεση. Τα τελευταία χρόνια, δείξαμε την ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε καλές επιδόσεις κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. 
Αισιοδοξούμε ότι θα τις συνεχίσουμε. Γι’ αυτό και για το 2017, έχουμε ανεβάσει ψηλά τον πήχη κι έχουμε θέσει τρεις βασικούς στόχους. 

Πρώτον, πιστεύουμε πως το μέλλον ανήκει σε αυτούς που επενδύουν ακόμα κι όταν οι καιροί είναι δύσκολοι, γι’ αυτό θα προχωρήσουμε 
δυναμικά την υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου για την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υποδομών νέας γενιάς. Μόνο το 2017, οι επενδύσεις 
μας στην Ελλάδα θα ανέλθουν σε 500 εκατ. €, δηλαδή το ένα τρίτο του τετραετούς στόχου που έχουμε θέσει, προκειμένου να επιταχυνθεί η 
ανάπτυξη των δικτύων οπτικής ίνας και κινητής τηλεφωνίας. Συνολικά, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες το 2017 θα ανέλθουν σε περίπου 700 εκατ. €, 
χωρίς σε αυτές να συμπεριλαμβάνονται οι επενδύσεις σε φάσμα.

Δεύτερον, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά προκειμένου να ενισχύσουμε τη θέση της COSMOTE ως το αγαπημένο brand των 
καταναλωτών στην Ελλάδα – και όχι μόνο μεταξύ των παρόχων τηλεπικοινωνιών. 

Και τρίτον, στοχεύουμε στην ανάπτυξη. Δεν μιλάμε πλέον για βιωσιμότητα και ανάσχεση των απωλειών. Φτιάχνοντας τα καλύτερα δίκτυα και 
έχοντας την πιο αγαπημένη μάρκα, βάζουμε στόχο να ενισχύσουμε τις οικονομικές και εμπορικές μας επιδόσεις, χτίζοντας στα ανταγωνιστικά 
μας πλεονεκτήματα. Το 2017 είναι η χρονιά κατά την οποία θα προετοιμάσουμε τις βάσεις προκειμένου αυτό να πραγματοποιηθεί. 

H αποφασιστικότητά μας βασίζεται στη δοκιμασμένη στρατηγική μας. Πέρυσι, περιέγραψα τους έξι πυλώνες της στρατηγικής μας. Θα ήθελα να 
παρουσιάσω μια σύντομη έκθεση προόδου των επιδόσεών μας σε καθέναν από αυτούς τους τομείς. 

2. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
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Τεχνολογική υπεροχή και IT 

Πρώτο και σημαντικότερο, η τεχνολογική μας υπεροχή βασίζεται στα προηγμένα μας δίκτυα που 
παρέχουν την ευρύτερη κάλυψη. Στη σταθερή τηλεφωνία, στα τέλη του 2016 παρείχαμε πρόσβαση σε 
ταχύτητες VDSL έως και 50 Mbps σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στην 
κινητή τηλεφωνία, η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 4G έφτασε το 93%, και του 4G+ το 82%. Το 2017, 
η ναυαρχίδα των έργων μας είναι η οπτική ίνα. Μέχρι τον Δεκέμβριο, θα έχουμε περισσότερα από 50.000 
χιλιόμετρα οπτικής ίνας στα δίκτυα κορμού και πρόσβασης, γεγονός που θα μας επιτρέψει τη σταδιακή 
διάθεση της υπηρεσίας vectoring για ευρυζωνικές ταχύτητες έως 100Mb σε έναν ολοένα αυξανόμενο 
αριθμό πελατών. Θα εξακολουθήσουμε επίσης να επενδύουμε στην κάλυψη, την ποιότητα και την 
ταχύτητα των δικτύων μας στην κινητή. Η εμπειρία πλοήγησης που παρέχουμε θα είναι ο Νο1 λόγος για 
να μας επιλέξει ο πελάτης. Οι επενδύσεις, οι υποδομές, η τεχνολογία, είναι στυλοβάτες της οικονομίας. Με 
το έργο μας, δημιουργούμε τις βάσεις για την ανάπτυξη όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και της χώρας.

Άριστη εμπειρία πελάτη

Η εξαιρετική εμπειρία πελάτη είναι η δεύτερη στρατηγική μας επιταγή. Οι έρευνες ικανοποίησης δείχνουν 
πως είμαστε επιτυχημένοι σε αυτό τον τομέα. Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την εξυπηρέτηση 
πελατών με πολλές νέες, καινοτόμες υπηρεσίες τις οποίες έχουμε δρομολογήσει για φέτος, ενώ θα 
διευρύνουμε το βάθος και το εύρος των υπηρεσιών που διατίθενται στα δίκτυα λιανικής. Οι τεχνικοί 
μας είναι πρεσβευτές της εταιρείας στα σπίτια των πελατών μας. Θα συνεχίσουν να είναι οι καλύτεροι 
σύμβουλοι για τις υπηρεσίες μας. Τέλος, αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε είναι ότι προσφέρουμε 
στον πελάτη επιπλέον αξία. Οι πελάτες μας γνωρίζουν πως νοιαζόμαστε, πως δείχνουμε κατανόηση 
για τις ανάγκες τους και το μειωμένο εισόδημά τους και ότι φροντίζουμε να αξίζει κάθε ευρώ που μας 
εμπιστεύονται. 

Καινοτομία και νέες πηγές εσόδων

Η τρίτη μας προτεραιότητα είναι να αναπτύξουμε νέες ροές εσόδων μέσα από την καινοτομία. Εκτός 
από τις υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικές υπηρεσίες, τα βασικά μας όπλα στον αγώνα αυτόν είναι η 
συνδρομητική τηλεόραση και οι υπηρεσίες ICT. Με μισό εκατομμύριο συνδρομητές, ήδη έχουμε ισχυρή 
παρουσία στη συνδρομητική τηλεόραση. Πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε το 
περιεχόμενο που προσφέρουμε, ιδίως με δικές μας παραγωγές. Σε ό,τι αφορά το ICT, ενισχύσαμε την 
ηγετική μας θέση στο χώρο του business-to-business με σημαντικές συμβάσεις στον ιδιωτικό και τον 
δημόσιο τομέα. Στοχεύουμε σε δυναμικές επιδόσεις και το 2017, δίνοντας έμφαση σε μεγάλα έργα 
ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου, καθώς και σε υπηρεσίες που απευθύνονται σε κάθετους 
κλάδους της Οικονομίας, όπως η Υγεία, τα Χρηματοοικονομικά, η Ναυτιλία και και η Ενέργεια.

Ηγετική θέση στις παραδοσιακές υπηρεσίες

Η εστίασή μας σε νέες πηγές εσόδων δεν μας εμποδίζει να ενισχύσουμε τις προτάσεις μας σε ό,τι αφορά 
τις παραδοσιακές υπηρεσίες, οι οποίες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο των 
εσόδων μας. Έχουμε κατορθώσει να σταθεροποιήσουμε τα έσοδά μας από παραδοσιακές υπηρεσίες 
στην Ελλάδα. Σε αυτό έχει συμβάλει καθοριστικά η υιοθέτηση του εμπορικού σήματος COSMOTE για 
όλες τις υπηρεσίες μας, με τη διάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων επικοινωνίας και ψυχαγωγίας και 
την προσέλκυση νεότερων πελατών.

Βελτιστοποίηση Λειτουργιών και Κόστους

Επιδιώκουμε να παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών στηριζόμενοι σε υψηλής ποιότητας 
υποδομές, αλλά θέλουμε να το κάνουμε αποτελεσματικά. Γι’ αυτό βασικός πυλώνας της στρατηγικής 
μας είναι η βελτιστοποίηση των λειτουργιών και του κόστους. Η προσπάθειά μας είναι συνεχής. 
Εξοικονομούμε πόρους για να τους αξιοποιήσουμε εκεί που πρέπει. Στην ανάπτυξη. Με βάση τις 
οργανωτικές και διαχειριστικές βελτιώσεις των προηγούμενων ετών, θα επιτύχουμε περαιτέρω 
εξοικονομήσεις το 2017 και θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τις συνέργειες που πηγάζουν από τη 
συμμετοχή μας στον Όμιλο Deutsche Telekom.

Ανθρώπινο ∆υναμικό

Προκειμένου να κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πραγματικότητα, βασιζόμαστε στους ανθρώπους μας, 
τον σημαντικότερο πυλώνα της στρατηγικής μας. Στην ψηφιακή εποχή, οι επιχειρήσεις χρειάζονται 
ανθρώπους που να συνδυάζουν την τεχνογνωσία με τις διαπροσωπικές δεξιότητες. Έχουμε αναπτύξει 
πολλά προγράμματα που να υποστηρίζουν τα χαρακτηριστικά αυτά. Μια νέα ψηφιακή κουλτούρα 
διατρέχει τον οργανισμό μας – ενθαρρύνουμε την κινητικότητα στην εργασία και προωθούμε ένα 
ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον. Κοιτάζουμε προς το μέλλον, αυτό είναι βέβαιο, και θέλουμε να 
αποτελέσουμε πρότυπο εργοδότη στην ελληνική αγορά. Σε μια εποχή που πολλοί Έλληνες πτυχιούχοι 
αναζητούν ευκαιρίες στο εξωτερικό, θέλω οι πιο ταλαντούχοι ανάμεσά τους να δουν τον Όμιλο OTE σαν 
ένα κίνητρο για να μείνουν στη χώρα..

2. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
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Η στρατηγική μας μάς επέτρεψε να πάμε μπροστά τα τελευταία χρόνια και μας προετοίμασε για την επόμενη 
πρόκληση: να βοηθήσουμε τους πελάτες μας και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε να εισέλθουν 

δυναμικά στον νέο ψηφιακό κόσμο. Η ψηφιακοποίηση αλλάζει τα πάντα, τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, 
μαθαίνουμε και διασκεδάζουμε. Μεταμορφώνει τη ζωή μας και απαιτεί διαρκή αλλαγή και προσαρμογή. Οι 

πελάτες μας χρειάζονται να είναι συνδεδεμένοι 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και να έχουν άμεσες απαντήσεις 
στα ερωτήματά τους. Θέλουν οι συσκευές να απλοποιούν την καθημερινή τους ζωή και βασίζονται σε εμάς να 
τους παρέχουμε αυτή τη συνεχή, απρόσκοπτη πρόσβαση. Τα δίκτυα που έχουμε κατασκευάσει, το περιεχόμενο 

που αποκτούμε ή αναπτύσσουμε, οι λύσεις που παρέχουμε, οι άνθρωποι που έρχονται να εργαστούν στην 
εταιρεία μας και τους οποίους καθιστούμε κορυφή στον τομέα τους, όλα αυτά εγγυώνται πως θα δώσουμε 

στους πελάτες μας τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ψηφιακή εποχή.

Πιστεύουμε πως οι τηλεπικοινωνίες είναι το κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και την πρόοδο της κοινωνίας. Για άλλη μια χρονιά, το 2016, η αφοσίωσή μας στις αρχές της 

βιώσιμης ανάπτυξης συνέβαλε στη δημιουργία αξίας για τους επενδυτές, τους πελάτες, τους εργαζόμενούς μας 
και την κοινωνία γενικότερα. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες αυτές, αξιοποιώντας την τεχνολογία προς όφελος 
όλων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μετόχους μας που πιστεύουν σε μας. Θα εργαστούμε και το 2017 με όλες 

μας τις δυνάμεις ώστε να ανταμείψουμε την εμπιστοσύνη τους.

Μιχάλης Τσαμάζ
Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος

2. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ



3
Όμιλος OTE

Σε τροχιά υπεροχής



Όμιλος ΟΤΕ
Σε τροχιά υπεροχής

Δημιουργία 
ισχυρών 

προσαρμοσμένων 
καθαρών 

ταμειακών ροών 
στα 459 εκατ. € 

Εξαιρετικά ανθεκτικό 
περιθώριο EBITDA 
Ομίλου στο ~34%

Σημαντική ανάπτυξη 
των δικτύων υποδομής. 

Προσαρμοσμένες 
κεφαλαιουχικές δαπάνες 

στα 627 εκατ. € 

>7% αύξηση στο 
EBITDA σταθερής 

τηλεφωνίας Ελλάδας 
και επίτευξη

περιθωρίου-ρεκόρ
42,3%

Η πιο ικανοποιητική 
χρονιά εδώ και 

πολύ καιρό 



133. ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

36%
Σταθερή 
Ελλάδα

50%
Σταθερή 
Ελλάδα27%

Κινητή 
Ελλάδα

30%
Κινητή 
Ελλάδα

14%
Σταθερή 
Ρουμανία

7%
Σταθερή 
Ρουμανία

10%
Κινητή 
Ρουμανία

6%
Κινητή 
Ρουμανία

2%
Κινητή 
Αλβανία

1%
Κινητή 
Αλβανία

11%
Λοιπά

5%
Λοιπά

86%
Ελλάδα

74%
Ελλάδα

Οικονομικές Επιδόσεις (εκατ. €) 
Κατανομή Προσαρμοσμένης 
Κερδοφορίας EBITDA 2016*Κατανομή των Εσόδων 2016* 

“Η πιο ικανοποιητική 
χρονιά εδώ και πολύ 
καιρό”

Για πρώτη φορά μέσα σε μια δεκαετία, ο Κύκλος 
Εργασιών του Ομίλου παρουσίασε αύξηση το 
2016 χάρη στις καλές επιδόσεις της σταθερής 
τηλεφωνίας Ελλάδας σε κάθε τρίμηνο.

“Εξαιρετικά ανθεκτικό 
περιθώριο EBITDA 
Ομίλου”

Αυτό επετεύχθη χάρη στην αύξηση άνω του 
7% του προσαρμοσμένου EBITDA της σταθερής 
τηλεφωνίας Ελλάδας, που είχε ως αποτέλεσμα 
το περιθώριο-ρεκόρ του 42,3%.

* Εξαιρουμένων των απαλοιφώνΠροσαρμοσμένη 
κερδοφορία EBITDA

Προσαρμοσμένο 
περιθώριο EBITDA*%

Ετήσια μεταβολή στον 
Κύκλο Εργασιών (%)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ OTE 
ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

2013 2014 2015 2016

-6,4%

35,9%

-3,3%

36,3%

+0,1%

33,8%

-0,4%

34,4%

4.054 3.918 3.903

1.456 1.422 1.343

3.908

Κύκλος 
Εργασιών

1.321
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Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (εκατ. €) Εξέλιξη Δανειακών Υποχρεώσεων και Ταμειακών Διαθέσιμων (εκατ. €)

Προσαρμοσμένες Καθαρές 
Λειτουργικές Ταμειακές Ροές

Σύνολο Δανειακών 
Υποχρεώσεων

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (εξαιρ. των 
πληρωμών για άδειες φάσματος)

Ταμειακά & Λοιπά 
Χρηματοοικονομικά 
Περιουσιακά Στοιχεία

Προσαρμοσμένες 
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Προσαρμοσμένος 
Καθαρός Δανεισμός

Καθαρός Δανεισμός/
EBITDA

2013 2014 2015 2016

(471) (1.461)(557) (1.514)(570) (1.329)
(627) (1.591)

1.220
2.956

749
1.496

1.140
2.639

583
1.125

1.077

2.189

507
860

1.086

2.125

459

534

1,0x
0,8x

0,6x 0,4x

“∆ημιουργία 
ισχυρών ελεύθερων 
ταμειακών ροών”
Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές 
ροές στα 459 εκατ. €, παρά τις 
αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

“Αύξηση των 
επενδύσεων στα 
δίκτυα υποδομής”
Αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες σε
τομείς που παράγουν έσοδα, όπως του VDSL,
δεδομένων κινητής και συνδρομητικής 
τηλεόρασης.

“Εξασφάλιση της 
εξυπηρέτησης 
του δανεισμού”
Τα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα και οι
ταμειακές ροές εξασφαλίζουν τις προσεχείς
πληρωμές

“Ο καθαρός δανεισμός 
μειώθηκε κατά 
περισσότερο από 300 
εκατ. € σε σχέση με το 
περσινό επίπεδο”

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

2013 2014 2015 2016

3. ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ OTE 
ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ



15ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Κάλυψη 
VDSL 

στο 46%

Οι συνδρομητές της 
COSMOTE TV έφτασαν

τους 503 χιλ., 
σημειώνοντας 
αύξηση 13%

58% μερίδιο στις 
καθαρές συνδέσεις 

ευρυζωνικών 
υπηρεσιών στην 
ελληνική αγορά

Κάλυψη 4G 
στο 93% και 
4G+ στο 82%

Οι συνδρομητές 
FMC στη Ρουμανία 

έφτασαν 
τους 370 χιλ., 
σημειώνοντας 
αύξηση 64%

Οι συνδρομητές 
VDSL αυξήθηκαν 

κατά 47% 
φτάνοντας

τους 219 χιλ. 
στην Ελλάδα

∆ιείσδυση 
Smartphone

στο 57% 
στην Ελλάδα

Έσοδα από δεδομένα 
>21% των εσόδων 
από υπηρεσίες στην 
κινητή τηλεφωνία 

Ελλάδας

Κάλυψη 4G 
στο 73% 

στην Αλβανία

3. ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ OTE 
ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
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“Κεφαλαιοποίηση ΟΤΕ πάνω από 4 δισ. €*”
Μετοχές σε κυκλοφορία: 490.150.389

Μέρισμα (€/μετοχή) Δανεισμός Ομίλου ΟΤΕ (εκατ. €)

“60% 
Αύξηση 
Μερίσματος 
ανά Μετοχή”

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ OTE ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ

2014 2015 2016*

Ομόλογα Κοινοπρακτικά και Τραπεζικά Δάνεια 

0,08
0,10

0,16

186

2017 2018 2019 2020

777

480

700

186

147

130

700
Ιουλ.20

350
Δεκ.19

630
Φεβ.18

* Αναμένεται έγκριση από την ΕΓΣ τον Ιούνιο 2017

Τα ομόλογα του OTE διαπραγματεύονται στο:

•	 Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου 

Ο OTE εκδίδει ομόλογα στο πλαίσιο του Προγράμματος Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας 
(GMTN)

Τα πιο προσφάτως επικαιροποιημένα έγγραφα του GMTN είναι διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/lending/bonds

Οι μετοχές του OTE διαπραγματεύονται στα:

•	 Χρηματιστήριο Αθηνών

•	 Χρηματιστήριο Λονδίνου (GDRs)

•	 Στη συνέχεια της αποχώρησης του ΟΤΕ από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Σεπτέμβριο 2010), 
οι Αμερικανικοί Αποθετήριοι Τίτλοι του OTE (ADRs) διαπραγματεύονται στην αγορά OTC (Over the 
Counter) με ticker HLTOY με το πρόγραμμα Level I ADRs.

*τον Δεκέμβριο 2016

3. ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ OTE 
ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
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Ιαν.16 Αυγ.16Φεβ.16 Σεπ.16Μαρ.16 Οκτ.16Απρ.16 Νοε.16Μάιος16 Δεκ.16Ιούν.16 Ιαν.17Ιούλ.16 Φεβ.17 Μαρ.17

Ιαν.16 Αυγ.16Φεβ.16 Σεπ.16Μαρ.16 Οκτ.16Απρ.16 Νοε.16Μάιος16 Δεκ.16Ιούν.16 Ιαν.17Ιούλ.16 Φεβ.17 Μαρ.17

ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ

OTE ASE Index Eurotelcos

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ OTE ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ

Σχετική διακύμανση μετοχής ΟΤΕ,
δείκτη ASE* και Eurotelcos

12

11

10

9

8

7

6

93,5

103,5

84,9

ΟΤΕ - Τιμή Μετοχής (€)

12

11

10

9

8

7

6

8,6

*Athens Stock Exchange (Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών)

3. ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ OTE 
ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
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Ομόλογο ΟΤΕ 2018: Απόδοση στη Λήξη Ομόλογο ΟΤΕ 2019: Απόδοση στη Λήξη Ομόλογο ΟΤΕ 2020: Απόδοση στη Λήξη

Λήξη    Φεβρουάριος 2018
Εναπομείναν ποσό  630 εκατ. €
Κουπόνι   7,875% (καταβάλλεται ανά 6μηνο)
ISIN    XS0885718782

Λήξη    Δεκέβριος 2019
Εναπομείναν ποσό  350 εκατ. €
Κουπόνι   4,375%
ISIN    XS1327539976

Λήξη    Ιούλιος 2020
Εναπομείναν ποσό  700 εκατ. €
Κουπόνι   3,5%
ISIN    XS1086785182

Η ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΟΥ ΟΤΕ
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1,9
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0

3,2

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ OTE ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ

ΟΜΟΛΟΓΑ OTE PLC

3. ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ OTE 
ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
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Η Στρατηγική Μας

Με την τεχνολογία φτιάχνουμε 
έναν καλύτερο κόσμο για όλους



Η Στρατηγική Μας
Με την τεχνολογία φτιάχνουμε 
έναν καλύτερο κόσμο για όλους

Προσφέρουμε την 
καλύτερη εμπειρία
στον πελάτη και 
είμαστε η πρώτη

του επιλογή
Η ανάπτυξη των 
ανθρώπων μας 
βρίσκεται στην 

καρδιά των 
ενεργειών μας

Εστιάζουμε σε 
νέες υπηρεσίες 
με δυνατότητες 

ανάπτυξης
Βελτιώνουμε τα 
συστήματα και 
τις διαδικασίες, 

μειώνουμε τα κόστη 
μας και γίνομαστε 

πιο αποτελεσματικοί

Εξακολουθούμε 
να αναπτύσσουμε 
τα δίκτυα και τις 
υποδομές μας

Διατηρούμε την
ηγετική μας θέση 
στις παραδοσιακές 

υπηρεσίες



21

Υπεροχή Τεχνολογίας 
και ΙΤ

4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΜΑΣ ΠΥΛΩΝΕΣ

Καινοτομία 
και Νέες Πηγές Εσόδων

Άριστη 
Εμπειρία Πελάτη

Ηγετική Θέση στις 
Παραδοσιακές Υπηρεσίες

Βελτιστοποίηση Λειτουργιών και Κόστους

Ανθρώπινο ∆υναμικό

Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού του ΟΤΕ σε εταιρεία υψηλής απόδοσης, η εταιρεία, μέσω του 
στρατηγικού της προγράμματος, επικεντρώνεται στη διασφάλιση της οικονομικής της ευρωστίας 
και στην ενίσχυση της λειτουργικής της απόδοσης μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, 
ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει, αδιάλειπτα, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και μοναδική 
εμπειρία στον πελάτη, βασιζόμενη στο τεχνολογικά προηγμένο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο.

Οι βασικές τάσεις που διαμορφώνουν το επίκεντρο της στρατηγικής μας

Οι 6 Πυλώνες της Στρατηγικής μας

Επενδύουμε
έξυπνα

Αυξανόμενη ζήτηση για 
συγκλίνοντα δίκτυα με 
μεγάλη χωρητικότητα 

δεδομένων

Προωθούμε
την ψηφιοποίηση

Η ψηφιακή οικονομία 
δημιουργεί ευκαιρίες και 
επιτάσσει τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό

Ενισχύουμε
την αφοσίωση

Υψηλός ανταγωνισμός 
- Αυξημένη ζήτηση για 
συνδυαστικά πακέτα

Προωθούμε
την καινοτομία

Επιβράδυνση
των εσόδων από 

παραδοσιακές υπηρεσίες
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“Ο OTE εστιάζει στη συνεχή 
ανάπτυξη των δικτύων 
και των υποδομών του”

ΕΡΓΟ
SInGLE RADIO

ACCESS nETwORk 
(SRAn)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΣΤΑΘΕΡΗΣ 

ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ

VDSL: (FTTC) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΕ IP

Περαιτέρω επέκταση των Δικτύων Νέας Γενιάς με τα VDSL
και LTE (4G/4G+) να καλύπτουν σταδιακά ολόκληρη την Ελλάδα.

ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤ

LTE: (4G/4G+)

4G+ με ταχύτητες 
έως 375 Mbps 
~82% κάλυψη

4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ
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VDSL (FFTC)

Ο OTE αναπτύσσει δίκτυο νέας γενιάς (NGA):
•	 Με την τοποθέτηση καλωδίων οπτικών ινών στο δίκτυο 

πρόσβασης πλησίον του συνδρομητή (Fiber-To-The-Cabinet)
•	 Με την εγκατάσταση εξοπλισμού MSAN/VDSL2/vectoring (τόσο 

σε αστικά κέντρα όσο και σε υπαίθριες καμπίνες). Η τεχνολογία 
vectoring προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες στα 100 Mbps 
μέσω του δικτύου πρόσβασης χαλκού σε υπάρχουσες και νέες 
εγκαταστάσεις FTTC 

•	 Ο συνδυασμός του εξοπλισμού MSAN/VDSL2/vectoring με την 
τεχνολογία BNG VDSL προσφέρει ευρυζωνικές ταχύτητες μέχρι 
και 50Mbps, διπλάσιες από αυτές που προσφέρει η τεχνολογία 
ADSL (μέχρι 24Mbps). Από το 2017, μέσα από τη χρήση 
τεχνολογίας VDSL vectoring, ο ΟΤΕ θα προσφέρει ταχύτητες μέχρι 
100Mbps

LTE (4G/4G+)

Η COSMOTE ανέπτυξε περαιτέρω το δίκτυο LTE στην Ελλάδα:
•	 Εξασφάλισε το φάσμα στα 800MHz και 2.600MHz μέχρι το 2030, 

προκειμένου να διευκολύνει την επέκταση του δικτύου LTE σε ό,τι
αφορά στην κάλυψη (εσωτερική και εξωτερική) και στη χωρητικότητα

•	 Το δίκτυο 4G/LTE καλύπτει το 93% του πληθυσμού, ενώ το δίκτυο 
4G+/LTE-Advanced καλύπτει περίπου το 82% του πληθυσμού, 
παρέχοντας στον ΟΤΕ ένα ισχυρό, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

VDSL Κάλυψη

VDSL VDSL / Vectoring

2016 2019

46%
25%

~50%

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΙΡ

Ο OTE αναπτύσσει υποδομές VoIP στην Ελλάδα, με σκοπό:
•	 Την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου
•	 Τη μείωση του λειτουργικού κόστους
•	 Τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη
•	 Την εισαγωγή νέων υπηρεσιών με βάση την τεχνολογία IP

Το 2016, ο OTE αύξησε τη μετακίνηση πελατών στην τεχνολογία VoIP 
μέσα από τη χρήση λύσεων VoBB και VoPOTSoMSAN.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η σύγκλιση δικτύων σταθερής και κινητής αποσκοπεί σε:
•	 Κοινή υποδομή δικτύου IP Core /Κοινή υποδομή IN και VM
•	 Κοινό Περιβάλλον Διαχείρισης Υποδομών
•	 Μεγιστοποίηση συνεργειών μεταξύ Backhauling (μέσω οπτικών ινών ή ασύρματου) και Μεταφοράς
•	 Μεγιστοποίηση των συνεργειών ενέργειας και τεχνικών έργων υποδομής

Το 2016 ο OTE άρχισε να προσφέρει προϊόντα υβριδικής τεχνολογίας (σταθερής και κινητής) προκειμένου να 
επιτευχθούν ταχύτητες μέχρι 50 Mbps (σε περιοχές χωρίς VDSL) ή μέχρι 100 Mbps (σε περιοχές με VDSL).

ΤΟ ΕΡΓΟ SInGLE RADIO ACCESS nETwORk (SRAn)

•	  Μετασχηματισμός του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ώστε να δημιουργηθούν κοινές υποδομές για το 
δίκτυο 2G/3G/4G ανά θέση σταθμού βάσης

•	 Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού RAN (BTS/Node-B & BSC/RNC) και του συστήματος κεραιών, καθώς 
και μετατροπή των δικτύων μεταφοράς δεδομένων σε δίκτυα ΙΡ

•	 Τα βασικά οφέλη από το έργο SRAN προκύπτουν από τη μείωση του κόστους, λόγω των οικονομιών 
κλίμακας σε τιμές εξοπλισμού, τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και τον μικρότερο όγκο/μέγεθος 
των υποδομών ανά θέση, καθώς και τις λιγότερες απαιτήσεις συντήρησης

LTE Κάλυψη

2016 2019

93% 98%

IP Μετασχηματισμός 

2016 2019

23%

77%
100%

IP TDM
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OLO IP
network

“∆ίκτυο νέας γενιάς σταθερής πρόσβασης”

ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤ

OLO IP
network

OTE IP
Network

CO Aggregation 
switch -BNG

Υπηρεσίες VDSL που παρέχονται από την Υπαίθρια Καμπίνα (FTTC)

Street Cabinet 
midi DSLAM
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ΕΡΓΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ∆ΙΚΤΥΟ PSTn ΣΕ IP

Περιγραφή έργου

•	 Προσφορά υπηρεσιών φωνής μέσω 
του δικτύου IP

•	 Απόσυρση των παλαιού τύπου συστημάτων 
PSTN/ISDN

Οφέλη

•	 Ενεργειακή αποδοτικότητα
•	 Κατάργηση παλαιού δικτύου PSTN
•	 Διαθεσιμότητα Νέων Υπηρεσιών
•	 Μεγιστοποίηση της χρήσης των δικτύων 

νέας γενιάς

ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤ

IMSEthernet IP Core

Ethernet IP Core

CO Aggregation 
switch -BNG

Customer 
Premises

Router / IAD

IMSCO Aggregation 
switch -BNG

Customer 
Premises

Υπηρεσίες φωνής μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης 
(για πελάτες Double Play και ISDN BRA)

Υπηρεσίες φωνής μέσω θυρών MSAN POTS
(για πελάτες Single Play και τους υπόλοιπους πελάτες Double Play)
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Ποσοστό επαναλαμβανόμενων βλαβών*
* Επαναλαμβανόμενες βλάβες σε διάστημα 30 ημερών

2014 2015 2016

21,5% 21,4%

18,4%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ 2016

•	 Έναρξη λειτουργίας της υβριδικής υπηρεσίας Hybrid-IP
•	 Έναρξη λειτουργίας του COSMOTE TV Go για επιπλέον πελάτες OTT (PC και MAC OS X)
•	 Εμπλουτισμός του portfolio των υπηρεσιών Video On Demand Services μέσα από τον κατάλογο 

COSMOTE TV Plus (διαθέσιμο για συσκευές STB και OTT)
•	 Βελτίωση των υπηρεσιών τηλεόρασης με καινοτόμες υπηρεσίες add-on, όπως το PVR
•	 Εκσυγχρονισμός και επέκταση της πλατφόρμας Cisco/NDS CAS, προκειμένου να υποστηρίζονται 

1 εκατ. πελάτες δορυφορικής 
•	 Rebranding του OTE TV σε COSMOTE TV
•	 Σταδιακή μετάβαση των υφιστάμενων πελατών δορυφορικής στην πλατφόρμα υβριδικής τηλεόρασης
•	 Πλήρης αποξήλωση της πλατφόρμας IPTV 
•	 Επέκταση της υπηρεσίας OTT HeadEnd για να υποστηριχθούν περισσότερα κανάλια SD/HD 
•	 Δημιουργία θέσης geo-redundancy για την πλατφόρμα DTH Head-End
•	 Εφαρμογή συστήματος Media Asset Management (MAM) για τα COSMOTE Cinema Channels
•	 Εφαρμογή πλήρους συστήματος LAB για τις πλατφόρμες DTH και IPTV
•	 Μεταβίβαση των υπηρεσιών COSMOTE TV από το δορυφόρο EUTELSAT 9A στο δορυφόρο EUTELSAT 9B

ΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΤΟΥ OTE

Ραδιοναυτιλιακές υπηρεσίες και δίκτυα:

•	 Ο OTE εξακολούθησε την εκτέλεση του διετούς συμβολαίου που του ανατέθηκε από την Ελληνική 
Ακτοφυλακή για την παροχή επικοινωνιών για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 
(GMDSS), κάνοντας χρήση του δικτύου Olympia Radio του ΟΤΕ. Το 2016, το δίκτυο Olympia Radio 
διαχειρίστηκε 46 σήματα κινδύνου, 165 σήματα επείγοντος χαρακτήρα, 461 δελτία θυέλλης και 
16.414 σήματα NAVTEX

•	 Το πιο σημαντικό είναι πως συνεργαστήκαμε με την Ελληνική Ακτοφυλακή σε 149 περιστατικά 
ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, στα οποία διασώθηκαν 1.889 άνθρωποι

∆ορυφορικές υπηρεσίες και χωρητικότητα:

•	 Επέκταση της υποδομής του δορυφορικού δικτύου, ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα των εταιρικών 
μας πελατών για επέκταση της χωρητικότητας, και νέες υπηρεσίες στα δύο δορυφορικά μας κέντρα 
στη Νεμέα και στις Θερμοπύλες

•	 Συνεργασία της Inmarsat και του OTE στη Νεμέα, με στόχο την επιτυχή έναρξη λειτουργίας του 
European Aviation Network (EAN), του πρώτου ενοποιημένου δορυφορικού δικτύου και δικτύου 
αέρους-εδάφους, που θα παρέχει στην αεροπορική βιομηχανία της Ευρώπης μια αληθινή εμπειρία 
ευρυζωνικού Internet εν πτήσει

•	 Αναβάθμιση του δικτύου και υλοποίηση σχεδίων redundancy (backup), με στόχο τη βελτίωση των 
στοιχείων διαθεσιμότητας και της εμπειρίας του πελάτη

Δείκτες Ποιότητας Δικτύου για Υπηρεσίες 
Φωνής-Internet-Τηλεόρασης

2014 2016

Απαιτούμενος χρόνος (σε ώρες) για αποκατάσταση βλάβης***
*** Για το 80% των βλαβών

69,2%
47,7% 46,0%

Ποσοστό νέας υπηρεσίας που παρουσιάζει βλάβη**
**Σε διάστημα 10 ημερών

2014 2015 2016

7,2% 6,3% 5,3%

Αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών και των διαδικασιών άρσης βλαβών,
η οποία έχει θετικό αντίκτυπο στους δείκτες KPI ως εξής:

2015
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟ 2016

Η επέκταση του MPLS-TP στο σταθερό δίκτυο μεταφοράς, προκειμένου να καλύπτονται οι τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες σε ό,τι αφορά στον μετασχηματισμό All-IP και στην επέκταση της ευρυζωνικότητας.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ 2016

Αντικατάσταση των ATM DSLAM με ETH DSLAM για τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση του δικτύου, 
την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη βελτίωση των υπηρεσιών. Το έργο αντικατάστασης θα έχει 
σχεδόν ολοκληρωθεί εντός του 2018. Η απόσυρση της παλιάς τεχνολογίας SDH συνεχίστηκε και θα 
ολοκληρωθεί το 2020, σε συνέχεια της αποξήλωσης των δικτύων ATM και PSTN. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4G/4G+

Το 2016, η COSMOTE σημείωσε σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα:

•	 Υπήρξε ένα από τα πρώτα δίκτυα παγκοσμίως και το 1ο στην Ελλάδα που διέθεσε στο εμπόριο την 
τεχνολογία LTE Advanced Pro Τechnology (Δεκέμβριος 2016), προσφέροντας ταχύτητες μέχρι και 
500Mbps μέσω των τεχνολογιών LTE Advanced – 3xCarrier Aggregation (3CA) και 256 Quadrature 
Amplitude Modulation (256QAM). Η ανάπτυξη του δικτύου 4G & 4G+ LTE Advanced της COSMOTE 
συνεχίζεται σε ολόκληρη τη χώρα

•	 Το 2016, οι εγκατεστημένοι σταθμοί βάσης 4G/4G+ αυξήθηκαν και η αντίστοιχη πληθυσμιακή 
κάλυψη του δικτύου 4G ανήλθε από 81% σε 93%, ενώ η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 4G+ 
ανήλθε από ~55% σε ~82%

•	 Η ηγετική θέση του δικτύου COSMOTE επιβεβαιώθηκε από την αξιολόγηση των επιδόσεων 
στην κινητή τηλεφωνία, που έκανε η P3 Communications τον Ιούλιο του 2016. Η COSMOTE 
έλαβε τη διάκριση «Best in Test» για τις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων που προσφέρει

~70%
των θέσεων θα 
υποστηρίζει την 
LTE 1800MHz

>60%
των θέσεων θα 
υποστηρίζει την 

LTE 800MHz

~6%
των θέσεων θα 
υποστηρίζει την 
LTE 2600MHz

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η επέκταση της κάλυψης και της χωρητικότητας του δικτύου 4G/4G+ της COSMOTE θα συνεχιστεί, 
με στόχο να διατηρηθεί η τεχνολογική της υπεροχή μέσα από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών 
(όπως το MIMO 4x4) και την πλήρη αξιοποίηση του φάσματος που έχει διατεθεί στην COSMOTE.

ΤΟ ΕΡΓΟ SInGLE RADIO ACCESS nETwORk (SRAn)

•	 Το 2016, ένας σημαντικός αριθμός θέσεων (~86%) μετασχηματίστηκε σε SRAN, καλύπτοντας έτσι 
ένα μεγάλο ποσοστό των υποδομών δικτύου πρόσβασης κινητών τηλεπικοινωνιών

•	 Το Έργο Single RAN θα ολοκληρωθεί το 2017. Όταν το Έργο Single RAN λήξει, σχεδόν όλες οι θέσεις 
θα υποστηρίζουν την HSPA 42/5.8 Mbps:

ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤ4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ
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"Στόχος μας είναι να 
προσφέρουμε στον πελάτη 
μια μοναδική εμπειρία και να 
είμαστε η πρώτη επιλογή του 
για ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών"

ΑΡΙΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Σκεφτόμαστε 
και δρούμε με 
γνώμονα τον 

πελάτη

EnA ΕΝΙΑΙΟ 
BRAnD

#1 ΒRAnD 
ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 
& ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

Ε2Ε
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EnA ΕΝΙΑΙΟ BRAnD

Καθιερώθηκε στη σκέψη των πελατών μας η νέα ενιαία εμπορική επωνυμία COSMOTE, 
αυξάνοντας την «παρουσία» των βασικών αξιών του brand, όπως «δυναμική», «αξιόπιστη», 
«ξεχωρίζει ως προς την ποιότητα και τις υπηρεσίες», «έχει τα καλύτερα δίκτυα και τις καλύτερες 
υποδομές» και «αξίζει τα λεφτά της» σε ό,τι αφορά και τη σταθερή και την κινητή τηλεφωνία.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ Ε2Ε

•	 Η COSMOTE ONE καθιερώθηκε ως προς την τεχνογνωσία και την εξειδίκευσή της στην κινητή 
και τη σταθερή τηλεφωνία, καθώς και τις υπηρεσίες τηλεόρασης (COSMOTE TV) 

•	 Βελτιωμένες υπηρεσίες στα μενού IVR και δυνατότητες έξυπνης δρομολόγησης στα κέντρα 
εξυπηρέτησης, παρέχοντας στους πελάτες γρήγορη πρόσβαση στον πιο κατάλληλο, εξειδικευμένο 
συνεργάτη (2 εκατ. πελάτες IVR το 2016)

•	 Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στην εξυπηρέτηση πελατών βελτίωσαν περαιτέρω την εξατομικευμένη 
εμπειρία και εξυπηρέτηση του πελάτη: δυνατότητα βιντεοκλήσεων, βίντεο με συμβουλές (Hints & 
Tips), επιτόπου οπτικοποίηση του προβλήματος των πελατών μέσω της χρήσης κινητής κάμερας

•	 Συνεχιζόμενες βελτιώσεις στη διαδικασία end2end, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας 
του πελάτη. Το 74% των τεχνικών ζητημάτων λύνεται στην πρώτη επικοινωνία. Το ποσοστό επίλυσης 
βλαβών σε ό,τι αφορά την COSMOTE TV έφτασε στο 95%. Η διαδικασία διαχείρισης των παραγγελιών 
αυτοματοποιήθηκε περαιτέρω, φτάνοντας ένα ποσοστό αυτοματοποίησης 50% στα συμβόλαια σταθερής 
και κινητής

•	 Ομάδες εξυπηρέτησης B2B ειδικά για τους VIP πελάτες, που προσφέρουν εξειδικευμένη και 
εξατομικευμένη υποστήριξη στον αριθμό 13820

•	 Εξατομικευμένη υποστήριξη για τους πελάτες FMCC
•	 Προληπτική υπηρεσία B2B που παρέχει στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση του δικτύου 

και τις βλάβες 
•	 Εξαιρετικά εξειδικευμένοι σύμβουλοι ICT παρέχουν υψηλού επιπέδου εξατομικευμένη εξυπηρέτηση 

πελατών

ΠΡΩΤΗ Η COSMOTE ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τακτικές έρευνες με θέμα την ικανοποίηση των πελατών από το brand COSMOTE και τις υπηρεσίες του 
δείχνουν ότι η εταιρεία δρέπει τους καρπούς της ηγετικής της θέσης στην αγορά σταθερής και κινητής:
•	 Ως μία αξιόπιστη μάρκα που χαίρει εμπιστοσύνης και προτίμησης
•	 Που παρέχει δικτυακή υπεροχή

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Δυναμική προώθηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού (e-bill) και της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης 
(e-service) στην αγορά σταθερής και κινητής:
•	 Ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού (e-bill) από >950.000 πελάτες (το 23% 

του συνολικού αριθμού λογαριασμών) 
•	 Σταθερή αύξηση της χρήσης του Mobile Application (+50% σε ετήσια βάση), 35% των χρηστών 

Smartphone της COSMOTE
•	 Αυξημένη συμβολή των e-channel στις πωλήσεις κατά 10%
•	 Πάνω από το 3,5% των εσόδων της καρτοκινητής προέρχονται από κάρτες e-top ups

Νέες, αυτοματοποιημένες, ψηφιακές λειτουργικότητες ενίσχυσαν την εμπειρία του πελάτη και το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας:
•	 e-Signature
•	 Επιλογή ηλεκτρονικού λογαριασμού
•	 Αυτοματοποιημένη αποκατάσταση βλαβών σε πραγματικό χρόνο
•	 Προληπτική επικοινωνία με τον πελάτη

wALk-In ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΠΕΛΑΤΩΝ

•	 Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση 100 καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ, προκειμένου να παρέχουν μια 
μοναδική εμπειρία, καθώς και πρόσβαση σε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό τεχνολογικών προϊόντων

•	 Το δίκτυο των καταστημάτων:
 ---- 306 καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
 ---- 135 καταστήματα COSMOTE
•	 Η Εξυπηρέτηση Πελατών σταθερής και κινητής διαχειρίστηκε περισσότερες από 60 εκατ. επαφές
•	 Σχεδόν 610.000 ώρες εκπαίδευσης και coaching για την εταιρεία (πάνω από 230.000 ώρες 

στους εργαζόμενους της «πρώτης γραμμής» στα καταστήματα) καταμερίστηκαν, προκειμένου να 
υποστηριχθεί περαιτέρω η εταιρική στρατηγική και να διασφαλιστεί η καλύτερη εμπειρία του πελάτη

•	 Αυξήθηκε η συμβολή των καναλιών τηλεπωλήσεων στην εφαρμογή της εμπορικής εταιρικής 
στρατηγικής: περισσότερα από 1,8 εκατ. προϊόντα και υπηρεσίες πουλήθηκαν μέσω τηλεπωλήσεων

•	 Η ομάδα τηλεπωλήσεων της εταιρείας κέρδισε την 1η θέση στην κατηγορία «Καλύτερη Ομάδα 
Τηλεφωνικών Πωλήσεων της Χρονιάς» των Sales Excellence Awards κατακτώντας συνολικά 6 βραβεία
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“Εστιάζουμε σε νέες υπηρεσίες 
με δυνατότητες ανάπτυξης”

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ICT, M2M/
IOT CLOUD

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΩΝ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
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∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Σημαντική αύξηση των εσόδων από δεδομένα +9%, με τη συμβολή τους στα έσοδα από υπηρεσίες 
να φτάνει το 21,4%, ωθούμενη από:
•	 Την ηγετική θέση της εταιρείας στην κάλυψη και την ταχύτητα των δικτύων 4G/4G+
•	 Την αυξημένη διείσδυση των Ηandset 4G που ανήλθε στο 29% της ενεργούς βάσης σε σύγκριση 

με 14% πέρυσι
•	 Την αύξηση των Smartphones από 52% σε 57% της ενεργούς βάσης
•	 Την αύξηση του μέσου όρου των ενεργών χρηστών του Ιnternet σε 40% της ενεργούς βάσης

από 35% πέρυσι
•	 Τη δυναμική ανάπτυξη στην κίνηση δεδομένων (+51% σε ετήσια βάση)

Η υπηρεσία COSMOTE My Internet προσφέρει σε όλους τους πελάτες κινητής της COSMOTE ειδοποίηση σε 
πραγματικό χρόνο όταν έχουν εξαντληθεί τα διαθέσιμα MBs, καθώς και το σημαντικό όφελος της πολιτικής 
«διακοπής της υπηρεσίας», που διασφαλίζει πως ο πελάτης δεν θα επιβαρυνθεί με επιπλέον χρεώσεις. Νέα 
βραχυπρόθεσμα συνδυαστικά πακέτα δεδομένων, γνωστά ως «Giga Deals», που προσφέρουν πολλά GB σε 
ανταγωνιστικές τιμές, με διάρκεια μιας ημέρας ή ενός Σαββατοκύριακου (π.χ. Weekend, 5 GB για €2,90). 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

•	 Ξεκίνησε με επιτυχία η COSMOTE@Your Service, μια νέα, καινοτόμα υπηρεσία που προσφέρει 
ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις

•	 Η COSMOTE έγινε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα και μεταξύ των πρώτων στην Ευρώπη που διέ-
θεσαν το Narrow-Band Internet of Things σε συνεργασία με την Deutsche Telekom και την Huawei, 
καθώς και το πρωτόκολλο IPv6 του δικτύου υπηρεσιών κινητής για τις υπηρεσίες M2M και IoT

•	 Εγκαταστάθηκαν και υποστηρίχθηκαν τα πιλοτικά συστήματα Smart City     
(Smart Parking και Smart Lighting) 

•	 Διάθεση της Tourismart, μια καινοτόμος εφαρμογή IoT που επιτρέπει τη χρήση ξενοδοχειακών 
υπηρεσιών μέσω Smartphone, κατά τη διάρκεια της διαμονής του πελάτη

•	 Συνέταιρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣETE)
•	 Environmental Awards 2016 για την υπηρεσία διαχείρισης ενέργειας της COSMOTE για τους δήμους 

Πατρέων και Αγίου Δημητρίου
•	 Πιλοτικά έργα έξυπνων πόλεων: Χαλκίδα (2016), Πάτρα (2017)
•	 Business IT Excellence Award για έργα ασφάλειας ICT. Σημαντικότερα έργα ασφάλειας ICT: 

Τράπεζα Πειραιώς, Fraport, Βιοχάλκο, Τράπεζα της Ελλάδος
•	 Eurobank: υπηρεσίες τηλεδιασκέψεων και τραπεζικές υπηρεσίες

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

•	 Ο	εμπλουτισμός	του	αποκλειστικού	και	premium	τηλεοπτικού	περιεχομένου	είχε	ως	αποτέλεσμα	
σπουδαίες επιδόσεις σε ό,τι αφορά τα έσοδα και την πελατειακή βάση

•	 Διατέθηκαν	μοναδικές	υβριδικές	υπηρεσίες	(COSMOTE	Replay	TV	-	COSMOTE	Cinema	on	Demand	
και COSMOTE TV Plus – PVR-COSMOTE TV GO)

•	 Τα έσοδα της συνδρομητικής τηλεόρασης αυξήθηκαν κατά 31% σε ετήσια βάση, παρά τον νέο φόρο 
εισοδήματος της τάξης του 10% που επιβλήθηκε στη συνδρομητική τηλεόραση από 1ης Ιουνίου 2016, 
που επιβράδυνε σημαντικά την ανάπτυξη της πελατειακής βάσης της συνδρομητικής τηλεόρασης 

•	 Η πελατειακή βάση έφτασε τις 503 χιλιάδες (+13% σε ετήσια βάση)

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

•	 Η αξιοποίηση της επέκτασης των δικτύων νέας γενιάς και οι ενέργειες για την ανάπτυξη υψηλών 
ταχυτήτων είχαν ως αποτέλεσμα η πελατειακή βάση του δικτύου VDSL να φτάσει στο 13,4% (από 
10% το 2015) των πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών ή τους 219 χιλιάδες πελάτες. Τα έσοδα 
από οικιακούς πελάτες ευρυζωνικών υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 11,4% σε ετήσια βάση, και από 
εταιρικούς πελάτες αυξήθηκαν κατά 4,4%, ωθούμενα από επενδύσεις στο VDSL και από προληπτικές 
ενέργειες για την ανάπτυξη της ταχύτητας, που προωθούν τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην 
πρόσβαση και τη διείσδυση του VDSL στις ευρυζωνικές υπηρεσίες

•	 Η πελατειακή βάση των ευρυζωνικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 129 χιλιάδες, φτάνοντας έτσι τα
1,6 εκατ., κατακτώντας μερίδιο 58% των καθαρών νέων ευρυζωνικών συνδέσεων έναντι 55% το 
2015 και αυξάνοντας το συνολικό μας μερίδιο των ευρυζωνικών συνδέσεων κατά 1 ποσοστιαία 
μονάδα 

•	 Η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων ως προς τις γραμμές πρόσβασης αυξήθηκε κατά 
6 ποσοστιαίες μονάδες - από 56% το 2015 σε 62% το 2016

•	 Η πελατειακή βάση του VDSL αυξήθηκε κατά 70 χιλ. σε σχέση με το 2015 φτάνοντας τους 219 χιλ. 
πελάτες
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ICT, M2M / IoT, CLOUD

•	 Μέσα από την έντονη δραστηριότητά μας στον τομέα της σύγκλισης τεχνολογιών πληροφορικής 
και έχοντας συνάψει στρατηγικές συνεργασίες για την εφαρμογή σύνθετων έργων ICT, η εταιρεία 
ενίσχυσε την ηγετική της θέση στο ICT και παραμένει ένας ιδεώδης συνεργάτης για επιχειρήσεις 
που αναζητούν προηγμένες λύσεις στους τομείς της υγείας, του τουρισμού, της ασφάλειας 
δεδομένων, της ενέργειας, των κέντρων δεδομένων, του Cloud και του Internet of Things (IoT)

•	 Το 2016 ο Όμιλος OTE Group διακρίθηκε στα WITSA Global ICT Excellence Awards 2016 για το 
κέντρο δεδομένων που δημιούργησε για τον Όμιλο Coca-Cola HBC στην Ελλάδα

•	 Η εταιρεία πρόσθεσε νέες εφαρμογές και υπηρεσίες Cloud προστέθηκαν στις ολοκληρωμένες 
τεχνολογικές λύσεις COSMOTE Business IT Solutions, ανταποκρινόμενη έτσι στις καθημερινές 
ανάγκες όλων των επιχειρήσεων και επιτρέποντάς τους να γίνουν πιο αποτελεσματικές    
και πιο ανταγωνιστικές

•	 Διάθεση της νέας υπηρεσίας Cloud, Office 365
•	 Διάθεση νέων πακέτων / προγραμμάτων web hosting 
•	 Διάθεση της υπηρεσίας COSMOTE POS, που προσφέρει σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες την 

επιλογή να δέχονται πληρωμές με πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες
•	 Διάθεση της υπηρεσίας Mobile Device Management (MDM), που προσφέρει εξ αποστάσεως διαχείριση του 

Smartphone και του Tablet, καθώς και ασφαλή πρόσβαση σε εταιρικά e-mail και αρχεία 

Τα σημαντικότερα έργα που ανέλαβε/παρέδωσε ο ΟΤΕ το 2016: 

•	 Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας του κέντρου δεδομένων του Ομίλου Coca-Cola HBC για 28 χώρες 
•	 Κέντρο παροχής κοινών υπηρεσιών Big Data
•	 Κέντρο Επιχειρήσεων του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος 
•	 Αναβάθμιση 2.500 καταστημάτων και κεντρικών σημείων του ΟΠΑΠ
•	 Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής
•	 Το Miraggio Thermal Spa & Resort της Med Sea Health Α.Ε.
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“∆ιατηρούμε την 
ηγετική μας θέση στη 
σταθερή και την κινητή 
τηλεφωνία”

ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
- ΚΙΝΗΤΗΣ (FMC)

ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 
ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

ΠΩΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ 
ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ

ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΣΤΟ B2B
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ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Η COSMOTE διατήρησε την ηγετική της θέση, σε ό,τι αφορά τα έσοδα από υπηρεσίες, με μερίδιο 
> 50%, εστιάζοντας κυρίως στην προάσπιση της πελατειακής βάσης και στην αυξανόμενη αξία που 
αυτή δημιουργεί. Η συρρίκνωση των εσόδων από τις υπηρεσίες επιβραδύνθηκε κατά 2,2 ποσοστιαίες 
μονάδες (-1,5% το 2016 έναντι 3,7% το 2015), παρά την αυξανόμενη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των 
καταναλωτών . Αξιοποιώντας την πελατοκεντρική της στρατηγική, η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει 
την ισχυρή, ηγετική της θέση σε ό,τι αφορά τα έσοδα.

ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Παρά τις έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις και το απαιτητικό μακροοικονομικό περιβάλλον, ο ΟΤΕ κατόρθωσε 
να διατηρήσει σταθερό, στο 56%, το μερίδιό του στις γραμμές πρόσβασης, με περίπου 2,7 εκατ. γραμμές 
λιανικής, αξιοποιώντας την πελατοκεντρική της στρατηγική και τις προσφορές συνδυαστικών υπηρεσιών 
σταθερής-κινητής(FMC ). Η πελατειακή βάση σταθεροποιήθηκε χάρη στις εξαιρετικά χαμηλές απώλειες στις 
γραμμές πρόσβασης κατά το 2016 (26 χιλ. έναντι 42 χιλ. το 2015).

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ

Περαιτέρω βελτιστοποίηση των επιδόσεων των καναλιών και της παραγωγικότητας των πωλήσεων, 
εστιάζοντας στους μηχανισμούς προώθησης των πωλήσεων και την απόδοση των επενδύσεων στο 
μάρκετινγκ.

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ

•	 Η OTEGlobe κέρδισε 2 διακρίσεις στα Διεθνή Βραβεία Τηλεπικοινωνιών Global Carrier Awards 2016: 
“Best Eastern European Wholesale Carrier” ως ο καλύτερος πάροχος υπηρεσιών χονδρικής στη ΝΑ 
Ευρώπη, και “Best Customer Testimony” ως η εταιρεία με τη μεγαλύτερη αναγνώριση από τους 
ίδιους τους πελάτες της διεθνώς

•	 Η OTEGlobe είναι ιδρυτικό μέλος της κατασκευαστικής κοινοπραξίας υποβρύχιων καλωδίων 
υψηλής ταχύτητας Ασία-Αφρική-Ευρώπη-1 (AAE-1), του μεγαλύτερου καλωδιακού έργου που έχει 
κατασκευαστεί τα τελευταία 15 περίπου χρόνια

•	 Σημειώθηκε ανάπτυξη στις υπηρεσίες πρόσβασης χονδρικής, ενώ διατηρήθηκε η πελατειακή βάση 
των υπηρεσιών δεδομένων

ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ B2B

Προάσπιση των βασικών εσόδων του B2B, ελέγχοντας τη μείωση της πελατειακής βάσης και του ARPU.

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ - ΚΙΝΗΤΗΣ (FMC)

•	 Εστιάζοντας στις ανάγκες των πελατών για συνδυαστικές υπηρεσίες σταθερής και κινητής, 
η εταιρεία προώθησε ακόμα περισσότερα προϊόντα COSMOTE One και COSMOTE Business 1 
για κινητή και σταθερή τηλεφωνία, στοχεύοντας στην προστασία του ARPU και προσφέροντας 
καινοτόμες υπηρεσίες στους πελάτες της

•	 Για υπηρεσίες B2C διατέθηκε το πρόγραμμα COSMOTE One, που καλύπτει τις ανάγκες επικοινωνίας και 
ψυχαγωγίας στο σπίτι, επιτρέποντας στα άτομα ή στις οικογένειες να κάνουν χρήση των υπηρεσιών, όπου 
κι αν βρίσκονται

•	 Για υπηρεσίες B2B διατέθηκαν υπηρεσίες FMC για μικρές εταιρείες:
 ––– COSMOTE Business One - Smart Office/Digital Office, Internet Presence, Cloud storage/email. 

Ήδη 30 χιλ. μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και πολύ μικρές επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τα οφέλη 
των υπηρεσιών αυτών (διείσδυση 22%)

 ––– Το πρόγραμμα “Next Business Generation” ήταν άλλη μια πρωτοβουλία της COSMOTE, 
προκειμένου να προάγει την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Τρεις (3) ελληνικές, οικογενειακές 
επιχειρήσεις ξεχώρισαν στο πλαίσιο του προγράμματος, απολαμβάνοντας σημαντική διαφημιστική 
προώθηση και δωρεάν υπηρεσίες COSMOTE Business One
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COSMOTE OnE

To πρόγραμμα COSMOTE One προσφέρει έναν νέο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας για τους 
συνδρομητές, επιτρέποντάς τους να απολαμβάνουν υπηρεσίες Internet, φωνής και ψυχαγωγίας ανά 
πάσα στιγμή, από οποιαδήποτε συσκευή, όπου κι αν βρίσκονται. Με το πρόγραμμα COSMOTE One, οι 
συνδρομητές επωφελούνται από τη δωρεάν επικοινωνία μεταξύ κινητού και σταθερού, καθώς και 
από άλλα μοναδικά πλεονεκτήματα, όπως την υπηρεσία δωρεάν αποθήκευσης 15GB στο Cloud, την 
υπηρεσία OTE TV Go, που τους επιτρέπει να παρακολουθούν OTE TV από το Smartphone ή το Tablet 
τους, είτε μέσα είτε έξω από το σπίτι, σε έναν ενιαίο φάκελο με τους λογαριασμούς σταθερής και 
κινητής, και, τέλος, μια νέα, βελτιωμένη εμπειρία εξατομικευμένης υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών.

COSMOTE BUSInESS OnE

Το COSMOTE Business Οne καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης παρέχοντας τα πάντα για την 
καλύτερη οργάνωση, την αποτελεσματική λειτουργία, ακόμα και τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Το 
COSMOTE Business One προσφέρει δωρεάν κλήσεις κινητής και σταθερής μεταξύ των αριθμών της 
επιχείρησης, διαχειρίζεται εισερχόμενες κλήσεις με υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, όπως μήνυμα 
καλωσορίσματος και εκτροπή εισερχόμενων κλήσεων ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας. Μπορεί 
να αποθηκεύσει αρχεία στον δωρεάν αποθηκευτικό χώρο των 80GB, τα οποία είναι προσβάσιμα 
οπουδήποτε κι οποτεδήποτε, και μπορεί να στείλει και να λάβει fax μέσω του e-mail. Όλα τα 
παραπάνω διατίθενται σε κοινό φάκελο με εξατομικευμένες υπηρεσίες για μια ακόμα καλύτερη 
εμπειρία του πελάτη.

Διατέθηκαν στην αγορά το COSMOTE Business Mobile Cost Control Value και το COSMOTE Business 
Mobile Cost Control for All, δύο νέες σειρές προγραμμάτων κινητής με έλεγχο κόστους. Βασικοί 
στόχοι των νέων σειρών είναι η ενίσχυση της αξίας του προϊόντος με την προσθήκη ενσωματωμένου 
χρόνου ομιλίας και MBs, η αύξηση της διείσδυσης και της χρήσης των υπηρεσιών δεδομένων και ο 
εμπλουτισμός της διαθέσιμης γκάμας προγραμμάτων COSMOTE Business One.

Διατέθηκε η υπηρεσία COSMOTE Mobile Backup, που προσφέρει backup σύνδεση στο Internet μέσω 
3G/4G, στην περίπτωση που υπάρξουν προβλήματα στη σύνδεση μέσω ADSL/VDSL.

ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

•	 Διατέθηκε ξανά η δωρεάν υπηρεσία Roaming Data Limit, προκειμένου να προσφέρει στους 
συνδρομητές ξένοιαστη χρήση δεδομένων στο εξωτερικό με ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο του 
κόστους, επιτρέποντάς τους να θέτουν τα δικά τους όρια στη χρήση δεδομένων σε ολόκληρο τον 
κόσμο, ανάλογα με τις ανάγκες τους

•	 Διατέθηκε η υπηρεσία περιαγωγής COSMOTE Travel & Talk για τους συνδρομητές COSMOTE 
καρτοκινητής και του συνδρομητές Mobile Cost Control και Business Mobile Cost Control. Η 
υπηρεσία αυτή προσφέρει ημερήσια και εβδομαδιαία συνδυαστικά πακέτα φωνής (εξερχόμενες 
και εισερχόμενες κλήσεις) και SMS σε περισσότερες από 60 χώρες σε πολύ χαμηλές τιμές. Οι 
συνδρομητές της COSMOTE μιλούν και στέλνουν SMS σε πολύ χαμηλές τιμές και με πλήρη έλεγχο 
του κόστους

•	 Οι συνδρομητές της COSMOTE που επιλέγουν τα προγράμματα COSMOTE Mobile και COSMOTE 
Business Mobile απολαμβάνουν περιαγωγή χωρίς επιπλέον χρεώσεις, για πάντα, εντός της ΕΕ, 
καθώς και στην Ισλανδία, στο Λίχτενσταϊν και τη Νορβηγία. Οι συνδρομητές των παραπάνω 
προγραμμάτων που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία COSMOTE Travel Pass και ταξιδεύουν σε 
αυτές τις χώρες μπορούν να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα λεπτά ομιλίας, SMS και MB του πακέτου 
τους για περιήγηση στο Internet και για τη λήψη εισερχόμενων κλήσεων χωρίς επιπλέον χρεώσεις. 
Επίσης, στην περίπτωση συνδρομητών - οικιακών και εταιρικών- που δεν είναι συνδρομητές σε 
κανένα από τα παραπάνω προγράμματα, η COSMOTE έχει μειώσει την ημερήσια χρέωση για την 
υπηρεσία COSMOTE Travel Pass για τις προαναφερθείσες χώρες σε 2,99€/μέρα από 4,99€/μέρα. 
Τέλος, πελάτες που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του δικτύου COSMOTE 4G στην Ελλάδα μπορούν 
επίσης να περιηγούνται στο Internet με απίστευτες ταχύτητες 4G στο πλαίσιο της περιαγωγής σε 
συνεργασία με τους περισσότερους παρόχους στην Ευρώπη
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ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
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“Βελτιώνουμε τα συστήματα και τις 
διαδικασίες, μειώνουμε τα κόστη μας 
και γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί”

ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ
ΜΑΣ ΠΥΛΩΝΕΣ

ΥΠΕΡΟΧΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤ

ΑΡΙΣΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

•	 Περαιτέρω ενοποίηση, απλοποίηση και αυτοματοποίηση των υπηρεσιών e-Signature και Single Sign On 
 
•	 Ψηφιοποίηση των οικονομικών: σύστημα διαχείρισης One.ERP, διατέθηκε το Εργαλείο Πιστωτικού 

Ελέγχου στη σταθερή, κοινή πλατφόρμα F-M “One” Revenue Assurance για τη διαχείριση της 
οικονομικής απάτης και την ασφάλιση των εσόδων, Νέα Πολιτική Δαπανών, ψηφιακή ροή εργασίας, 
αυτοματοποίηση διαδικασίας εντολών αγοράς

 
•	 Το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού αναγνωρίζεται από την DT Europe ως πρότυπο σχεδιασμού

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

•	 Βελτιωμένο DSO (Days Sales Outstanding), παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον

•	 Περαιτέρω εξορθολογισμός των διαδικασιών “Order2Bill και “Fault2Repair” μέσω ενός 
προγράμματος 48/24, με σημαντικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση του πελάτη

•	 Πρωτοβουλίες για ένα νέο, κοινό, λειτουργικό μοντέλο Εξυπηρέτησης Πελατών

•	 Περαιτέρω ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών των κέντρων εξυπηρέτησης, 
με αποτέλεσμα τη βελτιωμένη εμπειρία του πελάτη

•	 Βελτιωμένη ψηφιακή εμπειρία στα καταστήματά μας

•	 Ενοποίηση των υπεργολάβων και αυτοματοποίηση της διαχείρισης

•	 Ενίσχυση της φυσικής ασφάλειας και της ασφάλειας των δεδομένων, καθώς και των διαδικασιών 
Επιχειρηματικής Συνέχειας

•	 Φυσική ενίσχυση της ασφάλειας των κτιρίων και των καταστημάτων

ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

•	 Σημαντική μείωση του κόστους χρηματοδότησης του χρέους

•	 Το ενεργειακό πρόγραμμα μείωσης του κόστους είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία Μονάδας 
Ενέργειας στην OTE Εstate

•	 Εκμετάλλευση των αχρησιμοποίητων ακινήτων

•	 Συνέργειες προμηθειών με τον Όμιλο DT στην τεχνολογία, την πληροφορική, τις άδειες, και τα 
τερματικά, ξεπερνώντας τους στόχους εξοικονόμησης πόρων

•	 Προγράμματα εξορθολογισμού του κόστους

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ
ΜΑΣ ΠΥΛΩΝΕΣ

ΥΠΕΡΟΧΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤ

ΑΡΙΣΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
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“Η ανάπτυξη των ανθρώπων μας βρίσκεται 
στην καρδιά των ενεργειών μας”

Για το σκοπό αυτό, ΟΤΕ και COSMOTE υλοποιούν ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης 
δεξιοτήτων, σύγχρονα προγράμματα ηγεσίας για όλα τα επίπεδα διοίκησης και επενδύουν σε 
προγράμματα ανάδειξης ταλέντων. 

Με στόχο να υποστηρίξουν την εξέλιξη των εργαζομένων, οι Εταιρείες σχεδιάζουν ένα νέο, ενιαίο 
μοντέλο περιγραφής θέσεων και ρόλων. 

Για τη βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων απλοποιούνται, τυποποιούνται και συνενώνονται 
οι διαδικασίες Ανθρώπινου Δυναμικού, με έργα που οδηγούν στη νέα ψηφιακή εποχή. 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΑΛΕΝΤΩΝ

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
 ΟΜΑ∆ΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
& ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑ

4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ
ΜΑΣ ΠΥΛΩΝΕΣ

ΥΠΕΡΟΧΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤ

ΑΡΙΣΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

•	 Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που αναβαθμίζουν τις δεξιότητες των ανθρώπων (upskilling), 
καθώς και προγραμμάτων εκμάθησης νέων δεξιοτήτων (re skilling)

•	 Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδεύσεων σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες
•	 Υλοποίηση προγραμμάτων που έχουν στόχο την ενθάρρυνση της δημιουργικής σκέψης και της 

καινοτομίας 
•	 Προώθηση ευκαιριών διεθνούς καριέρας στον Όμιλο DT

ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ

•	 Εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων ηγεσίας σύμφωνα με τις αυξανόμενες απαιτήσεις και τις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες διοίκησης (προγράμματα «You.Lead») 

•	 Υλοποίηση προγραμμάτων ηγεσίας για νέους προϊστάμενους
•	 Εφαρμογή νέων προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων ηγεσίας που απευθύνονται σε έμπειρα στελέχη 

της πρώτης γραμμής

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ

•	 Ολοκλήρωση «αναπτυξιακού ταξιδιού» για τους 10 επιτυχόντες του εξωτερικού προγράμματος 
ανάδειξης ταλέντων “COSMOTE Graduate Trainee Program” 

•	 Σε εξέλιξη η ειδικά σχεδιασμένη «αναπτυξιακή διαδρομή» για τους 9 επιτυχόντες, που αναδείχθηκαν 
από το αντίστοιχο εσωτερικό πρόγραμμα ανάδειξης ταλέντων «you.grow»

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

•	 Ευθυγράμμιση και εναρμόνιση πολιτικών, διαδικασιών και συστημάτων 
•	 Συνεχίζεται η λειτουργική ενοποίηση σταθερής και κινητής και υποστήριξη των νέων, σύγχρονων, 

οργανωτικών δομών
•	 Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός νέου, ενιαίου μοντέλου περιγραφής θέσεων και ρόλων

για όλους τους εργαζόμενους
•	 Απλοποίηση, τυποποίηση και συνένωση διαδικασιών, με στόχο ένα νέο, σύγχρονο μοντέλο 

εξυπηρέτησης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

•	 Υλοποίηση προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο
•	 Πάνω από 230 στοχευμένες προσλήψεις ανά την Ελλάδα 
•	 Πάνω από 480 σπουδαστές & φοιτητές έκαναν πρακτική άσκηση

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

•	 Ενδυνάμωση αξιών κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας
•	 Έμφαση στο ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο, ΟΤΕ και COSMOTE, με κοινές διαδικασίες, οδηγίες εργασίας

και έντυπα
•	 Ηλεκτρονική οργάνωση και παρακολούθηση προγράμματος ιατρών εργασίας για την καλύτερη 

πρόληψη της υγείας των εργαζομένων
•	 Διενέργεια δράσεων ενημερωτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα για εξισορρόπηση προσωπικής

και επαγγελματικής ζωής (προγράμματα «Ζούμε καλύτερα»)

Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης
ανά εργαζόμενο το 2016

Μέσος όρος ηλικίας 
εργαζομένων ΟΤΕ

Μέσος όρος ηλικίας 
εργαζομένων COSMΟΤΕ

OTE
17,0

COSMOTE
12,8

Περίπου 6.500 εργαζόμενοι 
συμμετείχαν στις εκπαιδεύσεις

44,2
45,1

42,5 42,9

38,6
39,6

40,5
41,4

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Οι ώρες εκπαίδευσης ανά 
εργαζόμενο υπολογίστηκαν 
βάσει του μέσου αριθμού 
απασχολούμενων

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ
ΜΑΣ ΠΥΛΩΝΕΣ

ΥΠΕΡΟΧΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤ

ΑΡΙΣΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
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Επιδόσεις 2016
Ενισχύουμε την αξιοπιστία μας,
εξελίσσουμε την επικοινωνία



Οι υπηρεσίες 
δεδομένων 

αποτέλεσαν πάνω 
απο το 21%

των εσόδων από 
υπηρεσίες στην 

κινητή τηλεφωνία 
στην Ελλάδα

Επιδόσεις 2016
Ενισχύουμε την αξιοπιστία μας,
εξελίσσουμε την επικοινωνία

Κάλυψη 4G 
στο 93% και 
4G+ στο 82%

Οι συνδρομητές 
της COSMOTE 
TV έφτασαν 
τους 503 χιλ. 
σημειώνοντας 
αύξηση 13%

Οι συνδρομητές 
της VDSL 

αυξήθηκαν κατά 
47% φτάνοντας 

τους 219 χιλ. 
στην Ελλάδα

Το καλύτερο 
περιθώριο EBITDA 

όλων των εποχών στη 
σταθερή τηλεφωνία 
Ελλάδας, στο 42,3%
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α / ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η δομή της αγοράς

Ο OTE είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά:
•	 Η ελληνική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών, παρότι παρουσίασε αύξηση 7% έναντι του 2015, 

εξακολουθεί να υπολείπεται της διείσδυσης ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ευρώπη
•	 Η αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης παρουσίασε οριακή αύξηση 2% έναντι του 2015

Ενίσχυση την ηγετικής θέσης στην ελληνική αγορά

•	 Μείωση των απωλειών στις συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας 
•	 Αυξημένο μερίδιο αγοράς στις νέες καθαρές συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών
•	 Διατήρηση της ηγετικής θέσης στην κινητή τηλεφωνία

Ελλάδα: ~74% των εσόδων του Ομίλου
•	 Ηγετική θέση στη σταθερή τηλεφωνία
•	 Ηγετική θέση στην κινητή τηλεφωνία

Ελληνική Αγορά

Ευρυζωνικές συνδέσεις/
Σύνολο Γραμμών Σταθερής (%)

Διείσδυση Συνδρομητικής 
Τηλεόρασης %

Έσοδα από Δεδομένα ως % των Εσόδων 
από Υπηρεσίες (COSMOTE)

60%

18%

14%

66%

22%

16%

72%

24%

20%

77%

24%

21%

2013 2014 2015 2016

5. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2016

Αγορά με μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης
στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, τηλεόρασης
και δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

ΕΛΛΑΔΑ

OTEGLOBE OTE ESTATE OTEACADEMY OTESAT-MARITEL OTE RURAL
ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
KINHTH 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
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*Η τιμολόγηση γίνεται ανά Megabyte, για να κατεβάσει ο πελάτης δεδομένα ή να περιηγηθεί στο Internet ενώ ταξιδεύει στο εξωτερικό (χρέωση ανά kilobyte που χρησιμοποιείται). Αυτές είναι οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές. 
Οι πάροχοι μπορούν να προσφέρουν φθηνότερες τιμές. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών των κρατών-μελών πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας θα συμμορφώνονται με τους νέους 
κανόνες για την περιαγωγή δεδομένων και τις χαμηλότερες τιμές των φωνητικών κλήσεων. Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή του κράτους-μέλους, στο οποίο έχει την έδρα του ο 
πάροχός τους, αν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία σχετικά με τα νέα όρια.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Οι βασικότερες πρόσφατες εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ 

Οι δραστηριότητες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας από τον ΟΤΕ επηρεάζονται άμεσα από το ευρωπαϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Το ΒΕREC (Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών), στις 30 Αυγούστου 2016, σε συνέχεια των 
προβλεπόμενων από τον Κανονισμό για την Ενιαία Αγορά Τηλεπικοινωνιών, εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές 
για την εναρμονισμένη εφαρμογή του Κανονισμού από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές αφορούν, μεταξύ άλλων, θέματα όπως η αξιολόγηση εμπορικών πρακτικών zero-rating και 
«εξειδικευμένων υπηρεσιών» ώστε να υπάρχουν εναρμονισμένες αποφάσεις και ενέργειες εποπτείας.

Ειδικότερα, για θέματα ουδετερότητας δικτύου, οι πάροχοι σταθερής και κινητής τηλεφωνίας δεν θα πρέπει να 
κάνουν διακρίσεις στην κίνηση δεδομένων διαφορετικού τύπου εντός των δικτύων τους ούτε να εμποδίζουν 
υπηρεσίες ή/και εφαρμογές. Οι πάροχοι εξακολουθούν να παρέχουν συγκεκριμένους τύπους εξειδικευμένων 
υπηρεσιών και, υπό όρους, να επιτρέπουν κάποια κίνηση δεδομένων να μην υπολογίζεται στο συνολικό 
πακέτο του συνδρομητή (“zero-rating”).

•	 Περιαγωγή: σταδιακή καθιέρωση χρεώσεων λιανικής “roam like at home” για την περιαγωγή 
κλήσεων και δεδομένων εντός της ΕΕ, έτσι ώστε, από τον Ιούνιο 2017, η χρέωση για τις υπηρεσίες 
περιαγωγής να μη διαφέρει από τις αντίστοιχες σε εθνικό επίπεδο. Ήδη από το 2007 η χρέωση για 
υπηρεσίες περιαγωγής χονδρικής και λιανικής στην ΕΕ έχει μειωθεί σημαντικά ενώ ο Κανονισμός για 
την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά (TSM) αναμένεται να μειώσει περαιτέρω τις χρεώσεις και τα σχετικά έσοδα

•	 Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) 2016/679, που εκδόθηκε τον Μάιο του 
2016, επικαιροποιεί του κανόνες της ΕΕ για την προστασία δεδομένων στην «ψηφιακή εποχή» και θα 
εφαρμοσθεί από τον Μάιο του 2018. Ο Κανονισμός ενδυναμώνει τα δικαιώματα ιδιωτικότητας κατά 
τη χρήση του διαδικτύου αλλά και τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων και 
επιβάλει πολύ υψηλά πρόστιμα στις περιπτώσεις παραβίασης των σχετικών διατάξεων

•	 “ePrivacy”: η Οδηγία 2002/58 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ως συμπληρωματικό νομοθέτημα 
του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, αναθεωρήθηκε στα πλαίσια της Στρατηγικής 
για την Ψηφιακή Εποχή, με σκοπό να επικαιροποιηθεί μέσω μίας νομοθετικής πρότασης η οποία 
παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο 2017

Μέγιστες Χρεώσεις (εξαιρ. ΦΠΑ) για κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα 1 Ιουλίου 2014 30 Απριλίου 2016 15 Ιουνίου 2017

Εξερχόμενες κλήσεις (ανά λεπτό) €0,19 εγχώρια τιμή + μέχρι €0,05 όχι επιπλέον χρέωση περιαγωγής, ίδια με την εγχώρια τιμή

Εισερχόμενες κλήσεις (ανά λεπτό) €0,05 €0,014 όχι επιπλέον χρέωση περιαγωγής, ίδια με την εγχώρια τιμή

Εξερχόμενα μηνύματα (ανά SMS μήνυμα) €0,06 εγχώρια τιμή + μέχρι €0,02 όχι επιπλέον χρέωση περιαγωγής, ίδια με την εγχώρια τιμή

Online (λήψη δεδομένων, ανά MB*) €0,20 εγχώρια τιμή + μέχρι €0,05 όχι επιπλέον χρέωση περιαγωγής, ίδια με την εγχώρια τιμή

Ευρωπαϊκή Ένωση: Κανονισμός 
για τις Μέγιστες Χρεώσεις Περιαγωγής
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Το Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο 

Οι ισχύοντες κανόνες για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες είναι υπό αναθεώρηση, μέσω του λεγόμενου 
«πακέτου για τη συνδεσιμότητα» που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο 2016, συμπεριλαμβανόμενης της 
πρότασης για έναν νέο Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Η αναθεώρηση πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά (DSM) για την Ευρώπη. Επί του παρόντος, η 
πρόταση ακολουθεί τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος 
του 2017. Ο OTE θεωρεί ότι η αναθεώρηση θα πρέπει να εστιάσει:

•	 Στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που υποστηρίζει τις επενδύσεις στην Ευρώπη έτσι ώστε οι 
τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι να έχουν κίνητρα να επενδύουν σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων στη 
σταθερή και στην κινητή τηλεφωνία. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει η Ευρώπη να καλύψει
το «ψηφιακό χάσμα» με τους κυριότερους ανταγωνιστές της σε παγκόσμιο επίπεδο

•	 Σε σημαντικό περιορισμό της υπερβολικής ρύθμισης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η ρύθμιση 
πρέπει να είναι απλούστερη, να έχει λιγότερο κόστος υλοποίησης και να περιορισθεί αποκλειστικά 
σε πραγματικά εμπόδια στη λειτουργία του ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές αγορές

•	 Στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων επικοινωνιών και των παρόχων 
υπηρεσιών Over-The-Top, όπως είναι η Google, η Amazon και το Facebook. Ενώ ο τομέας των 
τηλεπικοινωνιών παραμένει αυστηρά ρυθμιζόμενος, οι πάροχοι OTT (Over-The-Top), παρότι συχνά 
προσφέρουν υπηρεσίες πανομοιότυπες με αυτές των παρόχων επικοινωνιών, εντούτοις δύνανται να 
παρέχουν υπηρεσίες ελεύθερα σε ολόκληρη την Ευρώπη και υπόκεινται σε περιορισμένη ρύθμιση

•	 Στη διασφάλιση της αρχής «ίδιοι κανόνες για ίδιες υπηρεσίες». Είναι σημαντική μια τεχνολογικά 
ουδέτερη προσέγγιση, καθώς θα διευκόλυνε τη διαδικασία εκκαθάρισης δικαιωμάτων δημιουργού για 
θέματα περιεχομένου, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια στις εταιρείες, καθώς και ένα αξιόπιστο 
πλαίσιο προτύπων προστασίας προς όφελος των καταναλωτών οπτικοακουστικού περιεχομένου

Τέλη Τερματισμού Κινητής 
Τηλεφωνίας (eurocent/min)

Δεκ.08 Ιαν.13Ιαν.09 Ιαν.14Ιαν.10 Ιαν.15Ιαν.11 Ιαν.16Ιαν.12 Αυγ.12 Οκτ.12

10,07

7,86

6,24

4,95 4,95

3,6

2,3
1,27 1,19 1,10 1,08
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Τα σημαντικότερα ρυθμιστικά ζητήματα για τη σταθερή και την κινητή τηλεφωνία 

Τον Ιούνιο 2016, ο καθηγητής Δημήτριος Τσαμάκης ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, θέση η οποία ήταν κενή από τον Ιανουάριο 2015. Έκτοτε 
η ΕΕΤΤ έχει ξεκινήσει να εκδίδει Αποφάσεις σχετικά με μία σειρά εκκρεμών ρυθμιστικών θεμάτων.
Τα κυριότερα θέματα είναι: 

•	 Η σύγκλιση σταθερής-κινητής τηλεφωνίας (FMC): Σε συνέχεια του rebranding της προσφοράς FMC 
της COSMOTE ως «COSMOTE One» και τις επακόλουθες επίσημες καταγγελίες όλων των σταθερών 
και κινητών ανταγωνιστών κατά της προσφοράς, η ΕΕΤΤ προέβη σε νέα ακρόαση τον Ιανουάριο 
του 2016 για την εξέταση των υποτιθέμενων παραβιάσεων της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και ελεύθερου ανταγωνισμού. Η απόφαση εκκρεμεί.

 Τον Οκτώβριο του 2016, ο OTE και η COSMOTE έλαβαν από την ΕΕΤΤ ένα αίτημα για παροχή 
πληροφοριών που απευθυνόταν στον Όμιλο ΟΤΕ, στο πλαίσιο της έρευνας για κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους του ΟΤΕ και της COSMOTE μέσω της προσφοράς συνδυαστικών 
πακέτων προϊόντων κινητής και σταθερής. Η EETT ζήτησε πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των 
συνδρομητών από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2016 για όλα τα συνδυαστικά πακέτα 
λιανικής σταθερής πρόσβασης με υπηρεσίες κινητής ή τηλεόρασης. Ο ΟΤΕ και η COSMOTE παρείχαν 
τα στοιχεία που τους ζητήθηκαν στις 19/12/2016.

•	 Vectoring: Tον Δεκέμβριο 2016 η ΕΕΤΤ εξέδωσε απόφαση σχετικά με την εισαγωγή τεχνολογίας 
vectoring στο δίκτυο πρόσβασης. Ο ΟΤΕ υπέβαλε σχέδιο επενδύσεων σύμφωνα με την απόφαση 
της ΕΕΤΤ

•	 Λιανική σταθερή πρόσβαση: Τον Δεκέμβριο 2016, η EETT εξέδωσε απόφαση σχετικά με την 
απελευθέρωση της αγοράς λιανικής πρόσβασης. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις του OTE για έλεγχο των 
τιμών των προσφερόμενων υπηρεσιών λιανικής έχουν διατηρηθεί ως ρυθμιστικές υποχρεώσεις στις 
αγορές χονδρικής (δηλ. αγορά χονδρικής τοπικής πρόσβασης και χονδρικής κεντρικής πρόσβασης)

•	 Καθολική υπηρεσία: Τον Σεπτέμβριο 2016, ολοκληρώθηκε ο δημόσιος διαγωνισμός για την επιλογή 
παρόχου καθολικής υπηρεσίας. Ο OTE ορίστηκε πάροχος καθολικής υπηρεσίας για τις υπηρεσίες 
καταλόγου και υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και για τα κοινόχρηστα τηλέφωνα. 

 Η παροχή της καθολικής υπηρεσίας, όπως αναφέρεται ανωτέρω, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017 
και θα διαρκέσει για τρία (3) έτη

•	 Spectrum: Το 2017, η EETT αναμένεται να διεξαγάγει πλειστηριασμό για το φάσμα των 1800MHz, που 
είναι κατοχυρωμένο στη Vodafone και στη WIND και του οποίου οι άδειες λήγουν τον Φεβρουάριο 
του 2018. Τα 2x25MHz του φάσματος των 1800MHz, που έχει κατοχυρωθεί στην COSMOTE και του 
οποίου η άδεια λήγει το 2020, μπορεί επίσης να περιληφθεί σε αυτόν τον πλειστηριασμό 
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Εξέλιξη Γραμμών πρόσβασης 
σταθερής τηλεφωνίας (000)

Καθαρές συνδέσεις Γραμμών 
σταθερής τηλεφωνίας (000)

Μερίδιο αγοράς Γραμμών 
σταθερής τηλεφωνίας Ανταγωνισμού

Γραμμές σταθερής τηλεφωνίας Aνταγωνισμού 
Καθαρές συνδέσεις

Μερίδιο αγοράς Γραμμών 
σταθερής τηλεφωνίας Λιανικής ΟΤΕ

Γραμμές σταθερής τηλεφωνίας Λιανικής ΟΤΕ 
Καθαρές συνδέσεις/(αποσυνδέσεις)

2013 20132014 20142015 20152016 2016

59,5%

40,5%

4.796

100

(110)

(26)
(30)

8

(210)

4.770

100

(126)

4.741
12

(42)

4.749 35

(26)
57,2%

42,8%

56,6%

43,4%

56,0%

44,0%

2013-2016 CAGR*: -0.3%

Σύνολο Γραμμών σταθερής τηλεφωνίας Καθαρές συνδέσεις/(αποσυνδέσεις)

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

O ΟTE είναι ο κορυφαίος πάροχος στην ελληνική αγορά σταθερής τηλεφωνίας, με περίπου 2,7 εκατ. 
γραμμές λιανικής σταθερής πρόσβασης και μερίδιο αγοράς 56%. Σε μια σταθεροποιημένη αγορά, 
σε ότι αφορά την αξία, ο OTE κατόρθωσε να αυξήσει τα έσοδά του κατά 2,1%:

•	 Μείωση της απώλειας γραμμών πρόσβασης σε 26 χιλ. έναντι 42 χιλ. το 2015 και 126 χιλ. το 2014

•	 Αύξηση των πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών κατά 9% έναντι του 2015, φτάνοντας τους 
1,6 εκατ. πελάτες, προσθέτοντας παράλληλα 129 χιλ. νέους συνδρομητές (με το μερίδιο της αγοράς 
στις καθαρές προσθήκες να βρίσκεται στο 58%). Έτσι, το μερίδιο του OTE στην αγορά ευρυζωνικών 
υπηρεσιών αυξήθηκε σε 44,9% έναντι του 44,1% το 2015

“Περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας 
στη σταθερή τηλεφωνία παρά το 
ανταγωνιστικό περιβάλλον”

ΕΛΛΑΔΑ

*Μέσος ρυθμός ετήσιας μεταβολής
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Εξέλιξη Αγοράς ευρυζωνικών 
συνδέσεων (000)

Ευρυζωνικές Καθαρές Συνδέσεις 
(000)

Οι επιδόσεις ωφελήθηκαν από:

•	  Συνεχιζόμενες επενδύσεις σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων και νέες λύσεις
•	  Βελτιώσεις στην εμπειρία του πελάτη 
•	 Συνεχείς εμπορικές πρωτοβουλίες, που στοχεύουν στην προσέλκυση νέων πελατών 

Ευρυζωνικές Συνδέσεις Λιανικής ΟΤΕ  Ευρυζωνικές Συνδέσεις Ανταγωνισμού

2013 2014 2015 2016

82 106 140 129

223

276
252

223

140

171
112

95

37,0% 38,3%
55,4% 57,7%

Καθαρές Ευρυζωνικές Συνδέσεις Ανταγωνισμού (LLU & Χονδρικής ADSL/VDSL)
Καθαρές Ευρυζωνικές Συνδέσεις Λιανικής ΟΤΕ Καθαρές Ευρυζωνικές Συνδέσεις Ελλάδας
Μερίδιο αγοράς καθαρών ευρυζωνικών συνδέσεων ΟΤΕ 

2013-2016 CAGR*: +8,0%

2013 2014 2015 2016

43,7%

56,3%

2.889 3.166 3.417 3.641

43,2%

56,8%

44,1%

55,9%

44,9%

55,1%

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΕΛΛΑΔΑ

*Μέσος ρυθμός ετήσιας μεταβολής
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TO ∆ΙΚΤΥΟ VDSL

Ο OTE είναι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός πάροχος τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα που αναπτύσσει 
δίκτυο νέας γενιάς (NGA) με FTTC (Fiber To The Cabinet). Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ο ΟΤΕ διεύρυνε 
περαιτέρω το δίκτυο VDSL φτάνοντας περίπου τις 6.200 εμπορικά ενεργές καμπίνες και προσφέροντας 
μια εκπληκτική εμπειρία του πελάτη με ταχύτητες μέχρι και 50 Mbps στο 46% περίπου της αγοράς.

•	 Η προσφορά υψηλής ταχύτητας VDSL υιοθετήθηκε ήδη από 219 χιλ. πελάτες λιανικής ή το 13,4% 
της πελατειακής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών του ΟΤΕ

•	 Με διαρκώς διευρυνόμενη κάλυψη και με λύσεις υψηλών επιδόσεων, ο ΟΤΕ έχει στόχο τη μετάβαση 
σημαντικής και ολοένα αυξανόμενης μερίδας της πελατειακής του βάσης σε υψηλότερες ταχύτητες 
ευρυζωνικής και βελτιωμένες υπηρεσίες ενισχύοντας το ARPU

 
•	 Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις των συνδρομητών σε μια δύσκολη περίοδο για τους καταναλωτές 

υπογραμμίζει την ισχυρή επιθυμία για την υπηρεσία premium VDSL, στην οποία ο ΟΤΕ έχει 
επενδύσει σημαντικά

Ηγετική θέση στην εξέλιξη του VDSL

Εξέλιξη VDSL (000) 

VDSL Λιανικής ΟΤΕ Καθαρές Συνδέσεις VDSL Λιανικής ΟΤΕ

2013

37

2014 2015 2016

49
57

70

43

93

150

219

“∆ιευρύνοντας διαρκώς την κάλυψη 
VDSL”
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Μερίδιο αγοράς υπηρεσιών τηλεόρασης Ανταγωνισμού**

Εξέλιξη Αγοράς Συνδρομητικής 
Τηλεόρασης (000)

“COSMOTE TV – η ανάπτυξη 
τροφοδοτείται από ευρύ, 
αποκλειστικό και ποικίλο 
περιεχόμενο”

COSMOTE TV

•	 Ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη των πελατών μας για προσιτή, υψηλής ποιότητας ψυχαγωγία

•	 Η ποιότητα του περιεχομένου των καναλιών ελεύθερης μετάδοσης έχει επιδεινωθεί δραματικά τα 
τελευταία χρόνια μεγαλώνοντας το ποιοτικό χάσμα έναντι της συνδρομητικής τηλεόρασης

•	 Η συνδρομητική τηλεόραση αποτελεί μια οικονομική επιλογή ψυχαγωγίας, που παρέχει ευρύ, 
αποκλειστικό και ποικίλο περιεχόμενο. Η COSMOTE TV ενισχύει διαρκώς τη θέση της στην ελληνική 
αγορά, φτάνοντας να κατέχει πάνω από το 50% του μεριδίου της αγοράς έναντι του 45% το 
2015 (56 χιλ. νέοι συνδρομητές το 2016), διευρύνοντας την πελατειακή της βάση σε 503 χιλ. 
συνδρομητές και αυξάνοντας τα έσοδά της κατά +31%

•	 Ο OTE δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της τηλεοπτικής παραγωγής εγκαινιάζοντας το δικό του
History Channel

Συνδρομητές COSMOTE TV (000)

Για μία ακόμη χρονιά τα έσοδα 
της τηλεόρασης παρουσίασαν 
σταθερή αύξηση

2013-2016 CAGR*: +25,2%

256 353 446 503

20132013 20142014 20152015 20162016

Μερίδιο αγοράς COSMOTE TVΣυνδρομητές COSMOTE TV

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΕΛΛΑΔΑ

** Βάσει εσωτερικών εκτιμήσεων
*Μέσος ρυθμός ετήσιας μεταβολής

*Μέσος ρυθμός ετήσιας μεταβολής

2013-2016 CAGR*: +10,3%

34,4% 50,5%

65,6%

743 904 986 996

39,1%

60,9%

45,3%

54,7% 49,5%
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Αθλητικά Γεγονότα

         

UEFA Champions League

         

UEFA Europa League

         

Τα σπουδαιότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Premier League, La Liga Santander,

Bundesliga, Serie A TIM

         

Κύπελλο Ελλάδος

         

NBA

         

Ολυμπιακοί Αγώνες
Ρίο 2016

         

Formula 1
Moto GP

WRC

         

Tennis ATP 1000
Tennis ATP 500

ATP World Tour Finals 
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Μη Αθλητικό Περιεχόμενο

Περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη μέσα από τις λειτουργικότητες και τα χαρακτηριστικά 
που προσφέρει η υβριδική υπηρεσία SAT και OTT υπηρεσίες, καθώς και ενίσχυση των υπηρεσιών 
μέσα από νέο περιεχόμενο.

         

Rebranding των Κινηματογραφικών 
Καναλιών

         

2 Νέες Συμφωνίες με Στούντιο
(Walt Disney & Paramount)
και τα Βραβεία Όσκαρ

         

Νέα Υπηρεσία: COSMOTE TV Plus
(Διατέθηκε το 2016)

         α          

COSMOTE History
(Διατέθηκε τον Ιανουάριο του 2016) 

•	 Ένα μοναδικό ελληνικό κανάλι που μεταδίδει αποκλειστικά ντοκιμαντέρ με θέμα την ιστορία και τον 
πολιτισμό της Ελλάδας

•	 Απόκτηση 900 ντοκιμαντέρ από Έλληνες και ξένους παραγωγούς (ARTE France, CBS, BBC, Discovery, 
PBS, National Geographic, A&E, Austrian Broadcasting Corporation, South Africa Broadcasting 
Corporation, κ.α.)

•	 Παραγωγή 4 σειρών τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ (Ελλάδα ΑΩ, Φάροι, Κορυφές, Αυτοί που τόλμησαν)
•	 Συμπαραγωγή 15 ταινιών ντοκιμαντέρ και ισχυρή παρουσία και συμμετοχή σε φεστιβάλ ντοκιμαντέρ 

(Θεσσαλονίκη, Πάτμος) 
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Τα σημαντικότερα έργα ICT του 2016

•	 Ολοκλήρωση και λειτουργία του Data Center της Coca-Cola HBC Group για 28 χώρες 
•	 Κέντρο Κοινών Υπηρεσιών Big Data
•	 Κέντρο Επιχειρήσεων Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος 
•	 Αναβάθμιση 2.500 καταστημάτων και κεντρικών σημείων ΟΠΑΠ
•	 Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής
•	 Miraggio Thermal Spa Resort της Med Sea Health S.A.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICT

Το ICT αποτελεί συνδυασμό υπηρεσιών, που περιλαμβάνει την παροχή δικτύων, εξοπλισμού (δικτύωση) 
και συστήματα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, δηλ. ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν 
τηλεπικοινωνίες και την Ενοποίηση Συστημάτων.

Συνδέσεις M2M με τα κατάλληλα προγράμματα χρήσης για εφαρμογές τηλεματικής, 
M2M portal για την αποτελεσματικότερη διαχείριση συνδέσεων M2M, λύσεις M2M 
για την Υπηρεσία Διαχείρισης Στόλου και τη Διαχείριση Ενέργειας Κτηρίων

Machine to 
Μachine

M2M

Δικτύωση LAN/WAN/WiFi, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό, 
την εφαρμογή και την υποστήριξη μεγάλων δικτύων πελατών, τη μεταπώληση, 
εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού, βασικές υπηρεσίες συμφωνίας για τους 
πελάτες, παροχή συμφωνιών σε επίπεδο υπηρεσιών (SLA)

∆ικτύωση

Υποδομή, υπηρεσίες διαχείρισης και ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής, 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government), ηλεκτρονική υγεία (e-Health)

Λύσεις 
συστημάτων 

πληροφορικής

Υποδομή ως Υπηρεσία (IaaS), Cloud Servers, αποθήκευση στο Cloud, Platform as a 
Service (PaaS), Web hosting, Cloud Database, Communication as a Service (CaaS),
e-mail, τηλεδιάσκεψη

Cloud

Συνδεσιμότητα IPVPN, Ethernet, Μισθωμένες Γραμμές, Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

Οι υπηρεσίες ICT του Ομίλου ΟΤΕ συγκεντρώνονται κάτω από τις εξής 5 κατηγορίες

Για τον Όμιλο OTE, οι υπηρεσίες ICT 
αποτελούν μια νέα, καίριας σημασίας, 
πηγή εσόδων και βρίσκονται στο 
επίκεντρο της στρατηγικής του. 
Ο OTE είναι ο Νο. 1 πάροχος ICT 
στην ελληνική αγορά.

“Ισχυρός παίκτης στο ICT”

2

3

4

5

1
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Μέσα από τις υπηρεσίες ΟΤΕ WHOLESALE, ο OTE απολαμβάνει ηγετική θέση στην αγορά χονδρικής, 
προσφέροντας υπηρεσίες φωνής και δεδομένων σε εγχώριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, οι 
οποίοι συνιστούν πολύτιμο κομμάτι της πελατειακής βάσης της εταιρείας και αποτελούν σημαντική 
πηγή εσόδων.

Έχοντας υιοθετήσει το στρατηγικό μήνυμα « Μαζί εξελισσόμαστε», ο ΟΤΕ επικοινωνεί την ισχυρή 
πελατοκεντρική του δέσμευση για μια αδιάλειπτη και δυναμική πορεία στο μέλλον, διασφαλίζοντας τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τη σταθερή πρόοδο για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο Όμιλος OTE παρέχει σε 
εγχώριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προηγμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις.

Το Τμήμα ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ του ΟΤΕ είναι μια επιχειρηματική μονάδα, που σχεδιάζει, αναπτύσσει και παρέχει 
υπηρεσίες σε εγχώριους παρόχους τηλεπικοινωνιών μέσω της εμπορικής μάρκας ΟΤΕ WHOLESALE. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ

Ο ΟΤΕ προσφέρει στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους τις εξής υπηρεσίες:

Αδεσμοποίηση του 
Τοπικού Βρόχου 

(LLU & Υπηρεσίες 
Συνεγκατάστασης)

Υπηρεσίες 
∆ιασύνδεσης

Υπηρεσίες 
Προστιθέμενης 

Αξίας (Vas)

Μεταφορά 
∆εδομένων

Ευρυζωνικές 
Υπηρεσίες 
Χονδρικής 

(ADSL & VDSL)

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος Χονδρικής είναι οι εξής:

•	 Να διατηρήσει και να ενισχύσει μια μακροπρόθεσμη, αμοιβαία, επωφελή συνεργασία με τους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προσφέροντάς τους προηγμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις και 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες

•	 Να αναπτύσσει σταθερά και να προμηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες χονδρικής που ανταποκρίνονται 
στις ρυθμιστικές απαιτήσεις

•	 Να διατηρεί τα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ από τις υπηρεσίες χονδρικής

•	 Να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων και να αξιοποιεί τη δικτυακή υποδομή του ΟΤΕ παρέχοντας 
ευέλικτα και ελκυστικά προϊόντα και υπηρεσίες χονδρικής

Εξέλιξη Εσόδων Χονδρικής 
προς Παρόχους (εκατ. €)

Εξέλιξη Λειτουργουσών 
Γραμμών LLU (000)

1.907

2013

2.016

2014

2.047

2015

2.085

2016 2013

316

2014

304

2015

300

2016

311
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OTE WHOLESALE Ανάλυση Εσόδων

Τοπικός Βρόχος 
(LLU)
€230 εκατ.

Υπηρεσίες 
Φωνής 
€25 εκατ.

Δεδομένα
€41 εκατ.

Λοιπά
€10 εκατ.

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες 
Χονδρικής (xDSL)
€5 εκατ.

Ανταγωνισμός Υπηρεσιών Χονδρικής

Ο ανταγωνισμός στην αγορά χονδρικής παραμένει σκληρός, καθώς οι Πάροχοι εξακολουθούν να 
επεκτείνουν το δίκτυο κορμού τους με δικούς τους πόρους και συνέργιες σε αντάλλαγμα με υποδομές 
οπτικών ινών (κοινή χρήση δικτύου), με απώτερο στόχο να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα.

Ο Όμιλος OTE συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη και τη διαθεσιμότητα του δικτύου του, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής του να παρέχει προηγμένες υπηρεσίες, απαράμιλλη τεχνογνωσία και την καλύτερη 
εμπειρία πελάτη σε όλα τα επίπεδα.

Συνεχιζόμενη ζήτηση για υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης του Τοπικού Βρόχου 
(LLU)

Το 2016 η ζήτηση για υπηρεσίες LLU παρέμεινε σταθερή. Η τάση των τελικών πελατών άλλων παρόχων 
να επιστρέψουν στον ΟΤΕ συνεχίστηκε με τον ίδιο ρυθμό όπως και το 2015. Στο τέλος του 2016, ο 
αριθμός των ενεργών γραμμών LLU έφτασε τα 2,1 εκατ. (πλήρεις και μεριζόμενες γραμμές LLU).

Η υπηρεσία LLU παρουσίασε αύξηση της τάξεως του +2%, στο ίδιο επίπεδο όπως και το 2015. Για κάθε 
μήνα του 2016, η εταιρεία απέκτησε κατά μέσο όρο 3.200 νέες γραμμές LLU.

Στο τέλος του 2016, ο αριθμός των τοπικών κέντρων του OTE που παρείχαν Φυσική Συνεγκατάσταση 
παρέμεινε ίδιος σε σχέση με το 2015, συγκεκριμένα 174 (85 στην Αττική, 15 στη Θεσσαλονίκη και 
74 στην περιφέρεια), ενώ ο αριθμός των τοπικών κέντρων OTE με αιτήματα για εξ αποστάσεως 
Συνεγκατάσταση LLU ανήλθε σε 757 έναντι 738 στο τέλος του 2015.
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Xονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση: Ανάπτυξη VDSL Υπηρεσιών Χονδρικής

Το 2016, ο ΟΤΕ διέθεσε στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους περισσότερες από 38 χιλ. συνδέσεις 
VDSL χονδρικής, από 12 χιλ. το 2015. Οι συνδέσεις αυτές προσφέρονται στους παρόχους 
συνδυαστικά με τη δημοφιλή υπηρεσία LLU (η τηλεφωνία παρέχεται μέσω LLU), ώστε να μπορέσουν 
να επωφεληθούν περαιτέρω από την υφιστάμενη επένδυσή τους στις υποδομές αδεσμοποίητης 
πρόσβασης του τοπικού βρόχου (LLU). 

Η αυξανόμενη ζήτηση που επίσης παρατηρήθηκε στα προγράμματα VDSL μέσω των υπηρεσιών 
χονδρικής του OTE αποτελεί επιπρόσθετο ενθαρρυντικό σημάδι, σε ότι αφορά τη σπουδαιότητα και την 
αποτελεσματικότητα των συνεχιζόμενων επενδύσεων του ΟΤΕ σε δίκτυα νέας γενιάς, αποφέροντας 
πολλαπλά οφέλη (ΟΤΕ, άλλοι πάροχοι, τελικοί πελάτες, ψηφιακοί δείκτες, κ.λπ.) καθώς και ευκαιρίες για 
νέες μορφές συνεργασίας και ροές εσόδων.

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, ο ΟΤΕ προσφέρει την υπηρεσία VPU Light, υψηλής ταχύτητας 
υπηρεσία δεδομένων με τεχνολογία VDSL, όπου οι υπηρεσίες φωνής μπορούν να παρασχεθούν από 
άλλους παρόχους μέσω τεχνολογίας IP. Η υπηρεσία συγκεντρώνει τα δεδομένα κίνησης των τελικών 
χρηστών και τα παραδίδει στο διακόπτη συνάθροισης που βρίσκεται στο LE μέσω των σχετικών 
υπηρεσιών backhaul. Το 2016, οι συνδέσεις VPU Light ανήλθαν σε 359.

Ο αριθμός των συνδέσεων ADSL χονδρικής της υπηρεσίας ARYS ήταν 10.300. Ο αριθμός αυτός έχει 
μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω:

•	 Των εμπορικών πολιτικών των εναλλακτικών παρόχων, οι οποίοι ενθαρρύνουν τους συνδρομητές 
τους να στραφούν στις υπηρεσίες LLU, εκμεταλλευόμενοι την ανάπτυξη των ιδιόκτητων υποδομών 
δικτύου

•	 Των αντίξοων οικονομικών συνθηκών που οδήγησαν στην απορρόφηση ή την έξοδο από την αγορά 
εταιρειών που δραστηριοποιούνταν κυρίως στην παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων χονδρικής

Τεχνολογία Vectoring

Κατά τη διάρκεια του 2016, η ΕΕΤΤ προέβη σε Δημόσια Διαβούλευση για την επέκταση της εμπορικής 
διαθεσιμότητας του VDSL έως και 100 Mbps downstream, συνδυάζοντας το VDSL από καμπίνες 
δρόμου με την τεχνολογία Vectoring. Η τροποποίηση της ΕΕΤΤ που δημοσιεύθηκε στο τέλος του 2016 
δίνει σημαντική ισχύ στην αγορά (SMP) και τη δυνατότητα στους παρόχους να δηλώσουν σε ποιες 
περιοχές δεσμεύονται να παρέχουν έως και 100 Mbps σε ένα χρονοδιάγραμμα δύο ετών με τη χρήση 
Vectoring ή άλλων τεχνολογιών πρόσβασης νέας γενιάς.

Υπηρεσίες Μεταβίβασης ∆εδομένων

Οι υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής Ethernet (Ethernet WLL) σημείωσαν σημαντική αύξηση 
(457 δίκτυα το 2016 έναντι 369 το 2015), παρά την κατάργηση των κυκλωμάτων backhauling, λόγω 
της ανάπτυξης από την πλευρά των παρόχων της δικής τους υποδομής.

Την ίδια στιγμή, οι υπηρεσίες Ethernet Mobile Backhaul έδειξαν μικρή μείωση (49 κυκλώματα το 2016 
έναντι 54 το 2015), καθώς έχουν αντικατασταθεί από ζεύγη οπτικών ινών (Παροχής χωρητικοτήτων - 
ROU’s).

Ο αριθμός των αναλογικών και τεχνολογίας PDH/SDH* Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (WLL: 
Wholesale Leased Lines) παρουσίασε μικρή μείωση της τάξεως του 4,2% το 2016.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΕΛΛΑΔΑ

*PDH: Plesiochorous Digital Hierarchy 
SDH: Synchronous Digital Hierarchy

Visit:
otewholesale.gr
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ

Το 2016, η ελληνική σταθερή τηλεφωνία κατέγραψε έσοδα άνω του 1,5 δισ. €, βελτιωμένα κατά 2,1%, 
τη δεύτερη κατά σειρά ετήσια αύξηση εσόδων από το 2006.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του ΟΤΕ αυξήθηκε κατά 7,4% σε 664 εκατ. €, ενώ το περιθώριο 
EBITDA βελτιώθηκε κατά 210 ποσοστιαίες μονάδες.

•	 Τα έσοδα της σταθερής αυξήθηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά ύστερα από χρόνια συρρίκνωσης

•	 Η αύξηση ενισχύθηκε από τις καλές επιδόσεις στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, ιδίως του VDSL 
και της συνδρομητικής τηλεόρασης

•	 Η συνεχής ανάπτυξη και διείσδυση του triple play αποτέλεσε βασικό στρατηγικό στόχο

Οικονομικές Επιδόσεις (εκατ. €)

-8,6%

-2,9%

2,1%1,6%

2013 2014 2015 2016

36,5% 39,6% 42,3%40,2%

1.557 1.512 1.536

568 599 618 664

1.569

Κύκλος Εργασιών Προσαρμοσμένη 
κερδοφορία EBITDA

Προσαρμοσμένο 
περιθώριο EBITDA %

Ετήσια μεταβολή στον 
Κύκλο Εργασιών (%)

“Το καλύτερο περιθώριο 
EBITDA όλων των εποχών, 
στο 42,3%”
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“Σε πλεονεκτική θέση προκειμένου να επιτύχει 
τους στόχους της επόμενης χρονιάς”

Εξέλιξη Πελατειακής Βάσης COSMOTE 
(000)

2013 2014 2015 2016

7.477 7.280 7.399 7.710

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Σε όλη τη διάρκεια του έτους, εν μέσω δύσκολων οικονομικών συνθηκών, η ελληνική αγορά κινητής 
τηλεφωνίας σημείωσε πτώση 1,5% στα έσοδα από υπηρεσίες.

Χάρη στην εξαιρετική εμπειρία που προσφέρει στον πελάτη και την τεχνολογική της υπεροχή, η 
COSMOTE διατήρησε την ηγετική της θέση στην αγορά, με μερίδιο 52% στα έσοδα από υπηρεσίες.

Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας προώθησαν ενεργά προσφορές συνδυαστικών υπηρεσιών σταθερής 
και κινητής (FMC), απευθυνόμενοι στις ανάγκες οικιακών και εταιρικών πελατών. Μετά το rebranding 
κάτω από την ονομασία COSMOTE όλων των σημείων επαφής με τον πελάτη του Ομίλου ΟΤΕ στην 
Ελλάδα, η COSMOTE διέθεσε ενοποιημένες προτάσεις για οικιακούς (COSMOTE One) και εταιρικούς 
(COSMOTE Business One) πελάτες, προκειμένου να καλύψουν τις επικοινωνιακές τους ανάγκες στο 
σύνολό τους.

Το φάσμα 
της COSMOTE
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ΥΠΕΡΟΧΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Ακολουθώντας τη στρατηγική της να ενισχύει την πελατειακή της βάση, και εστιάζοντας στην 
εμπειρία του πελάτη και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η COSMOTE επένδυσε στη 
διατήρηση της δικτυακής της ανωτερότητας σε ό,τι αφορά την κάλυψη και τις ταχύτητες δεδομένων. 
Η COSMOTE διεύρυνε περαιτέρω το δίκτυο 4G, καλύπτοντας πλέον πάνω από το 93% του ελληνικού 
πληθυσμού, υπερτερώντας σημαντικά του ανταγωνισμού.

Η ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων εξακολούθησε να αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς το 2016, 
επιφέροντας αύξηση 51% στην κίνηση δεδομένων της COSMOTE έναντι του 2015. Κεντρικοί μοχλοί 
ανάπτυξης υπήρξαν οι εξής:

•	 Ο μέσος όρος ενεργών χρηστών του Internet αυξήθηκε, φτάνοντας το 40% της ενεργής 
πελατειακής βάσης έναντι 35% το 2015 (+5 ποσοστιαίες μονάδες)

•	 Οι συνδρομητές συσκευών κινητής 4G έφτασαν το 1,6 εκατ., το 30% της ενεργής βάσης
•	 Αυξημένη χρήση των Smartphones, στο 57% της ενεργούς βάσης έναντι 52% το 2015 

(+5 ποσοστιαίες μονάδες)

Η COSMOTE εστιάζει στο να διευρύνει τη χρήση 
υπηρεσιών δεδομένων, εκμεταλλευόμενη 
το ανώτερης ποιότητας δίκτυό της.

Διείσδυση Smartphone %Έσοδα από Δεδομένα ως % 
των Εσόδων από Υπηρεσίες

2013 2014 2015 2016

36%
44%

52%
57%

2013 2014 2015 2016

14% 16%
20% 21%

“Σταθερά αυξανόμενα 
έσοδα από υπηρεσίες 
δεδομένων”

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΕΛΛΑΔΑ

Επιπλέον, η COSMOTE ξεκίνησε την εμπορική χρήση επιπρόσθετων δικαιωμάτων ραδιοφωνικού 
φάσματος στις ζώνες 800 MHz και 2.600 MHz τις οποίες απέκτησε στο τέλος του 2014. Χάρη στο 
συνολικό φάσμα το οποίο έχει τώρα στην κατοχή της, η εταιρεία θα μπορεί να επενδύσει περαιτέρω 
στη βελτιστοποίηση του δικτύου τηλεπικοινωνιών της, να προσφέρει υπηρεσίες 4ης γενιάς (4G και 
4G+), και να καλύψει με ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία τις αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών για 
προηγμένες επικοινωνίες.
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Η COSMOTE επενδύει στη 
διατήρηση της ανωτερότητας 
των δικτύων της, σε ό,τι αφορά 
και την κάλυψη και τις ταχύτητες 
δεδομένων. Οι ενεργοί χρήστες 
δεδομένων και η διείσδυση των 
Smartphones εξακολουθούν να 
αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς.

Η κινητή τηλεφωνία Ελλάδας 
διατήρησε την ισχυρή ανταγωνιστική 
της θέση, με σταθερά αυξανόμενα 
έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων. 

Με βελτιωτικές τάσεις στα έσοδα 
από υπηρεσίες στο σύνολο του 
έτους και ένα σταθερό περιθώριο 
EBITDΑ, η COSMOTE βρίσκεται σε 
πλεονεκτική θέση, προκειμένου 
να επιτύχει τους στόχους της 
επόμενης χρονιάς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ Οικονομικές Επιδόσεις (εκατ. €)

2013 2014 2015 2016

-12,3%

37,4%

-6,4%

36,7%

-2,8%

33,7%

-1,8%

35,7%

1.337
1.251 1.228

500 459 438 403

1.194

Κύκλος 
Εργασιών

Προσαρμοσμένη 
κερδοφορία EBITDA

Προσαρμοσμένο 
περιθώριο EBITDA %

Ετήσια μεταβολή στον 
Κύκλο Εργασιών (%)

Η πτωτική τάση στα έσοδα από 
υπηρεσίες περιορίστηκε για μια 
ακόμη χρονιά.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, IΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Σύντομη παρουσίαση και κύριες δραστηριότητες

Η OTEGlobe λειτουργεί ως πάροχος διεθνών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χονδρικής και προσφέρει 
ένα πλήρες portfolio υπηρεσιών μετάδοσης φωνής, κινητής τηλεφωνίας και εταιρικών υπηρεσιών σε 
άλλους διεθνείς παρόχους, καθώς και σε πολυεθνικές εταιρείες. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους 
παρακάτω τομείς:
•	 Ανάπτυξης, σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης διεθνών δικτύων τηλεφωνίας, data και 

χωρητικοτήτων
•	 Εμπορικής εκμετάλλευσης όλων των διεθνών υπηρεσιών προς παρόχους τηλεφωνίας
•	 Παροχής ολοκληρωμένων και πλήρως διαχειριζόμενων υπηρεσιών (περιλαμβάνεται το διεθνές 

IPVPN) σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες μέσω συνεργατών

Το δίκτυο της OTEGlobe

Η διάθεση των υπηρεσιών της OTEGlobe επιτυγχάνεται μέσω των ιδιόκτητων δικτύων της:
•	 Του Διαβαλκανικού Δικτύου TBN, το οποίο συνδέει την Ελλάδα με τη Δυτική Ευρώπη μέσω των 

Βαλκανίων
•	 Του δικτύου GWEN, που παρέχει διασύνδεση με τη Δυτική Ευρώπη μέσω Ιταλίας
•	 Του διεθνούς δικτύου IP/MPLS, το οποίο βασίζεται στα προαναφερθέντα δίκτυα κορμού για την 

παροχή υπηρεσιών Internet και VPN
•	 Του διεθνούς δικτύου τηλεφωνίας, αναβαθμισμένου με τεχνολογία Softswitch, που προσθέτει νέες 

λειτουργικότητες και γεωγραφική επέκταση

OTEGLOBE

GREECE
1. Kastanies
2. Alexandroupolis
3. Promachonas
4. Kilkis
5. Florina
6. Kristalopigi
7. Melissopeira

ALBAnIA
1. Koritsa
2. Tre Urat

OTEGlobe participation in submarine Cables
----- AAE 1
----- SeaMeWe-3
----- Saphium (landing partners)
----- Ugarit
----- MedNautilus
----- CADMOS
----- CIOS
----- TAT-14
----- Adria-1

F.Y.R.O.M.
1. Bitola
2. Gevgelija

BULGARIA
1. Petrich
2. Svilengrad

TURkEY
1. Edime
2. Kesan

---------- OTEGlobe GWEN Network
---------- OTEGlobe TBN Network
---------- Capacity From Local Partners
 MSP PoPs

OTEGlobe International Submarine & Terrestrial Networks

ΕΛΛΑΔΑ

Visit
oteglobe.gr/el
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Η OTEGlobe συμμετέχει επίσης σε διεθνείς 
κοινοπραξίες υποβρύχιων καλωδιακών 
συστημάτων (π.χ. SMW-3), περιλαμβανομένου 
του νέου καλωδιακού έργου Ασία Αφρική 
Ευρώπη – 1 (ΑΑΕ-1), που εκτείνεται από την 
Ευρώπη στο Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη.

Η OTEGlobe είναι πλήρες μέλος του AAE-1 
και συνδέει την Ελλάδα με άλλες χώρες μέσω 
του διεθνούς τηλεπικοινωνιακού σταθμού στα 
Χανιά. Το νέο υποβρύχιο καλώδιο αναμένεται να 
λειτουργήσει εντός του 2017.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Delivery of On-Net-Services

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Delivery of Off-Net Services through Partners’ infrastructure

------- Extension to MENA region and S. Asia throught AEE1 cable system

------- SMW-3 cable system
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Επιτεύγματα και άλλα σημαντικά γεγονότα του 2016

•	 Συμμετοχή, ως πλήρες μέλος, στην κοινοπραξία υποβρύχιου καλωδίου Ασία Αφρική Ευρώπη – 1

•	 Προώθηση ευέλικτων εμπορικών πακέτων στις διεθνείς υπηρεσίες φωνής

•	 Ανάπτυξη υπηρεσιών LTE Roaming και SMS Hubbing, στοχεύοντας σε παρόχους δικτύων κινητής 
τηλεφωνίας

•	 Ανάπτυξη ενός νέου δικτύου κορμού, βασισμένου σε μισθωμένες σκοτεινές οπτικές ίνες, που θα 
συνδέει την Ελλάδα με τη Δυτική Ευρώπη μέσω της Ιταλίας. Το νέο Δίκτυο, που θα λειτουργήσει 
εντός του 2017, θα συμπληρώσει το υπάρχον δίκτυο GWEN (800G) με μια αρχική χωρητικότητα 
1Tbps

•	 Αναβάθμιση υφιστάμενων δικτύων (Ελλάδα και TransΒalkan) με συνολική χωρητικότητα 4Tbps 
(μέχρι το 2018)

•	 Ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική μέσω εκτεταμένων 
συνεργασιών

Οικονομικές Επιδόσεις του 2016

Για ακόμη μια χρονιά, η OTEGlobe κατόρθωσε να αυξήσει τα έσοδά της κατά 8% σε σχέση με το 2015 
(ανέρχονται στα 340,8 εκατ. €), παρότι οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται βρίσκονται υπό πίεση.

Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA μειώθηκε στο 4,7% σε σύγκριση με 5,4% το 2015. Η μείωση 
αυτή βρίσκεται μέσα στα όρια της αγοράς, αφού ο υψηλός ανταγωνισμός και η διάβρωση των τιμών 
στην Ευρώπη έχουν επηρεάσει τις τηλεπικοινωνίες χονδρικής. Το προσαρμοσμένο EBITDA το 2016 
ανήλθε στα 16,2 εκατ. €, έναντι 17,3 εκατ. € το 2015.

Προσδοκίες

Μέσα από τη συμμετοχή της στο υποβρύχιο καλώδιο επόμενης γενιάς AAE-1 (που θα λειτουργήσει 
εντός του 2017), η OTEGlobe θα καθιερωθεί ξανά σε νέες, αναπτυσσόμενες αγορές με μεγάλα 
περιθώρια κέρδους (στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία) διευρύνοντας 
το πεδίο δραστηριοποίησής της.
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Σύντομη περιγραφή

Διαχείριση, ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση 
της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου ΟΤΕ.

Στρατηγική για την Ακίνητη Περιουσία

•	 Ανταπόκριση στις βασικές ανάγκες real 
estate του Ομίλου ΟΤΕ, σε ευθυγράμμιση 
με την υφιστάμενη στρατηγική

•	 Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του 
Ομίλου

•	 Υλοποίηση κατασκευαστικών έργων 
σύμφωνα με τις κτηριακές ανάγκες 
και τη στρατηγική αξιοποίησης

Ενέργεια

•	 Άδεια προμηθευτή από τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας (ΡAE)

•	 Δημιουργία Μονάδας Ενέργειας, με την OTE 
Estate ως προμηθευτή H/E για τις εταιρείες 
του Ομίλου

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ιδιοκτησίες: 2.292

Τα έσοδα και η προσαρμοσμένη 
κερδοφορία EBITDA ανήλθαν στα 59,8 
εκατ. € και στα 50,4 εκατ. € αντίστοιχα

€823 εκατ.
Συνολική αξία 
χαρτοφυλα-

κίου*

1.990
Κτήρια

302
Οικόπεδα

* Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου βασίζεται σε εκτίμηση Ανεξάρτητων ελεγκτών

Χαρτοφυλάκιο ακίνητης περιουσίας

Aξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας

•	 Πώληση 2 ακινήτων (6.000 τ.μ.) συνολικής 
αξίας 11,4 εκατ. €

•	 Σύναψη μισθώσεων με τρίτους (4.000 τ.μ.)
με ετήσια έσοδα 0,4 εκατ. €

Τεχνικά έργα και ISO 50001

•	 Ολοκλήρωση κατασκευαστικού έργου, 
~15.000 τ.μ., περιλαμβανομένης της 
ανακαίνισης του Κεραμεικού για χρήση ως 
Contact Center της COSMOTE/e-value, της 
ανακαίνισης του 1ου ορόφου των κεντρικών 
γραφείων του OTE (για χρήση CREM/OTE 
Estate), καθώς και της ανακαίνισης εταιρικών 
καταστημάτων και αναγκών τρίτων

•	 Πιστοποίηση ISO 50001 για δύο βασικά κτίρια 
(Παιανία & Αχαρνών) 

∆ιαχείριση Ακινήτων και Εγκαταστάσεων

•	 Διεκπεραιώθηκαν 20.000 αιτήσεις επίλυσης 
προβλημάτων CREM, παρέχοντας υποστήριξη 
σε 11.500 εργαζόμενους (Μ.Ο. 70 περιστατικά/
ημέρα, 3,5 ώρες χρόνος ανταπόκρισης) κατ’ 
έτος στη διάρκεια του 2016

      
Αξιοποίηση της ακίνητης 
περιουσίας του Ομίλου και
βελτιστοποίηση του χαρτοφυ-
λακίου ακινήτων

      
Διαχείριση μεγάλου αριθμού 
σύνθετων κατασκευαστικών 
έργων για την κάλυψη των ανα-
γκών του Ομίλου ή την προετοι-
μασία ακινήτων για αξιοποίηση 
μέσω μισθώσεων σε τρίτους

      
Βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης και απόκτηση των 
σχετικών πιστοποιήσεων (ISO 
50001, LEED & BREEAM), σε 
πλήρως ανακαινισμένα ακίνητα

Στρατηγικές Προτεραιότητες για την Ακίνητη Περιουσία

Visit
ote-estate.gr

      
Επίτευξη επιχειρησιακής 
αριστείας, διασφαλίζοντας την 
ποιότητα των προσφερόμενων 
υπηρεσιών και τη βελτιστοποίη-
ση του κόστους

      
Να γίνουμε ο βασικός προμη-
θευτής ενέργειας LV για τις 
εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, με 
στόχο την περαιτέρω μείωση 
του κόστους

      
Ψηφιοποίηση των λειτουργιών 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύντομη Παρουσίαση

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

Σημαντικότερα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Σε συνεργασία με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΤΕ, η OTEAcademy σχεδίασε και εφάρμοσε 
τα εξής προγράμματα:
•	 Branded Customer EXperience Excellence - BC2X με τη συμμετοχή 3.882 ατόμων σε 26 πόλεις

(Net Promoter Score - NPS 45%)
•	 Advanced Certification in Telecommunication Technologies - ACT2 (για τεχνικούς) με τη συμμετοχή 

3.090 ατόμων (NPS 79,06%)
•	 ACT2 for Non Techs (για μη τεχνικούς) με τη συμμετοχή 528 ατόμων (NPS 90,70%)

Προγράμματα Ηγεσίας

Η OTEAcademy, σε στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία Coverdale, καθώς και με το τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού, προσάρμοσε στα τοπικά δεδομένα και παρουσίασε ένα πρόγραμμα Ηγεσίας (Exelixis) για τα 
209 διευθυντικά στελέχη και τους 882 διευθυντές τμημάτων του Ομίλου OTE.

Σημαντικά Γεγονότα του 2016

•	 Μετά από διαγωνισμό, η OTEAcademy κέρδισε ένα μεγάλο έργο Πολιτιστικής Εκπαίδευσης για τους 
υπαλλήλους της εταιρείας Παπαστράτος (Philip Morris International, 850 άτομα), για την εισαγωγή 
της νέας σειράς προϊόντων IQOS

•	 Το 2016, σε συνεργασία με την (ISC)2, ξεκίνησε να παρέχει το Certified Information Systems Security 
Professional Certification, μια από τις πιο διακεκριμένες IT Security πιστοποιήσεις παγκοσμίως

•	 Η OTEAcademy δημιούργησε το Project Leaders’ Club, ένα περιβάλλον για επαγγελματίες που 
ενδιαφέρονται για το Project Management και την Ηγεσία

•	 Υποτροφίες COSMOTE: Στη διάρκεια της τελετής για την απονομή των βραβείων, η OTEAcademy 
διενήργησε πειραματική εκπαίδευση με τη μορφή ψυχοδράματος για τους 51 υποτρόφους

Κατανομή Εσόδων

45,2%
Σεμινάρια

54.8%
Ενοίκια & Λοιπά

Visit
oteacademy.gr/

•	 ReGeneration: Η OTEAcademy, Εκπαιδευτικός Συνέταιρος του προγράμματος (μιας πρωτοβουλίας 
του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ), βοήθησε τους πρωτοεμφανιζόμενους στον επιχειρηματικό 
κόσμο να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες

Συνεργασίες – Πιστοποιήσεις

Η ΟTEAcademy είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτικός συνεργάτης των εξής:
•	 Των κυριότερων πωλητών ICT: Alcatel-Lucent, Cisco, Microsoft, HP, Oracle & Cisco Academy Support Center
•	 Project Management Institute (PMI)
•	 Κέντρο εκπαίδευσης για Certified Information Systems Security Professional (CISSP) σε συνεργασία με 

το ISC2
•	 Business Continuity Institute (το μόνο πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης στον Όμιλο DT)
•	 Service Desk Institute (SDI)
•	 Ian Farmer Associates

Επιπλέον, η OTEAcademy είναι εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο της VUE, της ECDL και της Certiport.
Τέλος, η OTEAcademy είναι το μοναδικό εταιρικό μέλος της CXPA (Customer Experience Professional 
Association).

Οικονομικές Επιδοσεις

Για το 2016, τα έσοδα της OTEAcademy ανήλθαν 
στα 7,4 εκατ. € και η προσαρμοσμένη κερδοφορία 
EBITDA στα 0,5 εκατ. €..

ΕΛΛΑΔΑ OTEACADEMY5. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2016

OTEGLOBE OTE ESTATE OTEACADEMY OTESAT-MARITEL OTE RURAL
ΣΤΑΘΕΡΗ 
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ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Με λίγα λόγια:

•	 Η OTESat-Maritel είναι ηγέτης στην παροχή δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην 
ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία και ένας από τους πιο γοργά αναπτυσσόμενους παρόχους αυτών 
των υπηρεσιών στην παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά

•	 Η μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία της OTESat-Maritel, που συνδυάζουν τις βασικές αρχές των 
τηλεπικοινωνιών, των εφαρμογών πληροφορικής και της ναυτιλίας, την καθιστούν σημαντικό εταίρο 
στην αγορά των Ναυτιλιακών Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών

Γεγονότα-Σταθμοί

•	 Εναρμόνιση με τις πολιτικές του Ομίλου ΟΤΕ και επιτυχής τοποθέτηση της νέας εταιρικής ταυτότητας 
στην παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά

•	 Διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην ελληνική ναυτιλιακή αγορά

•	 Αυξημένη παρουσία στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά και περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της με αύξηση 
των εσόδων της κατά 22%

•	 Επιτυχής μετατόπιση της πελατειακής της βάσης προς δορυφορικές ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής 
αξίας και αύξηση των εσόδων από αυτές τις υπηρεσίες κατά 14%

•	 Επιλέχθηκε από τον Inmarsat ως Value Added Reseller Τier 1 των υπηρεσιών Fleet Xpress, του νέου 
δορυφορικού ευρυζωνικού συστήματος Global Xpress, στην παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά 

Βασικοί Στόχοι

•	 Διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην ελληνική ναυτιλιακή αγορά και διεύρυνση της παρουσίας και 
της δραστηριότητάς της στην παγκόσμια αγορά

•	 Ενίσχυση της εμπειρίας του πελάτη μέσα από εξατομικευμένες λύσεις με χρήση ICT, την ανταγωνιστική 
εμπορική πολιτική, τα στοχευμένα προγράμματα προώθησης και την εξυπηρέτηση του πελάτη (24/7)

•	 Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας και ICT λύσεων υψηλής ποιότητας που συνδυάζουν 
σταθερά, κινητά και δορυφορικά δίκτυα και εφαρμογές πληροφορικής για B2B και χρήση από το 
πλήρωμα (υπηρεσίες Voice/VoIP, e-mail, Ιnternet, streaming M2M, και ψυχαγωγίας), συμβατές με όλα τα 
ευρυζωνικά δορυφορικά συστήματα που βασίζονται σε IP

 
•	 Επιτυχής εμπορική τοποθέτηση και προώθηση των υπηρεσιών Global Xpress - Fleet Xpress της 

Inmarsat στην ελληνική και παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά
 
•	 Προώθηση και προβολή των ICT λύσεων της εταιρείας και των υπηρεσιών FleetXpress στην ελληνική 

και παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά

Οικονομικές Επιδόσεις του 2016:

Τα έσοδα ανήλθαν σε 22,6 εκατ. €, αυξημένα κατά 6%, και η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA 
στα 1,3 εκατ. € για το 2016

Visit
otesat-maritel.com

ΕΛΛΑΔΑ OTESAT-MARITEL5. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2016
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ RURAL BROADBAnD ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

•	 Μετά από δημόσιο διαγωνισμό για την κατασκευή και λειτουργία νέων ευρυζωνικών δικτύων 
χονδρικής στις «λευκές περιοχές» της Ελλάδας (όπου δεν παρέχεται ευρυζωνική κάλυψη και δεν 
προβλέπεται να παρασχεθεί), ο ΟΤΕ κέρδισε τις 2 από τις 3 περιοχές (LOT) - την 1 και την 3 (η χώρα 
χωρίζεται σε 3 LOT)

•	 Από τον Δεκέμβριο του 2014, ο OTE RURAL NORTH και ο OTE RURAL SOUTH βρίσκονται στη φάση 
κατασκευής ευρυζωνικού δικτύου σε αγροτικές περιοχές, προκειμένου να καλυφθούν 2.229 οικισμοί με 
πληθυσμό 323.532 άτομα στο LOT1 και στο LOT3

•	 Κάθε «Αγροτικός Πάροχος» ή Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ ή SPV) πρέπει να κατασκευάσει 
ένα δίκτυο εντός 2 ετών και να το λειτουργήσει για τα επόμενα 15 (το Δημόσιο διατηρεί το 
δικαίωμα 2ετούς παράτασης). Στη συνέχεια, τα περιουσιακά στοιχεία του «Αγροτικού Παρόχου», που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη λειτουργία του δικτύου, μπορούν να μεταβιβαστούν στο Δημόσιο και η 
εταιρεία να ρευστοποιηθεί

Κόστος και Χρηματοδότηση / Επιχορήγηση

Η χρηματοδότηση του OTE RURAL NORTH και OTE RURAL SOUTH διαμορφώνεται ως εξής:

•	 Συνολική δημόσια επιχορήγηση για το LOT1 και το LOT3: ~100,8 εκατ. €
•	 Συνολική ιδιωτική συνεισφορά για το LOT1 και το LOT3: μετοχικό κεφάλαιο ~4 εκατ. € και ομολογιακό 

δάνειο ~31,7 εκατ. €

Επιτεύγματα έως και σήμερα

•	 Το δεύτερο ορόσημο του έργου κατακτήθηκε, και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό, τον Οκτώβριο του 2016 
και αφορούσε στο 60% της πληθυσμιακής κάλυψης και των δύο LOT, παρέχοντας τεχνολογία VDSL/FTTC

•	 Η εμπορική διάθεση έγινε τον Δεκέμβριο του 2016, πολύ πριν την ολοκλήρωση και παράλληλα με τη 
φάση της κατασκευής του έργου 

•	 Οι επιχορηγήσεις που σχετίζονται με το δεύτερο ορόσημο, ύψους περίπου 17,8 εκατ. €, έγιναν τον 
Δεκέμβριο του 2016

•	 Η περίοδος της κατασκευής του έργου υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2017
Lot 1 Lot 2 Lot 3

Περιοχές που καλύπτονται από τις 3 ΕΕΣ

Visit
oteruralsouth.gr

&
oteruralnorth.gr

ΕΛΛΑΔΑ OTE RURAL5. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2016
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ / ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Η αγορά τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων 
τεχνολογίας οπτικής ίνας, καλωδιακής τεχνολογίας και τεχνολογίας ADSL στον τομέα της ευρυζωνικότητας, 
με αποτέλεσμα να προσφέρονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, αλλά να μην υπάρχει μεγάλο περιθώριο για 
αύξηση εσόδων. Οι πάροχοι επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των ενσύρματων και κινητών ευρυζωνικών 
δικτύων και υπηρεσιών επόμενης γενιάς, προκειμένου να διατηρήσουν τους συνδρομητές τους και να 
σταματήσουν τη διάβρωση των εσόδων μέσα από την εμπορία των υπηρεσιών multi-play.

Η αγορά σταθερής στη Ρουμανία υπήρξε ευμετάβλητη τα τελευταία χρόνια και ο συνδυασμός προϊόντων 
βοήθησε να αντισταθμιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της σύγκλισης σταθερής και κινητής (FMC). Η 
προσφορά σταθερής τηλεφωνίας, ως μέρος των ευρυζωνικών και τηλεοπτικών πακέτων, ήταν μια 
επιτυχημένη στρατηγική.

Η διείσδυση στις ευρυζωνικές υπηρεσίες εξακολούθησε να αυξάνεται. Η αγορά είναι κατακερματισμένη, 
με περίπου 700 τοπικούς παρόχους internet στα μέσα του 2016 και την FTTH/B να είναι κατά πολύ η πιο 
διαδεδομένη τεχνολογία ευρυζωνικών υπηρεσιών. Υπάρχει ακόμα περιθώριο για την αύξηση της διείσδυσης 
στις αγροτικές περιοχές. Οι ανταγωνιστές εξακολούθησαν να επενδύουν σε αναβαθμίσεις του δικτύου και 
προχώρησαν σε εξαγορές στη διάρκεια του χρόνου. 

Διείσδυση Υπηρεσιών στη Ρουμανία (σε νοικοκυριά)

Σταθερή 
Τηλεφωνία

Ευρυζωνικές 
Υπηρεσίες

Καλωδιακή 
Τηλεόραση

DTH 
Τηλεόραση

55% 58%
64%

31%

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Η τηλεοπτική αγορά είναι σχεδόν κορεσμένη, από την άποψη πελατών. Η μετάβαση των πελατών αναλογικής 
καλωδιακής τηλεόρασης σε υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες (ψηφιακές) αναμένεται να συνεχιστεί. Η 
στρατηγική της Telekom είναι να εστιάσει στην Telekom TV, ως τη βασική πρόταση στη σταθερή και στην FMC 
και ως διαφοροποίηση στο portfolio κινητής. 

Παρά τον ισχυρό ανταγωνισμό και τους ρυθμιστικούς περιορισμούς, το όραμα της Telekom Romania είναι να 
δημιουργήσει τον Νo 1 ολοκληρωμένο πάροχο στη ρουμανική αγορά, με ιδιαίτερη έμφαση σε προσφορές 
FMC. Το 2016, η Telekom Romania προχώρησε σε ένα πλάνο ισχυρών επενδύσεων, κυρίως σε υποδομές, 
φτάνοντας περισσότερα από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά με οπτικές ίνες και συνεχίζοντας έτσι την πορεία 
προς την κορυφή της τεχνολογίας. 

Στην αγορά κινητής τηλεφωνίας, το 2016, όλοι οι πάροχοι εξακολούθησαν να αναπτύσσουν τα δίκτυα 3G/4G. 
Οι ανταγωνιστές συνέχισαν να κάνουν επιθετικές προσφορές και να βελτιώνουν την ποιότητα των δικτύων 
τους, κερδίζοντας μερίδιο της αγοράς και σε πελάτες και σε έσοδα.
 
Η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Telekom Romania και της Orange Romania σχετικά με τη χρήση 
δικτύων ξεκίνησε να ισχύει τον Μάιο του 2016, επιτρέποντας στην Telekom Romania να προσφέρει 
διευρυμένη κάλυψη 4G σε υφιστάμενους και νέους πελάτες υπηρεσιών κινητής και προσφορών 
MagentaONE.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ5. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2016
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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Σταθερή Τηλεφωνία

•	 Αναθεώρηση της χονδρικής αγοράς τερματικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών (Μ6 της 
Σύστασης της Επιτροπής)

•	 Ο στόχος για το 2017 είναι να επιτευχθεί η απελευθέρωση της αγοράς και η άρση των κανονιστικών 
υποχρεώσεων

•	 Αναθεώρηση των σχετικών αγορών για τις υπηρεσίες τερματισμού σταθερής τηλεφωνίας, με στόχο 
να επανεξεταστούν οι ορισμοί της αγοράς, η κατάσταση του ανταγωνισμού και οι ρυθμιστικές 
υποχρεώσεις που επιβλήθηκαν προηγουμένως στην εταιρεία

•	 Το 4ο τρίμηνο του 2017: Επανεξέταση των τιμολογίων των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη 
διασύνδεση. Ο στόχος για το 2017 είναι η διατήρηση του FTR στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και η 
αποφυγή αυστηρών υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση IP 

•	 Νέος νόμος υποδομών
 Θεσπίστηκε ο νέος νόμος 159/2016, που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ Νο. 559/ 

25.07.2016
•	 Άρση του ειδικού φόρου κατασκευής από την 1η Ιανουαρίου του 2017. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Φορολογικού Κώδικα, το 2016 είναι η τελευταία χρονιά που η εταιρεία υποχρεούται να πληρώσει 
τον φόρο αυτό (~ 10 εκατ. €)

Κινητή Τηλεφωνία

Ρυθμιστικές εξελίξεις στην αγορά κινητής τηλεφωνίας της Ρουμανίας

•	 Νέος νόμος υποδομών
 Θεσπίστηκε ένας νέος νόμος που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ Νο. 559/25.07.2016
•	 Άρση του ειδικού φόρου κατασκευής από 1ης Ιανουαρίου 2017

Αναθεώρηση της χονδρικής αγοράς τερματικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών (Μ6 
της Σύστασης της Επιτροπής). Η δράση στοχεύει στην αναθεώρηση των ορισμών της 
αγοράς και της κατάστασης του ανταγωνισμού, καθώς και στην επαναξιολόγηση των 
ρυθμιστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί προηγουμένως.

Q2
2016

Q3
2016

Αναθεώρηση των σχετικών αγορών για τις υπηρεσίες τερματισμού σταθερής τηλεφωνίας, 
με στόχο να επανεξεταστούν οι ορισμοί της αγοράς, η κατάσταση του ανταγωνισμού και οι 
ρυθμιστικές υποχρεώσεις που επιβλήθηκαν προηγουμένως στην εταιρεία.

Q4
2016

Αναθεώρηση των τελών των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διασύνδεση και που 
παρέχονται σε ένα σημείο διασύνδεσης. Η δράση έχει στόχο την αναθεώρηση του 
μοντέλου κοστολόγησης, προκειμένου αυτό να αντανακλά την τεχνολογική ανάπτυξη.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

5. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2016



69

Ρυθμιστικά ζητήματα που θα απασχολήσουν την κινητή τηλεφωνία 
στην Ρουμανία το 2017

•	 Η εφαρμογή των υποχρεώσεων Roam-like-Home – 2η φάση, από 15 Ιουνίου θα επιφέρει μείωση 
των εσόδων περιαγωγής λιανικής εφόσον οι κλήσεις περιαγωγής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
χρεώνονται ως εθνικές, καθώς επίσης επειδή υπάρχουν απεριόριστες προσφορές στην αγορά 

•	 Αναθεώρηση των τελών που σχετίζονται με τη διασύνδεση και τις συνδεδεμένες υπηρεσίες. Στόχος 
είναι να διατηρηθούν τα MTRs στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και να αποφευχθούν οι αυστηρές 
υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση IP

•	 Καταχώρηση πελατών καρτοκινητής
 Μια νέα πρωτοβουλία για την επιβολή καταχώρησης των πελατών καρτοκινητής μπορεί να ισχύσει, 

η οποία θα θέσει σημαντικές προκλήσεις στη διατήρηση του μεριδίου της αγοράς

Τέλη Τερματισμού Κινητής Τηλεφωνίας 
(eurocent/λεπτό)

Ιουλ.10 Μαρ.12 Σεπ.12 Απρ.14Δεκ.08 Απρ.09 Ιαν.10

9,06

6,4
5,67

5,03

4,05
3,07

0,96Το φάσμα της
Telekom Romania
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ (B2B)

Το 2016 επανήλθε στο προσκήνιο η εμπειρία του πελάτη, ενώ ηTelekom Romania παρέμεινε 
επικεντρωμένη σε αυτά που υποσχέθηκε να παρέχει στους B2B πελάτες της, όχι μόνο σε ό,τι αφορά 
την ποιότητα αλλά και στο πώς νιώθουν όταν συναλλάσσονται με την εταιρεία, και online και offline. 

Η ταχύτητα παροχής υπηρεσιών και οι υπηρεσίες διασφάλισης, καθώς και ο χρόνος ανταπόκρισης σε 
κλήσεις και σε αιτήματα, εξετάστηκαν προσεκτικά και βελτιώθηκαν. 

Η Telekom Romania φιλοδοξεί οι πελάτες της να τη βλέπουν ως αξιόπιστο συνέταιρο, αφοσιωμένο 
στην ανάπτυξη της εταιρείας τους. 

Για τον λόγο αυτό συνδύασε όλες τις λύσεις που προσφέρει και δημιούργησε μια εξατομικευμένη 
προσέγγιση κάθετης αγοράς, την οποία οι πελάτες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να 
βελτιώσουν την επιχείρησή τους. Ταυτόχρονα, διέθεσε ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού, που σκοπό 
έχει να απλοποιήσει τις εσωτερικές διαδικασίες, προκειμένου να διευκολύνει τον τρόπο με τον οποίο 
ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα, σχετικά με παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Η υπηρεσία Magenta ONE αποδείχθηκε τεράστια επιτυχία μετά τη διάθεσή της τον Μάιο του 2015. 
Σχεδόν οι μισοί πελάτες της Τelekom Romania χρησιμοποιούν πλέον την Magenta ONE, τη μόνη αμιγώς 
FMCC (Fixed Mobile Convergent Cloud) υπηρεσία στην αγορά. Η διευρυμένη κάλυψη 4G από το 2ο 
τρίμηνο του 2016 αύξησε τις πωλήσεις της Magenta One.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Από το λανσάρισμα της μάρκας Τ στην αγορά τον Σεπτέμβριο του 2014 και έως το τέλος του Δεκεμβρίου 
2016, η Telekom Romania κέρδισε 370.000 πελάτες σύγκλισης σταθερής-κινητής (FMC).

Η Telekom Romania εξακολούθησε να επενδύει στην οπτική ίνα (φτάνοντας περισσότερα από 2 
εκατομμύρια νοικοκυριά) και να διευρύνει την προσφορά premium περιεχομένου. Παράλληλα, οι 
νέες συνδυαστικές προσφορές κάτω από τη μάρκα T αποτελούν μοναδική προσφορά στην αγορά. 
Ο συνδυασμός των επενδύσεων σε δίκτυα και στην εμπορική παρουσία αναμένεται να βελτιώσει 
μακροπρόθεσμα τη θέση της εταιρείας στην αγορά.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ (B2C)

Για το 2016, τα κυριότερα εμπορικά επιτεύγματα της Telekom Romania ήταν:

•	 Νέες επενδύσεις έγιναν για την επέκταση του δικτύου FTTH (η παρουσία του FTTH αυξήθηκε κατά 697 χιλ. 
νοικοκυριά, φτάνοντας συνολικά τα 1,6 εκατ. νοικοκυριά), ενώ αυξήθηκαν και οι πελάτες του δικτύου FTTH 
(οι συνδεδεμένοι πελάτες αυξήθηκαν κατά 64% το 2016 φτάνοντας τους 175 χιλ.)

•	 Ένα νέο portfolio Magenta One διατέθηκε τον Απρίλιο, αυξάνοντας τον αριθμό των ενοποιημένων 
πελατών σε 298 χιλ. στα τέλη του 2016, με θετική επίδραση στον ARPU

Η Telekom Romania βελτίωσε την εμπειρία Telekom TV, από την άποψη και περιεχομένου και τεχνολογίας:

•	  Η Telekom Romania προσφέρει τον μεγαλύτερο αριθμό καναλιών HD καθώς και αποκλειστικό 
ποδοσφαιρικό περιεχόμενο (UEFA Champions League, UEFA Europa League)

•	  H Dolce Sport ήταν η μόνη που μετέδωσε ζωντανά και τους 51 αγώνες του EURO 2016
•	  Η υπηρεσία IPTV χρησιμοποιήθηκε ως στρατηγικό προϊόν, προσφέροντας την καλύτερη τηλεοπτική εμπειρία 

στην αγορά μέσα από διαδραστικές λειτουργίες, όπως Catch-up TV, Cloud recordings, Video on Demand
•	  Διατέθηκαν νέες λειτουργίες IPTV: Pause Live TV & Startover TV
•	  Η Telekom TV Web&Mobile προσφέρει τον μεγαλύτερο αριθμό καναλιών OTT στην αγορά της Ρουμανίας 

(μέχρι και 115)

 Βελτίωση της ανταγωνιστικής μας θέσης, ιδίως στην αγορά εταιρικών πελατών
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΦΩΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΛΥΣΕΙΣ
ICT

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
CLOUD 

ΚΑΙ M2M

Η Telekom Romania διατηρεί την ηγετική της θέση στην αγορά 
σταθερής, τόσο από πλευράς RGU όσο και εσόδων. Η αγορά 
υπηρεσιών φωνής σταθερής τηλεφωνίας εξακολουθεί να 
βρίσκεται σε πτώση, καθώς η χρήση μειώνεται, αλλά η Telekom 
Romania θα συνεχίσει να εφαρμόζει τη στρατηγική της για 
να διασφαλίσει τα έσοδα των υπηρεσιών φωνής σταθερής 
τηλεφωνίας, συνδυάζοντάς τις με τη σύγκλιση σταθερής-κινητής 
(FMC), καθώς και με άλλα βασικά και μη βασικά προϊόντα.

Η Telekom Romania εξακολούθησε να αναπτύσσει ένα portfolio Cloud 
Service για εταιρικούς πελάτες, περιλαμβανομένου λογισμικού ως 
υπηρεσίας για τις καθημερινές δραστηριότητες και τις ενοποιημένες 
επικοινωνίες. Το 2016 διαθέσαμε προϊόντα, όπως τον Ηλεκτρονικό 
Κατάλογο (Electronic Catalogue), που βοηθάει τους πελάτες να 
ψηφιοποιήσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες, και το 
Office 365 Professional Services, που επιτρέπει γρήγορη μετάβαση 
από τις συμβατικές υπηρεσίες σε αμιγώς ψηφιακές λύσεις. Ενώ 
εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε υφιστάμενες λύσεις M2M, 
όπως το GPS Tracking, το 2016 η Telekom Romania διέθεσε νέες 
λύσεις, που συμβαδίζουν με τις τάσεις του IoT (Internet of Things).

Το υψηλής ποιότητας Ιnternet (MetroNET) εξακολουθεί να είναι μηχανή 
ανάπτυξης για τις Υπηρεσίες Δεδομένων. Οι πελάτες του Internet 
υψηλής ποιότητας έχουν τον υψηλότερο δείκτη ικανοποίησης και 
οι πωλήσεις σημείωσαν θεαματική αύξηση. Στον τομέα του VPN, η 
Telekom Romania διατήρησε και διασφάλισε την ηγετική της θέση, 
εξακολουθώντας να ανεβάζει το επίπεδο της ποιότητας.

Η έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών λύσεων 
έφερε στην εταιρεία ορισμένα συμβόλαια/έργα για την παροχή 
λύσεων ICT (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας) αναφορικά 
με διαχειριζόμενες υπηρεσίες, εικονοποίηση της επιφάνειας εργασίας, 
ενοποιημένες επικοινωνίες, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, 
καθώς και άλλες, ολοκληρωμένες, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για 
τράπεζες και για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επιπλέον, η Telekom 
Romania ξεκίνησε πιλοτικά έργα για την εφαρμογή λύσεων Smart City, 
σε επίπεδο Ομίλου, τα οποία αύξησαν την παρουσία της σε όλους τους 
τομείς όπου λειτουργούν λύσεις ICT (συμβουλευτική, σχεδιασμός και 
κατασκευές).
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Telekom Romania Συνδρομητές 
Ευρυζωνικών Συνδέσεων (000)

Telekom Romania Συνδρομητές FMC 
(000) 

Telekom Romania Γραμμές 
Σταθερής Τηλεφωνίας (000)

Telekom Romania Συνδρομητές 
Τηλεόρασης (000)

+ 63,8% 
αύξηση 
στους FMC 
πελάτες

2013 2014

2014

2015

2015

2016

2016

2.253

2.181

56

2.179

226

2.151

371

-3,3% -3,2% -1,3%-0,1%

Ετήσια μεταβολή (%)

Ετήσια μεταβολή (%) Ετήσια μεταβολή (%)

Συνδρομητές Τηλεόρασης (000)

Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας (000) Συνδρομητές Ευρυζωνικών Συνδέσεων (000) 

Συνδρομητές FMC (000)

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

4,5%
-1,4% -1,5%-2,3%

2013 2014 2015 2016

1.250

1.232

1.204

1.186

2013 2014 2015 2016

1.353

1.414

1.452
1.464

7,0% 4,5%
0,8%

2,7%
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ

Σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά, τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η Telekom Romania 
Communications για το 2016 δείχνουν τα έσοδά της να αυξάνονται ελαφρώς κατά 0,1% στα 603 εκατ. 
€. Βασικοί τομείς, όπως η τηλεόραση και οι ολοκληρωμένες προσφορές, εξακολούθησαν να φέρνουν 
ποσοστά ανάπτυξης για την εταιρεία. Το επίπεδο των εσόδων αντανακλά κυρίως τη συνεχή συρρίκνωση 
της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας, με τα αντίστοιχα έσοδα φωνής να σημειώνουν μείωση κατά 15% 
στο τέλος του 2016. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA για το 2016 διαμορφώθηκε στα 93,5 εκατ. 
€, σημειώνοντας μείωση 21% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν 
από το εμπλουτισμένο τηλεοπτικό περιεχόμενο, την κινητή, καθώς και τα σχετιζόμενα με την τηλεόραση 
κόστη, ως αποτέλεσμα της επικέντρωσης της εταιρείας στην παροχή μιας βελτιωμένης και απρόσκοπτης 
εμπειρίας του πελάτη στην αγορά της σταθερής και της κινητής.

Οικονομικές Επιδόσεις (εκατ. €)

Τα έσοδα ενισχύθηκαν από σημαντική αύξηση 
της σύγκλισης σταθερής-κινητής (FMC) 2013 2014 2015 2016

-1,6%

26,1%

-0,1%

26,3%

0,1%

15,5%

-1,2%

19,7%

610 609 602

159 160
118

94

603

Κύκλος 
Εργασιών

Προσαρμοσμένη 
κερδοφορία EBITDA

Προσαρμοσμένο 
περιθώριο EBITDA

Ετήσια μεταβολή στον 
Κύκλο Εργασιών (%)
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Να χτίσουμε τον #1 
ολοκληρωμένο πάροχο

Με την ενοποίηση των 
λειτουργιών μας να έχει 
επιτευχθεί εξακολουθήσαμε να 
αναπτύσσουμε την πελατειακή 
βάση FMC μέσα από 
ολοκληρωμένες προσφορές 
Magenta ONE - περισσότεροι 
από 370 χιλ. ενοποιημένοι 
πελάτες (FMC) στο τέλος του 
2016

Η στρατηγική μας έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και στους 3 πυλώνες:

Τεχνολογική ηγεσία

Εξακολουθούμε να 
επενδύουμε σε κορυφαίες 
τεχνολογίες, εστιάζοντας 
στην επέκταση των δικτύων 
οπτικών ινών και 3G/4G

Μετασχηματισμός του 
λειτουργικού μοντέλου:
Νέο πρότυπο στην 
εξυπηρέτηση πελατών

•	 Τα πάντα σε ένα σημείο 
για όλες τις ανάγκες 
επικοινωνίας σταθερής και 
κινητής: Οne-Stop Shop, 
ένα κέντρο τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης, ένας 
λογαριασμός, ένα 
MyAccount (που 
περιλαμβάνει μια εφαρμογή 
κινητής τηλεφωνίας και 
πληρωμή με ένα κλικ)

•	 10 δευτερόλεπτα μέσος 
χρόνος αναμονής στο 
κέντρο τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης για του 
οικιακούς και εταιρικούς 
πελάτες των ενοποιημένων 
υπηρεσιών σταθερής-
κινητής (FMC)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Εμπορικές πρεμιέρες, έμφαση στην άριστη εμπειρία του πελάτη, φιλοσοφία all-in-one και σημαντικές 
επενδύσεις στην τεχνολογία και τις υποδομές είναι κάποια από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της 
στρατηγικής της Telekom Romania, που βασίζεται στην καινοτομία και την τεχνολογική ηγεσία.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

•	 Αναπτύξαμε περαιτέρω το portfolio σύγκλισης σταθερής-κινητής (FMC), με την Telekom TV ως 
βασικό στοιχείο της προσφοράς

•	 Συνδυαστικά πακέτα Magenta ONE για οικογένειες με έως και 6 επιπλέον συνδρομές κινητής

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΡΟΥΜΑΝΙΑ
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ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ: ΤΟ 2016 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Η αγορά στο σύνολό της αναπτύχθηκε το 2015, κυρίως λόγω των επιθετικών προσφορών των παρόχων 
μέσα σ’ ένα κλίμα ισχυρού ανταγωνισμού. Στο τέλος του 2016, το μερίδιο αγοράς της Telecom Romania 
ήταν περίπου 20% και η πελατειακή της βάση έφτασε γύρω στους 5,3 εκατ. πελάτες.

Η Telekom Romania έκανε ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική της, σε ό,τι αφορά την ευρυζωνική κινητή 
τηλεφωνία, συνάπτοντας συμφωνία εθνικής περιαγωγής με την Orange Romania. Βάσει της συμφωνίας 
αυτής, οι πελάτες της Telekom Romania απολαμβάνουν υπηρεσίες περιαγωγής στο δίκτυο Orange 
4G/4G+, επωφελούμενοι από τη διευρυμένη κάλυψη 4G και την υψηλότερη ποιότητα των υπηρεσιών 4G 
και 4G+. Το βήμα αυτό επέτρεψε στην Telekom Romania να ενοποιήσει την ευρυζωνική της προσφορά, 
βελτιώνοντας τις υπηρεσίες επικοινωνιών 4G, επιπλέον της υψηλής ποιότητας τεχνολογίας σταθερής 
FTTx που παρέχει στους πελάτες ταχύτητες πρόσβασης στο Internet έως και 1 Gbps και καλύτερες 
υπηρεσίες τηλεόρασης.

Η Telekom Romania προσφέρει απλουστευμένες, ολοκληρωμένες, συνδυαστικές προσφορές σταθερής 
και κινητής, που απευθύνονται και σε οικιακούς και σε εταιρικούς πελάτες, οι οποίοι χαίρουν επίσης μιας 
προνομιακής αναμονής δέκα μόνο δευτερολέπτων στα κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Magenta 
ONE σημαίνει ένα μέρος για όλες τις ανάγκες επικοινωνίας των πελατών σταθερής και κινητής: ένα 
κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, ένας λογαριασμός, μία εφαρμογή MyAccount (συμπεριλαμβανομένης 
μιας εφαρμογής κινητής). Έτσι, οι πελάτες απολαμβάνουν μια πλήρη και ικανοποιητική εμπειρία: 
υπηρεσίες 3G και 4G φωνής και δεδομένων κινητής, παραδοσιακή σταθερή τηλεφωνία, υψηλής 
ταχύτητας Ιnternet μέχρι 1 Gbps και τηλεόραση πολλών διαφορετικών τεχνολογιών, όπως διαδραστική 
τηλεόραση (IPTV), καθώς και υψηλής ποιότητας περιεχόμενο και αποκλειστικότητες, όλα διαθέσιμα μέσω 
της πλατφόρμας της Telekom TV. 

Η Telekom Romania ανέπτυξε το πρώτο πιλοτικό έργο Smart City, που αποτελείται από τέσσερα 
ολοκληρωμένα στοιχεία: Smart Parking, Wi-Fi συνδεσιμότητα, City Safety και Smart Lighting. Οι λύσεις 
Smart City λειτουργούν σε μια ειδικά αφιερωμένη πλατφόρμα Internet of Things (IoT).
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Επενδύσεις σε Υποδομές ∆ικτυού

•	 Βελτίωση της κάλυψης της κινητής τηλεφωνίας
 ----  «Λευκές περιοχές» (ρυθμιστική υποχρέωση)
 ---- Βελτιωμένη κάλυψη 2G/3G σε αστικές περιοχές και δρόμους
•	 Συνέχιση απογραφής δικτύου και συσχετισμού με βλάβες πελατών
•	 Ενιαία Βάση Δεδομένων Πελατών στην περιοχή του Δικτύου (CUDB) 
•	 Αναβάθμιση της πλατφόρμας της καρτοκινητής για να υποστηριχθούν νέες απαιτήσεις μάρκετινγκ 

και διάφορες πλευρικές βελτιώσεις μέσα από την ενισχυμένη ενοποίηση με συστήματα 
πληροφορικής, προκειμένου να μειωθεί το T2M

•	 Διασφάλιση της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών και της ετοιμότητας για νέα χαρακτηριστικά και 
νέες λειτουργικότητες μέσα από τη γενική αναβάθμιση του SW δικτύου κινητής τηλεφωνίας

•	 Υποστήριξη της αύξησης του όγκου δεδομένων μέσα από την επέκταση της χωρητικότητας του 
δικτύου για δεδομένα κινητής 

•	 Απλοποίηση της αρχιτεκτονικής του δικτύου κινητής και αύξηση της ανθεκτικότητάς του, 
μειώνοντας κατά 70% τον αριθμό των βασικών στοιχείων του δικτύου και εφαρμόζοντας τη 
λειτουργικότητα της «δεξαμενής»

•	 Διάθεση της περιαγωγής LTE

Αγορά Επιχειρησιακών Πελατών

•	 Η αγορά επιχειρησιακών πελατών της Telekom Romania εξακολούθησε να αναπτύσσεται, αξιοποιώντας 
αφενός τις συνέργειες μεταξύ των πελατειακών βάσεων σταθερής και κινητής και αφετέρου 
προσελκύοντας νέους πελάτες από τον ανταγωνισμό με προσφορές με την καλύτερη σχέση ποιότητας/
τιμής, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της καθετοποιημένης βιομηχανίας τους. Με γνώμονα τη χρήση και 
τις τάσεις της αγοράς, το νέο portfolio “Business Office” έφερε στους πελάτες ενισχυμένη αξία (“value for 
money”), σε ό,τι αφορά τα δεδομένα 4G data, και ξενοιασιά με συνδυαστικά πακέτα δεδομένων 4G, με την 
προστασία της Norton Security online σε όποια συσκευή θέλει ο πελάτης

•	 Το 2016 η εταιρεία εξακολούθησε να σημειώνει ανοδική πορεία, με αύξηση 10,7% της πελατειακής της 
βάσης ετησίως και 20,8% ετήσια αύξηση στα έσοδα από υπηρεσίες. Τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας 
αποδείχτηκαν σημαντικός μοχλός ανάπτυξης σε αυτήν την αγορά, όπως καταδεικνύεται από τον μέσο όρο 
χρήσης στη βάση, που αυξήθηκε κατά 32%, ενώ ο μέσος όρος χρήσης δεδομένων 4G διπλασιάστηκε

Αγορά Οικιακών Πελατών

Η πρώτη χρονιά μετά την καθιέρωση της ενιαίας εμπορικής μάρκας βρίσκει την Telekom να κρατάει τη 
θέση της ως η #1 επιλογή για την οικογένεια και ως η καλύτερη τηλεοπτική εμπειρία (έχοντας επιπλέον μια 
μοναδική προσέγγιση, την καρτοκινητή), πιστή στη φιλοσοφία του One-Stop-Shop.

Από άποψη στρατηγικής, η Telekom παραμένει επικεντρωμένη στη διατήρηση της πελατειακής της βάσης και 
στη διασφάλιση των εσόδων της, ενθαρρύνοντας τους πελάτες της να μετακινηθούν από την καρτοκινητή σε 
προγράμματα συμβολαίου και κερδίζοντας παράλληλα από προσφορές σύγκλισης σταθερής- κινητής (FMC).

Από τη στιγμή που η κατεύθυνση ήταν το cross-selling και το up-selling σε πακέτα 4P, η σύγκλιση ακολούθησε 
ως το επόμενο φυσικό βήμα. Η συνεχής ώθηση των Smartphones και των επενδύσεων στο δίκτυο 4G, 
καθώς και σε ορισμένες εφαρμογές, όπως η TelekomTV, βοήθησαν την Telekom να αναπτύξει υπηρεσίες 
multiscreen, βελτιώνοντας έτσι την εμπειρία του πελάτη. Κατά συνέπεια, οι προσφορές της Magenta ONE 
είχαν την αναμενόμενη επιτυχία, με την Telekom να αριθμεί πάνω από 298 χιλ. πελάτες με συνδυαστικά 
πακέτα στα τέλη Δεκεμβρίου του 2016. 

Στην αγορά συμβολαίου, η Telekom Romania Mobile Communication S.A. εξακολούθησε να είναι ο πάροχος 
με το πιο απλό και το πιο εύληπτο portfolio προϊόντων. Ο αυξημένος ανταγωνισμός τελικά οδήγησε σε 
χαμηλότερα επίπεδα αρχικών τιμών, με τους τρεις βασικούς παρόχους να ξεκινούν από τα 8€ περίπου και 
κάποιες φορές και από τα 2€. Η καρτοκινητή είχε την ίδια εξέλιξη, με τις τιμές των προϊόντων να μειώνονται 
από 6€ σε 5€. 

Εξέλιξη Πελατειακής Βάσης Κινητής 
(000)

2013 2014 2015 2016

6.091 5.954 5.754 5.345
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Τα έσοδα από δεδομένα κινητής αυξήθηκαν 
κατά 12% το 2016, υποστηριζόμενα από την 
αυξανόμενη κάλυψη

Αυξημένα έσοδα όλα τα τρίμηνα του έτους, 
καταγράφοντας 4,2% αύξηση το 2016

Οικονομικές Επιδόσεις (εκατ. €)
Έσοδα από Δεδομένα ως % 
των Εσόδων από Υπηρεσίες 

-0,9%

25,9%

-4,2%

24,0%

4,2%

17,9%

0,2%

19,9%

459 439 439

119 106 87 82

457

Κύκλος 
Εργασιών

Προσαρμοσμένη 
κερδοφορία EBITDA

Προσαρμοσμένη 
περιθώριο EBITDA

Ετήσια μεταβολή στον 
Κύκλο Εργασιών (%)

2013 2014 2015 2016

8,9%
12,2% 14,9%

17,3%

2013 2014 2015 2016
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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ρυθμίσεις Λιανικής

Να μη γίνονται διακρίσεις μεταξύ τιμών και κίνησης φωνής εντός και εκτός δικτύου (on net/off net):
•	 Θεσπίστηκε την 1η Ιουλίου 2015 και θα ισχύει σε πακέτα τιμών, ειδικές προσφορές, κ.λπ., για 

πελάτες καρτοκινητής και για νέους συνδρομητές (περιλαμβανομένων των ανανεώσεων των 
υφιστάμενων συμβολαίων που θα γίνουν μετά από αυτήν την ημερομηνία)

•	 Από την 1η Ιανουαρίου 2016, η ρύθμιση ίσχυσε και για υφιστάμενους συνδρομητές συμβολαίου 
(μετακίνηση από παλαιότερα προγράμματα) 

Ρυθμίσεις Χονδρικής

•	 Πλήρης συμμετρία στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας (MTR) μεταξύ των τριών παρόχων: 
Telekom Albania, Vodafone AL και Albtelecom (EM) (1,48 Αλβανικά λεκ/λεπτό – ALL/min)

•	 Η ασυμμετρία στα MTR με την Plus είναι 441% (6,52 ALL/min)
•	 Στη νέα διαβούλευση για την αγορά της κινητής τον Οκτώβριο του 2016, η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή 

πρότεινε: 
 ––– Νέα MTR 1,22 ALL/min να ξεκινήσουν την 1η Σεπτεμβρίου 2017
 ––– Πλήρη συμμετρία στα MTR μεταξύ των τεσσάρων παρόχων από την 1η Σεπτεμβρίου 2017

∆ιαγωνισμοί για την Απόκτηση/Ανανεωση φάσματος

•	 Ανανέωση της Ατομικής Άδειας για τη ζώνη 900/1800 MHz της Vodafone Albania (Ιούνιος 2016)
•	 Ατομική Άδεια για τη ζώνη συχνότητας 2100 MHz, εκδόθηκε από την Plus (Απρίλιος 2016)
•	 Ατομική Άδεια για το εύρος ζώνης 2500-2690 MHz, εκδόθηκε από την Albtelecom (Μάιος 2016)
•	 Η Δημόσια Διαβούλευση για την πώληση της ζώνης 800 MHz αναγγέλθηκε για τον Ιανουάριο του 2017 

Ρυθμιστικά Ζητήματα για την Κινητή στην Αλβανία το 2016

Ρυθμίσεις χονδρικής
•	 Η πλήρης συμμετρία με την Plus που αναμενόταν την 1η Ιανουαρίου 2016 ανεστάλη από την 

Ρυθμιστική Αρχή από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο 2016
•	 Η πλήρης συμμετρία της Plus ξεκίνησε την 1η Απριλίου του 2016 
•	 Η πλήρης συμμετρία της Plus ανεστάλη ξανά τον Σεπτέμβριο του 2016 ύστερα από απόφαση του 

Εφετείου, που υποστήριξε τα MTR του στα 6,52 ALL/min

Διεθνή Τέλη Τερματισμού Κινητής 
Τηλεφωνίας (eurocent/λεπτό)

Τέλη Τερματισμού Κινητής Τηλεφωνίας 
(eurocent/λεπτό)

2013 2014 2015 20162010 2011 2012

12,610,913,0
15,7 17,9

21,9
26,8

Σεπ.12 Σεπ.13 Απρ.14 Δεκ.14 Σεπ.17Σεπ.09Ιαν.09Δεκ.08 Μαρ.11 Σεπ.11

5,4
6,3

8,0
9,1

13,1

4,4
3,3

1,9 1,1 0,9

“Νέος κανονισμός για τους τομείς λιανικής και 
χονδρικής εφαρμόστηκε το 2016”

Προτεινόμενο 
MTR
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∆ιάθεση 
τεχνολογίας 

LTE

Εκσυγχρονισμός 
SRAn

Μετασχημα-
τισμός σε IP

Συνδεσιμότητα 
οπτικής ίνας

Μετακίνηση 
από το legacy 
HLR στο SDM

Επέκταση του 
δικτύου 3G

IMS Core 
για τη VoLTE

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ

Η τεχνολογία LTE εξακολούθησε να διατίθεται στα 
1,8 και 2,6 GHz spectrum, επεκτεινόμενη στο 38% 
της επικράτειας και στο 73,3% του πληθυσμού. Το 
LTE1800 ενεργοποιήθηκε σε 200 θέσεις και το LTE+ 
μέσω Carrier Aggregation ενεργοποιήθηκε σε 78 
θέσεις, προσφέροντας μάξιμουμ ταχύτητες 225Mbps. 
Πέτυχε διείσδυση 8% του δικτύου 4G χρηστών.

Ο εκσυγχρονισμός του SRAN ξεκίνησε τον 
Σεπτέμβριο του 2015 και πέτυχε το 72% του 
τετραετούς του ορίζοντα, αντικαθιστώντας τους 
σταθμούς legacy 2G και 3G, επεκτείνοντας το 
3G και αναβαθμίζοντάς το στα 42Mbps, και 
μετασχηματίζοντας τις υποδομές των θέσεων από 
εσωτερικού σε εξωτερικού χώρου. 

Ανάπτυξη του δικτύου IMS Core για την 
υποστήριξη της υπηρεσίας VoLTE, που έχει 
δρομολογηθεί για τα μέσα του 2017. 

Το 81% του συνόλου των συνδέσμων legacy MW 
αντικαταστάθηκαν από νέους συνδέσμους IP MW. 
Το MPLS-TP τοποθετήθηκε στο 50% του δικτύου 
μεταφορών.

Μετακίνηση συνδρομητών από το legacy HLR στη νέα 
πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων Συνδρομητών 
(Subscriber Data Management – SDM).

Η χωρητικότητα οπτικών ινών εύρους ζώνης 
μισθώθηκε για να καλύψει απαιτήσεις IP 
Backhauling του LTE CA σε 64 θέσεις. Επίσης, 
σκοτεινές οπτικές ίνες μισθώθηκαν για το δίκτυο 3 
κόμβων μεταφοράς.

Το δίκτυο 3G επεκτάθηκε σε 480 θέσεις (110 νέες θέσεις), 
επιτυγχάνοντας κάλυψη 96,4% του πληθυσμού και 
87,8% της επικράτειας. Υψηλές χωρητικότητες ταχυτήτων 
δεδομένων HSPA+ 42/21 Mbps αυξήθηκαν στο 96,3% της 
παρουσίας του δικτύου 3G. Δύο νέα mcRNCs εισήχθησαν 
στο δίκτυο. Σημαντική αύξηση του μεριδίου της αγοράς 
στη Νότια Αλβανία κατά ~10 ποσοστιαίες μονάδες, με 
15% αύξηση των χρηστών σε ετήσια βάση.

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΑΛΒΑΝΙΑ
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Αύξηση στα έσοδα από δεδομένα κινητής

Η Telekom Albania κατόρθωσε να διατηρήσει την ισχυρή θέση της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά 
της Αλβανίας όπου δραστηριοποιούνται τέσσερεις πάροχοι. Παρά τον αρνητικό αντίκτυπο της κίνησης 
δεδομένων χονδρικής στην αγορά της Αλβανίας και τον αντίκτυπο των ρυθμιστικών αλλαγών (MTRs), 
η Telekom κατόρθωσε να αυξήσει τα ετήσια έσοδα της κινητής τηλεφωνίας, που αντιπροσωπεύει το 
μεγαλύτερο μέρος της πελατειακής της βάσης, και να σταθεροποιήσει τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας.

Η στρατηγική της Telekom Albania σε αυτό το νέο, ανταγωνιστικό τοπίο στοχεύει στην ενίσχυση του 
πολύ επιτυχημένου μετασχηματισμού (rebranding), της τεχνολογικής ανωτερότητας της εταιρείας, 
καθώς και των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρει στους Αλβανούς καταναλωτές, 
αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στη σταθεροποίηση και την αποκατάσταση της αγοράς, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα υγιείς και ισχυρές ταμειακές ροές.

Μετασχηματισμός και απόδοση απο τις επενδύσεις σε δεδομένα

Στη διάρκεια του χρόνου, η εταιρεία συνέχισε την επέκταση των δικτύων 4G και 4G+ σε ολόκληρη τη χώρα, 
καθώς και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου δικτύου της, φτάνοντας σε πληθυσμιακή κάλυψη της τάξεως 
του 96% στο 3G και 73% στο 4G. Κατά το 4ο τρίμηνο του 2016, η Telekom Albania πέτυχε αύξηση 28% στα 
έσοδα δεδομένων που προέρχονται από συσκευές κινητής, ωθούμενη από τις εξαιρετικά ανταγωνιστικές 
προσφορές της σε Smartphone και υπηρεσίες δεδομένων που υποστηρίζονται από τη σημαντική ανάπτυξη 
του δικτύου 4G και την ποιότητα του δικτύου της, που και πάλι ανακηρύχθηκε το καλύτερο στη χώρα.

Η εταιρεία εξακολουθεί να εστιάζει στα εξής:
•	 Ανάπτυξη των δικτύων, προκειμένου να διατηρήσει και να διασφαλίσει την ηγετική της θέση σε ό,τι 

αφορά την τεχνολογία
•	 Εμπλουτισμένες υπηρεσίες δεδομένων και portfolio προϊόντων για να ενισχυθεί η χρήση δεδομένων
•	 Αύξηση στη διείσδυση των Smartphone, που παρότι υπήρξε σημαντική τα προηγούμενα χρόνια 

επιδέχεται περαιτέρω ανάπτυξη

Αύξηση 28% το 4ο τρίμηνο, στα έσοδα δεδομένων που προέρ-
χονται από συσκευές κινητής, ωθούμενη από τις εξαιρετικά 
ανταγωνιστικές προσφορές της σε Smartphone και υπηρεσίες 
δεδομένων

Οικονομικές Επιδόσεις (εκατ. €)

Telekom Albania Εξέλιξη Πελατειακής Βάσης 
(000)

2013 2014 2015 2016

-2,7%

39,1%

-5,5%

36,6%

-6,7%

20,9%

1,5%

24,9%

86 82 83

34 30 21 16

77

Κύκλος 
Εργασιών

Προσαρμοσμένη 
κερδοφορία EBITDA

Προσαρμοσμένο 
περιθώριο EBITDA

Ετήσια μεταβολή στον 
Κύκλο Εργασιών (%)

2.058 2.056
1.730 1.839

2013 2014 2015 2016
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ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ TRI*M InDEX ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2016 

Η Telekom Albania διατήρησε την ηγετική της θέση στην αγορά, σε ό,τι αφορά το δείκτη TRI*M Index, 
σε όλη τη διάρκεια του 2016, με σημαντική ανάπτυξη το 4ο τρίμηνο του 2016, σπάζοντας το ρεκόρ 
με 91 βαθμούς, με πιο ισχυρούς τους τομείς της ενημέρωσης του πελάτη, των νέων προσφορών 
και του δικτύου. 

Δείκτης TRI*M

Έσοδα από Δεδομένα ως %
των Εσόδων από Υπηρεσίες

480
3G Σταθμοί 

Βάσης

200
4G Σταθμοί 

Βάσης

2013

Q1’16

2014

Q2’16

2015

Q3’16

2016

Q4’16

8,0%

83

9,2%

81

10,4%

86

15,1%

91
868687
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Telekom Albania Σύνολο Ανταγωνισμού

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ P3 
ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ «BEST In TEST» ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Μεγάλες βελτιώσεις στην υπηρεσία δεδομένων σε αστικές περιοχές χάρη στην ανάπτυξη του LTE

Καλύτερη περιήγηση στο διαδίκτυο μεταξύ όλων των φορέων στις μητροπολιτικές περιοχές

Ισχυρές επιδόσεις YouTube με εξαιρετική εμπειρία πελάτη σε αστικές περιοχές

Καλύτερες ταχύτητες δεδομένων DL

Καλύτερη από τον ανταγωνισμό σε υπηρεσίες φωνής LTE/3G

Ο μοναδικός πάροχος που επιδεικνύει συνολική βελτίωση έναντι του 2015

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΑΛΒΑΝΙΑ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

5. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2016



6
Εταιρική

Διακυβέρνηση
Αρχές και αξίες που μας καθορίζουν



Υπερβαίνοντας τις 
εθνικές νομικές 
υποχρεώσεις,

ο ΟΤΕ ακολουθεί 
διεθνείς πρακτικές 

Εταιρικής 
Διακυβέρνησης

O OTE ακολουθεί πρακτικές
που προβλέπονται

στον Ελληνικό
Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, που 
εκδίδονται από το Ελληνικό 

Συμβούλιο Εταιρικής 
Διακυβέρνησης*

*Το ΕΣΕΔ είναι μέλος του European Corporate Governance 
Council Network

Ο ΟΤΕ λειτουργεί με 
υπευθυνότητα εφαρμόζοντας 

Κώδικα Δεοντολογίας, 
Σύστημα Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης και διαφάνεια 
στις δραστηριότητές του

Εταιρική Διακυβέρνηση
Αρχές και αξίες που μας καθορίζουν
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Επισκόπηση
Το σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΤΕ

Μέτοχοι
 Γενική Συνέλευση των Μετόχων

 Δικαιώματα των Μετόχων Μειοψηφίας

Διοικητικό
Συμβούλιο  Σύνθεση

 Σύγκρουση Συμφερόντων

 Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Διοικητική
Ομάδα Διοικητική ομάδα

Μηχανισμοί 
ΕλέγχουΕσωτερικός Έλεγχος

Εξωτερικός Έλεγχος

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης

Διαδικασίες
Διαφάνειας 

& ΚανονισμοίΕσωτερικές διαδικασίες με βάση
την ισχύουσα νομοθεσία

Άλλες διαδικασίες διαφάνειας

Κανονισμοί της εταιρείας

1

5

2

4

36
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ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ

Το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών διαμορφώνεται από ένα συνδυασμό της 
νομοθεσίας για τις εισηγμένες εταιρείες αλλά και μη δεσμευτικών κανόνων που περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης.

•	 Ως εταιρεία μεγάλης κεφαλαιοποίησης εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και με τις μετοχές της 
να διαπραγματεύονται και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο ΟΤΕ συμμορφώνεται με την ισχύουσα 
εθνική και διεθνή νομοθεσία

•	 Σύμφωνα με τον ισχύοντα Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις εισηγμένες 
εταιρείες, ισχύει η αρχή της «συμμόρφωσης ή αιτιολόγησης». Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε απόκλιση 
δικαιολογείται

•	 Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΤΕ περιλαμβάνεται (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) 
στην Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ.

•	 Το νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο και οι πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία 
αποτυπώνονται στους εσωτερικούς της κανονισμούς, στο καταστατικό της και στις διαδικασίες που 
αναφέρονται στον παρόντα ετήσιο απολογισμό.

Ο ρόλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της 
Διοικητικής Ομάδας 

Η ενίσχυση 
της διαφάνειας 
και του ελέγχου

Στο επίκεντρο της καλής Εταιρικής Διακυβέρνησης βρίσκονται:

Ο ρόλος των Μετόχων 
και η προστασία των 

δικαιωμάτων μειοψηφίας

Η Δομή της Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΤΕ

Πρόεδρος του Δ.Σ. /
Διευθύνων Σύμβουλος

Διοικητικό Συμβούλιο

Επιτροπή Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, 

Εταιρικών Κινδύνων 
& Εταιρικής Διακυ-

βέρνησης Ομίλου ΟΤΕ

Σύστημα Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, &

Σύστημα Διαχείρισης 
Εταιρικών Κινδύνων & 

Ασφάλισης

Διορίζει

Αναφ
έρεται

Αναφέρεται

Αναφέρεται

Επιτροπή Ελέγχου

Επιτροπή Αμοιβών και 
Ανθρώπινου Δυναμικού

Εσωτερικός Έλεγχος

Εξωτερικός Έλεγχος

Γενική Συνέλευση
των Μετόχων

ΕΠιΣΚΟΠΗΣΗ

Συμβούλιο Διεύθυνσης

Επικεφαλής
Επιχειρησιακών 

Μονάδων

Στελέχη

ΔιΟιΚΗΤιΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟι

ΔιΟιΚΗΤιΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛιΟ

ΜΗΧΑΝιΣΜΟι 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔιΑΔιΚΑΣιΕΣ ΔιΑΦΑΝΕιΑΣ 
& ΚΑΝΟΝιΣΜΟι

6. ΕΤΑιΡιΚΗ ΔιΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Αύξηση 
ή Μείωση 

του Εταιρικού 
Κεφαλαίου

Έκδοση Δανείου
με Ομολογίες 
Μετατρέψιμες
σε Μετοχές

Συγχώνευση 
ή Διάλυση

της Εταιρείας

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

•	 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να 
αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, εκτός από υποθέσεις που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή του Διευθύνοντα Συμβούλου, σύμφωνα με το νόμο και 
το Καταστατικό της εταιρείας

•	 Συγκαλείται από το Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και έως τη 10η μέρα του 
ένατου μήνα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Δ.Σ. μπορεί επίσης να συγκαλέσει έκτακτες Γενικές 
Συνελεύσεις των Μετόχων όποτε κριθεί σκόπιμο. Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί ύστερα 
από αίτηση των Μετόχων μειοψηφίας

•	 Ως γενική αρχή, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίσταται ή 
εκπροσωπείται τουλάχιστον το είκοσι (20) τοις εκατό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

•	 Υπάρχουν περιπτώσεις, που καθορίζονται από το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, όπου απαιτείται 
εξαιρετική απαρτία των 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου

Ορισμένες Περιπτώσεις που Απαιτούν Εξαιρετική Απαρτία

Σχετικά Links:
Καταστατικό του OTE
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΤΕ (βλ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση)

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/corporate-governance
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/188096377/REPORTGR.pdf/9794b441-160d-4117-81e0-7e40a84853f7
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Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων Μετόχων

Υποβολή αίτησης από Μετόχους που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου

•	 Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας την ημέρα της 
συνεδρίασης, που δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 45 ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε αίτηση 
στον Πρόεδρο του Δ.Σ.

•	 Η αίτηση περιλαμβάνει το θέμα της ημερήσιας διάταξης

                  
Πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη Γενικών Συνελεύσεων Μετόχων

Υποβολή αίτησης από Μετόχους που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου

•	 Tο Δ.Σ. υποχρεούται να συμπεριλάβει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 
που θα πραγματοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική αίτηση θα έχει παραληφθεί από το Δ.Σ. 
τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση

•	 Η αίτηση για επιπρόσθετο θέμα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς 
έγκριση στη Γενική Συνέλευση

•	 Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η αρχική ημερήσια 
διάταξη, 13 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και την ίδια στιγμή αναρτάται στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που υποβλήθηκε από τους μετόχους

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Οι Μέτοχοι μειοψηφίας έχουν ορισμένα δικαιώματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όσον αφορά:

                  
Σχέδια αποφάσεων από το ∆.Σ.

Υποβολή αίτησης από Μετόχους που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου

•	 Το Δ.Σ. θέτει στη διάθεση των Μετόχων τα σχέδια αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα 
που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, τουλάχιστον 6 ημέρες πριν 
από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο, 7 τουλάχιστον 
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση

                  
Αναβολή αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Υποβολή αίτησης από Μετόχους που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου

•	 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει, μία φορά μόνο, τη λήψη αποφάσεων 
από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 
ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, την ημερομηνία που αναφέρει η σχετική αίτηση των 
μετόχων. Η νέα ημερομηνία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Πληροφορίες σχετικά με την πορεία της εταιρείας και την οικονομική της 
κατάσταση

Υποβολή αίτησης από Μετόχους που εκπροσωπούν το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

•	 Το Δ.Σ. υποχρεούται να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των 
εταιρικών υποθέσεων και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας 

                 
Παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με την εταιρεία, τα μέλη του ∆.Σ. 
και τη ∆ιοίκηση

Υποβολή αίτησης από οποιονδήποτε Μέτοχο

•	 Κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε Μετόχου, το οποίο υποβάλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον 5 πλήρεις 
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις 
αιτούμενες, συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με θέματα της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες 
αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική αξιολόγηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

                 
Πληροφορίες σχετικά με αποζημιώσεις

Υποβολή αίτησης από Μετόχους που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου

•	 Το Δ.Σ. υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, με την προϋπόθεση πως είναι τακτική, τα 
ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή στους διευθυντές της εταιρείας, 
καθώς και οποιαδήποτε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση μεταξύ 
αυτών και της εταιρείας

                 
Αίτημα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

Υποβολή αίτησης από Μετόχους που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου

•	 Η λήψη απόφασης σχετικά με οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 
διενεργείται με ονομαστική κλήση

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για τρία χρόνια, είναι 
επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα 
στιγμή από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
 της εταιρείας 

αποτελείται από

10
μέλη

Σχετικά Links:
Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου
Καταστατικό του ΟΤΕ
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΤΕ (βλ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/corporate-governance
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/corporate-governance
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/188096377/REPORTGR.pdf/9794b441-160d-4117-81e0-7e40a84853f7
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Μιχάλης Τσαμάζ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Μιχαήλ Τσαμάζ είναι, από τον Νοέμβριο του 2010, επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ, 
κορυφαίου τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη. Υπό τη διοίκησή 
του, ο ΟΤΕ υλοποίησε μια πολυεπίπεδη στρατηγική για τον λειτουργικό και οικονομικό 
μετασχηματισμό του από πρώην κρατικό μονοπώλιο σε μια αποτελεσματική εταιρεία που 
παρέχει ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Είναι, επίσης, επικεφαλής της 
COSMOTE από το 2007. Η COSMOTE είναι η κορυφαία εταιρεία κινητών επικοινωνιών στην 
Ελλάδα και μεταξύ των παρόχων με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.
Από το 2001, ο κ. Τσαμάζ κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης στον ΟΤΕ, επιβλέποντας 
την πορεία των διεθνών θυγατρικών του Ομίλου. Έχει διατελέσει μέλος Διοικητικών 
Συμβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ και της COSMOTE στο εξωτερικό και μέλος του Δ.Σ. της 
ΕΕ, στην Μεγάλη Βρετανία. Κατέχει επίσης τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. στην Telekom 
Romania Communications S.A. Πριν από την ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαμάζ είχε 
αναλάβει διαδοχικά υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στους τομείς του Marketing και των 
Πωλήσεων, αλλά και Γενικής Διεύθυνσης, σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Vodafone και 
η Philip Morris. Ο κ. Τσαμάζ έχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του 
New Brunswick του Καναδά.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Robert Hauber
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Dr. Robert Hauber σπούδασε στo Πανεπιστήμιο της Στουτγκάρδης, του Mainz και της Μασαχουσέτης. Είναι 
κάτοχος μεταπτυχιακού (Dipl. Kfm.) και διδακτορικού (Dr.) διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εργάστηκε 
στην Deutsche Telekom για δέκα χρόνια ως υψηλόβαθμο στέλεχος Χρηματοοικονομικών Θεμάτων σε διάφο-
ρες θέσεις ευθύνης. Πριν ενταχθεί στην Deutsche Telekom, εργάστηκε για την Hewlett Packard, την Procter 
& Gamble και τη Daimler Chrysler, όπου ασχολήθηκε με τη συγχώνευση της Daimler-Benz με τη Chrysler. 
Στην Deutsche Telekom ο Dr. Robert Hauber εργάστηκε στην T-Mobile International, όπου από το 2002 έως 
το 2005, διετέλεσε Αντιπρόεδρος Χρηματοοικονομικού Ελέγχου (Controlling) ενώ από το 2005 έως το 2009, 
ήταν Ανώτατος Αντιπρόεδρος σε θέματα Χρηματοοικονομικού Ελέγχου. Κατά την περίοδο από το 2009 έως 
το 2011, διετέλεσε επικεφαλής Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Deutsche Telekom στην Ευρώπη, ενώ την 
ίδια περίοδο ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της T-Mobile στην Τσεχία, του Εποπτικού Συμβουλίου της 
T-Mobile στην Αυστρία και του Εποπτικού Συμβουλίου της Polska Telefonica Cyfrowa (PTC). Από τον Απρίλιο 
του 2011 έως τον Ιούνιο του 2016, διετέλεσε Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων, Αντιπρόεδρος του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Slovak Telekom. Τον Ιούλιο του 2016, 
ο Dr. Robert Hauber επέστρεψε στην Deutsche Telekom ως Business Leader αναλαμβάνοντας τη θέση του 
Ανώτερου Αντιπροέδρου Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ευρώπης. Στο νέο του ρόλο, είναι υπεύθυνος Οικο-
νομικής Διαχείρισης και Τεχνολογίας στην Ευρώπη. 

Κωνσταντίνος Χριστόπουλος
Aντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Ο κ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος είναι Διδάκτωρ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην 
Οικονομική Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου PARIS-I-PANTHEON SORBONNE καθώς και Διπλωματούχος 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Εργάστηκε από το 1988 έως το 2014 στον 
ΟΤΕ, στον τομέα των Διεθνών Επενδύσεων και των Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών (Οικονομικός Σχε-
διασμός και Έλεγχος, Reporting, Λογιστικές Υπηρεσίες, Χρηματοδότηση, Προμήθειες κ.α.). Την περίοδο 
2007-2013 διετέλεσε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικής - Σχεδιασμού και Χρηματοοικονομικών 
Υπηρεσιών, ενώ την περίοδο 2013-2014 διετέλεσε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Corporate Finance 
Ομίλου ΟΤΕ. Ο κ. Χριστόπουλος ήταν μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων: του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. (1989-1992), 
της Telekom Serbia (2004-2011) και της ΟΤΕ Aκίνητα (2009-2014). Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Τά-
σεις ανάπτυξης του κεφαλαίου στην Ελλάδα» (εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, 1991), καθώς και άρθρων με 
θέματα: Διεθνοποίηση της Οικονομίας, Ιδιωτικοποιήσεις-Τηλεπικοινωνίες.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Χαράλαμπος Μαζαράκης
Εκτελεστικό Μέλος 

Ο κ. Χαράλαμπος Μαζαράκης, διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 20 και πλέον ετών κυρίως σε ανώτατες 
διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πριν την ένταξή του στον Όμιλο του ΟΤΕ, τον Ιούλιο του 
2012, ως Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, ο κ. Μαζαράκης διετέλεσε Γενικός 
Διευθυντής Οικονομικών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ από το 2008 έως το 2010 ήταν 
Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου και Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ. Εργάστηκε σε επιτε-
λικές θέσεις στον Όμιλο Vodafone: Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου και μέλος Δ.Σ. στην Ελλάδα (1999-2006), 
Διευθύνων Σύμβουλος στην Ουγγαρία (2006-2007), Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών και Αντιπρόεδρος του 
Δ.Σ. (2007-2008). Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ. στην Georgia Pacific-Delica στην 
Ελλάδα (1997-1999), ενώ νωρίτερα εργάστηκε στην Procter & Gamble, αρχικά ως Διευθυντής Οικονομικής 
Ανάλυσης στην Ελλάδα και μετέπειτα ως Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης Ομίλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο 
στις Βρυξέλλες. Ο κ. Μαζαράκης είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιά 
(με άριστα) και MBA από το Ohio State University, The Fischer School of Business (υποτροφία Wielder Scholar), 
όπου και διετέλεσε Βοηθός Διδασκαλίας στη Χρηματοοικονομική. Έχει συμπεριληφθεί ανάμεσα στους 30 πιο 
διακεκριμένους Οικονομικούς Διευθυντές της Ευρώπης κάτω των 40 ετών (2002, περιοδικό CFO Europe).
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Srinivasan (Srini) Gopalan
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού 

Από τον Ιανουάριο του 2017, ο κ. Srini Gopalan είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Deutsche Telekom 
AG, υπεύθυνος για την Ευρώπη. Πριν ενταχθεί στην Deutsche Telekom, κατείχε τη θέση του Consumer 
Director της Bharti Airtel Ltd, έχοντας υπ’ ευθύνη του 23 περιοχές της Ινδίας, για υπηρεσίες κινητής τηλεφω-
νίας, ευρυζωνικότητας και  δορυφορικής τηλεόρασης. Κατά τη θητεία του, μέσω καινοτόμων προσφορών, 
επέδωσε στην Airtel ξεχωριστά χαρακτηριστικά, που τη βοήθησαν να διαφοροποιηθεί στην ιδιαίτερα ανταγω-
νιστική αγορά της Ινδίας. Πριν τη Bharti Airtel, ο κ. Gopalan εργάστηκε για πάνω από δέκα χρόνια στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, αρχικά σε μια σειρά από θέσεις για τον αμερικάνικο πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
Capital One, από όπου αποχώρησε το 2009, ως Managing Director της εταιρείας για το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Στη συνέχεια εργάστηκε ως Chief Marketing Officer στην T-Mobile UK, όπου ήταν υπεύθυνος για το μάρκε-
τινγκ και τις πωλήσεις. Ήταν μέλος της διοικητικής ομάδας που ενοποίησε την T-Mobile UK και την Orange 
στην Everything-Everywhere. Εν συνεχεία, εργάσθηκε για τρία χρόνια ως Director Consumer Business Unit στη 
Vodafone UK. Ο κ. Srini Gopalan σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο St. Stephen’s College στο Νέο Δελχί και 
απέκτησε τίτλο ΜΒΑ από το κορυφαίο πανεπιστήμιο Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ινδίας, ΙΙΜ Ahmedabad.

Αθανάσιος Μισδανίτης
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου 

Ο κ. Αθανάσιος Μισδανίτης είναι υποψήφιος Διδάκτορας Οικονομικών στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθημα-
τικών και Φυσικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Business 
Innovation with Entrepreneurship & Innovation Management) από το Birkbeck College του Πανεπιστημίου 
του Λονδίνου και διπλωματούχος Οικονομολόγος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαθέ-
τει ισχυρό υπόβαθρο στα Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά και τα Δημόσια Οικονομικά καθώς και εμπειρία 
σε συνεργασίες με διεπιστημονικές ομάδες και εμπειρογνώμονες για τη χάραξη πολιτικής. Ο κ. Μισδανίτης 
συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη του 3ου Ελληνικού Προγράμματος Δημοσιονομικής Προ-
σαρμογής με τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (2015), ενώ μεταξύ άλλων 
συμμετέχει στην ομάδα που σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) επεξεργάζεται και σχεδιάζει τα χρηματοδοτικά εργαλεία της περιόδου 2014 
- 2020. Είναι μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου (High Council) του EquiFund. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος και 
αναλυτής στον ιδιωτικό τομέα σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) στην Ελλάδα και στη Μεγάλη Βρετανία. 
Διετέλεσε ειδικός σύμβουλος στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, ενώ την περίοδο 2013-2015 
διετέλεσε οικονομικός αναλυτής και οικονομικός ερευνητής στο γραφείο του Αντιπροέδρου του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου. Ο κ. Μισδανίτης είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Raphael kübler
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (έως 15/5/2017)
Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού

O κ. Raphael Kübler τον Ιανουάριο του 2014 ανέλαβε τη θέση του Ανώτατου Αντιπροέδρου της Εταιρικής 
Λειτουργίας της Deutsche Telekom και αναφέρεται απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Deutsche 
Telekom. Από τον Ιούλιο του 2009 έως το Δεκέμβριο του 2013, ο κ. Kübler διετέλεσε Ανώτατος Αντιπρόε-
δρος σε θέματα Ελέγχου Ομίλου (Controlling) στην Deutsche Telekom. Στη θέση αυτή ήταν υπεύθυνος για 
το χρηματοοικονομικό προγραμματισμό, την ανάλυση και την οργάνωση όλου του Ομίλου της Deutsche 
Telekom, καθώς και τη χρηματοοικονομική διαχείριση της κεντρικής διοίκησης και των κεντρικοποιημέ-
νων υπηρεσιών διαχείρισης και υποστήριξης (shared services) του Ομίλου της Deutsche Telekom. Από 
το Νοέμβριο του 2003 έως τον Ιούνιο του 2009 ο κ. Kübler διετέλεσε Chief Officer Χρηματοοικονομικών 
Θεμάτων της T-Mobile Deutschland GmbH, της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας της  Deutsche Telekom 
στη Γερμανία που είναι τώρα γνωστή ως Telekom Deutschland GmbH (100% θυγατρική της Deutsche 
Telekom). Από τον Ιούλιο του 2000 έως τον Οκτώβριο του 2003, διετέλεσε Ανώτατος Αντιπρόεδρος σε 
θέματα Συγχωνεύσεων & Εξαγορών της Deutsche Telekom. Ο κ. Kübler σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων 
στο H.E.C. στο Παρίσι και στα Πανεπιστήμια της Βόννης και της Κολωνίας. Διαθέτει διδακτορικό τίτλο από 
το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας.
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Ανδρέας Ψαθάς
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Ανδρέας Ψαθάς είναι υποψήφιος Διδάκτορας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, Διπλωματούχος 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μέλος του μητρώου πι-
στοποιημένων εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών. Από το 2004 έως σήμερα έχει συμμετάσχει σε 
διάφορες επιστημονικές ενώσεις και επιτροπές, και είναι μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του ΤΕΕ 
(2013) και της μόνιμης επιστημονικής επιτροπής πραγματογνωμόνων και εκτιμητών του ΤΕΕ (2015). 
Εργάστηκε στην Trans Adriatic Pipeline (2014-2015), ως μάνατζερ απόκτησης γης και αποζημιώσεων, 
για την ΕΟΝ Τechnologies. Από τον Αύγουστο του 2007 έως τον Αύγουστο του 2013 διετέλεσε μέ-
λος του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών και συμμετείχε ως ειδικός πραγματογνώμων, στα μεγάλα έργα 
παραχώρησης οδικών αξόνων, σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα έργα, καθώς και στην αποτίμηση της 
περιουσίας χαρτοφυλακίων Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ). Έχει 
επίσης εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας και ως συνεργάτης σε διάφορα τεχνικά γραφεία συμμε-
τέχοντας σε πλήθος μελετών.

Παναγιώτης Σκευοφύλαξ
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Παναγιώτης Σκευοφύλαξ είναι ειδικός σύμβουλος στο Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνη-
σης, ενώ από τον Ιούνιο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 2015 ήταν επιστημονικός συνεργάτης του 
4ου Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Μέσα Μαζικής Ενημέρω-
σης και την Επικοινωνία (ειδίκευση στην Πολιτική Οικονομία των ΜΜΕ & της Επικοινωνίας) από το City 
University του Λονδίνου καθώς και μεταπτυχιακούς τίτλους στην Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία 
(ειδίκευση στην Πολιτική Ανάλυση) και στις Ευρωπαϊκές & Διεθνείς Σπουδές (ειδίκευση στα Ευρωπαϊκά 
Θέματα) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο κ. Σκευοφύλαξ έχει εργαστεί στο 
χώρο των Μ.Μ.Ε. και ως σύμβουλος Στρατηγικής & Επικοινωνίας.

Παναγιώτης Ταμπούρλος
Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος
Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού

Ο κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος 
Master of Business Administration (MBA) από το Πανεπιστήμιο McGill στο Μόντρεαλ του Καναδά. Έχει 
εργαστεί από το 1980 σε διάφορες πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως Milchem International, Hilti S.A. 
American Express, I.C.I. στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή. Από το 1990 έως το 2003 εργάστηκε 
στην εταιρεία Pfizer/Warner Lambert, απ’ όπου αποχώρησε κατέχοντας τη θέση του Οικονομικού Διευ-
θυντή για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Από τον Ιούνιο του 2003 έως και τον Απρίλιο του 2004 
κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Θεμάτων ΟΤΕ. Στη συνέχεια μετακινήθηκε 
στον Όμιλο Frigoglass ως Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου, θέση την οποία κατείχε ως και τον Οκτώβριο 
2013. Για το διάστημα Νοέμβριος 2013-Μάιος 2014, οπότε και αποχώρησε, ανέλαβε τα καθήκοντα του 
Διευθυντή Στρατηγικής και Εταιρικής Ανάπτυξης. Ο κ. Ταμπούρλος είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγ-
χου ΟΤΕ και χρηματοοικονομικός εμπειρογνώμων αυτής. Επίσης είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών 
& Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΤΕ, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της COSMOTE.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ



94

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώνουν την 
εταιρεία για:

•	 Οποιαδήποτε συμμετοχή τους που υπερβαίνει το 
10% στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών

•	 Ότι οι ίδιοι και οι μέχρι δευτέρου βαθμού 
συγγενείς τους δεν ασχολούνται με 
ανταγωνιστικές δραστηριότητες

•	 Ότι τα συμφέροντα των ιδίων καθώς και 
αυτά των έως δευτέρου βαθμού συγγενών 
τους δεν συγκρούονται ή φαίνονται να μην 
συγκρούονται με τα συμφέροντα του Ομίλου 
ΟΤΕ

•	 Τις επαγγελματικές τους ενασχολήσεις, 
ετησίως, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών 
μη εκτελεστικών υποχρεώσεων σε εταιρείες 
και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις/ιδρύματα

•	 Ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται όλες τις 
Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης της 
εταιρείας

•	 Ότι οι ίδιοι και τα πρόσωπα με στενό δεσμό 
μαζί τους γνωστοποιούν: α) σημαντικές 
συναλλαγές τους ή άλλες οικονομικές 
δραστηριότητες ή την πρόθεσή τους για 
τέτοιες δραστηριότητες, με σημαντικούς 
Πελάτες/Εγχωρίους Παρόχους/Προμηθευτές 
της εταιρείας, και β) τις συναλλαγές τους επί 
κινητών αξιών της εταιρείας

•	 Τα ανεξάρτητα μέλη δηλώνουν ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα 
του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002

Για το θέμα της σύγκρουσης 
συμφερόντων των μελών 
του Δ.Σ. γίνεται αναφορά 

σε συγκεκριμένους 
κανονισμούς και 

πολιτικές της εταιρείας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στον Εσωτερικό 
Κανονισμό

Λειτουργίας
της Εταιρείας

Στην πολιτική του 
Ομίλου ΟΤΕ περί 

αποφυγής της δια-
φθοράς και άλλων 

συγκρούσεων 
συμφερόντων

Στην πολιτική 
του Ομίλου ΟΤΕ 
Εξακρίβωσης 

Οικονομικής Απάτης

Στην πολιτική 
του Ομίλου ΟΤΕ 
περί Δωρεών

Στην πολιτική 
του Ομίλου ΟΤΕ 
περί Αποδοχής 
και Προσφοράς 
Ωφελημάτων

Στην πολιτική του 
Ομίλου ΟΤΕ περί 
Μη Κατάχρησης 
Προνομιακών 
Πληροφοριών

Στην πολιτική 
του Ομίλου ΟΤΕ 
περί Χορηγιών

Στον Κώδικα 
Δεοντολογίας του 

Ομίλου ΟΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Λειτουργία

•	 Τα μέλη της είναι μέλη του Δ.Σ. εκλεγμένα 
από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

•	 Κατόπιν της δημοσίευσης του Ν. 4449/2017 
και της απόφασης της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που 
έλαβε χώρα στις 15.05.2017, η Επιτροπή 
Ελέγχου αποτελείται από 3 μέλη, 2 εκ των 
οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά∙ 
επομένως η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται 
κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα κατά την 
έννοια του Ν. 3016/2002 μέλη, σύμφωνα με 
το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

•	 Τουλάχιστον ένα μέλος πρέπει να έχει 
αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα 
λογιστικής-ελεγκτικής 

Ο στόχος της Επιτροπής Ελέγχου είναι 
να υποστηρίζει το Δ.Σ. της εταιρείας στην 
άσκηση των εποπτικών του εξουσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι 
στους Μετόχους, στο επενδυτικό κοινό και 
σε τρίτους, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαδικασία 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Το 2016, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η 
Επιτροπή Ελέγχου διαχειρίστηκε τα εξής θέματα:

•	 Έγκριση και παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων της επιχειρησιακής μονάδας 
του Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας

•	 Έγκριση και παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων της επιχειρησιακής μονάδας 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης 
Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ

•	 Αξιολόγηση της ακρίβειας και της ακεραιότητας 
των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας

•	 Διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ορκωτών 
λογιστών ελεγκτών σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες 
που παρέχουν στις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ και 
έγκριση του προϋπολογισμού για τις σχετικές 
αμοιβές των ορκωτών λογιστών ελεγκτών 
για το οικονομικό έτος 2016, στο πλαίσιο της 
εγκεκριμένης από το Δ.Σ. «Πολιτικής Ανάθεσης 
Υπηρεσιών στους Νόμιμους Ελεγκτές»

•	 Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόσληψη των 
ορκωτών λογιστών ελεγκτών 

•	 Διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών
•	 Έλεγχο και αξιολόγηση της πληρότητας, 

ορθότητας και ακρίβειας των Περιοδικών 
Αναφορών Κανονιστικής Συμμόρφωσης και 
Εταιρικών Κινδύνων

•	 Πραγματοποιεί τακτικές (4 φορές το χρόνο) ή 
έκτακτες συνεδριάσεις 

•	 Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα 
όταν παρίσταται ο Πρόεδρός της συν δύο 
μέλη της 

•	 Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 
μελών της 

•	 Πραγματοποίησε 14 συνεδριάσεις το 2016

Ρόλος Θέματα κατά το 2016 Συνεδριάσεις

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σχετικό Link:
Κανονισμός Λειτουργίας 

Επιτροπής Ελέγχου

ΔιΟιΚΗΤιΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ

ΔιΟιΚΗΤιΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠιΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟι

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝιΣΜΟι 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔιΑΔιΚΑΣιΕΣ ΔιΑΦΑΝΕιΑΣ 
& ΚΑΝΟΝιΣΜΟι

6. ΕΤΑιΡιΚΗ ΔιΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/30232/auditcomgr+.pdf/5a20796a-7c99-4436-92d0-9b50f9a3d639
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Λειτουργία

Ρόλος

Θέματα κατά 
το 2016

Συνεδριάσεις

•	 Θεσπίζει τις αρχές της πολιτικής Ανθρώπινου 
Δυναμικού της εταιρείας 

•	 Καθορίζει τη στρατηγική των αμοιβών και των 
αποζημιώσεων της εταιρείας 

•	 Εγκρίνει το πλάνο της εταιρείας ως προς 
τις αμοιβές, παροχές, αποζημιώσεις και τα 
προγράμματα δικαιωμάτων προαίρεσης 
αγοράς μετοχών και επιβράβευσης 
εκπλήρωσης στόχων 

•	 Υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. σχετικά με τις 
αμοιβές και τις παροχές των εκτελεστικών 
μελών του Δ.Σ

Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ. της εταιρείας 
και το 2016 την αποτελούσαν 3 μέλη του Δ.Σ.
•	 Από τις 25/2/2015 η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά 

από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. 
•	 Ο πρόεδρος της Επιτροπής επίσης διορίζεται από το Δ.Σ. 

Η Επιτροπή, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, διαχειρίστηκε, μεταξύ άλλων, τα εξής θέματα: 
•	 Καθορισμό της πολιτικής των αμοιβών και 

των αποζημιώσεων της εταιρείας 
•	 Έγκριση των σχεδίων και προγραμμάτων που 

αφορούν τις αμοιβές, παροχές, αποζημιώσεις 
και τα προγράμματα δικαιωμάτων προαίρεσης 
αγοράς μετοχών και επιβράβευσης 
εκπλήρωσης στόχων

•	 Πρόταση στο Δ.Σ. σχετικά με τις αμοιβές και 
τις παροχές του Διευθύνοντα Σύμβουλου. Στο 
πλαίσιο αυτό, το 2016 η Επιτροπή Αμοιβών 
και Ανθρώπινου Δυναμικού εξέτασε και 
υπέβαλε στο Δ.Σ. προτάσεις για, μεταξύ 
άλλων, θέματα αμοιβών των εκτελεστικών 
μελών του Δ.Σ. και για επιχειρησιακές 
πολιτικές ως προς τις αμοιβές

Πραγματοποίησε 5 συναντήσεις το 2016

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Chief Officer Λειτουργιών
& Συστημάτων Πληροφορικής 
Ομίλου ΟΤΕ
Γεώργιος Αθανασόπουλος

Chief Officer Χρηματοοικονομικών 
Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ
Χαράλαμπος Μαζαράκης

Chief Officer Τεχνολογίας και 
Λειτουργιών Ομίλου ΟΤΕ
Στέφανος Θεοχαρόπουλος

Executive Director
Επιχειρησιακής Ασφάλειας 
& Συνέχειας Ομίλου ΟΤΕ
Κωνσταντίνος Μέγας

Chief Officer 
Στρατηγικής,Μετασχηματισμού
& Παροχών Ομίλου ΟΤΕ
Γιάννης Κωνσταντινίδης

∆ιευθύνων Σύμβουλος
Μιχάλης Τσαμάζ

Νομική Σύμβουλος - Chief 
Officer Νομικών & Ρυθμιστικών 
Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ
Ειρήνη Νικολαΐδη

Chief Commercial Officer Business 
Segment Ομίλου ΟΤΕ
Γρηγόρης Χριστόπουλος

Chief Commercial Officer 
Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ
Κώστας Νεμπής

Chief Officer Ανθρώπινου 
∆υναμικού Ομίλου ΟΤΕ
Έλενα Παπαδοπούλου

Executive Director Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, ∆ιαχείρισης Εταιρικών 
Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ
Αριστόδημος Δημητριάδης

Executive Director Εσωτερικού 
Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ
Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος

Executive Director Εταιρικής 
Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ
Ντέπη Τζιμέα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Ο κ. Μιχαήλ Τσαμάζ είναι, από τον Νοέμβριο του 2010, επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ, 
κορυφαίου τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη. Υπό τη διοίκησή 
του, ο ΟΤΕ υλοποίησε μια πολυεπίπεδη στρατηγική για τον λειτουργικό και οικονομικό 
μετασχηματισμό του από πρώην κρατικό μονοπώλιο σε μια αποτελεσματική εταιρεία που 
παρέχει ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Είναι, επίσης, επικεφαλής της 
COSMOTE από το 2007. Η COSMOTE είναι η κορυφαία εταιρεία κινητών επικοινωνιών στην 
Ελλάδα και μεταξύ των παρόχων με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Από το 2001, ο 
κ. Τσαμάζ κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης στον ΟΤΕ, επιβλέποντας την πορεία των διεθνών 
θυγατρικών του Ομίλου. Έχει διατελέσει μέλος Διοικητικών Συμβουλίων θυγατρικών του 
ΟΤΕ και της COSMOTE στο εξωτερικό και μέλος του Δ.Σ. της ΕΕ, στην Μεγάλη Βρετανία. 
Κατέχει επίσης τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. στην Telekom Romania Communications 
S.A. Πριν από την ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαμάζ είχε αναλάβει διαδοχικά υψηλόβαθμες 
διοικητικές θέσεις στους τομείς του Marketing και των Πωλήσεων, αλλά και Γενικής 
Διεύθυνσης, σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Vodafone και η Philip Morris.
Ο κ. Τσαμάζ έχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του New Brunswick 
του Καναδά.

Μιχάλης Τσαμάζ

Διευθύνων Σύμβουλος

Πίσω στη
Διοικητική

Ομάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Ο κ. Γεώργιος Αθανασόπουλος είναι Chief Officer Λειτουργιών & Συστημάτων 
Πληροφορικής  του Ομίλου ΟΤΕ. Ο κ. Αθανασόπουλος εντάχθηκε στον Όμιλο OTE το 2002, 
ως Εκτελεστικός Διευθυντής Συστημάτων Πληροφορικής στην OTE Investments, ενώ από 
το Σεπτέμβριο του 2006 ανέλαβε τα καθήκοντα του Εκτελεστικού Διευθυντή Λειτουργιών 
στην OTEGlobe. Κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών και Συστημάτων 
Πληροφορικής της COSMOTE από τον Οκτώβριο του 2007. 
Πριν από τον όμιλο ΟΤΕ, ο κ. Αθανασόπουλος είχε εργαστεί στην Atos Origin ως 
Περιφερειακός Διευθυντής Υποστήριξης Πωλήσεων ΝΑ Ευρώπης, αλλά και στη Vodafone 
Ελλάδος, ως Υποδιευθυντής Επιχειρησιακών Συστημάτων. Ο κ. Αθανασόπουλος είναι 
πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1991) και κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου MSc (Master of Science) in Computing από το Πανεπιστήμιο του 
Cardiff (1993). Είναι παντρεμένος με ένα παιδί.

Γεώργιος Αθανασόπουλος

Chief Officer Λειτουργιών 
& Συστημάτων Πληροφορικής

Ομίλου ΟΤΕ

Πίσω στη
Διοικητική

Ομάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Ο κ. Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & 
Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ από το Νοέμβριο του 2015, έχοντας διατελέσει Γενικός Διευθυντής 
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μετασχηματισμού από τον Ιούνιο του 2011. Από το 2000 
μέχρι το 2011 κατείχε σειρά ανώτατων διευθυντικών θέσεων στην OTEGlobe, θυγατρική 
εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, με τελευταία αυτή του Εκτελεστικού Γενικού Διευθυντή (COO), 
υπεύθυνου για τα εμπορικά και τεχνολογικά θέματα της εταιρείας. 
Σήμερα, παράλληλα με τα καθήκοντά του στον ΟΤΕ, είναι Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της OTEGlobe καθώς και των εταιρειών OTE Rural North & South. Πριν από 
τον Όμιλο ΟΤΕ συνεργάστηκε με την εταιρεία Global One Hellas S.A, στην οποία κατείχε τη 
θέση του Επικεφαλής της Τεχνικής Διεύθυνσης. Ο κ. Κωνσταντινίδης είναι κάτοχος πτυχίου 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με εξειδίκευση στις 
Τηλεπικοινωνίες.

Γιάννης Κωνσταντινίδης

Chief Officer Στρατηγικής, 
Μετασχηματισμού & Παροχών

Ομίλου ΟΤΕ

Πίσω στη
Διοικητική

Ομάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Ο κ. Χαράλαμπος Μαζαράκης, διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 20 και πλέον ετών κυρίως 
σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πριν την ένταξή του στον 
Όμιλο του ΟΤΕ, τον Ιούλιο του 2012, ως Γενικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Θεμάτων 
Ομίλου ΟΤΕ, ο κ. Μαζαράκης διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Οικονομικών του Ομίλου 
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ από το 2008 έως το 2010 ήταν Οικονομικός 
Διευθυντής Ομίλου και Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ.
Εργάστηκε σε επιτελικές θέσεις στον Όμιλο Vodafone: Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου 
και μέλος Δ.Σ. στην Ελλάδα (1999-2006), Διευθύνων Σύμβουλος στην Ουγγαρία (2006-
2007), Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (2007-2008). Έχει 
διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ. στην Georgia Pacific-Delica στην 
Ελλάδα (1997-1999), ενώ νωρίτερα εργάστηκε στην Procter & Gamble, αρχικά ως 
Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης στην Ελλάδα και μετέπειτα ως Διευθυντής Οικονομικής 
Ανάλυσης Ομίλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο στις Βρυξέλλες. 
Ο κ. Μαζαράκης είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο 
Πειραιά (με άριστα) και MBA από το Ohio State University, The Fischer School of Busi-
ness (υποτροφία Wielder Scholar), όπου και διετέλεσε Βοηθός Διδασκαλίας στη 
Χρηματοοικονομική. Έχει συμπεριληφθεί ανάμεσα στους 30 πιο διακεκριμένους 
Οικονομικούς Διευθυντές της Ευρώπης κάτω των 40 ετών (2002, περιοδικό CFO Europe).

Χαράλαμπος Μαζαράκης

Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων
Ομίλου ΟΤΕ

Πίσω στη
Διοικητική

Ομάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Η κα Ειρήνη Νικολαΐδη είναι Νομική Σύμβουλος - Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών 
Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ και ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου από το 1996 
οπότε και ανέλαβε τα καθήκοντα της Νομικής Συμβούλου της COSMOTE. H κα Νικολαΐδη 
είναι μέλος των Επιτροπών Διοίκησης του ΟΤΕ και της COSMOTE, μέλος των Διοικητικών 
Συμβουλίων των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου στη Ρουμανία και στην Αλβανία καθώς 
επίσης και Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας της Deutsche 
Telekom AG στην Κροατία, Hrvatski Telekom d.d.. 
Κατέχει πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό τίτλο (LLM) στο 
Διεθνές Επιχειρησιακό Δίκαιο από το University of London (UCL), όπου ειδικεύτηκε μεταξύ 
άλλων στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και στη Διεθνή Χρηματοδότηση. Είναι ειδική σε 
θέματα τηλεπικοινωνιών και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 

Ειρήνη Νικολαΐδη

Νομική Σύμβουλος - Chief Officer
Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων

Ομίλου ΟΤΕ

Πίσω στη
Διοικητική

Ομάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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H κα Έλενα Παπαδοπούλου είναι Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ από το 
Μάρτιο του 2015, έχοντας διατελέσει Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου 
ΟΤΕ από τον Δεκέμβριο του 2011. Είναι Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της 
COSMOTE από το 2008, ενώ από τον Οκτώβριο του 2005 είχε αναλάβει τη θέση της 
Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού στην εταιρεία. 
Πριν την COSMOTE, η κα Παπαδοπούλου εργάστηκε στην εταιρεία SHELL HELLAS S.A στην 
Οικονομική Διεύθυνση, από όπου και μετακινήθηκε στην KRAFT FOODS INTERNATIONAL 
στη θέση του Human Resources Manager. Τα επόμενα δέκα χρόνια κατείχε τη θέση 
του Human Resources Director και ήταν μέλος της Διοικητικής ομάδας των εταιρειών 
MERCEDES BENZ HELLAS, Π.Ν ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ και PRAKTIKER HELLAS του Ομίλου METRO.

Έλενα Παπαδοπούλου

Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού
Ομίλου ΟΤΕ

Πίσω στη
Διοικητική

Ομάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Ο κ. Στέφανος Θεοχαρόπουλος ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου ΟΤΕ από το 
2002. Τον Απρίλιο του 2013, ανέλαβε τη νεοσυσταθείσα θέση του Γενικού Διευθυντή 
Τεχνολογίας και Λειτουργιών Ομίλου ΟΤΕ. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της COSMOTE 
Ρουμανίας από τον Ιανουάριο του 2008 και της Romtelecom από τον Ιούλιο του 2011. 
Έχει διατελέσει επίσης, Εκτελεστικός Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης της OTEGlobe, 
Εκτελεστικός Διευθυντής Τεχνολογίας της OTE Investment Services, καθώς επίσης μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου Θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ.
 Ο κ. Θεοχαρόπουλος κατέχει πτυχίο BEng in Electronic Engineer από το Πανεπιστήμιο 
του Sussex και μεταπτυχιακό τίτλο M.Sc. in Mobile & Satellite Communications από το 
Πανεπιστήμιο του Westminster.

Στέφανος Θεοχαρόπουλος

Chief Officer Τεχνολογίας και Λειτουργιών
Ομίλου ΟΤΕ

Πίσω στη
Διοικητική

Ομάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Ο κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος διαθέτει 20ετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των 
Τηλεπικοινωνιών και των Πωλήσεων. Εντάχθηκε στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου ΟΤΕ 
το 2000 ως Sales Network Deputy Director της COSMOTE. Από τότε ανέλαβε διάφορες 
διοικητικές θέσεις στον τομέα των πωλήσεων όπως Executive Sales Director της COSMOTE 
και Executive Sales Director Σταθερής και Κινητής στον Όμιλο. 
Από τη θέση του Executive Director Εταιρικών & Επιχειρησιακών Πελατών Σταθερής και 
Κινητής, που κατείχε από το 2013, ήταν υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της 
στρατηγικής στην αγορά του B2B, ενώ έχει συμβάλλει σημαντικά στην ενοποίηση και το 
μετασχηματισμό της Σταθερής, της Κινητής και του ICT.

Γρηγόρης Χριστόπουλος

Chief Commercial Officer Business Segment
Ομίλου ΟΤΕ

Πίσω στη
Διοικητική

Ομάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
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Ο κ. Κώστας Νεμπής, στέλεχος με περισσότερα από 17 έτη εμπειρίας στον κλάδο των 
τηλεπικοινωνιών, ορίστηκε Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ, 
τον Ιούνιο 2016. 
Εντάχθηκε στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου OTE – COSMOTE το 2009, ως 
Διευθυντής Marketing (2009-2011) & CMO (2011-2013). Πριν την ένταξή του στον Όμιλο 
ΟΤΕ, εργάστηκε επί σειρά ετών στη Vodafone Ελλάδος σε θέσεις ευθύνης, ως Brand 
Manager (1999-2000), Product Manager (2000-2002), Group Brand Manager υπεύθυνος 
στον τομέα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (2002-2003) & postpaid propositions 
(2003-2005) και τέλος, ως Ανώτερο Διοικητικό Στέλεχος (2005-2009). 
Επίσης, έχει διατελέσει και Περιφερειακός Διευθυντής Πωλήσεων στην εταιρεία PepsiCo 
Ελλάδος (1995-1996). 
Ο κ. Νεμπής, είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά 
καθώς και πτυχίου Marketing & Management του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος. 
Επιπλέον, διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο MSc (Master of Science) in International Econom-
ics, Banking & Finance από το Πανεπιστήμιο του Cardiff (1999). 

Κώστας Νεμπής

Chief Commercial Officer Consumer Segment 
Ομίλου ΟΤΕ

Πίσω στη
Διοικητική

Ομάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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O κ. Αριστόδημος Δημητριάδης ορίστηκε Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 
Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ τον Νοέμβριο του 2012. Ανήκει 
στο στελεχιακό δυναμικό της COSMOTE από το 2005 και διετέλεσε Διευθυντής Εσωτερικού 
Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου COSMOTE την περίοδο 2005-2012. 
Πριν από τον Όμιλο COSMOTE, εργάστηκε στην KPMG  και επί σειρά ετών στον τραπεζικό 
τομέα πρώτα στην ABN AMRO και στην συνέχεια στην FBB-Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα 
ως Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου. O κ. Δημητριάδης είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών 
και Πολιτικής από το Kent University του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και μεταπτυχιακού 
τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ίδιο πανεπιστήμιο.
Τέλος, διαθέτει τις πιστοποιήσεις Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA), Εσωτερικού Ελεγκτή 
Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (CFSA),Εσωτερικού Ελεγκτή για την Διαχείριση 
Κινδύνων (CRMA) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και είναι 
Πιστοποιημένος  Ελεγκτής κατά της Απάτης (CFE) από το Διεθνές Ινστιτούτο κατά της 
Απάτης. Κατέχει επίσης την πιστοποίηση (CRISK) στην ανάλυση κινδύνων για συστήματα 
πληροφορικής και την πιστοποίηση (ICA) σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης & 
Οικονομικής Απάτης. 

Αριστόδημος ∆ημητριάδης

Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης,
Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης 

Ομίλου ΟΤΕ

Πίσω στη
Διοικητική

Ομάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ



108

Ο κ. Κωνσταντίνος Μέγας είναι Executive Director Επιχειρησιακής Ασφάλειας και Συνέχειας 
Ομίλου ΟΤΕ. Ο κ. Μέγας εντάχθηκε, στον Όμιλο ΟΤΕ τον Μάιο του 2012 και κατά τη διάρκεια 
της θητείας του μέχρι σήμερα, υλοποίησε, μεταξύ άλλων, το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων 
(Situation Center) καθώς και το Κέντρο Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Security 
Operation Center). Ο στόχος είναι η μετάλλαξη των διαδικασιών και συστημάτων ασφαλείας 
με γνώμονα την πρόληψη και προστασία της εταιρείας, αλλά και των πελατών του ομίλου ΟΤΕ 
από περιστατικά Ασφαλείας, όπως και η διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας του Ομίλου.
Ο κ. Μέγας έχει εργαστεί στην Εricsson Telecom ΑΒ σαν Μηχανικός Συστημάτων Διαχείρισης 
Δικτύου, στην Intracom Telecom σαν Product Manager, στην Cisco Systems σαν Sales 
Director και στη Vodafone σαν Network and IT Operations Director. Ο κ. Μέγας είναι 
πτυχιούχος του Πολυτεχνείου της Στοκχόλμης Master of Science in Electronic Engineering με 
μεταπτυχιακά σε Project Management Finance.

Κωνσταντίνος Μέγας

Executive Director
Επιχειρησιακής Ασφάλειας και Συνέχειας

Ομίλου ΟΤΕ

Πίσω στη
Διοικητική

Ομάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος ανέλαβε καθήκοντα Executive Director Εσωτερικού 
Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ τον Ιούνιο του 2016. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου 
ΟΤΕ από το 2004, ενώ από το 2007 έως το 2016 κατείχε τη θέση του Διευθυντή 
Λογιστικών Υπηρεσιών. Πριν από την ένταξή του στον Όμιλο ΟΤΕ είχε εργαστεί ως 
εξωτερικός ελεγκτής στην ελεγκτική εταιρεία Arthur Andersen (1997-2002) και ως 
Διευθυντής Οικονομικών στην εταιρεία ΕΛΥΖΕ Α.Ε. του Ομίλου Συγγελίδη (2002-2004). Ο 
κ. Βασιλόπουλος κατέχει πτυχίο Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής από το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος

Executive Director Εσωτερικού Ελέγχου
Ομίλου ΟΤΕ

Πίσω στη
Διοικητική

Ομάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
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Η κα Ντέπη Τζιμέα είναι Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ από τον 
Ιούλιο του 2015. Εντάχθηκε στον Όμιλο το Φεβρουάριο του 2001 ως Γενική Διευθύντρια 
Εταιρικής Επικοινωνίας. Από τότε αποτελεί μέλος της διοικητικής ομάδας και αναφέρεται 
απευθείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου. Έχει εργαστεί σε εταιρείες 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στους τομείς Marketing και Corporate Communications 
(1995-2001). Έχει σημαντική εμπειρία στο χώρο της επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης 
και της διαφήμισης, έχοντας εργαστεί, μεταξύ άλλων, στην Adel Saatchi & Saatchi. Η 
κα Τζιμέα κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Επικοινωνία και τις Δημόσιες Σχέσεις από το 
Πανεπιστήμιο του Stirling. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών & Δημοσίου 
Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ντέπη Τζιμέα

Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας
Ομίλου ΟΤΕ

Πίσω στη
Διοικητική

Ομάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο Εσωτερικός Έλεγχος του Ομίλου ΟΤΕ είναι μια ανεξάρτητη λειτουργία που εποπτεύεται από την 
Επιτροπή Ελέγχου. Ο Εσωτερικός Έλεγχος προωθεί τη βελτίωση των λειτουργιών και στηρίζει 
τον Όμιλο στην επίτευξη των στόχων του με την εφαρμογή μιας συστηματικής και πειθαρχημένης 
προσέγγισης επιδεικνύοντας τη δέουσα επαγγελματική επιμέλεια. Βάσει μιας διαδικασίας αξιολόγησης 
ετήσιων εταιρικών κινδύνων, η οποία εκτελείται σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση και άλλες 
εμπλεκόμενες λειτουργίες, καθορίζεται το Ετήσιο Πλάνο Εσωτερικού Ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη 
τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου. Με γνώμονα αυτό το Ετήσιο Πλάνο Εσωτερικού Ελέγχου, το 
οποίο εγκρίνει η Επιτροπή Ελέγχου, ο Εσωτερικός Έλεγχος αξιολογεί το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 
του Ομίλου, προκειμένου να παρέχει διαβεβαίωση για την αποτελεσματικότητά του. Ο Εσωτερικός 
Έλεγχος είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης στην υποστήριξη και περαιτέρω βελτίωση του ελεγκτικού 
περιβάλλοντος του Ομίλου. 

Η λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3016/2002 και την 
απόφαση 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για εισηγμένες 
εταιρείες). Επιπλέον, οι πρακτικές του Εσωτερικού Ελέγχου είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα για 
την Επαγγελματική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου, που έχει θεσπίσει το Ινστιτούτο Εσωτερικών 
Ελεγκτών, καθώς και με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρείες.

Η Επιτροπή Εσωτερικού 
Ελέγχου επιτηρεί τον 

Εσωτερικό Έλεγχο και επιβλέπει 
τις δραστηριότητές του μέσω 

τακτικών αναφορών.

Η εκτέλεση του Ετήσιου Πλάνου 
Εσωτερικού Ελέγχου οδηγεί σε 
προτάσεις και συμφωνημένες 

ενέργειες της Διοίκησης. Η 
παρακολούθηση της προοόδου 
υλοποίησής τους είναι συνεχής.

Το Ετήσιο Πλάνο Εσωτερικού 
Ελέγχου, εκπονείται βάσει 

μεθοδολογίας αξιολόγησης 
κινδύνων, συμβαδίζοντας με τη 

στρατηγική του Ομίλου.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
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Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
του OTE τον Ιούνιο του 2016 όρισε 

ως τακτικό ελεγκτή των οικονομικών 
καταστάσεων έτους 2016 στην 

PRICEWATERHOUSECOOPERS SA.

Κάθε χρόνο, η Τακτική Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων ορίζει ελεγκτική εταιρεία ή 
κοινοπραξία ορκωτών ελεγκτών για τον 
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

(απλών και ενοποιημένων) της εταιρείας, 
σύμφωνα με Νόμο 4449/2017, καθώς και 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατά 

τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά 
με την ανεξαρτησία των Ελεγκτών, βάσει των 

κριτηρίων που θεσπίζει ο νόμος. 

Η Επιτροπή Ελέγχου διασφαλίζει 
την ανεξαρτησία των ορκωτών 
ελεγκτών λογιστών και εγκρίνει 
τις σχετικές αμοιβές. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι νόμιμοι ελεγκτές είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Τα έργα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για το 2016 περιλάμβαναν:

                  
Αξιολόγηση Κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

•	 Διενεργήθηκε Αξιολόγηση Κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης από την Ομάδα Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης για τον ΟΤΕ και την COSMOTE. Στην αξιολόγηση αυτή, συμμετείχαν πενήντα (50) 
στελέχη του ΟΤΕ και της COSMOTE, εκπροσωπώντας το 83% των δραστηριοτήτων του ΟΤΕ και της 
COSMOTE

•	 Η εταιρεία διαμόρφωσε το πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για το 2017, βάσει των 
αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης Κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης που διενεργήθηκε το 2016

                  
Διαδικασία Ελέγχου Ακεραιότητας και Αξιολόγησης Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

•	 Διενεργήθηκαν περισσότεροι από 1.140 έλεγχοι ακεραιότητας προμηθευτών/συμβούλων/
συνεργατών, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι που ανακύπτουν από συνεργασίες με 
προμηθευτές, συμβούλους και άλλους επιχειρηματικούς συνεργάτες

•	 Είκοσι οκτώ (28) σχέδια συμβάσεων με συμβούλους (ασχέτως του ύψους του συμβολαίου) 
ελέγχθηκαν απο πλευράς Κανονιστικής Συμμόρφωσης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

•	 Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (CMS) σε ό,τι αφορά 
τη συμμόρφωση της εταιρείας με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τις εσωτερικές πολιτικές και 
τους κώδικες (σε επίπεδο εταιρείας αλλά και Ομίλου), με στόχο την αποφυγή των κινδύνων και άλλων 
νομικών συνεπειών για την εταιρεία και τους εργαζομένους της

•	 Η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης εποπτεύεται από την 
Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης Ομίλου ΟΤΕ, 
την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο

                  
Εκπαίδευση του Προσωπικού της εταιρείας αναφορικά με τους Κώδικες και τις Πολιτικές της 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης

•	 Περισσότεροι από 700 Εργαζόμενοι του Ομίλου (σε διευθυντικές και μη διευθυντικές θέσεις) 
συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (εκπαιδευτικά σεμινάρια 
για την καταπολέμηση της διαφθοράς και σχετική εισαγωγική εκπαίδευση για νεοπροσληφθέντες 
εργαζόμενους)

                  
Αναφορές Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ

•	 Παρουσίαση τεσσάρων (4) Αναφορών Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου OTE στην Επιτροπή 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης για έλεγχο, 
αξιολόγηση και, στη συνέχεια, για την υποβολή τους στα αρμόδια εταιρικά όργανα

ΜΗΧΑΝιΣΜΟι ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔιΟιΚΗΤιΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠιΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟι

ΔιΟιΚΗΤιΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛιΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔιΑΔιΚΑΣιΕΣ ΔιΑΦΑΝΕιΑΣ 
& ΚΑΝΟΝιΣΜΟι
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Εγχειριδίο Διαδικασιών Διαχειρίσης Θεμάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

•	 Επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης Θεμάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, στο 
οποίο περιγράφονται οι δεσμευτικές προδιαγραφές για το σχεδιασμό του Συστήματος Διαχείρισης 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης (CMS) που ισχύουν για τον Όμιλο ΟΤΕ

                 
Τροποποίηση ή/και Υιοθέτηση των Κωδικών / Πολιτικών / Διαδικασιών Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΤΕ 

•	 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας OTE (τροποποίηση)
•	 Πολιτική περί μη Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών Ομίλου OTE (τροποποίηση)
•	 Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης Ομίλου ΟΤΕ (τροποποίηση)
•	 Πολιτική περί Δωρεών Ομίλου ΟΤΕ (τροποποίηση)
•	 Πολιτική περί Χορηγιών Ομίλου ΟΤΕ (τροποποίηση)
•	 Πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών Ομίλου ΟΤΕ (τροποποίηση)
•	 Διαδικασία Ενημέρωσης και Τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας 

(τροποποίηση)

                  
Υπογεγραμμένες Δηλώσεις Ανώτερων Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών

•	 Μέλη του Δ.Σ. και Ανώτερα Στελέχη των Οικονομικών Υπηρεσιών δήλωσαν εγγράφως πως έχουν 
ενημερωθεί για τις επιταγές του Κώδικα Δεοντολογίας για ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών 
και συμμορφώνονται με τις διατάξεις του, με στόχο την έντιμη και δεοντολογική επαγγελματική 
συμπεριφορά

                  
Επικοινωνία προς το Προσωπικό Θεμάτων που αφορούν στην Κανονιστική Συμμόρφωση μέσω 
σχετικών Εκστρατειών / Ανακοινώσεων 

•	 Ομιλική καμπάνια ενημέρωσης κατά της Διαφθοράς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Διαφθοράς (9η Δεκεμβρίου) και την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (10η Δεκεμβρίου). 
Τίτλος Καμπάνιας: «Διαφάνεια, απαραίτητη για να πάμε μπροστά».

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

•	 Οδηγίες σχετικά με την αποδοχή και την προσφορά ωφελημάτων (δώρων/προσκλήσεων) σε σχετικές 
εκδηλώσεις για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και του Πάσχα

                  
Συντονισμός ζητημάτων που άπτονται των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

•	 Ορισμός των καναλιών επικοινωνίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης για ερωτήματα/καταγγελίες 
που άπτονται ζητημάτων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι εκπαιδεύσεις της Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης περιλαμβάνουν επίσης σχετικές αναφορές στη σπουδαιότητα του ζητήματος

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
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Στον Όμιλο ΟΤΕ προωθούμε τις αξίες της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της 
εμπιστοσύνης και εργαζόμαστε συστηματικά, προκειμένου να τις προστατεύουμε 

και να τις επικοινωνούμε. Όλες οι ενέργειές μας εκφράζουν τη δέσμευσή μας για τη 
διαχείριση των σχέσεων μας με τους πελάτες του Ομίλου, τους επενδυτές και τους 

προμηθευτές μας με ακεραιότητα και υπευθυνότητα.
 

Με γνώμονα τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου ΟΤΕ και στο πλαίσιο του 
Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης εφαρμόζουμε τις αξίες μας στις 

δραστηριότητές μας, με στόχο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την 
ανάπτυξη και την υλοποίηση πρακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον, και, βέβαια, την 

καταπολέμηση της διαφθοράς. 
 

Πιστοί στις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, που υιοθετήθηκαν από 
την Κοινωνική Χάρτα του Ομίλου ΟΤΕ, διαμορφώσαμε την κουλτούρα μας, η οποία 

ορίζει τον τρόπο που συνεργαζόμαστε ο ένας με τον άλλον και με τους εξωτερικούς 
μας συνεργάτες. Με τον τρόπο αυτό προχωράμε μπροστά, μιλάμε ανοιχτά και 

διασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της εταιρείας μας. 

Εσωτερική Ανακοίνωση9 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς
10 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Μήνυμα του ∆ιευθύνοντα Συμβούλου 
για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώματα 
και κατά της διαφθοράς
(Το απηύθυνε στους εργαζόμενους του Ομίλου 
ΟΤΕ, στο πλαίσιο της καμπάνιας για την ημέρα 
κατά της διαφθοράς και υπέρ των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στις 9/12/2016)

Μιχάλης Τσαμάζ
Πρόεδρος Δ.Σ. και 

Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Πιστοποίηση του 
Συστήματος CMS (2)

Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης (CMS) 
σύμφωνα με το ISO 37001:2016 
«Συστήματα διαχείρισης κατά της 

δωροδοκίας»

Πιστοποίηση του 
Συστήματος CMS (1)

Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης (CMS) 
από εξωτερικό Ελεγκτή, σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του IDW Assurance 
Standard 980 «Principles for the Proper 
Performance of Reasonable Assurance 
Engagements Relating to Compliance 

Management Systems»

Έρευνα για την εταιρική 
κουλτούρα βασισμένη στις 

αρχές της Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης

Έρευνα για την καλύτερη κατανόηση 
της ηθικής εταιρικής κουλτούρας 

βασισμένης στις αρχές της Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης εντός του Ομίλου

Στόχοι Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης

ΜΗΧΑΝιΣΜΟι ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔιΟιΚΗΤιΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠιΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟι

ΔιΟιΚΗΤιΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛιΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔιΑΔιΚΑΣιΕΣ ΔιΑΦΑΝΕιΑΣ 
& ΚΑΝΟΝιΣΜΟι

6. ΕΤΑιΡιΚΗ ΔιΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Κώδικες και Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΟΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου OTE

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ για τα ανώτερα στελέχη οικονομικών υπηρεσιών

Δεσμευτικοί Κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (BCRP)

Πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών Ομίλου ΟΤΕ

Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης Ομίλου ΟΤΕ

Πολιτική περι μη Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών Ομίλου ΟΤΕ

Πολιτική περι Δωρεών Ομίλου ΟΤΕ

Πολιτική περι Χορηγιών Ομίλου ΟΤΕ

Πολιτική περί Αποδοχής και Προσφοράς Ωφελημάτων Ομίλου ΟΤΕ

Πολιτική Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων Ομίλου ΟΤΕ

Πολιτική για την Αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλησης εντός του Ομίλου ΟΤΕ

Πολιτική για τη Συμμόρφωση στο Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Ομίλου ΟΤΕ

Πολιτική για τις Εργασιακές Σχέσεις εντός του Ομίλου ΟΤΕ

Πολιτική περί Αποφυγής της Διαφθοράς και άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων Ομίλου ΟΤΕ

Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου ΟΤΕ

Κοινωνική Χάρτα Ομίλου OTE

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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•	 Αύξηση της εμπιστοσύνης των μετόχων
•	 Ενθάρρυνση της προληπτικής διαχείρισης
•	 Βελτίωση της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Πολιτικές Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων:
•	 Πολιτική Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ
•	 Πολιτική Παροχών Ασφάλισης Κινδύνου και Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων Ομίλου ΟΤΕ
•	 Διαδικασία Αξιολόγησης Εταιρικών Κινδύνων
•	 Αποζημίωση Προγράμματος Ασφάλισης κατά παντός κινδύνου

Το σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ βασίζεται στο πρότυπο COSO ERM, καθώς και 
στο πρότυπο διαχείρισης κινδύνων ΕΛΟΤ ISO 31000:2009 «Διαχείριση της Διακινδύνευσης – Αρχές και 
Κατευθυντήριες Οδηγίες», με κύριο στόχο τη διαφύλαξη της ομαλής επιχειρησιακής λειτουργίας και της 
μελλοντικής επιχειρηματικής επιτυχίας του Ομίλου ΟΤΕ. Το σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων έχει 
πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ISO 31000, τόσο στην Ελλάδα για τις εταιρείες ΟΤΕ και COSMOTE, όσο και 
στη Ρουμανία για την Telekom Romania & Telekom Romania Mobile. 

Η Διαχείριση Εταιρικών Κινδύνων (Enterprise Risk Management, ERM) είναι μια συστηματική 
προσέγγιση της αναγνώρισης, ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνων, προκειμένου να αναπτυχθούν 
στρατηγικές πρόληψης και να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων ελέγχου.

Oφέλη της Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων:
•	 Συνεπή κριτήρια αξιολόγησης κινδύνων
•	 Ακριβείς και συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τους εταιρικούς 

κινδύνους σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων και το σχεδιασμό
•	 Οικονομικώς αποδοτικά μέτρα για τον αποτελεσματικό μετριασμό των κινδύνων
•	 Διασφάλιση ότι η έκθεση σε κίνδυνο παραμένει στα επιτρεπτά όρια ανοχής (thresholds)
•	 Προστασία του προσωπικού, των περιουσιακών στοιχείων, της 

ακίνητης περιουσίας και της φήμης της εταιρείας
•	 Πλήρωση των απαιτήσεων Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διακυβέρνησης
•	 Επίτευξη των εταιρικών στόχων

Έγκαιρη 
αναγνώριση Αξιολόγηση ∆ιαχείριση Επικοινωνία Αντιμετώπιση 

κινδύνων

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (ERM)

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Ανάλυση Κινδύνου

Αναγνώριση Κινδύνου

Αξιολόγηση Κινδύνων

Αξιολόγηση Κινδύνου

Επικοινωνία – 
Συμβουλευτική 

Αναφορά Εταιρικών 
Κινδύνων 

Ομίλου ΟΤΕ

Παρακολούθηση 
και επισκόπηση 

Μητρώο Εταιρικών 
Κινδύνων 

Ομίλου ΟΤΕ

Αναφορά 
Εταιρικών Κινδύνων 

Ομίλου ΟΤΕ

Βασική
Κατηγοριοποίηση

Κινδύνων

Αντιμετώπιση
Κινδύνων

ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

Η Διαχείριση Εταιρικών Κινδύνων περιλαμβάνει μια 
συνεχή διαδικασία ανάλυσης των εξής:
•	 Έγκαιρη αναγνώριση
•	 Αξιολόγηση
•	 Διαχείριση
•	 Επικοινωνία
•	 Μετριασμός των εταιρικών κινδύνων

Έχει ως στόχο τη διαχείριση των κινδύνων σε αποδεκτό 
επίπεδο, το οποίο καθορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο και την ανώτατη διοίκηση.

Η αξιολόγηση κινδύνων αποτελείται 
από τέσσερις διαδικασίες:
•	 Αναγνώριση Κινδύνων: αναγνωρίζει και 

περιγράφει τους κινδύνους που θα μπορούσαν 
να επηρεάσουν την επίτευξη στόχων

•	 Ανάλυση Κινδύνων: αξιολογεί τη φύση, τις πηγές 
και τα αίτια των κινδύνων που έχουν αναγνωριστεί 
και υπολογίζει το επίπεδο του κινδύνου. 
Αξιολογεί, επίσης, τις επιπτώσεις, τις συνέπειες 
και τους σχετικούς ελέγχους που υφίστανται

•	 Αξιολόγηση Κινδύνων: συγκρίνει τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης κινδύνων με τα κριτήρια κινδύνου, 
προκειμένου να καθορίσει αν ένα συγκεκριμένο 
επίπεδο κινδύνου είναι αποδεκτό ή όχι

•	 Επεξεργασία Κινδύνων: περιλαμβάνει μέτρα και 
αποφάσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων 
και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους 
(αποφυγή, μείωση, μεταβίβαση, αποδοχή)

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

Ο συνδυασμός των ενδεχόμενων επιπτώσεων ενός κινδύνου και 
της πιθανότητας εμφάνισής του στον Όμιλο αποτυπώνεται στο 
παρακάτω 4x4 διάγραμμα, που αποκαλείται χαρτοφυλάκιο κινδύνου.

Η σοβαρότητα του κινδύνου εξαρτάται από την αξιολόγηση πιθανής 
εμφάνισής του και τις οικονομικές του επιπτώσεις. Με βάση τη 
σοβαρότητα του κινδύνου, θα πρέπει να αποφασιστεί η λήψη των 
κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση και διαχείρισή του.

Πολύ Κρίσιμος
> €20 εκατ.

Απαιτείται άμεση δράση

Απαιτείται υψηλής
προτεραιότητας δράση
για την αντιμετώπιση
του κινδύνου

Κρίσιμος
> €12 εκατ. < €20 εκατ.

Μεσαίος
> €5 εκατ. < €12 εκατ.

Μικρός
> €1 εκατ. < €5 εκατ.

Πολύ Χαμηλή 
0-5%

Χαμηλή
 5-25%

Μέτρια 
25-50%

Υψηλή
50-100%

Επ
ιπ

τώ
σε

ις
 (ε

κα
τ.)

Παρακολούθηση 
κινδύνου:
Έλεγχος αιτιών,
ανάπτυξη
εναλλακτικού 
σχεδίου δράσης

Διάγραμμα Επιπτώσεων Κινδύνων

Πιθανότητα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ



121

∆ραστηριότητες σχετικές με τη ∆ιαχείριση Εταιρικών Κινδύνων το 2016
Διαπίστευση του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων (ERM) σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ISO 31000:2009 «Διαχείριση της Διακινδύνευσης – Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες» στην Ελλάδα και στη Ρουμανία 

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

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

Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των επιμέρους αξιολογήσεων κινδύνων των επιχειρησιακών μονάδων και θυγατρικών εταιρειών στο Μητρώο Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ με σκοπό την συστηματική ανάλυση 
και δομημένη παρακολούθηση των εταιρικών κινδύνων

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

Στόχοι του Συστήματος ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων για το 2017 (ERM)

Διαπίστευση του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων (ERM) της Telekom Albania σύμφωνα με το ISO 31000:2009 «Διαχείριση της Διακινδύνευσης – Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες»

Ενίσχυση της κουλτούρας κινδύνου (risk culture) εντός του οργανισμού, με τον καθορισμό και την εφαρμογή της διάθεσης ανάληψης κινδύνων (risk appetite) σε όλο το Group, με χρονικό ορίζοντα διετίας

Θεσμικά όργανα της εταιρείας που εμπλέκονται στη ∆ιαχείριση των Εταιρικών Κινδύνων του Ομίλου ΟΤΕ
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Επιτροπή Ελέγχου 

Η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης Ομίλου ΟΤΕ

 Τα Διευθυντικά στελέχη

Οι επιχειρησιακές μονάδες του Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ

Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

∆ιαδικασία δημοσιοποίησης ρυθμιζόμενης πληροφορίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007
Έγκαιρη και ισότιμη διάχυση περιοδικών και συνεχών πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό

Δημοσιοποίηση των μεταβολών (απόκτηση ή διάθεση) των σημαντικών συμμετοχών στο μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας

∆ιαδικασίες σύμφωνα με τη Ρύθμιση (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί Κατάχρησης της Αγοράς 
και το Νόμο 3016/2002 περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Πρόληψη της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και των πράξεων χειραγώγησης της αγοράς

Κοινοποίηση και δημοσιοποίηση των συναλλαγών επί τίτλων της εταιρείας από πρόσωπα με 
διευθυντικές θέσεις στην εταιρεία και τα πρόσωπα που συνδέονται στενά με αυτούς 

Παρακολούθηση των οποιωνδήποτε οικονομικών δραστηριοτήτων/συναλλαγών των προσώπων 
που κατέχουν διευθυντικές θέσεις στην εταιρεία με βασικούς πελάτες και προμηθευτές

Άλλες πρακτικές που ενισχυούν την αποκάλυψη πληροφοριών 
σε όλους τους ενδιαφερόμενους είναι οι εξής:
Η έγκαιρη και ισότιμη διάχυση στο κοινό και ανάρτηση πληροφοριών σχετικών με την εταιρεία στην 
εταιρική ιστοσελίδα του ΟΤΕ (https://www.cosmote.gr/, https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir)

Η παρουσίαση των δραστηριοτήτων και η επικοινωνία με τους Μετόχους μέσω της δημοσίευσης 
εταιρικών εκδόσεων (Ετήσια Οικονομική Έκθεση, Ετήσιος Απολογισμός, Απολογισμός Βιώσιμης 
Ανάπτυξης), της έκδοσης δελτίων Τύπου και ανακοινώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων 

Η εξασφάλιση της αμφίδρομης επικοινωνίας των εκπροσώπων της εταιρείας και του επενδυτικού 
κοινού (μέσω συνεδρίων, εταιρικών παρουσιάσεων, «investor days», road shows στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό) και η παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την 
καταβολή των μερισμάτων 

Η ανταπόκριση σε ερωτήματα Μετόχων (ιδιωτών αλλά και θεσμικών επενδυτών στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό) και η παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την 
καταβολή των μερισμάτων

Η διοργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της εταιρείας και η διασφάλιση της βέλτιστης 
διάχυσης πληροφοριών προς τους Μετόχους. Συνεργασία με τις Κανονιστικές Αρχές των χωρών, στις 
οποίες διαπραγματεύεται η μετοχή του ΟΤΕ ή είναι εισηγμένος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια, ο ΟΤΕ εφαρμόζει διάφορες σχετικές διαδικασίες, οι 
οποίες απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

https://www.cosmote.gr
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι κανονισμοί της εταιρείας περιλαμβάνουν:

                 
Το Καταστατικό της Εταιρείας

Το Καταστατικό, μεταξύ άλλων, ορίζει: 
•	 Το πεδίο και τις δραστηριότητες της εταιρείας, το διορισμό και τη διάρκεια της θητείας των μελών 

του Δ.Σ., τη σύνθεση του Δ.Σ. και τη λειτουργία του, καθώς και τις εξουσίες του και τη διαδικασία της 
περαιτέρω μεταβίβασης των εξουσιών του

•	 Τη λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τα θέματα για τα οποία είναι αποκλειστικά 
αρμόδια το Δ.Σ. και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

                 
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Καλύπτει θέματα που αφορούν:
•	 Την οργανωτική δομή της εταιρείας και τις αρμοδιότητες των επιχειρησιακών της μονάδων 
•	 Τις αρμοδιότητες των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. 
•	 Την πρόσληψη και αξιολόγηση στελεχών 
•	 Τις διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών προσώπων με διευθυντικές αρμοδιότητες σε 

κινητές αξίες της εταιρείας και τη δημοσιοποίηση αυτών
•	 Τη διαδικασία παρακολούθησης των συναλλαγών υπόχρεων προσώπων με σημαντικούς πελάτες 

και προμηθευτές 
•	 Τους ισχύοντες κανόνες και την παρακολούθηση συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων
•	 Τις επιχειρησιακές μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, Επενδυτικών 

Σχέσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας

                 
Κανονισμός Λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συμβουλίου

Ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο συγκαλείται το Δ.Σ., συγκροτείται σε σώμα, λειτουργεί και λαμβάνει 
αποφάσεις. Αναφέρεται επίσης στις αρμοδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου

                  
Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

Καθορίζει τις αρμοδιότητες και ρυθμίζει τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου

                  
Κανονισμος λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου ∆υναμικού
 
Καθορίζει τις ευθύνες και τη λειτουργία της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού

                  
Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 
Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης Ομίλου ΟΤΕ 

Καθορίζει τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών 
Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου ΟΤΕ

                  
Κανονισμός Εσωτερικού Ελέγχου

Εγκεκριμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο και υιοθετημένος από την Επιτροπή Ελέγχου, ρυθμίζει τη 
λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας

                  
Πολιτική Προμηθειών

Καθορίζει τους όρους και τους κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους διεξάγονται οι διαδικασίες προμηθειών 
του ΟΤΕ και της COSMOTE

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο κόσμος μας, καλύτερος



Ο Όμιλος ΟΤΕ 
συμμετέχει 

σε δείκτες Βιώσιμης 
Ανάπτυξης με στόχο 
την διαρκή βελτίωση 
των επιδόσεών του

Η Στρατηγική Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του 

Ομίλου ΟΤΕ αποτελεί 
αναπόσπαστο συστατικό 

της επιχειρηματικής 
στρατηγικής του

Πέντε νέες θεματικές 
προτεραιότητες 

Bιώσιμης Aνάπτυξης 
βάσει επιχειρηματικών 

προτεραιοτήτων, διαλόγου, 
αναλύσεων

και αξιολογήσεων

Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ο κόσμος μας, καλύτερος



1267. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Ο Όμιλος επιδιώκει με κάθε του ενέργεια 
να ενισχύει τη βιώσιμη επιχειρηματικότητά 
του, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη στήριξη 
της κοινωνίας και στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Η βιώσιμη ανάπτυξη του 
Ομίλου είναι αναπόσπαστο συστατικό της 
επιχειρηματικής του στρατηγικής και της 
λειτουργίας του.

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

•	 του συνεχούς διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, 

•	 αναλύσεων των διεθνών τάσεων 
και εξελίξεων σε θέματα εταιρικής 
υπευθυνότητας, και 

•	 εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
βελτίωσης της προσέγγισης του Ομίλου

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επιδιώκουμε να δίνουμε το παράδειγμα, λειτουργώντας υπεύθυνα σε όλη την αλυσίδα αξίας. Αναπτύσσουμε 
διαρκώς διαδικασίες, πολιτικές, εργαλεία και μηχανισμούς που επιτρέπουν στις εταιρείες του Ομίλου, 
να διαχειρίζονται με υπευθυνότητα εταιρικά και επιχειρησιακά θέματα. Προχωρούμε στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό έτσι ώστε να παρέχουμε στους πελάτες, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους 
προμηθευτές μας, μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απώτερος στόχος και δέσμευσή μας είναι η εξαιρετική εξυπηρέτηση και εμπειρία των πελατών μας. Με 
σεβασμό στον καταναλωτή και τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού, συμβάλλουμε στην οικοδόμηση 
μιας ψηφιακής κοινωνίας. Συνδέουμε τους ανθρώπους σε έναν κόσμο απεριόριστων ψηφιακών 
δυνατοτήτων, με στόχο τη βελτίωση της ζωής τους. Αναπτύσσουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, τα 
οποία συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη για όλους.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

Με «όχημα» την τεχνολογία δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο για όλους. Η πληθώρα των δράσεων 
κοινωνικής συνεισφοράς και εταιρικού εθελοντισμού που υλοποιούνται από άκρη σε άκρη σε όλη τη 
χώρα, έχουν στόχο την στήριξη ευπαθών ομάδων, παιδιών, της εκπαίδευσης, των τοπικών κοινωνιών, της 
επιχειρηματικότητας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Επιδιώκουμε τη συνεχή διάκρισή μας, ως ελκυστικός εργοδότης, που προσφέρει εργασιακές συνθήκες 
ασφάλειας και δημιουργικότητας για τους ανθρώπους του. Ταυτόχρονα, παρέχουμε ένα βιώσιμο περιβάλλον 
εργασίας, ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη, αναγνωρίζουμε την καλή απόδοση, διασφαλίζουμε την ισότητα 
στην παροχή ευκαιριών και αναδεικνύουμε ταλέντα στο εσωτερικό και εξωτερικό κοινό. 

ΒΙΩΣΙΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Επιδιώκουμε την οικονομική μας ανάπτυξη σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα σε όλες τις 
πτυχές των δραστηριοτήτων μας. Για το λόγο αυτό η περιβαλλοντική στρατηγική μας επικεντρώνεται στην 
ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές μας, στην ανάπτυξη και παροχή 
προϊόντων και υπηρεσιών που επιτρέπουν την αύξηση της παραγωγικότητας και της προστασίας του 
περιβάλλοντος σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των ενδιαφερόμενων μερών.

ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ7. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Όμιλος ΟΤΕ
∆ιακυβέρνηση
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Το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου ΟΤΕ έχει 
στόχο τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους του, 
αλλά και για τους πελάτες, την κοινωνία και τους 
εργαζόμενους. 

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος 
επενδυτής στις τηλεπικοινωνίες στη χώρα. Οι 
επενδύσεις του σε οπτικές ίνες και δίκτυα νέας 
γενιάς ξεπέρασαν τα 2 δισ. € την τελευταία 
εξαετία, ενώ έχει ήδη εξαγγείλει για την επόμενη 
τετραετία επενδύσεις ύψους 1,5 δισ. €, προς 
όφελος των πελατών του και της χώρας. Με 
τον πελάτη στο επίκεντρο και αξιοποιώντας 
την τεχνολογία και την καινοτομία, ο Όμιλος 
προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, συνεισφέρει 
ενεργά στην οικονομία και την κοινωνία, και 
δημιουργεί έναν καλύτερο κόσμο για όλους. 
Η αποτελεσματική λειτουργία και η υψηλή 
ανταγωνιστικότητα του Ομίλου επιφέρουν 
θετικά οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία 
του επιτρέπουν να επενδύσει εκ νέου στην 
επιχείρηση για τη δημιουργία περισσότερης 
αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα. 

Χρηματοοικονομικό 
Κεφάλαιο 
Χρήση των 
χρηματοοικονομικών πόρων 
για βέλτιστα οικονομικά 
αποτελέσματα

Με την τεχνολογία φτιάχνουμε έναν καλύτερο κόσμο για όλους. 
Είμαστε η πιο αγαπημένη εταιρεία και brand στην Ελλάδα.

1.  Προτεραιότητά μου ο ενθουσιασμός του πελάτη
Κάνω τα πράγματα απλά στην καθημερινότητά μου 

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

Χρηματοοικονομικό 
Κεφάλαιο 
Καταβληθέντες φόροι, 
EBITDA 

Ανθρώπινο Κεφάλαιο
Ενημέρωση, εκπαίδευση 
και ανάπτυξη των 
εργαζομένων, παροχές 
στους εργαζόμενους 

Ανθρώπινο Κεφάλαιο
Υψηλά επίπεδα δεξιοτήτων, 
συμμετοχής / δέσμευσης και 
ικανοποίησης εργαζομένων 

Παραγωγικό Κεφάλαιο
Επενδύσεις σε δίκτυα 
και υποδομές για τη 
συνεχή αναβάθμιση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών 

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

Πνευματικό Κεφάλαιο 
Ανάπτυξη και προσφορά 
νέων και καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών 

Πνευματικό Κεφάλαιο 
Επενδύσεις στην έρευνα και 
την ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών Φυσικό Κεφάλαιο

Περιορισμός εκπομπών ΑΦΘ, 
βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας, ορθολογική 
διαχείριση απορριμμάτων 

Φυσικό Κεφάλαιο
Χρήση φυσικών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ενέργειας, για τη λειτουργία 

Κοινωνικό Κεφάλαιο
Διάλογος με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
ενίσχυση της κοινωνίας 

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

Υπεροχή
Τεχνολογίας

Βελτιστοποίηση Λειτουργιών και Κόστους

Ανθρώπινο Δυναμικό

Άριστη Εμπειρία
Πελάτη

Καινοτομία και Νέες 
Πηγές Εσόδων

Ηγετική Θέση στις 
Παραδοσιακές

Υπηρεσίες 

ΕκροέςΔημιουργία Αξίας Εισροές 

Ψηφιακή Κοινωνία

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

Καλύτερος Κόσμος 
για Όλους

Υπεύθυνο Εργασιακό 
Περιβάλλον

Βιώσιμο Περιβάλλον 
για Όλους 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ7. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

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

Το Δ.Σ. του ΟΤΕ είναι αρμόδιο για την επίδοση της εταιρικής υπευθυνότητας του Ομίλου και εκπροσωπεί 
τα συμφέροντά του σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης που τον αφορούν στο 
σύνολο του. Η επίβλεψη έχει ανατεθεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΟΤΕ. 

Οι θυγατρικές εταιρείες οφείλουν να ακολουθούν τα πρότυπα, τις απαιτήσεις και τους στόχους 
εταιρικής υπευθυνότητας του Ομίλου αλλά και να υλοποιούν προγράμματα βάσει τοπικών αναγκών. 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΤΕ 

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

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύμβουλος 
Επιβλέπει τη στρατηγική και τη λειτουργία εταιρικής υπευθυνότητας του Ομίλου ΟΤΕ.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΟΤΕ

•	 Μετά από έγκριση του Διοικητικού 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 εταιρικής υπευθυνότητας 

* Το Δίκτυο Εκπροσώπων Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου ΟΤΕ συμμετέχει στο Δίκτυο Εκπροσώπων Ομίλου DT 

EXECUTIVE DIRECTOR ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Executive Director
•	 Εισηγείται πολιτικές εταιρικής υπευθυνότητας που ισχύουν για όλο τον Όμιλο, αναθέτει εργασίες, 

δράσεις στρατηγικής σημασίας, κλπ. 
•	 Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και 

ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο, ζητώντας την καθοδήγηση και έγκριση του όπου χρειάζεται
•	 Διαμορφώνει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τα προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας 
•	 Λειτουργεί ως κεντρικό σημείο επικοινωνίας μεταξύ των φορέων του Ομίλου ΟΤΕ και ως επίσημη 

εκπρόσωπος του Ομίλου σε οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρική υπευθυνότητα

Υποδιεύθυνση Εταιρικής Υπευθυνότητας Σταθερής & Κινητής
•	 Εφαρμόζει τη στρατηγική, την πολιτική εταιρικής υπευθυνότητας και υλοποιεί τα προγράμματα 

δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας
•	 Προετοιμάζει τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν από τη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας 

Ομίλου ΟΤΕ ή τα Διοικητικά Συμβούλια 
•	 Διαμορφώνει δείκτες και παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των στόχων 
•	 Συντονίζει τη λειτουργία του Δίκτυου Εκπροσώπων Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΟΤΕ 

και υποστηρίζει το Δίκτυο Εκπροσώπων Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου DT

∆ΙΚΤΥΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ*
•	 Διαχέει τη γνώση για θέματα εταιρικής υπευθυνότητας στο εσωτερικό του Ομίλου
•	 Διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των θυγατρικών

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ7. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

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

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
για βιώσιμη ανάπτυξη

6. Ποιότητα και σήμανση προϊόντων και υπηρεσιών
7. Απόρρητο και ελευθερία της έκφρασης
8. Απασχόληση
9. Υγεία, ασφάλεια και ποιότητα ζωής εργαζομένων
10. Κατάρτιση και εκπαίδευση
11. Υπεύθυνες εργασιακές πρακτικές
12. Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα
13. Διάλογος με ενδιαφερόμενα μέρη
14. Εφοδιαστική αλυσίδα (προμηθευτές)

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

Το 2015, με τη συμμετοχή της Διοίκησης του Ομίλου ΟΤΕ (συναντήσεις με 12 Executive Directors) 
και των ενδιαφερόμενων μερών του (3.387 απαντήσεις μέσω online ερωτηματολογίου από όλες τις 
ομάδες ενδιαφερόμενων μερών) προσδιορίστηκε η σημαντικότητα των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης 
για 2 έτη (2015-2016). 

Τα αποτελέσματα επικυρώθηκαν από την Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία 
αξιολογήθηκαν, ώστε να χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό δράσεων και στρατηγικής του Ομίλου. 
Τα σημαντικότερα θέματα εντάχθηκαν στον χάρτη κινδύνων του Ομίλου (βλ. ενότητα «Κίνδυνοι και 
αβεβαιότητες για την επόμενη χρήση»). 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

15. Πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα
16. Διακυβέρνηση και διοίκηση
17. Υπεύθυνος ανταγωνισμός
18. Οικονομική επίδοση
19. Επιχειρηματική ανθεκτικότητα/επιχειρησιακή συνέχεια
20. Συμμόρφωση, καταπολέμηση της διαφθοράς και της 

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

αλλαγής
25. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (Η/Μ)
26. Διαχείριση υδάτινων πόρων και χρήσης γης
27. Περιβαλλοντική επιβάρυνση
28. Διαχείριση απορριμμάτων

Σημαντικότητα Οικονομικών, Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Θεμάτων 
για τη Διοίκηση ΟΤΕ και COSMOTE
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7. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

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

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

Ο ΟΤΕ συγκαταλέγεται στο δείκτη αειφορίας Euronext Vigeo 
Emerging 70, από τον Ιούνιο του 2015. Ο ΟΤΕ αποτελεί τη μοναδική 
ελληνική εταιρεία που συμμετέχει στο δείκτη, ανάμεσα σε κορυφαίες 
εταιρείες της Ευρωζώνης και των Αναπτυσσόμενων Αγορών.

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

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ7. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Ενδεικτικοι κοινωνικοι και περιβαλλοντικοι δεικτες εταιρειων Ομίλου ΟΤΕ για το 2016

ΟΤΕ COSMOTE Telekom Romania 
Communications

Telekom Romania 
Mobile Communications Telekom Albania

Εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου
(αριθμός εργαζομένων) 8.405 1.957 4.761 825 438

Γυναίκες εργαζόμενες (%) 29 51 36 54 63

Εργαζόμενοι που καλύπτονται από συλλογικές 
συμβάσεις (%) 99 92 100 100 0

Θανάσιμα εργατικά ατυχήματα
(αριθμός εργαζομένων) 0 0 0 0 0

Μη θανάσιμα εργατικά ατυχήματα
(αριθμός εργαζομένων) 52 9 6 3 0

‘Ωρες εκπαίδευσης
(ώρες/εργαζόμενο) 17,03 12,84 21,46 17,44 11,94

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ7. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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ΟΤΕ COSMOTE Telekom Romania 
Communications

Telekom Romania 
Mobile Communications

Telekom 
Albania

Χορηγίες - Δωρεές
(συμπ. σε είδος) (€) 1.878.272 1.740.417 206.893 226.491 121.637

Κοινωνικά προγράμματα
(αριθμός προγραμμάτων) 30 16 14 2

Εθελοντική συμμετοχή εργαζομένων σε δράσεις 
εταιρικής υπευθυνότητας (αριθμός συμμετοχών) 10.716 238 44  48

Άτομα που υποστηρίχτηκαν
(αριθμός ατόμων -εκτίμηση) 1.007.243 195.819 155.719 7.350

Κατανάλωση ηλεκτρισμού (GWh) 260,86 177,48 123,80 81,47 18,20

Κατανάλωση καυσίμων και χρήση τηλεθέρμανσης 
σε κτήρια και εγκαταστάσεις (GWh) 9,78 13,03 27,99 1,72 6,34

Κατανάλωση στόλου αυτοκινήτων (GWh) 31,62 7,43 32,00 7,14 1,19

Άμεσες (scope 1) εκπομπές CO2 (t) 10.067,86 5.301,58 11.485,27 2.144,13 1.991,83

Έμμεσες (scope 2) εκπομπές CO2 (t) 174.847,73 118.914,17 42.149,54 26.069,57 127,39

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ομίλου ΟΤΕ είναι διαθέσιμες εδώ:
www.otegroupsustainability2016.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ7. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

www.otegroupsustainability2016.gr
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Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
είναι διαθέσιμη εδώ

8. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/188096377/REPORTGR.pdf/9794b441-160d-4117-81e0-7e40a84853f7


Υπεύθυνοι  Έκδοσης
Ευρίκος Σαρσέντης – Διευθυντής Εξαγορών, Συγχωνεύσεων & Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ
Γιάννης Μαμάκος – Υποδιευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων

Συντακτική Ομάδα και Επιμέλεια  Ύλης
Σοφία Ζιάβρα
Κωνσταντίνος Κρόκος
Χριστίνα Χατζηγεωργίου

Υπεύθυνη Επικοινωνιακής Στρατηγικής & Σχεδιασμού  Έκδοσης
Ντέπη Τζιμέα – Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ

Ομάδα Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας  Έκδοσης
Πόλλυ Κατσούλη
 Άννα Κυριαζή
Νάντια Τσώκου

Σχεδιασμος και Παραγωγή  Έκδοσης
MySpectrum

∆ημοσίευση
Ιούνιος 2017
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