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μήνυμα Προέδρου

Αυτή την περίοδο η Ελλάδα ζει δύσκολες και καθοριστικής σημασίας στιγμές. Κατά τη διάρκεια του 2011, η χώρα αντι-
μετώπισε ακόμη δυσμενέστερες οικονομικές συνθήκες, που έγιναν αισθητές από κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση, 
συμπεριλαμβανομένου του ΟΤΕ και των ανθρώπων του. Περισσότερο από ποτέ, σήμερα, καλούμαστε να αποδείξουμε τις 
αντοχές μας, να έχουμε κοινή στόχευση και να δεσμευτούμε για ένα βιώσιμο μέλλον.
Το 2011, πραγματοποιήσαμε σημαντική πρόοδο και στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Ο Απολογισμός αυτός 
περιγράφει με λεπτομέρεια και διαφάνεια τι πετύχαμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων Εταιρικής Υπευ-
θυνότητας, όπως οι κατευθυντήριες οδηγίες GRI και το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε. Τη δέσμευσή μας για βιωσιμό-
τητα και ευθύνη μοιράζονται με τη σειρά τους και οι θυγατρικές του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση του στην περιοχή, και ως κοινωνικού εταίρου.
Σημαντική είναι και η πρόοδος που πραγματοποιήσαμε για την εξοικονόμηση ενέργειας και την κατάρτιση της στρατη-
γικής για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.Και, το σπουδαιότερο, μέσω ολοκληρωμένων δράσεων και πρωτο-
βουλιών διατηρήσαμε με συνέπεια το επίπεδο υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με ιδιαίτερη έμφαση στα 
παιδιά, τους φοιτητές και τα άτομα με αναπηρίες. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα Αιμοδοσίας που πραγματοποιείται εδώ 
και χρόνια, η αθρόα εθελοντική προσφορά για την υποστήριξη των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics στην Αθήνα το 
2011, καθώς και η συμμετοχή στις ενημερωτικές εκστρατείες και συνεργασίες για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, αποδει-
κνύουν ότι οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ συμμετέχουν ενεργά σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας.
Για το 2012 και μεσοπρόθεσμα, παραμένουμε προσηλωμένοι στη στρατηγική μας να χτίσουμε μια εταιρεία ανθεκτική και 
βιώσιμα ανταγωνιστική. Η εταιρική υπευθυνότητα θα συνεχίζει να συμβαδίζει με κάθε επιχειρηματική μας κίνηση. Στο 
δεδομένο περιβάλλον, είναι κατά τη γνώμη μου η καλύτερη απόδειξη ότι για εμάς στον OTE η επιχειρηματική επιτυχία 
και η κοινωνική ευθύνη είναι στενά δεμένες μεταξύ τους. Είναι σίγουρο ότι την επόμενη χρονιά και βραχυπρόθεσμα θα 
αντιμετωπίσουμε προκλήσεις και θα δοκιμαστούμε ξανά. Το ίδιο σίγουρο είναι ότι δεν θα παρεκκλίνουμε από το στόχο 
μας για βιώσιμη ανάπτυξη. 

Μιχάλης Τσαμάζ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
και Διευθύνων Σύμβουλος OTE AE
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Ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011

σχετικά με τον άπολογισμό

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας, του 2011, είναι ο έβδομος ετήσιος απολογισμός του Οργανισμού Τηλεπικοι-
νωνιών της Ελλάδος (OTE) όσον αφορά την απόδοσή μας σε σχέση με την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.  
Ο Απολογισμός καλύπτει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2011 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011. 
Από το 2005, ο OTE συντάσσει απολογισμούς Εταιρικής Υπευθυνότητας σε ετήσια βάση. Ο πιο πρόσφατος προηγούμε-
νος απολογισμός ήταν ο Ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας του 2010, που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2011. 
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο Απολογισμός εστιάζει και ασχολείται κυρίως με τις επιχειρήσεις του OTE ΑΕ στην 
Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτει όλες τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες του OTE AE Επιπλέον, παρέχονται 
συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική απόδοση του Ομίλου OTE στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, καθώς και για τις δραστηριότητες Εταιρικής Υπευθυνότητας που ασκούν οι εταιρείες του Ομίλου OTE εκτός Ελ-
λάδος. Επίσης, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου OTE, η COSMOTE, εκδίδει αναλυτικό Απολογισμό Εταιρικής 
Υπευθυνότητας ταυτόχρονα με αυτόν.
Το περιεχόμενο του Απολογισμού καθορίζεται από την σχολαστική ανάλυση των ζητημάτων που ενδιαφέρουν περισσότε-
ρο τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκφράζεται στους τέσσερις πυλώνες του πλαισίου Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας 
μας, καθώς και από την τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών της πρωτοβουλίας Global Reporting Initiative (GRI) G3.1, 
των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και των Αρχών Υπευθυνότητας AA 1000. 
Οι Πίνακες δεικτών για καθένα από αυτά τα πρότυπα παρέχονται στο τέλος του Απολογισμού. Για τρίτη συνεχή χρονιά, 
ο Απολογισμός υπόκειται σε εξωτερική διασφάλιση, η οποία καλύπτει τόσο το επίπεδο εφαρμογής του GRI, όσο και το 
Πρότυπο Αρχών Υπευθυνότητας AA 1000 (AA 1000 AccountAbility Principles Standard). 
Όπως και το 2010, αυτός ο Απολογισμός παρουσιάζεται ως συνοπτικός Απολογισμός σε έντυπη μορφή στην Ετήσια 
Γενική Συνέλευση του OTE, ενώ ένας Απολογισμός σε ηλεκτρονική μορφή διατίθεται σε ειδικό microsite [http://www.ote.
gr/cr2011/el] που περιλαμβάνεται στη διαδικτυακή τοποθεσία του OTE www.ote.gr. Η προσέγγισή μας όσον αφορά την 
έκδοση απολογισμού σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή έχει ως εξής: 
 -  Ο Απολογισμός σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή παρέχει την ίδια συνοπτική παρουσίαση της στρατηγικής, 

των κύριων δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων μας σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2011, κα-
θώς και των μελλοντικών μας στόχων. 

 -  Ο Απολογισμός σε ηλεκτρονική μορφή παρέχει πρόσθετες αναλυτικές πληροφορίες και αποτελεί τη βάση για  
τον Έλεγχο του Επιπέδου Εφαρμογής του GRI και την Εξωτερική Διασφάλιση του Απολογισμού για το 2011. 

 -  Οι συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου OTE περιλαμβάνονται στην ηλε-
κτρονική μορφή του απολογισμού.

 -  Ο Απολογισμός σε έντυπη μορφή υποδεικνύει τα θέματα για τα οποία παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες 
στον Απολογισμό σε ηλεκτρονική μορφή. 

Τα δεδομένα που συμπεριλαμβάνονται στον Απολογισμό είναι τα εξής: συγκεντρωτικά οικονομικά δεδομένα και δεδομένα 
προσωπικού τα οποία παρέχονται από τα συστήματα του OTE, συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με την εξυπηρέτηση 
και την ικανοποίηση πελατών τα οποία παρέχονται από τις διευθύνσεις εξυπηρέτησης πελατών του OTE, συνοπτικά 
δεδομένα σχετικά με ρυθμιστικά θέματα τα οποία βασίζονται σε αρχεία του OTE και περιβαλλοντικά δεδομένα τα οποία 
υπολογίζονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Η βάση υπολογισμού τους είναι δεδομένα που προέρχονται από τις Διευθύν-
σεις Τεχνολογίας και Λειτουργιών.Κατά τη συλλογή και παρουσίαση των δεδομένων, βασιστήκαμε στους ορισμούς και τις 
παραμέτρους που περιλαμβάνονται στα Πρωτόκολλα δεικτών του GRI. 
Ο Απολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τους προηγούμενους σε ότι αφορά το εύρος, τα 
όρια ή τις μεθόδους μέτρησης που εφαρμόζονται σε αυτόν. Μικρές αλλαγές στις μεθόδους μέτρησης βασικών πληροφορι-
ών, ειδικά όσον αφορά τον υπολογισμό περιβαλλοντικών δεδομένων, αναφέρονται στα σχετικά τμήματα του Απολογισμού. 
Επίσης, στο κεφάλαιο της Αγοράς πολύ μικρές αλλαγές αναφέρονται στα δεδομένα διείσδυσης της ευρυζωνικότητας κατά 
τη χρονική περίοδο 2008-2010.Οι απόψεις και τα σχόλια των αναγνωστών σε σχέση με τον Απολογισμό είναι ευπρόσ-
δεκτα. Για σχόλια που αφορούν τον Απολογισμό ΕΥ μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας 
του OTE μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση CorporateResponsibility@ote.gr ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό:  
+ 30 210 6118681, φαξ: +30 210 6115873 
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Ε ι σ Α γ ω γ ή
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Π ρ ο φ ι λ

i

Για το 2012 και 
μεσοπρόθεσμα, 
παραμένουμε προσηλωμένοι 
στη στρατηγική μας να 
χτίσουμε μια εταιρεία 
ανθεκτική και βιώσιμα 
ανταγωνιστική. Η εταιρική 
υπευθυνότητα θα συνεχίζει 
να συμβαδίζει με κάθε 
επιχειρηματική μας κίνηση.
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Εισαγωγή και ΠροφίλΕισαγωγή και Προφίλ

1. Προς μια 
Ψηφιακή ελλάδα

Τα τρία τελευταία χρόνια, η εντεινόμενη οικονομική και δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα είχε σημαντικές αρνητικές 
συνέπειες για τις δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας και της επιχειρηματικής απόδοσης και, φυσικά, για 
την κοινωνία ως σύνολο.Η αύξηση της ανεργίας, οι φθίνουσες επενδύσεις και η κατακόρυφη πτώση των καταναλωτικών 
δαπανών συνιστούν σαφείς και απτές αποδείξειςτης κρίσης.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η τεχνολογική καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα που προέρχεται από τον κλάδο Τεχνολογιών  
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι μεγάλες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες είτε θα περιοριστούν λόγω της 
κρίσης είτε θα μετατραπούν σε έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάκαμψης και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.Το 
μέλλον όμως δεν είναι προδιαγεγραμμένο: οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης πολιτικής και ο κλάδος μπορούν να κάνουν επιλογές 
που θα επηρεάσουν τις εξελίξεις. Εν τω μεταξύ, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών πρέπει να επιτύχει την ευαίσθητη ισορρο-
πία ανάμεσα στους πολύ σημαντικούς παράγοντες της συνδεσιμότητας (connectivity), του ανταγωνισμού, της καινοτομί-
ας/ανάπτυξης και του κοινωνικού συμφέροντος.
Η ανάλυση του Ο.Ο.Σ.Α. που δημοσιεύτηκε το 2009 υποστηρίζει ότι η αποτελεσματική διοχέτευση κρατικών δαπανών 
στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές μπορεί να συμβάλει στην επιτάχυνση της ανάκαμψης από την οικονομική κρίση και να 
θέσει τα θεμέλια για μια βιώσιμη ανάπτυξη.Όπως δηλώνει ο Ο.Ο.Σ.Α., τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων 
αποτελούν μια ζωτικής σημασίας πλατφόρμα για το εμπόριο και τη βιομηχανία του 21ου αιώνα. Ενισχύουν την καινοτομία 
και δίνουν ώθηση στην παραγωγικότητα σε όλους τους κλάδους, μέσα από αποτελεσματικές πλατφόρμες επικοινωνίας και 
ανταλλαγής δεδομένων.Τα ευρυζωνικά δίκτυα αυξάνουν την ισχύ και την επίδραση των ιδιωτικών και των δημόσιων επεν-
δύσεων οι οποίες εξαρτώνται από τις τηλεπικοινωνίες υψηλής ταχύτητας. Η ευρυζωνικότητα παίζει επίσης καθοριστικό 
ρόλο όσον αφορά τα «έξυπνα» δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τα «έξυπνα» κτήρια και τα «έξυπνα» συστήματα μεταφορών 
τα οποία θα υποστηρίξουν μια πιο «πράσινη» οικονομία εξοικονόμησης ενέργειας.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, η απόδοση στον τομέα της ευρυζωνικότητας έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία πέντε 
χρόνια. Για παράδειγμα, ενώ το 2007 η διείσδυση της ευρυζωνικότητας μόλις που ξεπερνούσε το 9% του πληθυσμού της 
χώρας, στο τέλος του 2011 ο ίδιος δείκτης ανερχόταν στο 21,8% του πληθυσμού. Η βελτίωση της απόδοσης της Ελλάδας 
όσον αφορά τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας προκύπτει από την εξαιρετική επένδυση του ΟΤΕ στην ανάπτυξη της 
ευρυζωνικότητας, η οποία έχει φτάσει συνολικά τα 1,3 δις ευρώ από το 2006, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των κανο-
νισμών της Ε.Ε. και με το «Σχέδιο Δράσης για την Ευρυζωνικότητα». 
Σύμφωνα με τον Πίνακα Βαθμολογίας Ψηφιακού Θεματολογίου (Digital Agenda Scoreboard) της Ε.Ε. για το 20111,ο 
μέσος όρος των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε., ανέρχεται στο 27,2%. Ο Πίνακας Βαθμολογίας της Ε.Ε. δείχνει επίσης ότι το 
80% των ελληνικών επιχειρήσεων διαθέτουν ευρυζωνική πρόσβαση, ποσοστό το οποίο βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο της 
Ε.Ε. των 27 (84%). Ωστόσο, παρότι πάνω από το 40% του ελληνικού πληθυσμού είναι τακτικοί χρήστες του Διαδικτύου, 
το 53% δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το Διαδίκτυο, τη στιγμή που ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ε.Ε. των 27 ανέρχεται 
σε 24%. 
Επιπλέον, η ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων Πρόσβασης Νέας Γενιάς (Next Generation Access - NGA) προσκρούει 
σε κανονιστικά εμπόδια. Για παράδειγμα, στις αρχές του 2011, ο ΟΤΕ ξεκίνησε την ανάπτυξη ενός νέου δικτύου πρό-
σβασης οπτικών ινών («Fibre to the Cabinet – FTTC» – με χρήση τεχνολογίας VDSL2). Το έργο αναπτύχθηκε αρχικά σε 
επιλεγμένα αστικά κέντρα, με στόχο την παροχή στους τελικούς χρήστες πρόσβασης στο Διαδίκτυο με ταχύτητες έως 50 
Mbps, σε συνδυασμό με βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επρόκειτο για μια πιλοτική εφαρμογή, η οποία αποσκο-
πούσε στη διερεύνηση της επιθυμίας μετάβασης των πελατών σε νέες τεχνολογίες, με την προοπτική υλοποίησης ενός 
ευρύτερου προγράμματος ανάπτυξης σε μεταγενέστερο στάδιο. Σύντομα, ωστόσο, η Ελληνική Εθνική Ρυθμιστική Αρχή, 
(ΕΕΤΤ), κατάθεσε ασφαλιστικά μέτρα που απαγόρευαν στον ΟΤΕ την εμπορική διάθεση αυτών των υπηρεσιών NGA 
στους πελάτες λιανικής πώλησης. Τα μέτρα είχαν διάρκεια έξι μηνών από την ημερομηνία έγκρισης των τιμών χονδρικής 
πώλησης του ΟΤΕ από την ΕΕΤΤ. Οι διαρκείς απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο των κανονι-
στικών ρυθμίσεων της ελληνικής αγοράς οπτικών ινών, καθιστούν δύσκολη για τον ΟΤΕ την εκμετάλλευση των πιλοτικών 

δικτύων NGA στην Ελλάδα.
Το 2011, η επίδραση της οικονομικής κρίσης ήταν, και εξακολουθεί να είναι, ισχυρή.Σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών 
και Βιομηχανικών Ερευνών, οι γενικοί οικονομικοί δείκτες της Ελλάδας βρίσκονται πλέον σε επίπεδα αισθητά χαμηλότερα 
από τους μακροπρόθεσμους δείκτες της περιόδου 2000-2010, ενώ το 2011 άρχισαν να παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις και 
οι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας του ελληνικού κλάδου ΤΠΕ.Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται,και από πλευράς 
ΟΤΕ, από τη διαπίστωση του ορατού αντίκτυπου στους οικιακούς και επιχειρησιακούς πελάτες, κυρίως όσον αφορά την 
αγορά σταθερής τηλεφωνίας.Η πρόκληση για τους υπευθύνους διαμόρφωσης πολιτικής και τον κλάδο ΤΠΕ έγκειται στην 
εξεύρεση τρόπων ενίσχυσης της προσαρμοστικότητας της αγοράς ΤΠΕ, ώστε να μην ανατραπούν όσα έχει επιτύχει η 
Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας περισσότερο ψηφιοποιημένης οικονομίας – ιδιαίτερα 
εφόσον αυτά τα επιτεύγματα θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για τη μακροπρόθεσμη ανάκαμψη.

1  Ο Πίνακας Βαθμολογίας Ψηφιακού Θεματολογίου (Digital Agenda Scoreboard) της Ε.Ε. για το 2011 δημοσιεύτηκε στις αρχές του 2011 και 
διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/countries/el/index_en.htm
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Επενδύσαμε πάνω από 
1,3 δις στην ανάπτυξη 
της ευρυζωνικότητας 
στην Ελλάδα από το 2006 
μέχρι σήμερα.

ο ομιλοσ οΤΕ μΕ μιΑ μΑΤιΑ

2. εταιρεία

Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ» («ΟΤΕ ΑΕ» ή «ΟΤΕ») ιδρύθηκε το 1949 και 
εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου. Η ΟΤΕ ΑΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην ελληνική αγορά, η οποία 
παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες και σταθερή τηλεφωνία σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, καταναλωτές και κρατικούς 
φορείς.

Bασικα μεγεθη ΟΤε αε δωδεκαμηνΟυ 2011 (31/12/2011)

31 Δεκεμβρίου 2011 οΤΕ ΑΕ

Αριθμός εργαζομένων................................................................................................................................................................................................................................................. 10.569

Κύκλος εργασιών.......................................................................................................................................................................................................................................................... 1.912,2 εκατ. Ευρώ

κεφαλαιοποίηση Αγοράς...................................................................................................................................................................................................................................... 1.411,6 εκατ. Ευρώ

Τιμή μετοχής................................................................................................................................................................................................................................................................... 2,88 Ευρώ

Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα των Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΤΕ: http://www.ote.gr/portal/
page/portal/InvestorRelation/

ΌμιλΌΣ ΌΤΕ
Ο Όμιλος ΟΤΕ, ο οποίος αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές της εταιρείες, προσφέρει 
υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, ευρυζωνικότητας, τηλεόρασης, δεδομένων, μισθωμένων γραμμών και κινητής τηλεφωνί-
ας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, καθώς και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία και τη Βουλγαρία.Παράλληλα 
με τις βασικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητές του, ο Όμιλος ΟΤΕ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους κλάδους 
των ακινήτων, των δορυφορικών επικοινωνιών και της εκπαίδευσης.
Ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολεί 28.474 εργαζομένους σε 4 χώρες, με Κύκλο Εργασιών Ομίλου ύψους 5.038,3 εκατ. Ευρώ (31 
Δεκεμβρίου 2011).

Σταθερή Tηλεφωνία

Κινητή Tηλεφωνία

Άλλες Δραστηριότητες

AMC
Αλβανία
97,2%

GLOBUL
Βουλγαρία
100%

ROMTELECOM
Ρουμανία
54%

COSMOTE
Ρουμανία
70%

OTESAT-MARITEL
Ελλάδα
94%

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΕ
ΝΑ Ευρώπη
100%

HELLAS SAT
Ελλάδα
99%

ΟΤε αε 
ελλάδα

COSMOTE
Ελλάδα
100%

OTEGLOBE
Ελλάδα
100%

OTE ESTATE 
Ελλάδα
100%

Άλλες 
δραστηριότητες 
στην Ελλάδα

30%

Εισαγωγή και ΠροφίλΕισαγωγή και Προφίλ
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ΟμιλΟσ ΟΤε: κυκλΟσ εργασιων και εργαζΟμενΟι Των κυριΟΤερων θυγαΤρικων

31 ΔΕκΕμβριοΥ 2011 κΥκλοσ ΕργΑσιων (ΕσοΔΑ Αριθμοσ ΕργΑζομΕνων

 σΕ ΕκΑΤομμΥριΑ Eyρω)

ΟΤΕ ΑΕ Ελλάδα................................................................................................................................................ 1.912,2 ........................................................................... 10.569

Cosmote Eλλάδα............................................................................................................................................  1.647,5 ...........................................................................

(κινητή τηλεφωνία)

AMC....................................................................................................................................................................  94,2 ................................................................................

(κινητή τηλεφωνία, Αλβανία) 

Globul.................................................................................................................................................................  412,5 ..............................................................................

(κινητή τηλεφωνία, Βουλγαρία) 

Cosmote ρουμανία.........................................................................................................................................  468,2 .............................................................................

(κινητή τηλεφωνία) 

RomTelecom....................................................................................................................................................... 655,1 ............................................................................. 7.451

(Ρουμανία)

*Στα παραπάνω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι μικρότερες εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα

Ο Όμιλος ΟΤΕ κατέχει επίσης το 100% της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΕ, του μεγαλύτερου διανομέα προϊόντων σχετικών 
με την τεχνολογία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Αναλυτικές πληροφορίες για τις συμμετοχές του ΟΤΕ σε άλλες εταιρείες καθώς και για οικονομικές εκθέσεις του Ομί-
λου είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή τοποθεσία Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΤΕ: http://www.ote.gr/portal/page/portal/
InvestorRelation/BusinessOverview/WhoWeAre/OTEToday

8.625 

(παρέχονται 

μόνο συγκεντρωτικά 

στοιχεία για 

τον Όμιλο COSMOTE 

και όχι ανά χώρα)

10%
Ελληνικό Δημόσιο*

40%
Deutsche Telecom

11%
Έλληνες Θεσμικοί Επενδυτές

29,2%
Διεθνείς Θεσμικοί Επενδυτές

9,8%
Λοιποί

ιΔιοκΤήσιΑκή Δομή ομιλοΥ οΤΕ (σΤισ 31 μΑρΤιοΥ 2012)

Ο Όμιλος ΟΤΕ και οι θυγατρικές του δεν λαμβάνουν κρατικές οικονομικές επιδοτήσεις, κρατική ενίσχυση, επιδοτήσεις 
επενδύσεων, ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις ή άλλα κρατικά κονδύλια. 

*Συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 4% μέσω ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
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οι μετοχές του οτε τίθενται σε διαπραγμάτευση στα εξής χρηματιστήρια:
 - Χρηματιστήριο Αθηνών (κοινές ονομαστικές) 
 -  Χρηματιστήριο Λονδίνου (υπό μορφή GDRs) 
 -   Μετά την έξοδο από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι Αμερικάνικοι Αποθετήριοι Τίτλοι (ADSs) του ΟΤΕ 

τελούν πλέον υπό διαπραγμάτευση στην εξωχρηματιστηριακή αγορά (OTC) με ticker HLTOY, με το πρόγραμ-
μα Level I ADSs. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη μετοχή του ΟΤΕ είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή τοποθεσία:
http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/InvestorRelation

κυριΟΤερεσ εξελιξεισ για ΤΟν ΟμιλΟ ΟΤε ΤΟ 2011

Φεβρουάριος ................................................................................................................................  Ο ΟΤΕ ανακοινώνει μια σειρά από ευρείες αλλαγές στη Διοίκηση, οι οποίες έχουν ως στόχο 

την ενίσχυση της οργάνωσής του αλλά και της λειτουργίας του ως Ομίλου.

Ιούλιος ..............................................................................................................................................  H συμμετοχή της Deutsche Telekom στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ και το σύνολο των δι-

καιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 40%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 196.060.156 μετοχές 

και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου.

Σεπτέμβριος ....................................................................................................................................  Συμφωνία μεταξύ της Διοίκησης του ΟΤΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ για σύναψη τριετούς Επιχειρη-

σιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

  Ο ΟΤΕ υποβάλλει Φόρμα 15-F για να τερματίσει την εγγραφή των μετοχών του και τις 

υποχρεώσεις αναφοράς στην Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οκτώβριος .......................................................................................................................................  Ο ΟΤΕ ξεκινά τη διάθεση υπηρεσιών δορυφορικής τηλεόρασης, ενισχύοντας τη διείσδυση 

της εταιρείας στις υπηρεσίες τηλεόρασης που έχουν πετύχει οι υπηρεσίες IPTV του ΟΤΕ. 

Και οι δύο υπηρεσίες θα διατίθενται πλέον υπό την επωνυμία (brand) OTE TV.

Δεκέμβριος ......................................................................................................................................  Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ, από 10 σε 11. 

Εκλογή του κ. Timotheus Höttges ως 11ου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Ο ΟΤΕ υπογράφει Σύμβαση Αγοράς Μετοχών με την Telekom Serbia για την πώληση του 

συνόλου του ποσοστού του 20% που κατέχει στην Telekom Serbia.Το τίμημα της αγοράς 

ανέρχεται σε 380 εκατομμύρια Ευρώ. Επιπλέον, συμπεριλήφθηκε στα αποτελέσματα του 

Δ’ τριμήνου του 2011 ένα μέρισμα ύψους 17 εκατομμυρίων Ευρώ για τη χρήση 2011.

Όραμα και ΣΤραΤηγικη
Το όραμα του ΟΤΕ είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, προκειμένου να παραμείνει η πρώτη 
επιλογή του πελάτη και ταυτόχρονα να αναγνωριστεί ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης που παρέχει αξία στα ενδιαφερόμε-
να μέρη του, στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Οι βασικές στρατηγικές προτεραιότητες του ΟΤΕ είναι οι εξής:
 -  Βελτιστοποίηση όλων των διαδικασιών μέσω της βιώσιμης μείωσης του κόστους, με ταυτόχρονη υλοποίηση 

συνεχών βελτιώσεων σε επίπεδο ευελιξίας και παραγωγικότητας 
     -  Επέκταση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην εγχώρια αγορά και ταυτόχρονη διατήρηση της ηγετικής 

θέσης του ΟΤΕ, με μέγιστη αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Εταιρείας, μέσω της παροχής 
καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων

 -  Αξιοποίηση της τεχνολογικής σύγκλισης, δημιουργώντας εμπορικές προτάσεις και εξελίσσοντας περαιτέρω την 
εξυπηρέτηση των πελατών 

 - Εστίαση στις εγχώριες και τις διεθνείς δραστηριότητες που προσφέρουν τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης
 - Προώθηση συνεργασιών μεταξύ των θυγατρικών του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας 

Κύριο μέλημα του ΟΤΕ, 
μιας εταιρείας με 
περισσότερους από εκατό 
χιλιάδες μετόχους, είναι  
να διατηρεί μια αδιάλειπτη, 
αμφίδρομη επικοινωνία 
με τους μετόχους της, που 
θεμελιώνεται στις αρχές της 
ειλικρίνειας, της πληρότητας 
και της διαφάνειας.
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Δ ι ο ι κ ή σ ή  Ε Υ

Ο Όμιλος ΟΤΕ παρέχει ένα πλήρες φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας όπως, ευρυζωνικές υπηρεσίες, 
σταθερή και κινητή τηλεφωνία, επικοινωνίες δεδομένων υψηλής ταχύτητας και υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών.Επίσης, 
στην Ελλάδα ο Όμιλος ασχολείται με ποικίλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ιδίως στους τομείς των ασύρματων επι-
κοινωνιών, των ακινήτων και της επαγγελματικής κατάρτισης.Τα βασικά προϊόντα και οι υπηρεσίες του Ομίλου για το 
2011 ήταν τα εξής:
 - Ευρυζωνικές υπηρεσίες και σταθερή τηλεφωνία
 - Κινητή τηλεφωνία 
 - Ηλεκτρονικές συναλλαγές B2B
 -  Διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες χονδρικής σε φορείς υψηλής δυναμικότητας και οργανισμούς με πολλα-

πλές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
        - Ασύρματες και δορυφορικές επικοινωνίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και ναυτιλιακές υπηρεσίες
 - Υπηρεσίες Ψηφιακής Τηλεόρασης μέσω IP (IPTV) και Δορυφορικής Τηλεόρασης 
       - Δορυφορικές Επικοινωνίες
 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω της OTEPLUS 
       - Διαχείριση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων μέσω της OTE ESTATE 
 -  Επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,    

μέσω της OTE ACADEMY
 - Υπηρεσίες διανομής λιανικής μέσω της ΓΕΡΜΑΝΟΣ

3. Προϊόντα και Υπηρεσίες

i i
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στρατηγική και Διοίκηση ΕΥστρατηγική και Διοίκηση ΕΥ

ΠΌιΌΣ Ειναι Ό ΣΤΌχΌΣ μαΣ

Η Εταιρική Υπευθυνότητα (ΕΥ) αποτελεί για τον ΟΤΕ μια στρατηγικής σημασίας δέσμευση, την οποία προσπαθούμε να 
επιδεικνύουμε καθημερινά στην αγορά, στις σχέσεις μας με τους εργαζομένους, στην κοινωνία και το περιβάλλον. Επι-
δίωξη του ΟΤΕ είναι να δημιουργήσει μια βιώσιμη επιχείρηση με αυξημένη ανταγωνιστικότητα και να συμβάλει σε μια 
πιο εκσυγχρονισμένη και ανταγωνιστική Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι επικεντρωνόμαστε στην 
ενσωμάτωση των αξιών και των στόχων της ΕΥ στις βασικές επιχειρηματικές πρακτικές του ΟΤΕ και φροντίζουμε ώστε οι 
ενέργειες ΕΥ του ΟΤΕ να είναι συνδεδεμένες με τις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητές του.

Ο ΟΤΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των μακροπρόθεσμων επενδύσεων και της καινοτομίας στις σύγχρονες τηλεπικοι-
νωνίες στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει θέματα βιωσιμότητας, όπως την ένταξη στην ψηφιακή κοινωνία, την 
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των λειτουργιών και των δικτύων και την προσπάθεια 
διασφάλισης ότι οι λειτουργίες μας δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες. Στοχεύουμε επίσης να αναπτύ-
ξουμε περαιτέρω το διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και να εναρμονίσουμε την προσέγγιση του ΟΤΕ με τα ευρωπαϊκά 
και διεθνή πρότυπα ΕΥ. Παράλληλα, σε αυτές τις εποχές των μεγάλων κοινωνικών πιέσεων και δυσχερειών στην Ελλάδα, 
εξακολουθούμε να δίνουμε προτεραιότητα στα προγράμματα ΕΥ που παρέχουν υποστήριξη στις ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες.

Τι ΠΕΤύχαμΕ ΤΌ 2011
Το 2011 διατηρήσαμε τα προγράμματα ΕΥ που είχαμε καταρτίσει, παρά την αναδιοργάνωση της εταιρείας και το εξαι-
ρετικά δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον. Επικεντρωθήκαμε επίσης στην ενίσχυση του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
σε θέματα ΕΥ και διεξήγαμε μια αρχική ανάλυση ουσιαστικότητας, ενώ διατηρήσαμε τη συμμετοχή μας σε δείκτες και 
πιστοποιήσεις ΕΥ. Αυτές οι πτυχές της στρατηγικής και της διαχείρισης σε θέματα ΕΥ παρουσιάζονται σε αυτή την Ενό-
τητα. Συνολικά, ο ΟΤΕ έθεσε 30 στόχους σε σχέση με την ΕΥ για το 2011, εκ των οποίων τα δύο τρίτα επιτεύχθηκαν 
πλήρως, ενώ οι υπόλοιποι στόχοι προχώρησαν μερικώς ή αναβλήθηκαν προσωρινά λόγω της αναδιοργάνωσης. Σε αυτή 
την Ενότητα περιλαμβάνεται επίσης περίληψη των Στόχων ΕΥ της εταιρείας για το 2011, της Προόδου για το 2011 και 
των Στόχων για τα έτη 2012-2013. 

ΌριΣμΌΣ
O ΟTE συμφωνεί με τον ορισμό της Εταιρικής Υπευθυνότητας που παρατίθεται στο Χάρτη Αειφορίας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης Φορέων Εκμετάλλευσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων (European Telecommunications Network Operators 
– ETNO), της οποίας είναι υπογράφον μέρος. 

η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί έναν παγκόσμιο στρατηγικό στόχο, ο οποίος επιδιώκει την επίτευξη οικονομικής ανά-
πτυξης που προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη, προστατεύοντας παράλληλα το φυσικό περιβάλλον και τους σπάνιους, μη 
ανανεώσιμους πόρους του πλανήτη, για τις μελλοντικές γενιές.

η Εταιρική κοινωνική ύπευθυνότητα είναι η συνεισφορά των επιχειρήσεων στην υλοποίηση της αειφόρου ανάπτυξης, 
μέσω της προληπτικής διαχείρισης της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής επίδρασης μιας εταιρείας.

Από το Χάρτη Αειφορίας (SustainabilityCharter) της ETNO, http://www.etno.eu (ενότητα Sustainability)

σΤΟχΟι και απΟΤελεσμαΤα 2011- δεσμευσεισ 2012-2013 

σΤοχοι γιΑ Το 2011 ΠροοΔοσ Το 2011 σΤοχοι 2012-2013  ήμΕρομήνιΑ σΤοχοσ

Στρατηγική ΕΥ και Διαχείριση

1. ορισμός

Συνέχιση της ενσωμάτωσης των δεικτών KPI ΕΥ στο 

Επιχειρηματικό Πλάνο του OTE και ευθυγράμμισή τους 

με τους δείκτες KPI του Ομίλου Deutsche Telekom

Συμφωνία σχετικά με τους βασικούς δείκτες 

KPI ΕΥ και ένταξή τους στο Επιχειρηματικό 

Σχέδιο της εταιρείας για το επόμενο έτος

2012/13Σε εξέλιξη

Ανάπτυξη συστηματικών αναφορών προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο για θέματα ΕΥ

Εφαρμογή συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων σε όλες 

τις λειτουργίες του OTE

Δημιουργία Σώματος Διαβούλευσης για τη συζήτηση 

σημαντικών ζητημάτων με τους Εργαζομένους

Διατήρηση βαθμολογίας GRI B+ για τον Απολογισμό 

ΕΥ του 2010

Διατήρηση συμμετοχής στους δείκτες FTSE4Good, 

Carbon Disclosure Project (CDP) και CRI

Συνέχιση αύξησης της διαθεσιμότητας και της ταχύ-

τητας των ευρυζωνικών υπηρεσιών και διάθεση νέων 

υπηρεσιών

Επιτυχής εφαρμογή της φάσης Α του προγράμμτος 

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (WFM) για απο-

τελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πελάτη (μέσω της 

ενεργοποίησης αποτελεσματικότερης και αποδοτικότε-

ρης εργασίας για τους τεχνικούς μας)

Κυκλοφορία εμπορικής υπηρεσίας δορυφορικής 

τηλεόρασης

Συνέχιση παροχής προϊόντων και υπηρεσιών σε ειδικές 

ομάδες πληθυσμού και φοιτητές

Συνέχιση συνεργασιών σχετικά με την Ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο (Μονάδα Εφηβικής Υγείας, Γραμμή βοήθει-

ας για εφήβους)

Υλοποίηση της εκστρατείας ενημέρωσης σχετικά με 

την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο πανελλαδικά

Εξέταση πιθανοτήτων για δοκιμαστικούς ελέγχους των 

Προμηθευτών όσον αφορά κοινωνικά και περιβαλλο-

ντικά θέματα

Πλήρης επέκταση και λειτουργία του HR HelpDesk

Δυνητική ενσωμάτωση της έρευνας εργαζομένων στην 

έρευνα της Deutsche Telekom

Ανάπτυξη συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφα-

λαίου (HumanCapitalManagement) για χρήση από 

τους εργαζόμενους (π.χ. αρχεία αδειών)

Περαιτέρω ενίσχυση της χρήσης του Intranet (U-link) 

για ζητήματα ΕΥ

Ενθάρρυνση της παροχής σχολίων από τους εργαζο-

μένους για θέματα ΕΥ μέσω ερευνών

Διεύρυνση του ενεργού ρόλου του Διοικητι-

κού Συμβουλίου σε θέματα ΕΥ

Σε εξέλιξη

Οργάνωση τακτικών συζητήσεων των ενδια-

φερομένων μερών με ομάδες εσωτερικών και 

εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών 

Διατήρηση βαθμολογίας GRI B+ και για τον 

Απολογισμό του 2011 και καταβολή προ-

σπαθειών για επίτευξη βαθμολογίας GRI A+

Διατήρηση υφιστάμενων πιστοποιήσεων και 

καταβολή προσπαθειών για το δείκτη DJSI

Συνέχιση προάσπισης των θέσεών μας 

ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής, προκειμένου 

να επιτρέψει τη διάθεση νέων υπηρεσιών του 

OTE σε ανταγωνιστικές τιμές

Συνέχιση με τις επόμενες φάσεις του προ-

γράμματος

Συνέχιση του προγράμματος, συλλογή σχολί-

ων των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τα 

αποτελέσματα

Συνέχιση και διεύρυνση των συνεργασιών του 

Ομίλου OTE σχετικά με την Ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο

Συνέχιση της εκστρατείας ευαισθητοποίησης 

του κοινού πανελλαδικά

Εφαρμογή νέας Πολιτικής Προμηθειών το 

2012 και καθορισμός στόχων για έλεγχο 

προμηθευτών σε θέματα ΕΥ

Πλήρης εφαρμογή του HR HelpDesk

Διεξαγωγή της έρευνας εργαζομένων και 

ευθυγράμμιση με την έρευνα του Ομίλου DT

Εφαρμογή διαδικασιών self-service για τη 

διαχείριση θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού 

(π.χ. αδειών απουσίας)

Διατήρηση υψηλού επιπέδου εσωτερικής 

επικοινωνίας σε θέματα ΕΥ 

Να συμπεριληφθούν τα σχόλια των εργαζο-

μένων σχετικά με το σχεδιασμό δράσεων ΕΥ

2012/13

2012/13

2012/13

2013/14

2013/14

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

Σε εξέλιξη

Αναβλήθηκε λόγω 

αναδιοργάνωσης

Επιτεύχθηκε

Επιτεύχθηκε

Επιτεύχθηκε

Επιτεύχθηκε

Επιτεύχθηκε

Επιτεύχθηκε

Επιτεύχθηκε

Επιτεύχθηκε

Επιτεύχθηκε

Αναβλήθηκε μέχρι 

την εφαρμογή νέας 

Πολιτικής Προμη-

θειών

Η πιλοτική λειτουρ-

γία επιτεύχθηκε

Αναβλήθηκε

Επιτεύχθηκε

Επιτεύχθηκε

Επιτεύχθηκε

σΤοχοι γιΑ Το 2011 ΠροοΔοσ Το 2011 σΤοχοι 2012-2013  ήμΕρομήνιΑ σΤοχοσ

Στρατηγική ΕΥ και Διαχείριση

Αγορά

Εργαζόμενοι
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Συνέχιση του προγράμματος Εθελοντικής Αιμοδοσίας 

Εργαζομένων του OTE

Ενίσχυση του Προγράμματος Εθελοντισμού των Εργα-

ζομένων του OTE

Τροποποίηση της παρουσίασης της ΕΥ στη διαδικτυακή 

τοποθεσία του ΟΤΕ και ανάπτυξη δυνατοτήτων για 

υποβολή αναφορών ΕΥ μέσω Διαδικτύου

Προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατάρτιση 

της στρατηγικής του ΟΤΕ για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής

Διεύρυνση του υπολογισμού του περιβαλλοντικού απο-

τυπώματος ώστε να περιλαμβάνει όλες τις περιφέρειες 

και τις δραστηριότητες

Έναρξη ανάπτυξης κεντρικού Συστήματος Περιβαλλο-

ντικής Διαχείρισης (EMS) και δοκιμαστική λειτουργία 

συστήματος συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και 

δημιουργίας αναφορών

Αξιολόγηση πιθανών νέων εφαρμογών ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολικά)

Συνέχιση των πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας 

στα κτήρια του OTE

Αποδοτική χρήση ηλεκτρικής ενέργειας

Βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση των ιδιόκτητων 

στόλων οχημάτων

Πιλοτική εφαρμογή συστήματος IT για τη βέλτιστη 

δρομολόγηση, σε πραγματικό χρόνο, των ιδιόκτητων 

οχημάτων

Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των προγραμμά-

των ανακύκλωσης, που σχετίζονται με τα γραφεία, 

πανελλαδικά

Ελαχιστοποίηση των διαρροών νερού

Συνέχιση του προγράμματος

Διατήρηση της δυναμικής με νέες πρωτο-

βουλίες που αντικατοπτρίζουν τα σχόλια των 

εργαζομένων

Συνέχιση της βελτίωσης της παρουσίασης 

Απολογισμών ΕΥ μέσω Διαδικτύου 

Επίσημη ανακοίνωση της στρατηγικής για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Ανάλυση της κατανάλωσης ενέργειας σε 

επίπεδο δραστηριοτήτων

Οριστικοποίηση προτάσεων και προετοιμασία 

της απαραίτητης τεκμηρίωσης

Απόκτηση όλων των απαραίτητων αδειών 

και έναρξη εργασιών εγκατάστασης των 

συστημάτων

-  Εισαγωγή φυσικού αερίου σε βασικά κτήρια 

του OTE στην Αττική.

-  Διατήρηση της πτωτικής τάσης όσον αφορά 

την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης.

Διατήρηση της απόδοσης χρήσης  

ηλεκτρισμού στα επίπεδα του 2011.

Περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδο-

σης κατά 5%

Πλήρης εφαρμογή του συστήματος ΙΤ 

-  Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας στο 

Δίκτυο Καταστημάτων ΟΤΕ.

-  Πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης σε 

επιλεγμένα κτήρια.

Μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 5%

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012/2013

2012/2013

Επιτεύχθηκε

Επιτεύχθηκε

Επιτεύχθηκε

Επιτεύχθηκε

Επιτεύχθηκε

Σε εξέλιξη

Επιτεύχθηκε

Επιτεύχθηκε 

Επιτεύχθηκε 

Επιτεύχθηκε 

Επιτεύχθηκε

Σε εξέλιξη

Επιτεύχθηκε

σΤοχοι γιΑ Το 2011 ΠροοΔοσ Το 2011 σΤοχοι 2012-2013  ήμΕρομήνιΑ σΤοχοσ

Κοινωνία

Περιβάλλον

Το 2011, θέσαμε 30 
στόχους Εταιρικής 
Υπευθυνότητας εκ 
των οποίων τα 2/3 
επιτεύχθηκαν πλήρως 
ενώ οι υπόλοιποι 
υλοποιήθηκαν μερικώς.
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Από το 2005, ο ΟΤΕ ξεκίνησε την εφαρμογή του προγράμματος «Σχέση Ευθύνης» που αποτελεί το πλαίσιο Εταιρικής 
Υπευθυνότητας της εταιρείας. Στηρίζεται στις βασικές αξίες του ΟΤΕ και, συγκεκριμένα, στην ποιότητα, τη διαφάνεια, 
την υπευθυνότητα, την κοινωνική ευαισθητοποίηση, τη συνέπεια και τη συνέχεια των δραστηριοτήτων μας.Για όλους εμάς 
στον ΟΤΕ, «Σχέση Ευθύνης» σημαίνει δημιουργία και καλλιέργεια μακροχρόνιων σχέσεων που βασίζονται στο σεβασμό 
και τη συνεισφορά για την ευημερία όλων των ενδιαφερόμενων μερών μας σε θέματα τα οποία συνδέονται ουσιαστικά με 
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ΟΤΕ. Αντίστοιχα, το πλαίσιο ΕΥ της εταιρείας μας περιλαμβάνει τέσσερις «πυ-
λώνες» δράσης που συνδέονται μεταξύ τους μέσα από τις στρατηγικές προτέραιότητες της.

Βασικεσ αξιεσ ΤΟυ ΟΤε

Ποιότητα - Διαφάνεια - Υπευθυνότητα - Κοινωνική Ευαισθητοποίηση - Συνέπεια - Συνέχεια

στρατηγικά θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας

Connected Life and Work  Connect the Unconnected Low Carbon Society

Σχέση Ευθύνης

ΑγορΑ ΕργΑζομΕνοι κοινωνιΑ ΠΕριβΑλλον

Υπεύθυνος ανταγωνισμός................................................. Υγεία και Ασφάλεια.................................................... Κοινωνικά Προϊόντα και Υπηρεσίες......... Κατανάλωση Ενέργειας

Επέκταση Ευρυζωνικότητας.............................................. Δίκαιη Απασχόληση................................................... Κοινωνική Προσφορά................................. Οδικές Μεταφορές

Υπεύθυνο Μάρκετινγκ...................................................... Εξέλιξη Εργαζομένων................................................. Εθελοντισμός................................................  Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου

Υπεύθυνες Προμήθειες.................................................... Παροχές Εργαζομένων....................................................................................................................... Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ευαισθητοποίηση του κοινού........................................... Εσωτερική Επικοινωνία......................................................................................................................... Νερό

Ικανοποίηση Πελατών....................................................... Ικανοποίηση Εργαζομένων.................................................................................................................. Υλικά και Απόβλητα

Ασφάλεια και Απόρρητο Δεδομένων............................................................................................................................................................................................... Ευαισθητοποίηση του κοινού 

συστήματα Διαχείρισης ΕΥ

Επιχειρηματικό Σχέδιο του ΟΤΕ

Ενδοεταιρική Ομάδα ΕΥ

Ουσιαστικότητα και Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ote.gr/cr2011/el

2. Πλαίσιο λειτουργίας

Η στρατηγική και τα προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ βασίζονται στις αξίες μας και την εφαρμογή με-
θόδων και συστημάτων διαχείρισης ΕΥ που διέπονται από διεθνή πρότυπα, όπως οι κατευθυντήριες οδηγίες Sustainability 
Reporting Guidelines της πρωτοβουλίας Global Reporting Initiative και οι Αρχές Υπευθυνότητας AA1000 που αφορούν τη 
Συμμετοχικότητα (Inclusivity), την Ουσιαστικότητα (Materiality) και την Ανταπόκριση (Responsiveness).
Στόχος μας είναι η εφαρμογή μιας προληπτικής προσέγγισης όσον αφορά τη διαχείριση του αντικτύπου από τη λειτουργία 
μας στην αειφορία, κυρίως μέσω της εναρμόνισης με τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών και τις ακαδημαϊκές έρευνες 
που αφορούν βασικά ζητήματα. Σημειώνουμε ότι αυτή η διαδικασία είναι περισσότερο διαισθητική παρά συστημική. 
Στόχος του ΟΤΕ όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών είναι να διασφαλίσει ότι η στρατηγική 
και τα προγράμματα ΕΥ της εταιρείας παραμένουν επικεντρωμένα στα πλέον ουσιαστικά θέματα ΕΥ, δηλαδή σε αυτά που 
επηρεάζουν στο μέγιστο βαθμό την επιτυχία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ΟΤΕ και είναι τα σημαντικότερα 
για τα ενδιαφερόμενα μέρη του. Το 2011, ξεκινήσαμε μία αρχική ανάλυση ουσιαστικότητας [materiality] (δηλ. τη μελέτη 
των ζητημάτων που επηρεάζουν στο μέγιστο βαθμό την επιτυχία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ΟΤΕ και είναι 
τα σημαντικότερα για τα ενδιαφερόμενα μέρη του). Στην αρχή χρησιμοποιήσαμε τον εσωτερικό διάλογο με τις επιχειρη-
σιακές μονάδες, την εξωτερική ανάλυση της κάλυψης από τα ΜΜΕ και έρευνες των ενδιαφερόμενων μερών μας σχετικά 
με την ΕΥ.
Αυτή η ανάλυση «ουσιαστικότητας» χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των προγραμμάτων ΕΥ της εταιρείας μας σύμφωνα 
με τις εξελίξεις και τον καθορισμό στόχων. Συγκεκριμένοι στόχοι ΕΥ περιλαμβάνονται επίσης στο Επιχειρηματικό Σχέδιο 
του ΟΤΕ. Η Ομάδα ΕΥ συντονίζει και εφαρμόζει τις δράσεις του προγράμματος κατά τη διάρκεια του έτους και συγκεντρώ-
νει δεδομένα σχετικά με την πρόοδο και τις επιδόσεις μας, τα οποία περιλαμβάνονται στον ετήσιο Απολογισμό ΕΥ.

3. μεθοδολογία

Επίδραση στην Επιτυχία της Επιχείρησης

βα
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Ανταγωνιστικότητα τιμών

Εξυπηρέτηση πελατών 

και επίλυση παραπόνων

Καινοτόμα προϊόντα

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Κοινωνικές χορηγίες

Υπεύθυνος εργοδότης

Αποφάσεις ρυθμιστικών φορέων

Ορθή Διαχείριση 

Κόστος και παραγωγικότητα

Ανάπτυξη ταλέντων

Ασφάλεια Δεδομένων 

Ενεργειακή απόδοση κέντρου 

δεδομένων

Περιβάλλον

Εξοικονόμηση ενέργειας

Ανακύκλωση

Επικίνδυνα υλικά

Αρχική κΑΤΑγρΑφή οΥσιΑσΤικοΤήΤΑσ γιΑ Τήν ΠΕριοΔο 2011-2012

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ote.gr/cr2011/el
Υψ

Η
λ

Η

ΥψΗλΗ
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4. Προσέγγιση Διοίκησης

διοικητικό συμβούλιο γενικές διευθύνσεις

πρόεδρος και 
διευθύνον σύμβουλος

Αμαφέρει τα θέματα 
Εταιρικής Υπευθυνότητας στο 
Δ.Σ. (ετήσια)

Λαμβάνει αποφάσεις 
για θέματα Εταιρικής 
Υπευθυνότητας

ενδοεταιρική Ομάδα 
εταιρικής υπευθυνότητας 

Παρέχει ποιοτικά και 
ποσοτηκά στοιχεία (για όλους 
τους πυλώνες των δράσεων 
Εταιρικής Υπευθυνότητας) 
για την συγγραφή του 
Απολογισμού Εταιρικής 
Υπευθυνότητας

Προάγει την εταιρική 
Υπευθυνότητα στον ΟΤΕ

Τμήμα εταιρικής 
υπευθυνότητας

Εκδίδει τον Απολογισμό 
Εταιρικής Υπευθυνότητας

Ενημερώνει για τις δράσεις 
Εταιρικής Υπευθυνότητας 
τους εργαζόμενους της 
Εταιρείας 

Συντονίζει την Ενδοεταιρικη 
Ομάδα Εταιρικής 
Υπευθυνότητας

Ενημερώνει για θέματα 
Εταιρικής Υπευθυνότητας απο 
τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

διεύθυνση εταιρικής 
επικοινώνίας

Ενημερώνει τον πρόεδρο και 
Δ/ντα Σύμβουλο για θέματα  
Εταιρικής Υπευθυνότητας 

 Ενημερώνει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα το Συμβούλιο 
Διεύθυνσης για θέματα 
Εταιρικής Υπευθυνότητας 

Προτείνει την στρατηγική 
Εταιρικής Υπευθυνότητας 

Εντάσσει θέματα Εταιρικής 
Υπευθυνότητας στο 
Επιχειρηματικό Σχέδιο  
τnς Εταιρείας 

Εποπτεύει την Ενδοεταιρική 
Ομάδα Εταιρικής 
Υπευθυνότητας

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ote.gr/cr2011/el

στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ

α. Όι αρχές και οι Πολιτικές μας
Για τον ΟΤΕ, Εταιρική Διακυβέρνηση σημαίνει το σύνολο των αρχών, των πολιτικών και των διαδικασιών που υιοθετεί 
η Εταιρεία στο σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με το 
κανονιστικό πλαίσιο, η ανάπτυξη μιας εταιρικής κουλτούρας με βάση τη δεοντολογία και η προάσπιση των συμφερόντων 
των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
Ο ΟΤΕ εφαρμόζει την ισχύουσα εγχώρια και διεθνή νομοθεσία για την εταιρική διακυβέρνηση, ενσωματώνοντας κανονι-
σμούς και πρακτικές συμμόρφωσης στον τρόπο λειτουργίας του. Ταυτόχρονα, με στόχο τη διαφάνεια, την αποτελεσμα-
τική διαχείριση και τη βέλτιστη λειτουργική απόδοση, ο ΟΤΕ ακολουθεί πρακτικές οι οποίες δεν απαιτούνται από το 
νόμο αλλά επιτρέπουν την τήρηση των βέλτιστων πρακτικών από την εταιρεία. Όλες οι σχετικές διατάξεις και πρακτικές 
ενσωματώνονται στο Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματι-
κής Συμπεριφοράς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού της εταιρείας, καθώς και σε άλλους Εσωτερικούς Κανο-
νισμούς της που ρυθμίζουν τις λειτουργίες της.
Οι θεμελιώδεις αρχές του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΤΕ αφορούν τα εξής:
      -  Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και της Διοίκησης της εταιρείας 
      - Διαφάνεια και έλεγχος της διοίκησης
 - Διασφάλιση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας
Ο ΟΤΕ εκδίδει μια ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Νόμο 3873/2010, ο οποίος ψηφίστηκε το 
Σεπτέμβριο του 2010. Η δήλωση αυτή, η οποία περιλαμβάνεται στον Ετήσιο Απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, 
καλύπτει τις αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχουν υιοθετηθεί από την εταιρεία, τις βασικές προτεραιότητες του 
ΟΤΕ σε σχέση με την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και τη δομή και τις διαδικασίες του συστήματος 
εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΤΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΤΕ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/OurPrinciples

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ote.gr/cr2011/el

β. Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του Ομίλου ΟΤΕ. Ο ρόλος του είναι να διαφυλάσσει τα γενικά συμ-
φέροντα της εταιρείας και να διασφαλίζει τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι εκτελεστικά ή μη, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο είναι ανεξάρτητα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγο-
νται από τη Γενική Συνέλευση Μετόχων, η οποία διορίζει και τα ανεξάρτητα μέλη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο υπάγονται 
δύο Επιτροπές, η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού. Η δεύτερη είναι υπεύθυνη για 
τον καθορισμό των αρχών που αφορούν τις πολιτικές Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2011, εγκρίθηκε η αύξηση του 
αριθμού των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, από δέκα (10) σε έντεκα (11). Η σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου ως προς το φύλο των μελών είναι δέκα άνδρες και μία γυναίκα.

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις αρμοδιότητες, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις και τις επιτροπές του Διοικητικού Συμ-
βουλίου διατίθενται ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή πύλη Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΤΕ, ενότητα «Εταιρική Διακυβέρ-
νηση». http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/InvestorRelation

Οι διαδικασίες του ΟΤΕ σε σχέση με την αξιολόγηση και τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης του 
ΟΤΕ περιγράφονται συνοπτικά στον Ετήσιο Απολογισμό και στη Φόρμα 20-F.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ote.gr/cr2011/el

5. εταιρική Διακυβέρνηση και 
συμμόρφωση

Η εποπτεία και η εφαρμογή της σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας σύμφωνα με τις αξίες και τις δεσμεύσεις του ΟΤΕ
πραγματοποιείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, με την υποστήριξη της Διευθύντριας Επικοινωνίας, του
τμήματος ΕΥ και της ενδοεταιρικής ομάδας ΕΥ που αποτελείται από μέλη που προέρχονται από όλη την εταιρεία.
Κατά τη διάρκεια του 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο επικεντρώθηκε σε αρκετές από τις στρατηγικές προτεραιότητες του 
ΟΤΕ σε θέματα ΕΥ και βιωσιμότητας, ειδικότερα στην πολιτική για τους εργαζομένους, την αξιολόγηση του κινδύνου μη 
συμμόρφωσης, την πολιτική προμηθειών και τις κοινωνικές χορηγίες. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέδειξε 
επίσης στην Ομάδα ΕΥ την ανάγκη να τηρεί τα πρότυπα ΕΥ και να δίνει προτεραιότητα στις κοινωνικές συνεργασίες της
εταιρείας και την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων.
Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνεται ο τρόπος διακυβέρνησης της Εταιρικής Υπευθυνότητας στον ΟΤΕ:
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γ. Σύστημα και Πολιτικές Διαχείρισης κανονιστικής Συμμόρφωσης
Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει υιοθετήσει και θέσει σε εφαρμογή ένα Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
(Compliance Management System – CMS), το οποίο αφορά τη συμμόρφωση όλου του προσωπικού, συμπεριλαμβανομέ-
νης της διοίκησης, με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας, καθώς και με τον Κώδικα Συμπεριφοράς και 
τις εσωτερικές πολιτικές του ΟΤΕ. Σκοπός του συστήματος CMS είναι να αποτρέπει την παραβίαση νομικών διατάξεων, 
να διαχειρίζεται με τον κατάλληλο τρόπο τυχόν παράπονα, να προστατεύει τη φήμη της εταιρείας και να διασφαλίζει 
ότι όλοι οι εργαζόμενοι ακολουθούν τις πολιτικές της Εταιρείας. Η εστίαση στη νομική συμμόρφωση, τη διαφάνεια, 
τον επαγγελματισμό και την ακεραιότητα αποτελεί μια θεμελιώδους σημασίας συνεισφορά στην παραγωγικότητα και 
την επιτυχία της Εταιρείας. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης του 
Ομίλου ΟΤΕ οριστικοποιήθηκε το 2010 και, μετά τη διεξαγωγή ανεξάρτητου ελέγχου, επικυρώθηκε το Σύστημα Κανο-
νιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΤΕ.
Εκτός από τον Κώδικα Δεοντολογίας & Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς του Ομίλου ΟΤΕ και τον Κώδικα Δεοντολογίας 
για τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου ΟΤΕ, το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφω-
σης περιλαμβάνει άλλες οκτώ (8) Πολιτικές, τις οποίες πρέπει να εφαρμόζουν όλοι οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι προ-
μηθευτές και οι συνεργάτες των εταιρειών του Ομίλου. Στις Πολιτικές αυτές, περιγράφονται συγκεκριμένες διαδικασίες 
για τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών, προσωπικών δεδομένων, παραπόνων και καταγγελιών. Ακόμα και η διορ-
γάνωση μιας εκδήλωσης, η αποδοχή ή η απόρριψη μιας χορηγίας ή δωρεάς ή ενός εταιρικού δώρου πρέπει να γίνονται 
με συγκεκριμένους τρόπους, τους οποίους οι εργαζόμενοι οφείλουν να εφαρμόζουν.
Για να υποστηρίξει την τήρηση του CMS και των πολιτικών του, ο ΟΤΕ δίνει έμφαση σε τέσσερις παραμέτρους:
 -  Εκπαίδευση του προσωπικού και ιδιαίτερα του προσωπικού που έρχεται σε επαφή με υψηλόβαθμα σταλέχη 

του δημόσιου τομέα ή διαπραγματεύεται με πελάτες ή προμηθευτές.
 -  Διενέργεια ετήσιας αξιολόγησης κινδύνων σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και διαφθοράς.
 -  Διαδικασία «Ask me», μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ μπορούν να απευθύνονται στη Διεύ-

θυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης για τυχόν απορίες και ερωτήματα που αφορούν θέματα κανονιστικής συμ-
μόρφωση, μέσω συγκεκριμένων «καναλιών επικοινωνίας», τα οποία περιλαμβάνονται στο ενδοδίκτυο (U-link) 
της εταιρείας. Το 2011, λάβαμε 77 ερωτήματα.

 -  Διαδικασία «Tell me», μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ μπορούν να απευθύνονται στη  
Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης για τυχόν απορίες και ερωτήματα που αφορούν θέματα κανονιστικής 
συμμόρφωσης, μέσω συγκεκριμένων «καναλιών επικοινωνίας», τα οποία περιλαμβάνονται στο ενδοδίκτυο 
(U-link) και στη διαδικτυακή τοποθεσία της εταιρείας. Το 2011 παρασχέθηκαν 176 πληροφορίες. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης του ΟΤΕ και τις πο-
λιτικές της εταιρείας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.ote.gr/portal/page/portal/OTEGR/TheCompany/Compliance/
kanonistikisymmorfosi

Κατά τη διάρκεια του 2011, τα κυριότερα επιτεύγματα σε σχέση με το σύστημα Κανονιστικής συμμόρφωσης πε-
ριλάμβαναν τα εξής:
 -  Αξιολόγηση Κινδύνων: η Γενική Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης διεξήγαγε μια αξιολόγηση κινδύνων 

για το 2012 και ανέπτυξε το πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης του ΟΤΕ, για το 2012. 
 -  Προμήθειες: υιοθετήθηκε ρήτρα Καταπολέμησης της Διαφθοράς η οποία θα χρησιμοποιείται στις συμβάσεις 

του Ομίλου ΟΤΕ με Προμηθευτές/Εργολάβους και στις Διακηρύξεις για τη Διενέργεια Προμηθειών, με στόχο 
την προστασία της εταιρείας από περιστατικά διαφθοράς. 

 -  Εξωτερική Επικοινωνία: στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΟΤΕ προστέθηκε μία ενότητα σχετική με το Σύ-
στημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία περιλαμβάνει ενημέρωση για την Κανονιστική Συμ-
μόρφωση, για τις Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης, για τα κανάλια επικοινωνίας για την υποβολή κα-
ταγγελιών – μεταξύ των οποίων και η Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Καταγγελιών.

 -  Εσωτερική Εκπαίδευση: η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΤΕ πραγματοποίησε εκ-
παιδευτικά σεμινάρια για τους εργαζομένους σχετικά με την Αποφυγή Σύγκρουσης Συμφερόντων και την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς, καθώς και για θέματα Κατάχρησης – Κλοπής – Απάτης στις θυγατρικές του 
Ομίλου ΟΤΕ. Εκπαιδεύτηκαν 100 εργαζόμενοι. 

στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ

Περιστατικά μη συμμόρφωσης εντός του 2011
Το 2011, υπήρξαν επτά (7) περιπτώσεις αποδεδειγμένης μη συμμόρφωσης με τις Πολιτικές του Ομίλου και τις Εσω-
τερικές Διαδικασίες, με αποτέλεσμα την επιβολή διάφορων κυρώσεων ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης της 
συμμόρφωσης. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ote.gr/cr2011/el
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Ο ΟΤΕ ορίζει ως βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του όλους εκέινους που έχουν άμεσο αντίκτυπο ή επίδραση στη μακροπρό-
θεσμη βιώσιμη επιτυχία της εταιρείας, όπως τους εργαζομένους, τους επενδυτές, τους πελάτες, το κοινό και τους ρυθμιστι-
κούς φορείς, τα ΜΜΕ και τους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς που εκπροσωπούν τα δημόσια συμφέροντα σε ζητήματα 
σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ΟΤΕ και το ρόλο του στο κοινωνικό σύνολο.

6. ενδιαφερόμενα μέρη

StAkEholdER MAp

Συνδικαλιστικοί 
φορείς / 
Αντιπρόσωποι

Προμηθευτές Πελάτες

Εργαζόμενοι Επενδυτές/
Μέτοχοι

οΤΕ

Τοπική Κοινωνία
/ΜΚΟ

Πολιτεία/ 
Κράτος 
(Ρυθμιστική 
Αρχή)

ΜΜΕ

στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ

Ο ΟΤΕ εναρμονίζει επίσης την προσέγγισή του όσον αφορά τη συμμετοχή και το διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
με τις αρχές του προτύπου αρχών υπευθυνότητας «ΑΑ 1000 AccountAbility Principles Standard» – Συμμετοχικότητα 
(Inclusivity), Ουσιαστικότητα (Importance) και Ανταπόκριση (Responsiveness).

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια περίληψη των μεθόδων διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και συμπερι-
λαμβάνει τον τύπο και τη συχνότητα διαλόγου, τα θέματα που προέκυψαν και τις δράσεις του ΟΤΕ:
 
επισκΟπηση ενδιαφερΟμενων μερων ΤΟυ OTE για ΤΟ 2011

ομΑΔΑ ΕνΔιΑφΕρομΕνων μΕρων  ΤΥΠοσ ΔιΑλογοΥ σΥχνοΤήΤΑ  κΥριΑ θΕμΑΤΑ ΠοΥ ΤΕθήκΑν

Πελάτες - Βαρόμετρο Πιστότητας/Ικανοποίησης Ετησίως - Ενεργοποίηση προϊόντων / υπηρεσιών 

Κεφάλαιο Αγορά  Πελατών

 - Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών Ετησίως - Τεχνική υποστήριξη (π.χ. web hosting, DNS services, IPVPN)

 - Κέντρα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Συνεχώς  

 - Υπεύθυνοι λογαριασμών πελατών Συνεχώς - Εμπορικά θέματα και θέματα χρεώσεων

ΔρΑσΕισ οΤΕ
- Συνεχείς επενδύσεις στην Ομάδα Πωλήσεων, την εκπαίδευση για την εξυπηρέτηση πελατών και το σύστημα διαχείρισης παραπόνων
- Θέσπιση του ενιαίου αριθμού Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών 13888 

Τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι - Βαρόμετρο Πιστότητας/Ικανοποίησης Ετησίως -  Έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες του ΟΤΕ και  

Κεφάλαιο Αγορά  Πελατών     την εξέλιξη των αιτημάτων

 - Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών Ετησίως - Χρόνοι εξεύρεσης λύσης για βλάβες και παράπονα  

 - Αποκλειστική διαδικτυακή τοποθεσία Συνεχώς - Κανονιστικές απαιτήσεις για τους Παρόχους

 -  Διαχειριστές τηλεπικοινωνιακών παρόχων Συνεχώς 

 -  Παρουσιάσεις για τα συστήματα του ΟΤΕ Συνεχώς 

ΔρΑσΕισ οΤΕ:
- Βελτιωμένα συστήματα και διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των πελατών
-  Πλήρης συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις 
- Αυθημερόν απάντηση σε σχεδόν όλες τις προφορικές απορίες και παράπονα, απαντήσεις σε γραπτούς προβληματισμούς εντός 5 ημερών

Επενδυτές -  Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Συνεχώς - Στρατηγική και αποτελέσματα του Ομίλου

Κεφάλαια Εισαγωγή και Προφίλ   Επενδυτικών Σχέσεων  - Προοπτικές ως προς τις εργασιακές σχέσεις, τις

& Στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ - Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων Ετησίως  κανονιστικές αποφάσεις, την κρίση στην Ευρωζώνη και τη 

 - Απολογισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης Ετησίως  δυσμενή οικονομική κατάσταση.

  και Απολογισμός ΕΥ

 - Έρευνες ΕΥ Ετησίως

  - Κατ’ ιδίαν συναντήσεις Συνεχώς

 - Τηλεδιασκέψεις Κάθε τρίμηνο

ΔρΑσΕισ οΤΕ:
- Αδιάλειπτη επικοινωνία και ισότιμη ενημέρωση αναλυτών/επενδυτών και έγκαιρη ανταπόκριση στα ερωτήματά τους
- Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των επενδυτών με την δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων κάθε τρίμηνο

Εργαζόμενοι και συνδικάτα -  Ενδοδίκτυο (U-Link) Συνεχώς -  Εξορθολογισμός και μείωση εργασιακού κόστους

Κεφάλαιο Εργαζόμενοι -  Εγκύκλιοι για όλες τις σημαντικές Συνεχώς   σε συμφωνία κατά το δυνατόν με την ΟΜΕ-ΟΤΕ.  

  αποφάσεις της Εταιρείας  -  Σχεδιασμός και διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 -  Συναντήσεις με τους εργαζόμενους Περιοδικά  

 -  Διαπραγματεύσεις Επισήμως 

  με συνδικαλιστικούς φορείς

 -  Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού  Συνεχώς

   ταχυδρομείου από τον Διευθύνοντα 

  Σύμβουλο-Πρόεδρο και τους 

  Γενικούς Διευθυντές

 - Έρευνες ΕΥ Ετησίως

ΔρΑσΕισ οΤΕ:
- Κατάληξη σε συμφωνία με την OME-OTE για τριετή συλλογική σύμβαση εργασίας και για σύμβαση εθελουσίας εξόδου το 2012
- Πραγματοποίηση συναντήσεων με εκπροσώπους της OME-OTE σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
- Δημιουργία μικτών Επιτροπών για τη μελέτη διαφόρων εργασιακών θεμάτων
- Εκπαίδευση εργαζομένων σε μια σειρά θεμάτων
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ομΑΔΑ ΕνΔιΑφΕρομΕνων μΕρων  ΤΥΠοσ ΔιΑλογοΥ σΥχνοΤήΤΑ  κΥριΑ θΕμΑΤΑ ΠοΥ ΤΕθήκΑν

Τοπική κοινωνία / μκο -  Συστηματικές επαφές με τις τοπικές αρχές  Συνεχώς -  Σημασία υιοθέτησης της ΕΥ

Κεφάλαια Αγορά και Κοινωνία   (κυρίως στην περιφέρεια)  -  Εκπαίδευση του κοινού σχετικά

 - Κατ’ ιδίαν συναντήσεις με ΜΚΟ Ετησίως  με την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

  -  Έρευνα ΜΚΟ σχετικά με την ΕΥ Ετησίως -  Υποστήριξη ευπαθών ομάδων και φιλανθρωπικών σκοπών

    -  Προτιμώνται οι συναντήσεις και η ηλεκτρονική επικοινωνία.

ΔρΑσΕισ οΤΕ:
- Ανάπτυξη μαζί με την COSMOTE νέας ενημερωτικής εκστρατείας για την «Ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο»
- Συνέχιση του κατ’ ιδίαν διαλόγου με ΜΚΟ σχετικά με την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
- Συνέχιση της λειτουργίας των Γραμμών Βοήθειας για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, υποστήριξη φιλανθρωπικών σκοπών
- Παροχή microsite στον Απολογισμό ΕΥ για το 2010 και συνέχιση των κατ’ ιδίαν συναντήσεων

MME - Εταιρικές ανακοινώσεις  Συνεχώς -  Εκτιμάται η έγκαιρη ανταπόκριση

  (δελτία Τύπου) και συστηματικές Συνεχώς -  Διοικητικά, εμπορικά, τεχνολογικά, οικονομικά και   

   επαφές    εργασιακά θέματα εξακολουθούν να προσελκύουν

 - Συνεντεύξεις Τύπου, Advertorials /    το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα ΜΜΕ

   καταχωρίσεις για θέματα ΕΥ

ΔρΑσΕισ οΤΕ:
- Γραπτή απάντηση σε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στη διεύθυνση media-office@ote.gr 
- Δημοσίευση 85 δελτίων τύπου και απαντήσεις σε ερωτήσεις των ΜΜΕ σχετικά με αυτά
- Παροχή microsite στον Απολογισμό ΕΥ για το 2010

Προμηθευτές -   Διαβουλεύσεις και διάλογος για Συνεχώς -  Κριτήρια και διαγωνισμοί ανάθεσης

Κεφάλαιο Αγορά  θέματα της διαδικασίας προμηθειών   -  Επικοινωνία για θέματα που αφορούν προμήθειες  

   (σχετικοί νόμοι, θέματα της αγοράς   -  Το 2011 δεν υπήρξε κάποιο παράπονο από

  τηλεπικοινωνιών κ.λπ.)   την πλευρά των προμηθευτών

ΔρΑσΕισ οΤΕ:

- Δημιουργία ενότητας στη διαδικτυακή τοποθεσία σχετικά με τις Διαδικασίες Προμηθειών – Εργολαβίες

- Απάντηση σε αιτήματα για πληροφορίες

- Ηλεκτρονική παροχή εργαλείου αυτοαξιολόγησης και Διακηρύξεων για τη διενέργεια Προμηθειών

Πολιτεία / κράτος - Διαβουλεύσεις για προτεινόμενους  Συνεχώς - Εφαρμογή ρυθμιστικών μέτρων που αφορούν τον OTE

Κεφάλαιο Αγορά  νόμους και κανονιστικά πλαίσια  - Θέματα αποτελεσματικής ρυθμιστικής προσαρμογής

  σε σχέση με τις αγορές   - Εξειδικευμένοι εθνικοί στόχοι για την ευρωπαϊκή στρατηγική 

  τηλεπικοινωνιών   Digital Agenda 

 - Γραπτή ή προφορική επικοινωνία με

   κανονιστκούς και δημόσιους φορείς

ΔρΑσΕισ οΤΕ:

- Παρουσίαση των θέσεων του OTE σε εθνικά και ευρωπαϊκά συνέδρια και εργαστήρια

- Υποβολή των θέσεων της εταιρείας σε 17 εθνικές και ευρωπαϊκές δημόσιες διαβουλεύσεις

Έρευνα εταιρικής Υπευθυνότητας 2011
Στο πλαίσιο του συνεχούς διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, το 2011 ο ΟΤΕ διεξήγαγε για τρίτη χρονιά έρευνα σχετικά 
με την ΕΥ, στην οποία συμμετείχαν ΜΚΟ, εργαζόμενοι, ΜΜΕ και επενδυτές, με στόχο τη διερεύνηση του βαθμού γνώσης 
των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιεί η εταιρεία. Η αξιολόγηση των συμπερασμάτων των Ερευνών συμ-
βάλει στην ανατροφοδότηση του προγράμματος «Σχέση Ευθύνης» με τα ενδιαφερόμενα μέρη και της περαιτέρω εξέλιξης 
του εποικοδομητικού διαλόγου τα επόμενα χρόνια.
Τα αναλυτικά συμπεράσματα παρουσιάζονται στον Απολογισμό ΕΥ για το 2011 σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ στα βασικά 
συμπεράσματα περιλαμβάνονται τα εξής: 
   -  Οι επιδόσεις του ΟΤΕ σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας επηρεάζιουν σε μεγάλο βαθμό την άποψη που δια-

μορφώνεται για την εταιρεία, από την πλευρά των επενδυτών και των εργαζομένων, καθώς και από την πλευρά 
των ΜΚΟ

   -  Η Ασφάλεια στο Διαδίκτυο θεωρείται πολύ σημαντικό ζήτημα από όλες τις ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών 
που συμμετείχαν στην έρευνα

   -  Το ενδιαφέρον των εργαζομένων να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ΕΥ παραμένει έντονο, ενώ σχεδόν οι μισοί 
από τους εργαζομένους που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι ο ΟΤΕ θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί πε-
ρισσότερο για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων

   -  Οι επενδυτές προτιμούν να ενημερώνονται για τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ μέσω των ετή-

στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ

σιων απολογισμών ΕΥ, ενώ οι εργαζόμενοι και οι ΜΚΟ προτιμούν τις συναντήσεις και τις ειδοποιήσεις μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

   -  Τα συμπεράσματα της έρευνας ΕΥ απεικονίζονται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες. Επιπλέον, η έρευνα 
Βαρόμετρο Ικανοποίησης Πελατών περιελάμβανε παρόμοιες ερωτήσεις ΕΥ. Τα συμπεράσματα παρουσιάζονται 
στο Κεφάλαιο ΙΙΙ, Αγορά – Ικανοποίηση Πελατών. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ote.gr/cr2011/el
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Ο ΟΤΕ επιδιώκει τη συνεχή και πολύπλευρη πληροφόρηση γύρω από τις εξελίξεις που αφορούν θέματα Εταιρικής Υπευ-
θυνότητας.Το 2011, ο ΟΤΕ συμμετείχε με συνέπεια, ως μέλος, σε διάφορους εθνικούς και διεθνείς φορείς.Ένας σχετικός 
πίνακας συμπεριλαμβάνεται στην ηλεκτρονική μορφή του Απολογισμού ΕΥ 2011 (http://www.ote.gr/cr2011/el).

Το 2011, ο ΟΤΕ απέσπασε αρκετές διακρίσεις για τις δράσεις, τις δεσμεύσεις και τις πρακτικές του σε θέματα Εταιρικής 
Υπευθυνότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ote.gr/cr2011/el

7. συμμετοχές, Δείκτες 
και Διακρίσεις εΥ

i i i

στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ

ΔΕικΤήσ/ οργΑνισμοσ 

«ΔείκτηςΕταιρικήςΥπευθυνότητας 2011» («Corporate Responsibility Index 2011»)........

από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Institute of Corporate Responsibility) και το BITC 

(Business in the Community)

Δείκτης FTSE4Good Index 2011.................................................................................................. 

Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ – Γιώργος Ουζούνης 2011.................................................

«Βραβεία Απολογισμού ΕΥ 2010» (CSR Reports Awards 2010) ........................................

κατά τη διάρκεια του CSR Reporting Forum 2011

«Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία» (Committed to Excellence in Europe)...............

του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διαχείριση Ποιότητας 

(European Foundation for Quality Management)

Carbon Disclosure Project...............................................................................................................

ΔιΑκρισΕισ οΤΕ

Διάκριση στην κατηγορία «gold» του C.R. Index και βραβείο για το Περιβάλλον

Από το 2008 και μέχρι σήμερα ο ΟΤΕ συμπεριλαμβάνεται αδιάλειπτα στο δείκτη 

FTSE4Good

1η θέση στην κατηγορία Επενδυτικές Σχέσεις - 2011

2η θέση στην κατηγορία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - 2011

3ο βραβείο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (βάσει των προτύπων GRI-G3)

Διπλό βραβείο για τη Διεύθηνση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΤΕ

Συμμετοχή του ΟΤΕ, από το 2010, στο Investor CDP
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Ο OTE δίνει την υψηλότερη προτεραιότητα στη δεοντολογική διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του, με πλήρη σεβασμό 
για τους νόμους και τις προσδοκίες της κοινωνίας. Στόχος μας είναι η επιτυχής καθιέρωσή μας στην αγορά εστιάζοντας 
κυρίως στο να γίνουμε μια πελατοκεντρική επιχείρηση και στην παροχή πρωτοποριακών και ποιοτικών προϊόντων και 
υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές.
Η εξαιρετικά δυσχερής οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα σημαίνει ότι η διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της μακρο-
πρόθεσμης βιωσιμότητας της εταιρείας μας παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιχειρησιακή στρατηγική μας. Υπογραμ-
μίζεται επίσης, πόσο σημαντικό είναι για τον OTE να απολαμβάνει ισότιμη μεταχείριση από τους ρυθμιστικούς φορείς, 
ώστε να μην μειονεκτεί σε σχέση με την αγορά. Είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι επενδύσεις στο ψηφιακό μέλλον της 
Ελλάδας, από τις υποδομές έως την ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς θα αποτελέσει πολύ σημαντικό παράγοντα για 
την ανθεκτικότητα και την ανάκαμψη της χώρας από την οικονομική κρίση.

στρατηγική άγοράς και επιτεύγματα 2011
Στόχος της Διοίκησης του ΟΤΕ είναι η ανάδειξή του σε κορυφαία εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής 
απόδοσης. Ο ΟΤΕ φιλοδοξεί:
 -  Να αποκτήσει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά όσον αφορά τις ευρυζωνικές υπηρεσίες καθώς και τις υπηρε-

σίες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Συνδρομητικής Τηλεόρασης
 - Να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες και υψηλή αξία στους πελάτες
 - Να προσφέρει εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης στον πελάτη
 -  Να γίνει η επιχείρηση με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην ελληνική αγορά και να προσελκύει τα καλύ-

τερα ταλέντα
 - Να αυξήσει την αξία για τους μετόχους

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, καταρτίστηκε μια σειρά από σχέδια λειτουργίας τα οποία επικεντρώνονται σε 8 
άξονες στρατηγικής:
1. Εμπειρία Πελατών
  Βασική εστίαση στους εξής τομείς: Εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση κύκλου ζωής πελατών, κανάλια πωλήσεων, 

λογαριασμοί, διαδικτυακή πύλη και brand communication
2. Προϊόντα και υπηρεσίες
  Βασική εστίαση στους εξής τομείς: OTE TV, βασικά προϊόντα, Προϊόντα FMC (Σύγκλησης Σταθερής και Κινη-

τής Τηλεφωνίας), τεχνολογία Voice over IP, ΤΠΕ και υπηρεσίες internet
3. Μείωση Κόστους
 Εστίαση στη μείωση του λειτουργικού κόστους
4. Βελτιστοποίηση Λειτουργιών
  Βασική εστίαση στους εξής τομείς: Εξυπηρέτηση πελατών, καταστήματα, διαχείριση ακινήτων/εγκαταστάσεων, 

συστήματα IT, λειτουργίες υποστήριξης, διαδικασίες και διεργασίες, επιτόπια τεχνική εξυπηρέτηση, κέντρα λει-
τουργιών δικτύου

5. Ανθρώπινο Δυναμικό
  Βασική εστίαση στους εξής τομείς: Καθοδήγηση, αξιολόγηση και ανάπτυξη εργαζομένων
6. Τεχνολογίες Πρόσβασης Νέας Γενιάς (Next Generation Access – NGA)
 Βασική εστίαση στους εξής τομείς: Σχέδιο ανάπτυξης επιχείρησης FTTC, υπηρεσίες VDSL
7. Ρυθμιστικά θέματα
  Βασική εστίαση στους εξής τομείς: Διαχείριση σχέσεων με την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή και βελτίωση της οργα-

νωτικής αποτελεσματικότητας σε σχέση με ρυθμιστικά θέματα
8. Συνεργασίες Ομίλου
  Βασική εστίαση στους εξής τομείς: Συνεργασίες με τον Όμιλο ΟΤΕ, συνεργασίες με τον Όμιλο Deutsche Telekom

Κατά τη διάρκεια του 2011 υλοποιήθηκαν σημαντικά επιτεύγματα σε όλους τους άξονες στρατηγικής, μεταξύ των οποίων 
τα εξής:
 -  Σημαντικές βελτιώσεις ως προς τις διαδικασίες που αφορούν τους πελάτες (ενιαίος αριθμός πρόσβασης για την 

Εξυπηρέτηση Πελατών, ενιαία πύλη, βελτιωμένη αυτοματοποίηση με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, όπως 
τα εργαλεία IVR, CTI και CRM)

 - Εξορθολογισμός αποτυπώματος και βελτιωμένη λειτουργική αποτελεσματικότητα του δικτύου Πωλήσεων
 - Έναρξη υπηρεσίας OTE TV, τόσο μέσω δορυφορικής τεχνολογίας όσο και μέσω τεχνολογίας IPTV
 - Έναρξη διάθεσης νέας σειράς ευρυζωνικών προϊόντων
 -  Ανάπτυξη και εμπορική διάθεση δικτύου VDSL (η έναρξη λειτουργίας εκκρεμεί λόγω της Εθνικής Ρυθμιστικής 

Αρχής)
 -  Ενοποίηση Κέντρων Λειτουργιών Δικτύου και επανασχεδιασμός διαδικασιών, όσον αφορά την επιτόπια τεχνική 

εξυπηρέτηση
 -  Νέα αποτελεσματική πολιτική και νέες διαδικασίες για τις Προμήθειες
 -  Ανασχεδιασμός της διαδικασίας αξιολόγησης προσωπικού (ολοκληρώθηκε) και των διαδικασιών ανάπτυξης και 

στοχοθεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού (ξεκίνησε)
 -  Υπέρβαση του στόχου όσον αφορά τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας κατά +27%
Για το 2012, έχει σχεδιαστεί ένα εκτεταμένο πλαίσιο δράσεων, το οποίο αποσκοπεί στην περαιτέρω διερεύνηση των 
ευκαιριών που παρουσιάζονται και στους 8 άξονες, λαμβάνοντας επίσης υπ’ όψιν τις επιπτώσεις των μακροοικονομικών 
συνθηκών. 

εισαγωγή 
και Προτεραιότητες



38 39

Αγορά Αγορά

Η ισχυρή παρουσία του ΟΤΕ στην Ελλάδα, αλλά και των θυγατρικών του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμβάλλει 
σημαντικά από οικονομική άποψη σε αυτές τις αγορές και τις οικονομίες, αλλά και στην ανάπτυξή τους, μέσω της παροχής 
πρωτοποριακών τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

ΠλήρωμΕσ γιΑ οΤΕ κΑι θΥγΑΤρικΕσ

(ΠοσΑ σΕ ΕκΑΤ. ΕΥρω) 2009* 2010 2011

Μισθοί και επιδόματα (Bonus)................................................. 1.244,2........................................................................ 1.167,1.............................................................................................. 1.068,5

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες.......................................... 382,4............................................................................ 238,9................................................................................................. 128,7

Χρεώσεις από διεθνείς παρόχους.......................................... 184,0............................................................................ 190,3................................................................................................. 196,5

Χρεώσεις από εγχώριους παρόχους...................................... 516,3............................................................................ 414,6................................................................................................. 354,0

Κόστος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.................................. 475,1............................................................................ 447,3................................................................................................. 369,1

Αμοιβές και προμήθειες σε τρίτους....................................... 1.190,4........................................................................ 1.144,8............................................................................................. 1.083,8

Επιστροφές μετόχων.................................................................. 410,9............................................................................ 39,6.................................................................................................... 119,7

*Δεδομένα του 2009, όπως αναθεωρήθηκαν στον Απολογισμό ΕΥ 2010

1. οικονομική συνεισφορά 
του OTE Η Μονάδα Εφηβικής 

Υγείας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, σε συνεργασία 
και με την υποστήριξη του 
ΟΤΕ, πραγματοποιεί μια 
σειρά δράσεων με στόχο την 
προαγωγή των κανόνων 
για την ασφαλέστερη 
χρήση του Διαδικτύου.
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α. ανταγωνισμός και ρύθμιση
Ο ΟΤΕ αναπτύσσει το δίκτυό του έτσι ώστε να παρέχει εγγυημένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε 
εταιρείες και επιχειρήσεις, σε όλη την Ελλάδα, καθώς και σε άλλους παρόχους τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Η ελληνική αγορά ρυθμίζεται, επίσης, σύμφωνα με 
τις σχετικές ευρωπαϊκές διατάξεις, οι οποίες ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία με Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, 
Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και Αποφάσεις Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.
Δεδομένου ότι οι νέες τεχνολογίες είναι καταλυτικές για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα, ο OTE 
συνεργάζεται επίσης με τις εθνικές αρχές που συμμετέχουν στην ανάπτυξη των προγραμμάτων δράσης της Ελλάδας, στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής (Europe 2020).Στόχος του OTE είναι να εξασφαλίσει ένα ρυθμιστικό 
πλαίσιο που θα διασφαλίζει, μακροπρόθεσμα, τα συμφέροντα της Εταιρείας και των πελατών του OTE και θα συμβάλλει 
στην ευημερία της ευρύτερης κοινωνίας.
Άλλες προτεραιότητες του OTE σε σχέση με τον υπεύθυνο ανταγωνισμό περιλαμβάνουν τη διασφάλιση αμερόληπτης 
αντιμετώπισης του OTE από τις ρυθμιστικές αρχές –που μεταφράζεται ως άρση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων όσον αφο-
ρά υπηρεσίες για τις οποίες έχει αναπτυχθεί επαρκώς μια υπεύθυνα ανταγωνιστική αγορά–, την υποστήριξη των συμφερό-
ντων του OTE σε εθνικές και ευρωπαϊκές ρυθμιστικές διαδικασίες και συζητήσεις, και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
προσαρμογής στις ρυθμιστικές υποχρεώσεις, με πρωταρχικό γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας.
Ο ΟΤΕ, έχοντας συνειδητοποιήσει τη σημασία των θεμάτων ανταγωνισμού για την εταιρεία, δημιούργησε το 2011 μια νέα 
εσωτερική διαδικτυακή τοποθεσία (IntranetPortal) που περιέχει δεδομένα και πληροφορίες, τα οποία προέρχονται από τη 
συστηματική παρακολούθηση της αγοράς σε σχέση με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο ΤΠΕ, το μακροοικονομικό 
περιβάλλον (οικονομική κρίση) και τις τάσεις του ανταγωνισμού.
Το 2011, η ΕΕΤΤ επέβαλε στον ΟΤΕ χρηματικά πρόστιμα των οποίων η συνολική αξία ανέρχεται στο ποσό των 755.500 
Ευρώ περίπου. Ο ΟΤΕ έχει ασκήσει είκοσι τρεις (23) προσφυγές ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων για την 
ακύρωση των αποφάσεων αυτών της ΕΕΤΤ.

επισκΟπηση κανΟνισΤικων δικασΤικων πρΟσφυγων

ΕΤοσ 2009 2010 2011

Αριθμός προστίμων............................................................ 14.................................................................................. 29...................................................................................................... 24

Αριθμός εφέσεων/ προσφυγών..................................... 20.................................................................................. 1......................................................................................................... 23

Αριθμός μη χρηματικών κυρώσεων................................ 7..................................................................................... 8......................................................................................................... 1

Αξία προστίμων................................................................... 13 εκατ. Ευρώ............................................................. 1.208.674 Ευρώ.......................................................................... 755.500 Ευρώ

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ote.gr/cr2011/el

2. Υπεύθυνος άνταγωνισμός

Η ευρυζωνικότητα σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα σε αναλογία με τον πληθυσμό, συνεχίζει να αυξάνεται και το 2011 
έφτασε στο 21.8%. Είναι μια αύξηση της τάξεως του 1.5%, από το αντίστοιχο ποσοστό του 2010 και δείχνει μια σταθερή 
αυξητική τάση, προς το μέσο όρο της ΕΕ (27.2% το 2011).
Αναφορικά με τη διαθεσιμότητα ευρυζωνικότητας σταθερής τηλεφωνίας, το 2011, η διαθεσιμότητα ευρυζωνικής σύνδεσης 
του OTE άγγιξε το 98,76% των συνολικών τηλεφωνικών συνδέσεων. Ο αριθμός των ευρυζωνικών συνδέσεων στην ελλη-
νική αγορά για το 2011 ήταν 2.464.282.
Κατά τη διάρκεια του 2011, ο αντίκτυπος της ελληνικής οικονομικής κρίσης έγινε αισθητός μέσα από την αύξηση των 
συνδρομητών για συνδέσεις Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (LLU) και τη μείωση των συνδρομητών του 
OTE, πιθανότατα λόγω των χαμηλότερων τιμών που προσφέρουν οι άλλοι πάροχοι, ενώ η ελληνική ρυθμιστική αρχή 
ΕΕΤΤ δεν επιτρέπει στον ΟΤΕ να μειώσει τις τιμές του. Παρόλ’ αυτά, παρατηρείται αύξηση της κίνησης στο δίκτυο, 
γεγονός που μπορεί να ερμηνευθεί τόσο από τις αυξημένες απαιτήσεις ευρυζωνικότητας των διαδικτυακών τόπων, όσο και 
από την τάση του πληθυσμού να μένει στο σπίτι λόγω της οικονομικής κρίσης.
Με βασικό προϊόν το Conn-x, ο ΟΤΕ παραμένει ο κύριος φορέας ανάπτυξης νέων τεχνολογιών στη χώρα και υπ' αριθμόν 
ένα επιλογή των καταναλωτών για ποιοτικές ευρυζωνικές υπηρεσίες.
Στην περαιτέρω διείσδυση της ευρυζωνικότητας συντελεί επίσης η ανάπτυξη υπηρεσιών IPTV από τον ΟΤΕ. Το ΟΤΕ 
TV, η συνδρομητική τηλεόραση του ΟΤΕ, διατίθεται πλέον σε περισσότερα από 912 σημεία παρουσίας του ευρυζωνικού 
δικτύου του ΟΤΕ σε όλη την Ελλάδα και συνεχώς επεκτείνεται. Σε αυτά τα σημεία περιλαμβάνονται όλες οι πρωτεύουσες 
νομών, κωμοπόλεις, νησιά, καθώς και αστικά κέντρα με μικρότερους πληθυσμούς. Στο www.ote.gr είναι διαθέσιμη μηχανή 
αναζήτησης, όπου ο καθένας μπορεί να πληροφορηθεί, εισάγοντας τον αριθμό της τηλεφωνικής του σύνδεσης, εάν η τη-
λεόραση του ΟΤΕ είναι διαθέσιμη στην περιοχή του. Οι υπηρεσίες ΟΤΕ TV μέσω Conn-x παρέχονται και δορυφορικά 
σε όλη την Ελλάδα από το 2011.

ή ΕΥρΥζωνικοΤήΤΑ σΤήν ΕλλΑΔΑ 2008 2009 2010 2011

Σημεία παρουσίας (PoPs) του δικτύου ADSL............. 1.420............................................................. 1.501................................................................ 1.937............................................ 2.413

συνδέσεις LLU.................................................................. 650.000....................................................... 987.300.......................................................... 1.380.000.................................. 1.665.382

Ποσοστό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας 

στον ελληνικό πληθυσμό*.............................................. 13,4%............................................................. 17,0%............................................................... 19,9%............................................ 21,8%

*Τα δεδομένα 2008-2010 έχουν επαναϋπολογιστεί σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΕΤΤ. Οι αλλαγές είναι μειώσεις μικρότερες του 1%

αναΠΤύξη ΤηΣ ΕύρύζωνικΌΤηΤαΣ ΣΤην ΠΕριφΕρΕια
Ο ΟΤΕ συνεχίζει να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών, ακόμη και σε περιοχές με μικρή πυκνότητα 
πληθυσμού, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και στην ευρυζωνικότητα.
Εντός του 2011, νέες περιοχές πανελλαδικά απέκτησαν ευρυζωνική πρόσβαση. Συνολικά, οι νέες θέσεις παρουσίας PoPs 
του δικτύου ΑDSL αυξήθηκαν κατά 476 (2.413-1.937) σε σχέση με το 2010.
Επιπλέον, μέσω της υπηρεσίας δορυφορικού ευρυζωνικού internet και του δορυφόρου Hellas Sat Satelite, οι ευρυζωνικές 
υπηρεσίες είναι διαθέσιμες και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της Ελλάδας. Ο ΟΤΕ στο τέλος του 2011 είχε θέσει σε λει-
τουργία συστήματα WiMAX σε αρκετές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Θεσαλλονίκης, Αγίου 
Όρους, Αμμουλιανής, Ουρανούπολης και Ιερισσού, σε αρκετές περιοχές της Αττικής και μέσω Συνδρομητικό Αγροτικό 
Ραδιοδίκτυο (ΣΑΡ) επίσης σε Σάμο-Ικαρία-Φούρνους, Ζαγοροχώρια, Κύθηρα, Ροδόπη, Φθιώτιδα & Εύβοια. 
Συνεχίστηκε, επίσης, η επέκταση του δικτύου Νέας Γενιάς(ΝGA) με ενεργές καμπίνες εξοπλισμένες με VDSL2, DSLAM 
σε περιοχές της Αττικής, καθώς και σε άλλες πόλεις της Περιφέρειας (Ξάνθη, Κομοτηνή, Σέρρες και Αλεξανδρούπολη).
Με αυτές τις καμπίνες θα είναι δυνατόν πλέον να παρασχεθούν και υψηλές ταχύτητες (30-50 Μbps), προσβλέποντας έτσι 
στην αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των εταιρικών/επιχειρησιακών 
αλλά και των οικιακών πελατών με υψηλότερες ταχύτητες ευρυζωνικών υπηρεσιών. Όπως επεξηγείται στην ενότητα 
Εισαγωγή-Ψηφιακή Ελλάδα του Απολογισμού, το 2011 η ελληνική ρυθμιστική αρχή (ΕΕΤΤ) εμπόδισε την επέκταση της 
σημαντικής αυτής νέας υπηρεσίας από τον ΟΤΕ. 

3. επέκταση της ευρυζωνικότητας 
στην ελλάδα
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Ο ΟΤΕ εφαρμόζει όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σε σχέση με το μάρκετινγκ, και κάθε υλικό μάρκετινγκ 
επανεξετάζεται προσεκτικά προτού δημοσιευτεί. 

Τον Οκτώβριο του 2011, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή επέβαλε στον ΟΤΕ πρόστιμο ύψους 300.000 ευρώ για πα-
ραπλανητική διαφήμιση. Ο ΟΤΕ άσκησε έφεση κατά της απόφασης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Επιπρόσθετα, το 
Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας ζήτησε την άμεση τροποποίηση της τιμής αναφοράς μετά το πέρας του 6μήνου.
Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του εξοπλισμού, όλος ο εξοπλισμός που συνοδεύει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προ-
σφέρει ο ΟΤΕ έχει πιστοποιηθεί και φέρει τις υποχρεωτικές σημάνσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία της Ε.Ε. και 
συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες και τους κανονισμούς ασφαλούς χρήσης, τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών και 
τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Δεν υπήρξαν περιστατικά μη συμμόρφωσης στους κανονισμούς Ασφάλειας Εξοπλισμού κατά 
τη διάρκεια του 2011, ούτε και κανονιστικές ενέργειες ή πρόστιμα εις βάρος του ΟΤΕ.
Σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση, ο OTE ακολουθεί μια διαδικασία χρηματοοικονομικής ανάλυσης, σύστασης, απόφασης 
και έγκρισης. Εάν πρόκειται για ρυθμιζόμενο προϊόν, απαιτείται η έγκριση των επιπέδων ελέγχου τιμών από την ΕΕΤΤ.
Αυτό ισχύει για την πλειονότητα των υπηρεσιών χονδρικής. Κατά τη διάρκεια του 2011, δεν υπήρξαν σε γενικές γραμμές 
περιστατικά μη συμμόρφωσης του ΟΤΕ με τις κείμενες διατάξεις αναφορικά με την τιμολόγηση των υπηρεσιών χονδρικής.
Σε ότι αφορά τα τέλη, ο OTE εφαρμόζει πάντα αυτά που είναι δημοσιευμένα σε ΦΕΚ για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικών υπηρεσιών από τον OTE, η EETT επέβαλε πρόστιμο σε σχέση με τις 
Υπηρεσίες του OTE προς Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Το 2011, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών εξέδωσε την υπ’ αριθ.
A3495/21-11-2011 Απόφασή του, η οποία έκανε δεκτή την έφεση του OTE για την ακύρωση του επιβληθέντος προστίμου 
από την EETT και η οποία έκρινε ως παράνομη και ακυρωτέα την υπ’ αριθ.44867/1637/01-08-2008 Κ.Υ.Α. στην οποία 
είχε βασιστεί.
Δεν υπήρξαν άλλα πρόστιμα Συμμόρφωσης ή αποφάσεις που αφορούσαν θέματα τιμολόγησης για προϊόντα μη χονδρικής

4. Υπεύθυνο μάρκετινγκΕκΠαιΔΕύΣη ΤΌύ κΌινΌύ ΣχΕΤικα μΕ Την ΕύρύζωνικΌΤηΤα και ΤιΣ νΕΕΣ ΤΕχνΌλΌγιΕΣOTE 
ΟΤΕ έχει υιοθετήσει μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών για την εκπαίδευση και εξοικείωση του κοινού με τις ευρυ-
ζωνικές υπηρεσίες, προσβλέποντας στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος τόσο μεταξύ των αστικών κέντρων και των 
απομακρυσμένων σημείων στην Ελλάδα όσο και μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων χωρών της Ε.Ε. Κατά τη διάρκεια του 
2011, ο OTE ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Ενημέρωσης των καταναλωτών για την ευρυζωνικότητα, μέσω των 88 ειδικών 
χώρων (Internet Corners) που λειτουργούσαν στο Δίκτυο Καταστημάτων ΟΤΕ, ενημερώνοντας περισσότερους από 7.000 
πολίτες για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες.
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5. Υπεύθυνες Προμήθειες

Στο πλαίσιο του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΤΕ που εφαρμόζεται από το 2009, η αξιολόγηση των προμηθευτών διε-
ξάγεται κυρίως στη φάση συμμετοχής τους στους διαγωνισμούς του ΟΤΕ, με σημεία αναφοράς την πιστοποίηση ΙSO, τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση, την προηγούμενη εμπειρία κ.λπ. Το 2011, με βάση τα κριτήρια αυτά, πραγματοποιήθη-
καν 400 αξιολογήσεις υποψήφιων προμηθευτών από τον ΟΤΕ.
Κατά τη διάρκεια του 2011, ο OTE υιοθέτησε Ρήτρα κατά της Διαφθοράς στις συμβάσεις της εταιρείας (και των θυγατρι-
κών της) με Προμηθευτές/Εργολάβους και τις Διακηρύξεις για τη Διενέργεια προμηθειών από Προμηθευτές/Εργολάβους.
Εντός του 2012, ο OTE θα θέσει σε εφαρμογή μια νέα πολιτική προμηθειών που καθορίζει όλους τους όρους και τους κα-
νονισμούς σύμφωνα με τους οποίους θα πραγματοποιούνται οι προμήθειες. Σε αυτήν, περιλαμβάνονται και οι διαδικασίες 
αξιολόγησης των προμηθευτών. Η νέα πολιτική προβλέπει κριτήρια Εταιρικής Υπευθυνότητας, στη φάση της αξιολόγησης 
προσφορών και επιλογής προμηθευτών, όπως Πιστοποίηση Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή/και για θέματα 
σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια και τον Κώδικα Δεοντολογίας των Προμηθευτών. Οι δυνατότητες του εργαλείου  
αυτόαξιολόγησης των προμηθευτών θα καθοριστούν μετά την εφαρμογή της νέας πολιτικής προμηθειών του ΟΤΕ και των 
σχετικών προβλέψεων που περιλαμβάνονται σε αυτή.

ΠρομήθΕιΕσ κΑι ΕργολΑβιΕσ otE  2010 2011

Προμήθειες..................................................................................................................................................................                             .................................................................... 184 εκατ. Ευρώ

Εργολαβίες..................................................................................................................................................................                             ................................................................... 281 έργα

   36 εκατ. Ευρώ

Κατά τη διάρκεια του 2011, η Ομάδα ΕΥ διεξήγαγε μια αρχική αξιολόγηση ΕΥ για τους δέκα μεγαλύτερους προμηθευτές 
του OTE, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 52,1% των προμηθειών του OTE. Από αυτή διαπιστώθηκε ότι πέντε απ'αυτούς 
διαθέτουν μια δημοσιευμένη πολιτική ΕΥ, τέσσερις διαθέτουν Απολογισμό ΕΥ που δημοσιεύεται ετησίως, ενώ τέσσερις 
είναι μέλη μιας ή περισσότερων κορυφαίων πρωτοβουλιών ΕΥ, όπως το Global Compact των Ηνωμένων Εθνών ή η πρω-
τοβουλία Global e-Sustainability Initiative (GeSI).

578εκατ. Ευρώ

Ο OTE αντιμετωπίζει την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο με ολιστικό τρόπο, μέσω των προϊόντων και υπηρεσιών του, των 
εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, και της σύμπραξης και των συνεργασιών με δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών. Τα προγράμματά μας υποδεικνύουν αυξημένο ενδιαφέρον και ζήτηση για 
αξιόπιστη ενημέρωση και καθοδήγηση σχετικά με την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Για παράδειγμα, καταγράφηκαν αυξημέ-
νες ανησυχίες από την πλευρά των γονέων για τα παιδιά τους σε αυτόν τον τομέα και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να 
ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους.

α. Προϊόντα και ύπηρεσίες
 - «ΟΤΕ Conn-x Secure», υπηρεσία online προστασίας από τους hackers και την ενοχλητική αλληλογραφία, και 

εμπλουτισμένη λειτουργία Γονικού Ελέγχου (ParentalControl), η οποία δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να 
ελέγχουν, να φιλτράρουν και να μπλοκάρουν την πρόσβαση σε ιστοσελίδες με ανεπιθύμητο περιεχόμενο (π.χ. 
βία, περιεχόμενο ενηλίκων, όπλα, ναρκωτικά κ.λπ.), ορίζοντας το επίπεδο προστασίας ανάλογα με την ηλικία 
των παιδιών.

 - Έντυπο με τίτλο «Πλοηγηθείτε στο Internet με ασφάλεια» (“Safely Surf the Internet”), το οποίο απευθύνεται 
στους γονείς, δίνοντας απλές και χρήσιμες συμβουλές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και διανέμεται με 
κάθε αγορά από το Δίκτυο Καταστημάτων OTE πανελλαδικά.

 - Ο ΟΤΕ παρέχει στη διαδικτυακή τοποθεσία εξυπηρέτησης πελατών της ΟΤΕΝΕΤ μια ενότητα με χρήσιμες 
συμβουλές για θέματα ασφάλειας http://www.otenet.gr/hd/

 - Διαχειρίζεται την αποκλειστική διαδικτυακή τοποθεσία http://www.otenet.gr/hd/HTML/abuse.htm, η οποία παρέ-
χει πληροφορίες στους χρήστες του Διαδικτύου για θέματα ασφαλούς πλοήγησης (spam, mail bombing, hacking, 
port scanning κ.λπ.).

β. Ενημέρωση του κοινού
Ο ΟΤΕ ενημερώνει τους πελάτες και το ευρύτερο κοινό με έντυπο υλικό που διατίθεται στα καταστήματα καθώς και κα-
μπάνιες επικοινωνίας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΤΕ www.ote.gr.
Επίσης διοργανώνονται ενημερωτικές συναντήσεις για το ασφαλές διαδίκτυο και ενημερώσεις για θέματα Ασφαλούς Δια-
δικτύου, οι οποίες διεξάγονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ, σε συνεργασία με την Μονάδα Εφηβικής Υγείας 
(ΜΕΥ) και απευθύνονται σε μαθητές, γονείς, δασκάλους και το ευρύ κοινό.

το 2010-2011, ο αντίκτυπος των πρωτοβουλιών του OTE περιλάμβανε:
 - Εντός του 2011, 155.000 έντυπα του OTE σχετικά με την «Ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο» διανεμήθηκαν 

πανελλαδικά.
 - Η ενότητα Ηλεκτρονική Ασφάλεια στη διαδικτυακή τοποθεσία του OTE έλαβε 214.941 κλικ το 2010 και 

114.377 για το 2011.
 - Σειρά Ενημερωτικών Συναντήσεων για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο Τηλεπι-

κοινωνιών του OTE στην Αθήνα και σε Πολιτιστικά Κέντρα OTE σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.Τις εκδηλώ-
σεις παρακολούθησαν 821παιδιά και ενήλικες.

6. ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά 
με την άσφάλεια στο Διαδίκτυο
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γ. Συνεργασία με τους Θεσμούς και την κοινωνία των Πολιτών
Ο OTE συμμετέχει και υποστηρίζει ευρωπαϊκές και εθνικές πρωτοβουλίες:
Το www.Saferinternet.gr είναι μέρος του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ασφαλέστερο Διαδίκτυο, το οποίο 
ενσωματώνει μια σειρά από δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, όπως ενημερωτικά σεμινάρια προς το ευρύτερο κοινό, ερ-
γαστήρια εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για εκπαιδευτικούς, προώθηση στα Μ.Μ.Ε. θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια 
στο Διαδίκτυο, δημιουργία πολυμορφικού ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκστρατείες. 
Το Κέντρο Ευαισθητοποίησης συνεργάζεται με εκπροσώπους της Κυβέρνησης, με τον κλάδο των διαδικτυακών τεχνο-
λογιών, καθώς και με ΜΚΟ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με πρωταρχικό στόχο τους την παροχή ενός ασφαλέστερου 
διαδικτυακού περιβάλλοντος.
Ο ΟΤΕ συμμετέχει επίσης, στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Safenet (www.safenet.org.gr), η οποία στοχεύει στην προώθη-
ση ρυθμιστικών διαδικασιών «ασφαλούς Διαδικτύου» για την ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου και την προστασία των 
παιδιών από ακατάλληλο περιεχόμενο.
Ο OTE είναι χορηγός και υποστηρικτής του έργου της «μονάδας εφηβικής Υγείας» του Πανεπιστημίου άθηνών Νο-
σοκομείο Παίδων Παν. & Αγλ. Κυριακού’, και παρέχει δωρεάν τηλεπικοινωνιακή υποδομή για τη λειτουργία της γραμμής 
Βοήθειας «ΥποΣΤΗΡΙΖΩ - 80011 80015», η οποία προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη σε εφήβους ώστε να ξεπερά-
σουν τον εθισμό τους στο Διαδίκτυο καθώς και να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με ασφάλεια. Η Γραμμή Βοήθειας έλαβε 
1500 κλήσεις (κατά τη διάρκεια του 2011 ), το 80% των οποίων πραγματοποιήθηκε από γονείς και συγγενείς παιδιών, οι 
οποίοι ζητούσαν συμβουλές για προβλήματα εθισμού στο Διαδίκτυο.

«Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών,‘Νοσοκομείο Παίδων Παν. & Αγλ. Κυ-
ριακού’, σε συνεργασία και με την υποστήριξη του ΟΤΕ, πραγματοποιεί μια σειρά δράσεων σε κλινικό, ερευνητικό και εκπαιδευ-
τικό επίπεδο, με στόχο την προαγωγή των κανόνων για την ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου, με ρεαλιστικό τρόπο και έχοντας 
πάντα ως δεδομένο τη χρησιμότητα του Διαδικτύου στην καθημερινή ζωή των παιδιών και των ενηλίκων».

Άρτεμις Κ. Τσίτσικα, Λέκτορας Εφηβικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνη Μονάδας Εφηβικής Υγείας του 
Νοσοκομείου Παίδων Παν. & Αγλ. Κυριακού

Ό OTE και η COsmOTE ΣύνΕργαζΌνΤαι για Την αΣφαλΕια ΣΤΌ ΔιαΔικΤύΌ
Με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2012, ο ΟΤΕ και η COSMOTE ένωσαν τις δυνάμεις τους και ξεκίνησαν μια 
νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης, μέσω διαδικτύου, ραδιοφώνου και περιοδικών, με το μήνυμα «στον παραμυθένιο κόσμο 
του internet, θέλουμε να λείπει ο κακός».
Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΤΕ και η COSMOTE, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο 
Ασφαλούς Διαδικτύου, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργάνωσαν μια ειδική 2ήμερη 
εκδήλωση για όλες τις ηλικιακές ομάδες, με στόχο την ενημέρωσή τους σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τους πιθανούς κινδύνους και τον εθισμό των νεαρών ατόμων.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Φεβρουαρίου σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο φημισμένα εμπορικά κέ-
ντρα της Ελλάδας, το «The Mall Athens», ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εκπρόσωποι της διαδικτυακής τοποθεσίας 
Safeinternet.gr, της Γραμμής Βοήθειας «ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15» –την οποία διαχειρίζεται η Μονάδα Εφηβικής 
Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών–, του «Νοσοκομείου Παίδων Παν. & Αγλ. Κυριακού» 
και της διαδικτυακής τοποθεσίας Safeline.gr, της Ελληνικής Ανοικτής Γραμμής για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδί-
κτυο, ενημέρωσαν περισσότερα από 2.000 παιδιά, εφήβους και ενηλίκους.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ote.gr/cr2011/el
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α. Εξυπηρέτηση και Παράπονα Πελατών
Ανταποκρινόμενος στα μηνύματα και τις ανάγκες των πελατών με συνεπή, άμεσο και αξιόπιστο τρόπο, ο ΟΤΕ καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, την άμεση αντιμετώπιση των παραπόνων 
και την αποφυγή οποιασδήποτε δυσαρέσκειας των πελατών του. Η εταιρεία δίνει μεγάλη βαρύτητα στην αποτελεσματική 
διαχείριση των παραπόνων και έχει βελτιώσει και αυτοματοποιήσει το σύστημα και τις διαδικασίες Διαχείρισης Παραπόνων, 
το οποίο καλύπτει όλα τα σημεία επαφής των πελατών όπου καταγράφονται τα αιτήματα, συμπεριλαμβανομένου του Δίκτυο 
Καταστημάτων ΟΤΕ και των Τηλεφωνικών Κέντρων Εξυπηρέτησης. Παράλληλα, συλλέγει στατιστικά στοιχεία, σχετικά 
με τα παράπονα που υποβάλλονται, όπως, μεταξύ άλλων, για τις αιτίες, το χρόνο επίλυσης, τις λύσεις και την έκβασή τους.
Όλα τα Τηλεφωνικά Κέντρα Εξυπηρέτησης του ΟΤΕ και, έως το τέλος του 2011, 133 Καταστήματα OTE επί συνόλου 
154 καταστημάτων, πιστοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 για τη διαχείριση της ποιότητας.
Κατά τη διάρκεια του 2011, η πλειονότητα των παραπόνων που υπέβαλαν οι πελάτες αφορούσε:
 -Διευκρινίσεις σε θέματα Τηλεφωνικών Λογαριασμών
 -Ενεργοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών
 -Τεχνικά θέματα όπως διακοπή υπηρεσιών και ταχύτητες σύνδεσης.

Η διαχείριση όλων των παραπόνων πραγματοποιήθηκε με γνώμονα την παροχή της βέλτιστης εξυπηρέτησης πελατών. Το 
μέσο ποσοστό που προκύπτει από το σύνολο των τριμηνιαίων εκθέσεων που στάλθηκαν στην ΕΕΤΤ σχετικά με γραπτά/
προφορικά παράπονα το 2011 είναι 89%.

γραπΤα/πρΟφΟρικα παραπΟνα πΟυ επιλυθηκαν ενΤΟσ 20 ημερων

2007.................................................................... 2008.................................................................. 2009............................................................................. 2010..................................................... 2011

85%....................................................................... 91%.................................................................... 92%............................................................................... 90%........................................................ 89%

Οικιακοί Πελάτες
Το Νοέμβριο του 2011, τέθηκε σε λειτουργία ο ενιαίος αριθμός Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών 13888 σε όλα 
τα κέντρα τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών για οικιακούς πελάτες. Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί την 
τελευταία τεχνολογία Interactive Voice Response (IVR) και υποδείξεις πληκτρολόγησης, ώστε να παρέχει και δυνατότητα 
αυτοεξυπηρέτησης, αλλά και συνομιλίας των πελατών με τους εκπροσώπους. Το έργο αυτό αποτελεί την πρώτη φάση μιας 
σειράς δημιουργικών λύσεων που προσαρμόζονται στις μοναδικές ανάγκες των πελατών μας.

Εμπορικοί και Επιχειρησιακοί Πελάτες 
Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2011, τα Εμπορικά Τηλεφωνικά Κέντρα χειρίστηκαν 2.694.160 εισερχόμενες κλήσεις και 
4 εκατομμύρια εξερχόμενες κλήσεις, ενώ η ικανοποίηση των πελατών άγγιξε το 93% σύμφωνα με ανεξάρτητη έρευνα 
αγοράς. Στα Τεχνικά Κέντρα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης, εξυπηρετήθηκαν 4.452.350 κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
261.435 κλήσεων που έλαβε το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, οι οποίες απαντήθηκαν με 92% 
αποτελεσματικότητα, και 151.065 περιστατικών που αντιμετωπίστηκαν, μέσα από προληπτικούς μηχανισμούς, για 
ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών. Η Γραμμή Πληροφοριών Καταλόγου 11888 εξυπηρέτησε 21.388.000 κλήσεις.

Πελάτες Χονδρικής
Κατά το 2011, ο αριθμός των βλαβών που αναφέρθηκαν σε σχέση με τις Υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής 
(Wholesale Line Rental Services) ήταν 4.169, εκ των οποίων τα 169 χρειάστηκαν περισσότερες από 20 μέρες για να 
επιλυθούν. Από αυτές, 14 αφορούσαν ζητήματα δομικών εργασιών και ελέγχου πρόσβασης. Σε σχέση με τη διαχείριση 
παραπόνων, το 2011, λήφθηκαν και απαντήθηκαν 194 παράπονα, όπως απαιτείται από τον ισχύοντα κανονισμό2.

7. εξυπηρέτηση και ικανοποίηση 
Πελατών

β. Βαρόμετρο ικανοποίησης Πελατών
Η έρευνα «Βαρόμετρο Πιστότητας-Ικανοποίησης Πελατών» του ΟΤΕ, η οποία ξεκίνησε το 2005, παρέχει στην εταιρεία 
ένα σημαντικό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού. Μετρά τις αντιλήψεις, την εμπειρία και την πιστότητα των πελατών με 
την πάροδο του χρόνου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλο το περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών και την ανάπτυξη της ελληνικής 
αγοράς τηλεπικοινωνιών. Η έρευνα περιλαμβάνει ποσοτικές και ποιοτικές μετρήσεις και καλύπτει όλες τις κατηγορίες 
πελατών του ΟΤΕ, καθώς και τους χρήστες των γραμμών εξυπηρέτησης και των κέντρων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.
Κατά τη διάρκεια του 2011, η έρευνα διεξήχθη σε δύο φάσεις, στις αρχές του έτους και προς το τέλος. Ο αντίκτυπος 
της οικονομικής κρίσης της Ελλάδας ήταν φανερός και αυξήθηκε στη διάρκεια του έτους. Στον πρώτο γύρο της έρευνας, 
η ευαισθησία σε θέματα τιμών αποτελούσε ήδη σημαντικό παράγοντα όσον αφορά τη γνώμη και την πιστότητα των 
πελατών, ενώ στις περισσότερες κατηγορίες καταγράφηκε αύξηση της ικανοποίησης των πελατών του ΟΤΕ. Στο δεύτερο 
γύρο της έρευνας, τα αισθήματα πιστότητας των πελατών μειώνονται, με την τιμολόγηση και τη σχέση ποιότητας/
τιμής να αποτελούν τα επικρατέστερα σημεία εστίασης των πελατών καθώς η οικονομική δυσχέρεια εξαπλώθηκε ακόμα 
περισσότερο στην Ελλάδα.

εΥρήμάτά τοΥ βάρομετροΥ Πελάτων σχετιΚά με τήν ετάιριΚή ΥΠεΥθΥνοτήτά
Το Βαρόμετρο αναλύει την Εταιρική Υπευθυνότητα ως ιδιαίτερη κατηγορία. Τα συμπεράσματα παρουσιάζονται αναλυτικά 
στην ηλεκτρονική μορφή του Απολογισμού (http://www.ote.gr/cr2011/el). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλες οι 
κατηγορίες πελατών πιστεύουν πως τα προγράμματα ΕΥ είναι πολύ σημαντικά, ιδίως όταν επικεντρώνονται σε κοινωνικά 
ζητήματα.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ote.gr/cr2011/el

2 Το 2011 άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού και ως παράπονα καταμετρώνται όσα προέρχονται από τη Γενική Δ/νση Ρυθμιστικών Θεμάτων 
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Η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων των πελατών μας είναι μεγάλης σημασίας για τον ΟΤΕ. Εκτός από 
την τήρηση όλων των νόμων και των κανονισμών που ισχύουν, το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
του Ομίλου ΟΤΕ συμπεριλαμβάνει τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ατόμου κατά 
την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων εντός του Ομίλου ΟΤΕ, ο οποίος καλύπτει τα προσωπικά δεδομένα των 
εργαζομένων, των πελατών και των μετόχων των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, καθώς και το απόρρητο των επικοινωνιών. 
Οι διαδικασίες του ΟΤΕ είναι σύμφωνες με όλους τους ισχύοντες νόμους περί διατήρησης δεδομένων. Eπιπλέον με τη 
ρύθμιση θεμάτων συμπεριφοράς σε καθημερινή βάση, διεξάγεται εκπαίδευση για τους εργαζομένους που συναλλάσσονται 
με τους πελάτες και τους εργαζομένους στις υπηρεσίες υποστήριξης (back office), ενώ για τις παραβιάσεις των διαδικασιών 
του ΟΤΕ επιβάλλονται πειθαρχικά μέτρα.
Αναπτύσσεται μια νέα πολιτική Ασφάλειας και Εμπιστευτικότητας σύμφωνα με την Αρχή Ασφάλειας και Εμπιστευτικότη-
τας των Επικοινωνιών, η οποία θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια του 2012. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του 2011, διενερ-
γήθηκαν έλεγχοι εκτίμησης κινδύνου, σε συνδυασμό με δοκιμές διείσδυσης στα συστήματα ασφαλείας της εταιρείας και 
αξιολογήσεις κινδύνου. Τέλος, δέκα στελέχη της Διεύθυνσης Ασφάλειας έλαβαν εκπαίδευση για σχετικά θέματα. Οι στόχοι 
του ΟΤΕ, για το 2012, περιλαμβάνουν την ενίσχυση των φυσικών μέτρων ασφαλείας, καθώς και τη συνεχή καλλιέργεια 
πνεύματος ασφάλειας και την ευαισθητοποίηση σε σχετικά θέματα. 

8. άσφάλεια 
και άπόρρητο Δεδομένων

Marketplace

Ε ρ γ Α ζ ο μ Ε ν ο ι
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ΕργαζόμενοιΕργαζόμενοι

εισαγωγή 
και Προτεραιότητες

Ο OTE συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα, με περισσότερους από 11.000 εργαζομένους3. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του OTE στην ελληνική αγορά, η οποία διανύει περίοδο 
έντονης ύφεσης και δυσχερειών λόγω της οικονομικής κρίσης, αποτελεί δέσμευση της εταιρείας η βελτίωση της απόδοσης 
του εργατικού δυναμικού και της εστίασης στον πελάτη, η μείωση του κόστους σε βιώσιμα επίπεδα και οι επενδύσεις στην 
ανάπτυξη των εργαζομένων, καθώς και η συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους σε αυτή τη σημαντική 
στρατηγική προσπάθεια.
Το 2011, στις προτεραιότητες του OTE περιλαμβάνονταν τα εξής:
 - Η σύναψη μιας νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για την επόμενη τριετία, η οποία ρυθμίζει 

σημαντικά θέματα όπως η μισθοδοσία των εργαζομένων, το ωράριο απασχόλησης και τα κίνητρα εθελουσίας 
εξόδου και υλοποιεί ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για 295 εργαζόμενους, στο πλαίσιο σύμβασης η οποία 
υπογράφηκε από τον OTE και την ομοσπονδία εργαζομένων OME-OTE.

 - Η περαιτέρω ανάπτυξη σημαντικών εργαλείων ανθρώπινου δυναμικού, όπως το πιλοτικό HR Help Desk και η 
επέκταση του συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HCM).

 - Η διατήρηση της εστίασης σε θέματα υγείας και ασφάλειας, εκπαίδευσης και ανάπτυξης και η θέσπιση το 2011 
συγκεκριμένων στόχων για την αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων σε πρωτοβουλίες εθελοντισμού σε 
θέματα ΕΥ.

Ο OTE διαθέτει προσωπικό με υψηλή διαφοροποίηση σε όλη τη χώρα. Το 2011, το συνολικό προφίλ του εργατικού μας 
δυναμικού είχε ως εξής:
 - 11.988 εργαζόμενοι, από τους οποίους 10.569 (88,2%) είναι μόνιμοι και αορίστου χρόνου, ενώ 1.419 (11,8%) 

είναι ορισμένου χρόνου.
 - Από τους 10.569 μόνιμους και αορίστου χρόνου εργαζόμενους, οι 143 (1,3%) είναι μερικώς απασχολούμενοι.
 - Από το συνολικό εργατικό δυναμικό, οι 6.149 εργαζόμενοι (51,3%) βρίσκονται στην Αττική και το 48,7% στην 

υπόλοιπη Ελλάδα.
 - Από τους 10.569 μόνιμους και αορίστου χρόνου εργαζόμενους, οι 264 (2,5%) είναι κάτω των 30 ετών, οι 4.031 

(38%) είναι 30-44 ετών, οι 6.140 (58%) είναι 45-59 ετών και οι 134 (1,25%) είναι 60 ετών και άνω.
 -Οι γυναίκες αποτελούν το 27,72% των μονίμων και αορίστου χρόνου εργαζομένων.
 -Οι γυναίκες καταλαμβάνουν 278 (24,79%) διοικητικές θέσεις στην εταιρεία.
 -Ο OTE απασχολεί 334 άτομα με ειδικές ανάγκες, 28 εκ των οποίων κατέχουν θέσεις ευθύνης.

συνΟλικΟσ αριθμΟσ εργαζΟμενων ανα ΤυπΟ συμΒασησ και φυλΟ, 2011

Τύπος σύμβασης εργαζομένου μόνιμοι και αορίστου χρόνου ορισμένου χρόνου συνολικός αριθμός   

   εργαζομένων

Άνδρες................................................................................... 7.639.................................................................... 610................................................................................ 8.249

Γυναίκες.................................................................................. 2.930.................................................................... 809................................................................................ 3.739

Σύνολο................................................................................... 10.569................................................................. 1.419........................................................................... 11.988

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ote.gr/cr2011/el

1. άνθρώπινο Δυναμικό

3  Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτό το Κεφάλαιο σχετικά με τους εργαζομένους αφορούν αποκλειστικά τον 
OTE ΑΕ στην Ελλάδα.
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Ο ΟΤΕ εστιάζει, σταθερά, στον τομέα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, θέτοντας ως προτεραιότητα, στο γενι-
κότερο πλαίσιο αναβάθμισης του εργασιακού περιβάλλοντος, τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Η διαμόρφωση 
μιας πολιτικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και η υιοθέτηση σχετικών διεθνών προτύπων αποτελούν τα βα-
σικότερα εργαλεία της πολιτικής πρόληψης των κινδύνων στους χώρους εργασίας. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη τέτοιων 
προτύπων διασφαλίζει τη συμμόρφωση της εταιρείας, όχι μόνο με τις ελάχιστες νομοθετικές προβλέψεις, αλλά και με τις 
υψηλότερες απαιτήσεις προς όφελος κάθε εργαζόμενου.

Η Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία για τον ΟΤΕ, ως μέρος μιας προληπτικής πολιτικής, εκφράζεται από την Εσωτερική 
Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης με:
 - Εφαρμογή όλων των σχετικών Νομοθετικών και Κανονιστικών Διατάξεων.
 -  Συστηματική εκπαίδευση όλων των εργαζομένων στις αρχές και τις πρακτικές Υγείας και Ασφάλειας στην εργα-

σία, με στόχο τη διαμόρφωση σχετικής κουλτούρας.
 - Ανάπτυξη συνεργασιών στην Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία.
 -  Αποτελεσματική διαχείριση του επαγγελματικού κινδύνου στους χώρους εργασίας με στόχο τη μείωση των Ερ-

γατικών Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Ασθενειών (Γράφημα 1, 2, 3).
Στην Εταιρεία λειτουργούν 63 Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε πανελλαδικό επίπεδο, στις οποίες συμ-
μετέχουν 173 εκλεγμένα μέλη. Οι Επιτροπές καλύπτουν το 100% των δραστηριοτήτων του OTE και του μόνιμου εργα-
τικού δυναμικού του στην Ελλάδα. Οι Επιτροπές συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις με τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπό του, 
κατά τις πρώτες 10 ημέρες κάθε εξαμήνου. 

Κύρια επιτεύγματα κατά το 2011
Κατά το 2011, τα κύρια επιτεύγματα του ΟΤΕ, όσον αφορά τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, ήταν τα εξής:
 -  Παροχή Α’ Βοηθειών, στους ειδικούς χώρους Ιατρικής Περίθαλψης, σε 1.525 εργαζόμενους από τους 11 ια-

τρούς του Οργανισμού
 -  Πραγματοποίηση 14.306 Ιατρικών εξετάσεων σε 3.495 εργαζόμενους, από τους 8 Ιατρούς Εργασίας του Ορ-

γανισμού (κλινική εξέταση, σπιρομετρικός έλεγχος, ακοομετρικός έλεγχος, έλεγχος μυοσκελετικού συστήματος, 
έλεγχος επιπέδων μολύβδου, αντιτετανικοί εμβολιασμοί κ.λπ.)

 - Σύνταξη/επικαιροποίηση ‘’36’’ Μελετών Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
 - Σύνταξη ‘’12’’ εκθέσεων μέτρησης επιπέδων Ηλεκτρικής – Μαγνητικής Ακτινοβολίας για κτήρια του Ο.Τ.Ε
 -  Διενέργεια 3.932 επιθεωρήσεων σε εργασιακούς χώρους, από τους 12 Τεχνικούς Ασφάλειας και τους 8 Ιατρούς 

Εργασίας
 -  Εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας και πραγματοποίηση εννέα (9) σεμινα-

ρίων σε κατηγορίες του προσωπικού, πανελλαδικά, μέσω της OTE ACADEMY
Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή στην ανάπτυξη προδιαγραφών, σε συνέδρια και συνεργασίες με άλλους φο-
ρείς βρίσκονται στην ηλεκτρονική μορφή του απολογισμού Ε.Υ. 2011 (http://www.ote.gr/cr2011/el).

Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τα ετήσια ποσοστά τραυματισμών, εργατικών ατυχημάτων και ημερών εργασίας που 
χάθηκαν από αυτά, προκειμένου να είναι έτοιμη να λάβει άμεσα μέτρα σε περίπτωση αύξησης των ποσοστών.Το 2011, οι 
τάσεις ήταν σε γενικές γραμμές μειωμένες σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, όπως φαίνεται από τους παρακάτω πίνακες.
Πιο συγκεκριμένα, το 2011 δεν υπήρξε κανένα θανατηφόρο ατύχημα, το ποσοστό των εργαζομένων που ενεπλάκη σε 
εργατικά ατυχήματα ήταν μόλις 0,19%, ενώ το σύνολο ημερών που χάθηκαν λόγω εργατικών ατυχημάτων κυμάνθηκε στο 
χαμηλότερο επίπεδο (1.408 ημέρες) των τελευταίων οκτώ ετών.

2. Υγεία και άσφάλεια
ΕργΑΤικΑ ΑΤΥχήμΑΤΑ ΠροσωΠικοΥ οΤΕ 1999-2011

Aριθμός Εργ. Ατυχημάτων
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Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ote.gr/cr2011/el
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Το 2011, ο ΟΤΕ, υιοθετώντας μια φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης των διεργασιών και των δραστηριοτήτων του σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα Ποιότητας, πραγματοποίησε τις ακόλουθες ενέργειες:

τυποποιημένα συστήματα Διαχείρισης
 -  Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές 

Πρότυπο ISO 9001: 2008. 
 -  Ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, βάσει του Διεθνούς 

Προτύπου ISO 14001:2004.
 -  Ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση των Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα 

με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 - OHSAS 18001: 2007.

επιθεωρήσεις Προτύπων συστημάτων Διαχείρισης
 -  Διενεργήθηκαν εσωτερικές επιθεωρήσεις, σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα για τον εντοπισμό 

μη συμμορφώσεων και τη λήψη διορθωτικών ενεργειών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συστημάτων 
Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008, των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 
και των Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ 1801:2008, από ανεξάρτητους 
πιστοποιημένους εσωτερικούς επιθεωρητές.

 -  Διενεργήθηκαν επιθεωρήσεις από εξωτερικό φορέα πιστοποίησης (ΕΛΟΤ) για τον εντοπισμό μη συμμορφώσεων 
και τη λήψη διορθωτικών ενεργειών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 και ΕΛΟΤ 1801:2008. 

επιχειρηματική άριστεία (Business Excellence)
 -  Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση / Διάκριση της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Ποιότητας και της Υποδιεύθυνσης 

Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στο πρόγραμμα «Committed to Excellence» (Δέσμευση για Επιχειρηματική 
Αριστεία) του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM 

εκπαίδευση στα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
 -  Πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις για ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 

9001:2004, Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 και Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας 
και Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ 1801:2008 από στελέχη της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Ποιότητας, σε 
προϊσταμένους και στελέχη υπηρεσιακών λειτουργιών. 

 -  Σχεδιασμός και υλοποίηση, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), 
σεμιναρίων σχετικά με το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM και στα πλαίσια κοινωνικής υπευθυνότητας, 
διαχείρισης γνώσης και εξωτερικών πόρων. 

3. συστήματα Διαχείρισης 
Ποιότητας

ΕργαζόμενοιΕργαζόμενοι

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη 
συγκυρία για τη χώρα και 
την Εταιρεία, η Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας που 
υπογράψαμε σήμερα 
μπορεί να διασφαλίσει την 
απασχόληση και την ομαλή 
λειτουργία της Εταιρείας.
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Για όλους τους εργαζόμενους του ΟΤΕ εφαρμόζεται πολιτική δίκαιης απασχόλησης και πλήρους σεβασμού στα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Στον ιδιαίτερα ευαίσθητο αυτόν τομέα και προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις 
της εποχής μας, ο ΟΤΕ έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο βασίζεται:
 - στον Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού ΟΤΕ (ΕΚΠ-ΟΤΕ)
 - στον Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της εταιρείας
 - στο «Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης» (από τον Ιούλιο του 2009) και την έγκριση της Πολι-
τικής Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων και Καταπολέμησης της Διαφθοράς, από τις 17 Δεκεμβρίου 2010 (εφαρμογή 
από το 2011).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κώδικες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.ote.gr/portal/page/portal/
InvestorRelation/CorporateGovernance/diafaneiapliroforisi/codeofethics
Λόγω του νομοθετικού πλαισίου, απαγορεύεται η παιδική εργασία και η απασχόληση νεαρών εργοδοτούμενων σε επικίν-
δυνη εργασία. Δεν υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιου είδους απασχόλησης στις δραστηριότητες της εταιρείας.Η εταιρεία 
διασφαλίζει μέσω της διαδικασίας συμμόρφωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ύπαρξης τέτοιου 
είδους απασχόλησης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.

ΔιαΠραγμαΤΕύΣΕιΣ ΣύλλΌγικηΣ ΣύμΒαΣηΣ καΤα Τη ΔιαρκΕια ΤΌύ 2011
Το 2011 ήταν ένα έτος έντονων διαπραγματεύσεων, με στόχο τον καθορισμό της πορείας κρίσιμων θεμάτων για το εργα-
τικό δυναμικό της εταιρείας. Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν παρά το γενικό τεταμένο και ασταθές οικονομικό 
κλίμα που επικρατεί στη χώρα. Η Διοίκηση του ΟΤΕ διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με την Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΕ 
(ΟΜΕ-ΟΤΕ) για την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μέσα από μια σύνθετη και ευαίσθητου χαρακτήρα 
διαδικασία που διήρκησε δύο χρόνια, οι οποίες αφορούσαν τη μείωση του μισθού και του ωραρίου απασχόλησης των 
εργαζομένων της Εταιρείας. Οι διαπραγματεύσεις αυτές κατέληξαν στην υπογραφή της από 2-11-2011 Επιχειρησιακής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα αυτά για την τριετία 2012-2015 και πέραν αυτής.
Επίσης, κατόπιν διαπραγματεύσεων, υπογράφηκαν και άλλες Επιχειρησιακές Συμβάσεις Εργασίας που ρυθμίζουν επί 
μέρους θέματα, όπως η παροχή κινήτρων για την εθελουσία έξοδο εργαζομένων (8-12-2011 Επιχειρησιακή Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας), καθώς και θέματα που αφορούν τον Οργανισμό Παραθεριστικών Κέντρων Εργαζομένων ΟΤΕ (8-
12-2011 Σύμβαση), λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες τόσο της Εταιρείας όσο και των Εργαζομένων.Επίσης, υπήρξε ενη-
μέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων (ΟΜΕ-ΟΤΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού 
Διατάγματος 240/2006 για σειρά σημαντικών ζητημάτων, όπως η αναδιοργάνωση και τα Τηλεπικοινωνιακά Εμπορικά 
Καταστήματα.
Μετά τη σύμβαση της 2ας Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του OTE κ. Τσαμάζ δήλωσε:
«Σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και την εταιρεία, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπογράψαμε 
σήμερα μπορεί να διασφαλίσει την απασχόληση και την ομαλή λειτουργία της εταιρείας. Η υπογραφή της συμφωνίας δεν 
πρέπει να αποτελεί λόγο εφησυχασμού. Είναι μέρος της συνολικής προσπάθειας για τον μετασχηματισμό του ΟΤΕ σε μία 
ανταγωνιστική και αποδοτική εταιρεία, ώστε να προσφέρουμε ποιοτικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, να συμβάλουμε 
στην πρόοδο της χώρας και να ενισχύσουμε την αξία της».

ιΣΕΣ ΕύκαιριΕΣ και καΤαΠΌλΕμηΣη Των ΔιακριΣΕων
Ο OTE καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη ενός δίκαιου περιβάλλοντος εργασίας με αξιοκρατικές διαδικασίες 
πρόσληψης και σεβασμό για τα δικαιώματα των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις λήγουν. Η καταπολέμηση των 
διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδη αρχή για τις δραστηριότητές μας, ενώ το 2011υπήρξε ένα περιστατικό διάκρισηςστην 
εταιρεία, που αφορούσε μια εσωτερική μετακίνηση για μια θέση που προέκυψε από εσωτερική προκήρυξη. Το περιστατικό 
εξετάστηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ανθρώπινου Δυναμικού και τις διαδικασίες πρόσληψης και η καταγγελία 
δεν έγινε αποδεκτή. 
Στον ΟΤΕ δεν υφίσταται καμία διάκριση λόγω φύλου όσον αφορά οποιουδήποτε είδους απολαβές. Ο βασικός μισθός των 
εργαζομένων υπολογίζεται αποκλειστικά βάσει των ετών απασχόλησης και του μορφωτικού τους επιπέδου. 

58

4. Δίκαιη εργασία αριθμΟσ και % μΟνιμων εργαζΟμενων ανα φυλΟ, 2011

γυναίκες:................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2.930 (27,72%)

Άνδρες: .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7.639 (72,27%)

αριθμΟσ εργαζΟμενων πΟυ καΤεχΟυν θεσεισ ευθυνησ ανα φυλΟ, 2011

 Male Female total

Διευθύνων Σύμβουλος...................................................................................... 1...................................................................................................................................................................................  1

Γενικοί Διευθυντές............................................................................................... 12............................................................................. 3............................................................................................... 15

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων............................................................................. 50............................................................................. 3............................................................................................... 53

Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων...................................................................... 162.......................................................................... 36............................................................................................ 198

Τμηματάρχες....................................................................................................... 618.......................................................................... 236......................................................................................... 854

Σύνολο................................................................................................................. 843.......................................................................... 278......................................................................................... 1.121

απασχΟλΟυμενα αΤΟμα με ειδικεσ αναγκεσ ανα φυλΟ και θεση ευθυνησ, 2011

Άτομα με ειδικές ανάγκες Τμηματάρχες Υπεύθυνοι Έργου Άλλο σύνολο

Άνδρες.................................................................................... 9.................................................................................. 14........................................................... 213........................................ 236

Γυναίκες.................................................................................. 5 .................................................................................................................................................. 93........................................... 98

Σύνολο.................................................................................... 14 .............................................................................. 14........................................................... 306........................................ 334

ΠρΌΣληψΕιΣ και αΠΌλύΣΕιΣ
Οι προκυρήξεις θέσεων εργασίας αναρτώνται σε εξειδικευμένη διαδικτυακή τοποθεσία (Karriera.gr), καθώς και στη διαδι-
κτυακή τοποθεσία της Εταιρείας. Οι προσλήψεις αποφασίζονται και εγκρίνονται από τη Διοίκηση της Εταιρείας, ύστερα 
από προκήρυξη των θέσεων και επιλογή των επιτυχόντον υποψηφίων, σύμφωνα με τη διαδικασία και με βάση τα κριτήρια 
για κάθε περίπτωση. Το 2011 έγιναν 25 προσλήψεις και 381 απολύσεις, εκ των οποίων οι 292 αφορούσαν αποχωρήσεις 
με κίνητρα.

απΟχωρησεισ και πρΟσληψεισ ΤΟ 2011 ανα ηλικιακη Ομαδα 

(σΤισ απΟχωρησεισ συμπεριλαμΒανΟνΤαι Οι απΟχωρησεισ με κινηΤρα) 

Απολύσεις και υπεράριθμοι ήλικιακή ομάδα

1.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Κάτω των 30 ετών

63 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 30-50 ετών

317 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... Άνω των 50 ετών

Προσλήψεις 

0.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Κάτω των 30 ετών

17........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 30-50 ετών

8.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Άνω των 50 ετών

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ote.gr/cr2011/el

ΕργαζόμενοιΕργαζόμενοι



60 61

αξιΌλΌγηΣη
Εντός του 2011, ξεκίνησε ο σχεδιασμός για την εφαρμογή ενός νέου, ενιαίου συστήματος αξιολόγησης εργαζομένων, το 
οποίο θα συνδεθεί με το Πλάνο Επαγγελματικής Ανάπτυξης, που περιλαμβάνει τις ενέργειες ανάπτυξης για τον κάθε 
εργαζόμενο (εκπαίδευση, coaching κ.λπ.). 
Το 2011, 983 ανώτατα στελέχη της διοίκησης, καθώς και ολόκληρο το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας που δεν 
κατέχει ανώτατες διοικητικές θέσεις, υποβλήθηκε σε αξιολόγηση με το νέο ενιαίο σύστημα αξιολόγησης.

ή συμμετοχή από το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας ανήλθε σε 89%. 

Άνδρες.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 72,75 % (6.804)

γυναίκες................................................................................................................................................................................................................................................................................. 27,25 % (2.548)

ΕκΠαιΔΕύΣη και αναΠΤύξη
Στον ΟΤΕ, θεωρούμε ότι η κατάρτιση και η διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων παρέχουν τις ευκαιρίες για την 
επαγγελματική εξέλιξη των ιδίων και διασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στον πελάτη.  
Η επιμόρφωση είναι πηγή ικανοποίησης των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα βοηθά την εταιρεία να διατηρήσει το 
ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Το 2011, 4.500 εργαζόμενοι του OTE συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Η στενή συνεργασία του ΟΤΕ με την θυγατρική ΟΤΕ Academy είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία και/ή την 
προσαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες του 
προσωπικού και των στελεχών της εταιρείας.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα καλύπτουν τους τομείς:
 -  Τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών
 -  Τεχνολογίας και πληροφορικής
 -  Διοίκησης
 -  Εξυπηρέτησης πελατών
 -  Πωλήσεων
 -  Χρηματοοικονομικών θεμάτων
 -  Ανθρώπινου δυναμικού
 -  Υγείας και ασφάλειας
 -  Τεχνικών θεμάτων
 -  Καταπολέμησης της διαφθοράς, κανονιστικής συμμόρφωσης

συνΟλΟ και μεσΟσ ΟρΟσ ωρων εκπαιδευσησ ανα εΤΟσ, αριθμΟσ εκπαιδευΟμενων ανα εΤΟσ

Εκπαίδευση 2010 2011

Σύνολο ωρών εκπαίδευσης............................................................................................................ 135.368................................................................................................................................. 82.898

Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο.................................................................. 23............................................................................................................................................. 19

Συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων........................................................................................... 5.895...................................................................................................................................... 4.467

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ote.gr/cr2011/el

5. άνάπτυξη εργαζομένων

ΕργαζόμενοιΕργαζόμενοι

4.500 εργαζόμενοι πήραν 
μέρος σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα με πάνω 
από 80.000 ώρες 
εκπαίδευσης που 
αφορούσαν θέματα όπως 
Τεχνολογία, Πληροφορική, 
Εξυπηρέτηση Πελατών, 
Υγεία και Ασφάλεια.
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Για όλο το τακτικό (μόνιμο και αορίστου χρόνου) προσωπικό του OTE ισχύουν οι βασικές παροχές (μισθός, σύνταξη, 
ασφάλεια ζωής, ιατροφαρμακευτική κάλυψη, κάλυψη για αναπηρία/ανικανότητα) άδεια μητρότητας/πατρότητας και 
πρόβλεψη συνταξιοδότησης. 
Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια του 2011, 178 γυναίκες έλαβαν άδεια μητρότητας εννέα μηνών, αντί του ημερήσιου 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης. Επίσης, το 2011 ο κατώτατος μισθός στον OTE ήταν 1.008 ευρώ (μηνιαίως), ενώ ο 
εθνικός βασικός μισθός για θέσεις εργασίας αρχικού επιπέδου πλήρους απασχόλησης ήταν 832 (μηνιαίως). Όσον αφορά 
τους μισθούς και τις παροχές δεν υφίσταται καμία διάκριση λόγω φύλου. 
Η σύνταξη του OTE αποτελεί καθορισμένη παροχή και υπολογίζεται με βάση τον τελικό μισθό και τα έτη υπηρεσίας του 
εργαζόμενου. Οι συντάξεις παρέχονται από το Εθνικό Ασφαλιστικό Ταμείο. 
Επίσης, κατά περίπτωση, ο ΟΤΕ προσφέρει στους εργαζόμενούς του μια σειρά πρόσθετων παροχών, πέραν των 
οριζομένων από την ελληνική νομοθεσία, προκειμένου να εξισορροπήσει επαγγελματική και προσωπική ζωή.

ψύχαγωγια ΠρΌΣωΠικΌύ
Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων στηρίζονται 
από τον ΟΤΕ καθώς συμβάλλουν στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής και οικογενειακής τους ζωής, σημαντικό 
στοιχείο της κουλτούρας, των αξιών και των αρχών της εταιρείας.

δραση ΟΤε περιγραφη/πληρΟφΟριεσ

Οργανισμός Παραθεριστικών Κέντρων Εργαζομένων ΟΤΕ (ΟΠΑΚΕ – ΟΤΕ).............................................................. - 2 παραθεριστικά κέντρα

 - Συνεργασία με επιλεγμένα καταλύματα ανά την Ελλάδα

 - Το 2011, 11.473 άτομα έκαναν χρήση των προγραμμάτων

Πολιτιστικά Κέντρα Εργαζομένων ΟΤΕ............................................................................................................................... - 53 Πολιτιστικά Κέντρα Εργαζομένων

  (τέχνη, ψυχαγωγία, αθλητισμός)

 - Περίπου 20.000 ενεργά μέλη

Χορωδίες ΟΤΕ.......................................................................................................................................................................... - Συμμετοχή σε συναυλίες και Φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα

   και το εξωτερικό

Κληρώσεις:Αυτοματοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών κληρώσεων για συμμετοχή 

σε εκδηλώσεις που υποστηρίζονται χορηγικά από τον ΟΤΕ............................................................................................ - 26 κληρώσεις

 - 19.164 συμμετοχές

 - 1.565 κληρωθέντα εισιτήρια για αγώνες /συναυλίες /   

   παραστάσεις κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ote.gr/cr2011/el

Η εταιρεία παρέχει έγκυρη και συνεχή ενημέρωση σε όλους τους εργαζόμενους ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη 
συνεργασία, την ομαδικότητα και τη συνοχή μεταξύ τους, μέσα από ένα σύνολο επικοινωνιακών εργαλείων, όπως το 
ενδοδίκτυο (U-link) και οι καμπάνιες εσωτερικής επικοινωνίας.

ΕνΔΌΔικΤύΌ
Το ενδοδίκτυο του ΟΤΕ (U-link) έκλεισε το 2011 τρία χρόνια λειτουργίας, ως το βασικό εργαλείο εσωτερικής 
ενημέρωσης για τους εργαζόμενους του ΟΤΕ. Βασικός στόχος και για το 2011 αποτέλεσε η συστηματική αξιοποίησή 
του για την έγκαιρη και άμεση ενημέρωση των εργαζομένων, καθώς και η διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε εταιρικές 
πληροφορίες.
Το 2011:
 -   Ο αριθμός των εργαζομένων με πρόσβαση στο U-link στο τέλος του 2011 υπολογίζεται σε 9.953
 -  Το intranet site εμπλουτίστηκε με 69 νέες θεματικές ενότητες περιεχομένων και με περισσότερα από 1.280 

νέα έγγραφα
 -  Υλοποιήθηκαν συνολικά 24 ενέργειες εσωτερικής επικοινωνίας (μέσω banner, θεματικής διαμόρφωσης του 

περιβάλλοντος του ενδοδικτύου και σχετικών ενημερωτικών εγγράφων)
 -  Η ομάδα των εργαζομένων που εκπροσωπούν τις Διευθύνσεις της εταιρείας και συνεισφέρουν στη δημοσίευση 

των περιεχομένων του ενδοδικτύου (U-link), απαρτίζεται από 415 στελέχη (αύξηση 8% βάση των στοιχείων 
στο τέλος του 2011)

 -  Πραγματοποιήθηκαν 145 δημοσιεύσεις για θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας (55,5% αύξηση συγκριτικά με το 
2010)

καμΠανιΕΣ ΕΣωΤΕρικηΣ ΕΠικΌινωνιαΣ
Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε μια οργανωμένη πολύπλευρη εκστρατεία επικοινωνίας, η οποία έλαβε χώρα κατά τη 
διάρκεια του 2011, αναφορικά με τους αγώνες Special Olympics Αθήνα 2011.

Εκστρατεία «SpecialOlympics ΑΘΗΝΑ 2011»:
Με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων για τους Παγκόσμιους Αγώνες SpecialOlympics 
ΑΘΗΝΑ 2011, έλαβαν χώρα μία σειρά από στοχευμένες ενέργειες:
 -  Διαμόρφωση ειδικού Microsite για τους Παγκόσμιους Αγώνες SpecialOlympics ΑΘΗΝΑ 2011, μέσα στο U-

link (8 θεματικές ενότητες), με πληροφορίες για το θεσμό και τη διοργάνωση, με υλικό για την ανάδειξη του 
Προγράμματος Εθελοντισμού και την ευαισθητοποίηση και στήριξη των εργαζομένων με την παρουσία τους 
στους αγώνες (60 δημοσιεύσεις)

 -  Δημιουργία ειδικού σημείου ενημέρωσης στην αρχική σελίδα του U-link για τη στοχευμένη, 
αποτελεσματικότερη και άμεση ενημέρωση των εργαζομένων για τους Παγκόσμιους Αγώνες SpecialOlympics 
ΑΘΗΝΑ 2011

 -  Δημιουργία Portal Ομάδας Εθελοντών ΟΤΕ-ΑΘΗΝΑ 2011, με ενημερώσεις για τους εθελοντές, αλλά και τα 
μέσα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών

 -  Καθιέρωση, κατά την περίοδο διεξαγωγής των αγώνων, αποστολής δύο εβδομαδιαίων ενημερώσεων 
στους εργαζόμενους, μέσω e-mail, newsletter, με νέα και φωτογραφικό υλικό από τους αγώνες (5 συνολικά 
αποστολές). Αξίζει να αναφερθεί ότι στη συγκέντρωση του υλικού, συνέβαλλαν σημαντικά οι ίδιοι οι 
εργαζόμενοι-εθελοντές, αξιοποιώντας το Portal της Ομάδας Εθελοντών ΟΤΕ-ΑΘΗΝΑ 2011

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ote.gr/cr2011/el

6. Παροχές εργαζομένων 7. εσωτερική επικοινωνία

ΕργαζόμενοιΕργαζόμενοι
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Corporate Responsibility Report 2011

Ο OTE στοχεύει στη δημιουργία διαφανών και αποτελεσματικών καναλιών εσωτερικής επικοινωνίας για όλους τους 
εργαζόμενους, ώστε να μπορούν να εκφράζουν τις παρατηρήσεις, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους από την εταιρεία. 
Ένας από τους στόχους, για το 2011, ήταν η πλήρης λειτουργία της Υπηρεσίας HR-HELPDESK, πανελλαδικά. Ο στόχος 
αυτός δεν επιτεύχθηκε πλήρως, καθώς δεν έχει γίνει η εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος HR-HELPDESK, το 
οποίο υποστηρίζει τη λειτουργία της εν λόγω Υπηρεσίας. Εκτιμάται ότι μέχρι τέλος Απριλίου του 2012 θα καταστεί δυνατή 
η ολοκλήρωση της εγκατάστασης του παραπάνω συστήματος και η λειτουργία της Υπηρεσίας πανελλαδικά.
Παρόλ’ αυτά, η Υπηρεσία λειτουργεί σε πιλοτική βάση για όσους την γνωρίζουν και καλούν τον τετραψήφιο αριθμό 1255 
και εξυπηρετεί τηλεφωνικά τους εργαζόμενους για θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης η Υπηρεσία ΗR-HELPDESK 
συμμετείχε σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις ή προγράμματα της Εταιρείας, ενισχύοντας δράσεις προς τα έξω, όπως το 
πρόγραμμα «ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ» που απευθύνονταν σε φοιτητές και γενικά σε νέους που αναζητούσαν εργασία. Η 
έρευνα ικανοποίησης των εργαζομένων δεν έτρεξε όπως ήταν αρχικά τα πλάνα και μετατέθηκε για το 2012.

8. ικανοποίηση εργαζομένων

 κ ο ι ν ω ν ι Α

V

Εργαζόμενοι
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κοινωνίακοινωνία

εισαγωγή 
και Προτεραιότητες

Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ελληνική κοινωνία είναι ορατός. Οι ανισότητες διευρύνονται, η ανεργία αυξά-
νεται, η φτώχια και η περιθωριοποίηση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων εντείνονται. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς 
που δυσχεραίνουν την κοινωνική συνοχή καθίσταται αναγκαίος ο εθελοντισμός των πολιτών, η ενίσχυση των δράσεων των 
ΜΚΟ, καθώς και η κοινωνική συνεισφορά από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων και οι επιχειρήσεις.
Ο ΟΤΕ έχει λάβει συνειδητά την απόφαση να διατηρήσει και να ενισχύσει τα κοινωνικά προγράμματα που εφαρμόζει, 
ενώ η Διοίκησή του έχει εκφράσει τη δέσμευση αυτή σε διάφορες δημόσιες εκδηλώσεις. Οι πρωτοβουλίες μας εστιάζουν 
στη βοήθεια προς τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και ιδιαίτερα τα παιδιά που χρήζουν βοήθειας και άτομα με αναπηρία, με 
τους εργαζομένους του ΟΤΕ να ανταποκρίνονται με μεγάλη προθυμία στο κάλεσμα του εθελοντισμού και της κοινωνικής 
προσφοράς.Ο ΟΤΕ έχει επίσης ως προτεραιότητα την υποστήριξη των νέων φοιτητών, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρό-
σβαση στην τεχνολογία, τις υποτροφίες και τις ευκαιρίες για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Η υποστήριξη των τοπικών 
κοινοτήτων, ιδίως μέσω πολιτιστικών πρωτοβουλιών στην περιφέρεια, διατηρεί επίσης υψηλή θέση στον κατάλογο των 
προτεραιοτήτων Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας.
Κατά τη διάρκεια του 2011, ο ΟΤΕ υπήρξε ο περήφανος χορηγός των «Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics ΑΘΗΝΑ 
2011», παράλληλα με ένα πρόγραμμα εθελοντισμού των εργαζομένων που εφαρμόστηκε στους Αγώνες. Σημαντική ήταν 
επίσης η συνέχιση του προγράμματος Εθελοντικής Αιμοδοσίας των εργαζομένων του ΟΤΕ για το 2011, ενώ προώθησε τα 
εκπαιδευτικά του προγράμματα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Το κοινό ενημερώθηκε σχετικά με αυτές τις πρωτοβου-
λίες μέσω της ανανεωμένης διαδικτυακής τοποθεσίας Ε.Υ. του ΟΤΕ. 

Με συνέπεια  
υποστηρίζουμε κοινωνικά 
ευπαθείς ομάδες, άτομα 
με αναπηρίες και παιδιά 
που έχουν ανάγκη, 
προσφέροντας το 
2011 περισσότερα από 
1.700.000 Ευρώ.
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Εδώ και πολλά χρόνια, ο ΟΤΕ παρέχει υποστήριξη σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως άτομα με αναπηρίες και ιδίως 
παιδιά που χρήζουν βοήθειας. Το 2011, ο ΟΤΕ συνέχισε αυτή την υποστήριξη μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών, συνερ-
γασιών με ΜΚΟ και ειδικών εκπτώσεων

δαπανεσ ΟΤε για δρασΤηριΟΤηΤεσ εΤαιρικησ υπευθυνΟΤηΤασ

 2011 2010 2009 σύνολο   

    Δαπανών ΕΥ 

    2009-2011

Χορηγίες-Δωρεές................................................. 605.197,00 €....................................... 744.655,00 €....................................... 887.000,00 €..................................... 2.236.852,00 €

Χριστουγεννιάτικη Καμπάνια............................... 200.000,00 €....................................... 200.000,00 €....................................... 250.000,00 €..................................... 650.000,00 €

Special Olympics................................................. 980.000,00 €....................................... - .................................................................. - ................................................................ 980.000,00 €

Τηλεμαραθώνιος................................................... 67.961,00 €.......................................... 76.510,00 €.......................................... 206.250,00 €..................................... 350.721,00 €

Πολιτιστικά Κέντρα Εργαζομένων OTE............ 200.000,00 €....................................... 200.000,00 €....................................... 200.000,00 €..................................... 600.000,00 €

Παραθεριστικά Κέντρα Εργαζομένων OTE.... 1.600.000,00 €................................... 1.730.000,00 €................................... 1.600.000,00 €................................. 4.930.000,00 €

Χορωδίες (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)...................... 160.000,00 €....................................... 167.049,00 €....................................... 250.000,00 €..................................... 577.049,00 €

Σύνολο:................................................................... 3.813.158,00 €................................... 3.118.214,00€.................................... 3.393.250,00 €.................................. 10.324.622,00 €

α. Άτομα με Ειδικές ανάγκες
Ο ΟΤΕ παρέχει υπηρεσίες με έκπτωση σε μεγάλο αριθμό ατόμων με ειδικές ανάγκες.Το 2011, 26.303 άτομα με ειδικές 
ανάγκες, μεταξύ των οποίων και άτομα που είναι τυφλά ή κωφά, άτομα με σοβαρές αναπηρίες και νεφροπαθείς, έλαβαν 
συνολικά 4.105.108 Ευρώ υπό μορφή εκπτώσεων για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

Επιπρόσθετα, ο ΟΤΕ παρέχει υποστήριξη σε ΜΚΟ με μακροχρόνια παρουσία και συνεισφορά, όσον αφορά την παροχή 
βοήθειας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες:

Τράπεζα Τροφίμων
Για μία ακόμη χρονιά, ο ΟΤΕ συνέβαλε οικονομικά στο Ίδρυμα «Τράπεζα Τροφίμων» για την καταπολέμηση της πείνας.
Μάλιστα το 2011, λόγω της οικονομικής κρίσης, ο αριθμός των συσσιτούντων απόρων έχει αυξηθεί κατά 35%. Με την 
συμβολή του ΟΤΕ, το Ίδρυμα μοίρασε δωρεάν τρόφιμα και άλλα είδη, κάθε βδομάδα, σε 200 συσσίτια αστέγων – απόρων 
και ιδρύματα που εξυπηρετούν 27.000 περίπου συνανθρώπους μας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
Σε συνέχεια της μακρόχρονης συνεργασίας, το 2011, η οικονομική συνεισφορά του ΟΤΕ συνέβαλε στη λειτουργία του 
πρωτοποριακού για όλη την Ευρώπη «Κέντρου Πρόληψης και Έγκαιρης Διάγνωσης του Καρκίνου».

Γιατροί του Αιγαίου
Το 2011, ο ΟΤΕ συνέχισε να υποστηρίζει τις υγειονομικές αποστολές της ομάδας γιατρών από το Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Ηρακλείου, «Γιατροί του Αιγαίου», σε ακριτικά νησιά.

Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο ΟΤΕ συνέβαλλε σημαντικά στο έργο που υλοποιεί ο Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟ-
ΦΗ που υποστηρίζει συμμετέχοντες σε θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ από όλη την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, 
συνεχίστηκε η παροχή μιας υποτροφίας και καλύφθηκε μέρος των λειτουργικών εξόδων του συλλόγου.

9ο Κύπελλο Αστέγων (Καμπάνια «Γκολ στη Φτώχεια»)
Για άλλη μια χρονιά, ο ΟΤΕ συνέβαλλε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων, ένα ετήσιο διεθνές πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, 
το οποίο διεξάγεται με την υποστήριξη, μεταξύ άλλων, και της ΟΥΕΦΑ. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν συνολικά 
64 χώρες.

2. Κοινωνική συνεισφορά

Ο ΟΤΕ προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για άτομα με ειδικές 
ανάγκες ή παρέχονται σε ειδικές τιμές για φοιτητές.

Προϊόν Περιγραφή

Δωρεάν ADSL..........................................................................................................................................  Για έκτη συνεχόμενη χρονιά (2011) ο ΟΤΕ προσέφερε δωρεάν ευρυζωνικές 

συνδέσεις Conn-x σε αριστούχους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.  

Η προσφορά περιλάμβανε δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο για αριστούχους 

φοιτητές.

Conn-x φοιτητικό.....................................................................................................................................  Ο ΟΤΕ δίνει σε όλους τους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν ευρυζωνική   

σύνδεση στο Διαδίκτυο, μέσω ADSL πρόσβασης, σε ελκυστικές τιμές.Το 2011, χρήση 

του δικαιώματος αυτού έκαναν 33.525 φοιτητές (έναντι 33.717 το 2010).

Τηλεβοήθεια............................................................................................................................................   Η υπηρεσία «Άμεση Ειδοποίηση» εξυπηρετεί άτομα που η κατάστασή τους χρήζει 

βοήθειας και συνεχούς παρακολούθησης (ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες 

κ.λπ.).Σήμερα, εξυπηρετεί πάνω από 1.000 χρήστες

Τηλεματική Υγείας...................................................................................................................................  Η υπηρεσία παρέχεται μέσω συστημάτων Τηλεδιάσκεψης και εφαρμόζεται σε 

Νοσοκομεία και Κέντρα ψυχικής Υγείας όπως π.χ. η ΜΚΟ ΚλΙΜΑΚΑ, διασυνδέει 

Κέντρα Απεξάρτησης, που βρίσκονται σε νησιά, με το εξειδικευμένο προσωπικό της 

ΚλΙΜΑΚΑΣ στην Αθήνα.

Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Κωφών.......................................................................................  Το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Κωφών 18855 εξυπηρετεί άτομα με 

προβλήματα ακοής μέσω ειδικών συσκευών (κείμενο τηλεφώνων).Η χρέωση για 

κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ από όλη την Ελλάδα προς τον αριθμό 18855 

είναι αστική χρονοχρέωση.   

γραμμΕΣ ΒΌηΘΕιαΣ 
Επιπρόσθετα, το 2011, ο ΟΤΕ παρείχε τηλεπικοινωνιακές υποδομές και οικονομική υποστήριξη για τη λειτουργία των 
παρακάτω γραμμών βοήθειας για παιδιά, νέους και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες:
 - Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά «SOS 1056» του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού
 - Ευρωπαϊκή Γραμμή για εξαφανισμένα παιδιά «116000», του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού
 - Συμβουλευτική γραμμή «11525 Μαζί για το Παιδί», από την ένωση «Μαζί για το Παιδί»
 -  Ευρωπαϊκή «Γραμμή στήριξης Παιδιών & Εφήβων 116111» της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού 

και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε)
 -  Γραμμή βοήθειας «ΥποΣΤΗΡΙΖΩ» 80011 80015, σε συνεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) του 

Τμήματος Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
 -  Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία 1018, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται από τη ΜΚΟ 

«ΚΛΙΜΑΚΑ».

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ote.gr/cr2011/el
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β. Παιδιά
Ο ΟΤΕ προσφέρει τη συνεχή υποστήριξή του στους παρακάτω φορείς των οποίων το έργο είναι η βοήθεια των παιδιών:

ΣΚΕΠ (Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά & Νέους)
Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο ΟΤΕ υποστήριξε τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά & Νέους (ΣΚΕΠ), που συν-
δέει παιδιά και νέους με αναπηρίες καθώς και νέους με αντίξοες συνθήκες διαβίωσης, με μαθητές γενικής εκπαίδευσης και 
φοιτητές. Τα τελευταία 3 χρόνια συμμετείχαν 139 ειδικά σχολεία, κοινωνικοί φορείς και σχολεία γενικής εκπαίδευσης, 
φέρνοντας κοντά πάνω από 8.000 νέους, από όλη την Ελλάδα. 

«Οι Φίλοι του Παιδιού»
Ο ΟΤΕ έχει μακροχρόνια συνεργασία με το Σωματείο που απευθύνεται σε παιδιά απόρων οικογενειών. Στα 22 χρόνια 
λειτουργίας του προσέφερε βοήθεια σε 550 οικογένειες και 2.200 παιδιά. Το 2011 με την οικονομική ενίσχυση του ΟΤΕ 
καλύφθηκαν εκπαιδευτικές δαπάνες.

Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών
Το 2011, ο OTE συνέχισε την υποστήριξή του, αναλαμβάνοντας το κόστος για την παροχή τηλεφωνικού Κέντρου για την 
κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.

ΣΕΣΟΕΠ – ΟΤΕ
Ο ΟΤΕ συνέχισε και το 2011 την οικονομική υποστήριξη του έργου του Συλλόγου Εργαζομένων & Συνταξιούχων ΟΤΕ 
που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η οικονομική στήριξη του ΟΤΕ αφορά την οργάνωση εκδηλώσεων για τα παιδιά 
του Συλλόγου, πανελλαδικά.

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας & Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ)
Η ΕΛΕΠΑΠ είναι το πρώτο ιδιωτικό ίδρυμα που άνοιξε την πόρτα του για την περίθαλψη, την θεραπεία, την εκπαίδευση 
και την αποκατάσταση παιδιών με κινητικές αναπηρίες από λίγων ημερών έως 16 ετών και από το 1987, στην επαγγελ-
ματική αποκατάσταση ενηλίκων από 18 και άνω. Αυτό το πολυσήμαντο έργο στηρίζει με συνέπεια ο ΟΤΕ, τα τελευταία 
χρόνια.

Επίσης, ο ΟΤΕ δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στον τομέα του Κοινωνικού μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα, ενίσχυσε για 
9η συνεχή χρονιά φιλανθρωπικούς φορείς προσφέροντας ένα σημαντικό μέρος των εσόδων του που προκύπτουν από τη 
χριστουγεννιάτικη Καμπάνια του. Το 2011, το ποσό των 200.000 ευρώ, που προέκυψε από αγορές που πραγματοποιή-
θηκαν από το Δίκτυο Καταστημάτων ΟΤΕ, το 13888 ή το oteshop.gr, κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων 
2011-2012, διατέθηκε για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου «το χάμογελο τοΥ ΠάιΔιοΥ», του Σωματείου 
για τη φροντίδα των ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις MDA ελλάσ και των φιλανθρωπικών σωματείων που απαρτίζουν 
την Ένωση «μάζι γιά το ΠάιΔι».

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ote.gr/cr2011/el

γ. Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση ατόμων νεαρής ηλικίας στις νέες τεχνολογίες και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, προκειμένου να αποκτήσουν 
εφόδια για το μέλλον, συγκαταλέγονται στις μορφές κοινωνικής προσφοράς που βρίσκονται πιο κοντά στην καρδιά της 
επιχείρησης. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 2011:
 -   Ο ΟΤΕ παρείχε τη δυνατότητα σε 866 φοιτητές (έναντι 907 το 2010) να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους κά-

νοντας πρακτική άσκηση στον ΟΤΕ, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή 
κοινότητα και δημόσιους φορείς (π.χ. σχολές του ΟΑΕΔ, ΤΕΙ). 

 -  Κατά τη διάρκεια του 2011, 3.035 φοιτητές απασχολούνταν στα τηλεφωνικά κέντρα, έχοντας έτσι την ευκαιρία 
να αποκτήσουν την πρώτη τους επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. 

 -   Ο ΟΤΕ ήταν, για έκτη χρονιά, ο χορηγός του πανελλαδικής εμβέλειας «Προγράμματος Επαναδιάθεσης Ηλε-
κτρονικών Υπολογιστών», το οποίο προάγει την επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλου 
τεχνολογικού εξοπλισμού σε σχολεία και ΜΚΟ. 

 -   Για όγδοη συνεχή χρονιά ο ΟΤΕ ήταν ο χορηγός του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «ΛΥΣΙΑΣ», στον 
οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 40.000 μαθητές. Μέσω του διαγωνισμού καλλιεργείται η ευγενής άμιλλα 
μεταξύ των μαθητών σε θέματα που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους και τις σχολικές γνώσεις τους, ενώ 
επιτυγχάνεται παράλληλα η εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες.

 -   Συνεχίσαμε & επεκτείναμε, μέχρι το 2015, από κοινού με τις εταιρείες COSMOTE (AMC) & ROMTELECOM, 
την υποστήριξη του Προγράμματος Υποτροφιών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Αυτή η 

προσφορά-θεσμός παρέχει, ετησίως, σε 3 διαφορετικούς σπουδαστές από την νοτιοανατολική Ευρώπη (Ελ-
λάδα, Αλβανία και Ρουμανία) την ευκαιρία να λάβουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο Κολέγιο «Δημήτρης 
Περρωτής» και σε τομείς όπως ο αγροτουρισμός, η βιομηχανία τροφίμων και η προστασία του περιβάλλοντος. 

 -   Επιβράβευσε, για τέταρτη συνεχή χρονιά , με υποτροφία δύο αριστούχους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμή-
ματος Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά για το ακαδημαϊκό έτος 
2010-2011.Τα τελευταία χρόνια, το παραπάνω Τμήμα, σε μια προσπάθεια να επιβραβεύσει τους άριστους φοι-
τητές του, θέσπισε την «Επιβράβευση των Πρωτευσάντων Φοιτητών/Φοιτητριών» του, μέσω του θεσμού των 
Υποτροφιών. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη συστηματική προσπάθεια του Τμήματος για την αναβάθμιση 
των σπουδών, για την ανάδειξη της αριστείας και για ένα καλύτερο μέλλον για τους νέους που πρωτεύουν και 
μοχθούν καθημερινά.

  -   Πρόγραμμα Υποτροφιών ΟΤΕ-COSMOTE για την Ελληνική Περιφέρεια
   Ο OTE συμμετείχε στο πρόγραμμα της COSMOTE στον δέκατο χρόνο του, κάνοντας δυνατή τη διάθεση 15 

αντί 10 υποτροφιών. Το πρόγραμμα εστιάζει ιδιαίτερα σε φοιτητές που χρειάζονται βοήθεια λόγω κάποιας ανα-
πηρίας ή χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος. 

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο ΟΤΕ χρησιμοποίησε το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών για την εξάπλωση της γνώσης 
σχετικά με την ιστορία των τηλεπικοινωνιών, καθώς και για την καλύτερη χρήση των νέων τεχνολογιών από άτομα νεαρής 
ηλικίας.Το Μουσείο σχεδιάζει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ανά κατηγορία και ηλικιακή ομάδα κοινού και 
πραγματοποιεί ξεναγήσεις, εκδηλώσεις και εκθέσεις.Όλες οι δράσεις προσφέρονται από τον ΟΤΕ, δωρεάν. Κατά την 
περίοδο Σεπτεμβρίου 2010–Αυγούστου 2011, το Μουσείο δέχθηκε 12.492 επισκέπτες, εκ των οποίων 11.221 από εκπαι-
δευτικές ομάδες, 200 από συλλόγους, ενώσεις κ.ά. και 1.071 μεμονωμένους επισκέπτες. Παρατηρήθηκε συνολικά αύξηση 
76,64% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2009 – Αυγούστου 2010. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του 
Μουσείου Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ απευθύνονται σε μαθητές όλων των βαθμίδων, σε εκπαιδευτικούς, καθώς και σε 
μεμονωμένους επισκέπτες. Κατά τη διάρκεια του 2011 υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα προγράμματα:
 -   Πρόγραμμα ξενάγησης για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μεμονωμένους επισκέ-

πτες:στους επισκέπτες περιλαμβάνονταν 170 άτομα με ειδικές ανάγκες, μαθητές από δημόσιο δημοτικό σχολείο 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και πολιτιστικά κέντρα εργαζομένων ΟΤΕ από την Περιφέρεια.

 -   «Εργαστήρι εικαστικών τεχνών με θέμα τις Τηλεπικοινωνίες», για παιδιά 5-8 ετών.
 -   «Ενημερωτικές Συναντήσεις για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» για σχολικές ομάδες, εφήβους, καθώς και ενήλι-

κες:το διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2010 και Αυγούστου 2011, 821 άτομα ενημερώθηκαν στο Μουσείο, μέσω 
του προγράμματος, για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

δ. Τοπικές κοινωνίες
Ο ΟΤΕ αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τις τοπικές κοινωνίες, με τη συμμετοχή και την υποστήριξη μιας 
σειράς πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ανά την Ελλάδα. Το 2011, ενδεικτικά υποστήριξε τα εξής:
 -   3ο Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης & Επιστήμης
 -   Διεθνές Φεστιβάλ Λαογραφίας 2011 – Λευκάδα
 -   Κυκλάδες: «Γιορτές μικρών νησιών» – Φολέγανδρος
 -   Σύμη:Φεστιβάλ Δήμου Σύμης (για 7η συνεχή χρονιά)
 -   Πάτρα: «12ο Διεθνές Πανόραμα Ανεξάρτητων Δημιουργών Φιλμ & Βίντεο»
 -   Σύρος: Φεστιβάλ «Ερμουπόλεια», 2011 (για 6η συνεχή χρονιά)
 -   Ξάνθη: «Γιορτές Παλιάς Πόλης» (για 6η συνεχή χρονιά).

ε. Πολιτισμός
Ο ΟΤΕ στηρίζει, με συνέπεια, δράσεις που συμβάλλουν στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό, 
το 2011 συνεχίστηκε η μακροχρόνια σχέση και συνεργασία με τους παρακάτω φορείς:

Μουσείο Μπενάκη
Την περίοδο 2009-2011, ολοκληρώθηκε, με τη συνδρομή του ΟΤΕ, η ηλεκτρονική τεκμηρίωση του αρχείου Πικιώνη στο 
Τμήμα Αρχείων Σύγχρονης Ελληνικής Αρχιτεκτονικής. Επίσης, ολοκληρώθηκαν τα εξής:
 -   καταγραφή και η τεκμηρίωση των προσχεδίων του Ιωάννη Παππά,
 -   τεκμηρίωση από την πρόσφατη έκδοση της συλλογής των έντυπων σχεδίων του Ι. Δ. Κοιλαλού,
 -   αντίστοιχη τεκμηρίωση ισλαμικών κοσμημάτων από τη Λιβύη, καθώς και
 -   τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του Πέτρου Καλονάρου

κοινωνίακοινωνία
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Στον τομέα της ψηφιοποίησης, συνεχίστηκαν οι εργασίες στις συλλογές του κεντρικού κτηρίου, ολοκληρώθηκε το αρχιτε-
κτονικό αρχείο Πικιώνη, μεγάλο μέρος του αρχιτεκτονικού αρχείου Μυλωνά και μεγάλος αριθμός φωτογραφιών από τα 
Φωτογραφικά Αρχεία.Στο πλαίσιο αυτών των εργασιών, ψηφιοποιήθηκαν συνολικά 9.279 εικόνες.
Επιπλέον, το 2011 και με την οικονομική υποστήριξη του ΟΤΕ, συμπεριλήφθηκαν στο σύστημα διαχείρισης τεκμηρίωσης 
και συλλογών τα ακόλουθα:
 -   250 έργα τέχνης.
 -   620 φωτογραφικές εκτυπώσεις του Στέφανου Φιωτάκη (1881-1971)
 -   690 έγχρωμες διαφάνειες της βυζαντινολόγου Λασκαρίνας Μπούρα (1941-1989).

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
Συνεχίστηκε και το 2011 η συνεργασία μεταξύ του ΟΤΕ και του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολι-
τικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), τόσο με τη συμμετοχή του ΟΤΕ ως μέλους του Δικτύου Θεσμικών Συνδρομητών του ΕΛΙΑΜΕΠ όσο 
και μέσω της διοργάνωσης διεθνών σεμιναρίων.

Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας (Ε.Μ.Ε.ΙΣ.) 
Στόχος αυτής της οργάνωσης είναι να ενθαρρύνει και να προωθήσει την έρευνα της Ελληνικής και, ιδίως, της Σύγχρονης 
Ιστορίας. Επίσης, μεταξύ των στόχων της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και διάδοση των ιστορικών σπουδών σε επιστημονι-
κή βάση, καθώς και η ανάλυση και παρουσίαση των στοιχείων ταυτότητας και ενότητας του Ελληνισμού στη μακρόχρονη 
ιστορία του. Οι φιλοδοξίες αυτές εκπληρώνονται, κατά ένα μέρος, μέσω της οικονομικής βοήθειας που έχει προσφέρει ο 
ΟΤΕ στην Εταιρεία, κατά τα τελευταία χρόνια.

Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας
Ο ΟΤΕ υποστήριξε μια σημαντική καλλιτεχνική δραστηριότητα, και συγκεκριμένα την έκθεση «Άγιον Όρος» του Ευθύμιου 
Βαρλάμη, η οποία φιλοξενήθηκε από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και διοργανώθηκε από το Πειραματικό Ερ-
γαστήρι Βεργίνας, σε συνεργασία με το «ART MUSEUM» της Αυστρίας. Η έκθεση περιλάμβανε 47 έργα ζωγραφικής, τα 
περισσότερα από τα οποία απεικονίζουν μοναστήρια, σκήτες και τοπία του Αγίου Όρους. Η ζωγραφική συνδυάστηκε με 
κατασκευές στο χώρο και συνοδευόταν από μουσική επένδυση ώστε να δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να μεταφερθεί 
νοερά στο Άγιον Όρος και να «βιώσει» την ατμόσφαιρα και τις αξίες της αγιορείτικης κληρονομιάς. Περισσότεροι από 
10.000 επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν με μοναδικό τρόπο τη μυσταγωγία και τη γαλήνη της Πολιτείας του Άθω.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ote.gr/cr2011/el

κοινωνίακοινωνία
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Το 2011, υλοποιήθηκαν τρία σημαντικά προγράμματα εταιρικού εθελοντισμού του ΟΤΕ, στα οποία συμμετείχαν 3.429 
εργαζόμενοι:

Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011
Ο ΟΤΕ, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα εθελοντισμού για την υποστήριξη των Παγκόσμιων Θερινών Αγώνων Special Olym-
pics ΑΘΗΝΑ 2011. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 149 εργαζόμενοι του ΟΤΕ απ’ όλη την Ελλάδα. Ο ΟΤΕ/COSMOTE 
παρείχε όλη την τηλεπικοινωνιακή υποδομή και τις υπηρεσίες που ήταν απαραίτητες. Στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Εθελοντισμού Εργαζομένων ΟΤΕ, αλλά και της χορηγικής προσφοράς του ΟΤΕ στους «Παγκόσμιους Αγώνες Special 
Olympics ΑΘΗΝΑ 2011», δημιουργήθηκε ένα ειδικό εταιρικό πρόγραμμα εθελοντικής συμμετοχής των εργαζομένων της 
εταιρείας στη διοργάνωση. Εργαζόμενοι, από όλη την Ελλάδα, ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν στην Ομάδα Εθελοντών 
του ΟΤΕ, συμβάλλοντας έτσι στην κατανόηση και αποδοχή της διανοητικής αναπηρίας, προάγοντας την ιδέα του 
εθελοντισμού και εκπροσωπώντας την εταιρεία στην παγκόσμια διοργάνωση.

29ος Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών
Το 2011, ο ΟΤΕ συμμετείχε για πρώτη φορά στον 29ο Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Στη διοργάνωση συμμετείχαν91 
εργαζόμενοι-αθλητές. Ο ΟΤΕ δώρισε πέντε ευρώ στο Ελληνικό Σωματείο για τη Φροντίδα των Ατόμων με Νευρομυϊκές 
Παθήσεις (MDA Hellas), για κάθε χιλιόμετρο που διανύθηκε. Το MDA υποστηρίζει άτομα με νευρομυϊκές ασθένειες.

Εθελοντική αιμοδοσία ΟΤΕ
Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού Εργαζομένων ΟΤΕ υφίσταται πάνω από 35 χρόνια. Το 2011, συγκεντρώθηκαν συνολικά 
3.189 φιάλες αίματος, έναντι 3.214 το 2010. Από αυτές, 1.135 διατέθηκαν για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων 
του ΟΤΕ σε όλη την Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιπες 2.054 διατέθηκαν για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Περισσότερες πληροφορίες:http: //www.ote.gr/cr2011

3. εθελοντισμός
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εισαγωγή 
& Προτεραιότητες

Στον ΟΤΕ αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έστω και εάν αυτές είναι μικρής κλίμακας. Ταυτόχρονα, οι ΤΠΕ 
προσφέρουν μια σειρά από ευκαιρίες στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης και παραγωγής σε πολλούς τομείς και 
δραστηριότητες. Ο στόχος της περιβαλλοντικής πολιτικής μας είναι η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από τις δραστηριότητές μας, και η ανάπτυξη και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που επιτρέπουν την αύξηση της 
παραγωγικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.
Τα κυριότερα σημεία που αφορούν στην περιβαλλοντική διαχείριση και στις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις το 2011, 
συνοψίζονται στα ακόλουθα:
 -  Αποφασίστηκε η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο 

πλαίσιο της οποίας θα καθοριστεί συγκεκριμένος στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων των θερμοκηπίων μέχρι 
το 2020. Η επεξεργασία των επιμέρους στοιχείων της στρατηγικής αυτής βρίσκεται σε εξέλιξη.

 -  Η κατανάλωση καυσίμων για θέρμανση χώρων και κίνηση του ιδιόκτητου στόλου οχημάτων μειώθηκε κατά 6%.
 -  Προμήθεια Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ) ΑΠΕ, που καλύπτουν το 100% της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας.
 -  Η αποδοτικότητας της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας βελτιώθηκε κατά 20%.
 -  Οι άμεσες εκπομπές ΑΦΘ από την κατανάλωση καυσίμων μειώθηκαν κατά 685 t CO2 eq.
 -  Ολοκληρώθηκε η κατάθεση αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων, 

συνολικής ισχύος 350 kW, σε οροφές κτηρίων.
 -  Ηανακύκλωση των κυριότερων ρευμάτων απορριμμάτων που παράγονται από τις δραστηριότητές μας 

διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα.
 -  Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τη βελτίωση των επιδόσεων του 

εξοπλισμού και των εγκαταστάσεών μας. 

ΥλικΑ
ΕργΑζομΕνοι: 10.569
ΕνΕργΕιΑ
 Ηλεκτρισμός: 1.086 TJ
 Kαύσιμα: 159 TJ
 Τελεθέρμανση: 2 TJ
νΕρο: 20,3 m3/εργαζόμενο

οΤΕ

ΑμΕσΕσ ΕκΠομΠΕσ - ΕνΕργΕιΑ
GHG: 11,5 kt CO2 eq
NOx: 54,4 t
SO

2
: 2,1 t

PM10: 2,8 t
NMVOC: 23,5 t

ΕμμΕσ ΕκΠομΕσ Αφθ
246,9 kt CO2 eq (χωρίς ΕΠ)
0,2 kt CO2 eq (χωρίς ΕΠ)

ΑμΕσΕσ ΕκΠομΠΕσ - κλιμ/
μοσ
ODP: 164 kg
GHG: 10,2 kt CO2 eq

ΑνΑκΥκλωσή
 Τεχνικά: 1.037 t
 Tεχνικά & επικίνδυνα: 444 t
 Λοιπά επικίνδυνα: 14 t
 Χαρτί: 338 t
 Ελαστικά: 645 τεμάχια
 Μελανοδοχεία: 20.100 τεμάχια
ΔιΑθΕσή ΑΠορριμμΑΤων: 1.100 t

σΤΑθΕρή ΤήλΕφωνιΑ: 3.431* 103 συνδέσεις
AdSl: 1.127* 103 συνδρομητές
otE tV: 60* 103 συνδρομητές
ΠΑροχοι: 876 κέντρα με συνεγκατάσταση
μΕΤΑφορΑ ΔΕΔομΕνων: 243 Gbit/s
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 -  Διερευνήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 
το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων του ΟΤΕ και ενός συστήματος συλλογής και αναφοράς 
περιβαλλοντικών δεδομένων, έτσι ώστε να διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις για περαιτέρω ενέργειες.

 -  Η διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί μία βασική προτεραιότητα για τον ΟΤΕ στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής 
του πολιτικής. Η συνεργασία με εξουσιοδοτημένους φορείς διαχείρισης αποβλήτων για την ανακύκλωση / διάθε-
ση αποβλήτων αποτελεί την κύρια πρακτική που ακολουθείται. Οι συμβάσεις που υπογράφονται, αξιολογούνται 
ως προς την τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων ώστε να γίνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις, εφόσον κριθεί 
απαραίτητο.

 -  Οι περιβαλλοντικές δαπάνες το 2011 ήταν της τάξης των 140.000 Ευρώ. Οι κατηγορίες δαπανών που περιλαμ-
βάνονται είναι η διαχείριση και διάθεση απορριμμάτων, οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η εξωτερι-
κή πιστοποίηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 -  Προσπαθούμε συστηματικά να διασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητές μας είναι σύμφωνες με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία και να ελαχιστοποιήσουμε την επιβολή οποιωνδήποτε σχετικών προστίμων και κυρώσεων. Το 2011 
δεν υπήρξαν πρόστιμα και μη χρηματικές κυρώσεις που να σχετίζονται με θέματα περιβαλλοντος.

Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις με πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη είναι όσες συνδυάζουν την οικο-
νομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική προστασία και τη διαμόρφωση μίας συμπεριφοράς που σέβεται το περιβάλλον 
μέσα στην ίδια την επιχείρηση.
Ο ΟΤΕ αναγνωρίζει τη δική του ευθύνη στην αντιμετώπιση των κοινών και κρίσιμων περιβαλλοντικών προβλημάτων, 
όπως η κλιματική αλλαγή και η προστασία φυσικών πόρων. Για τους λόγους αυτούς η εταιρεία αναπτύσσει μια σειρά από 
πρωτοβουλίες και δράσεις συμβατές με διεθνείς κανόνες και πρακτικές, με ποιοτικούς αλλά και μετρήσιμους ποσοτικούς 
στόχους. Στόχος είναι να περιοριστούν οι επιπτώσεις που η λειτουργία του ΟΤΕ προκαλεί στο περιβάλλον βοηθώντας έτσι 
στην καθιέρωση της εταιρικής περιβαλλοντικής ευθύνης, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική και 
διαχείριση με σαφείς ρυθμούς βελτίωσης χρόνο με το χρόνο. Ταυτόχρονα, ο ΟΤΕ επιδιώκει την ανάπτυξη και την παροχή 
προϊόντων και υπηρεσιών που θα βοηθήσουν τους πελάτες του να μειώσουν τις δικές τους περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

α. Περιβαλλοντική Πολιτική
Η τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της εταιρείας, των παρεχόμενων προϊόντων 
/ υπηρεσιών, η απογραφή και η ανάλυση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και η προσπάθεια μείωσής του απο-
τελούν τη βάση της περιβαλλοντικής πολιτικής του ΟΤΕ. Στο πλαίσιο αυτό αναλύουμε την επίδραση των υπηρεσιών και 
των προϊόντων μας στο περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη: την κατανάλωση ενέργειας, την κλιματική αλλαγή και τις λοιπές 
αέριες εκπομπές, τη διαχείριση πρώτων υλών και αποβλήτων, την κατανάλωση νερού, τη στοιβάδα του όζοντος και την 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 
Με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων: 
 -  Εξετάζουμε, παρακολουθούμε και προσπαθούμε για τη συστηματική βελτίωση του υπολογισμού των περιβαλλο-

ντικών επιπτώσεων του ΟΤΕ. 
 -  Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε μέτρα μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του Οργα-

νισμού, με άξονες: 
  -  την ορθολογική χρήση ενέργειας, νερού και πρώτων υλών. 
  -  την προώθηση της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  -  τη μείωση των εκπομπών αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου και λοιπών αερίων. 
  -  την ανακύκλωση πρώτων υλών και αναλωσίμων. 
  -  την ελαχιστοποίηση ενδεχόμενων επιπτώσεων από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
  -  τη συστηματική ενημέρωση εργαζομένων και κοινωνίας
 -Επενδύουμε στην ανάπτυξη της έρευνας συμμετέχοντας σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.
 -Αναπτύσσουμε προϊόντα και υπηρεσίες που θα βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των πελατών μας. 
 - Συμμετέχουμε ενεργά, ως μέλη διεθνών και εθνικών οργανισμών και επιτροπών, στις διαβουλεύσεις για την κλι-

ματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα. 
 - Ενισχύουμε την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων και των πελατών του Οργανι-

σμού. 
 -Υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες των περιβαλλοντικών οργανώσεων. 

β. νέες εξελίξεις στην Περιβαλλοντική Διαχείριση
 -  Από τον Μάρτιο του 2011 έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαμόρφωσης μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 

κλιματική αλλαγή, στο πλαίσιο της ευρύτερης κλιματικής πολιτικής του ομίλου DT. Το γενικότερο πλαίσιο της 
πολιτικής αυτής (όπως αποφασίστηκε τον Αύγουστο 2011) περιλαμβάνει τη μείωση του κόστους, την ελαχιστο-
ποίηση του θεσμικού ρίσκου από την κλιματική αλλαγή και την ανάδειξη των επιχειρηματικών ευκαιριών που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Για την ανάπτυξη της στρατηγικής λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθή-
κες που επικρατούν στον τομέα και τη χώρα, και ως τελικό αποτέλεσμα θα έχει τη θέσπιση στόχου μείωσης των 
εκπομπών ΑΦΘ το 2020, σε σχέση με το 2008, συνοδευόμενου από σειρά μέτρων προς εφαρμογή. Εκτιμάται 
ότι η στρατηγική για την κλιματική αλλαγή θα οριστικοποιηθεί και ανακοινωθεί εντός του 2012.

  -  Ο ΟΤΕ εξασφάλισε (από την ΔΕΗ Α.Ε. από την οποία προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια), Εγγυήσεις Προέλευ-
σης, (ΕΠ) ΑΠΕ που καλύπτουν το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για το 2011. Σύμφωνα με τα 
πιστοποιητικά αυτά για το σύνολο της κατανάλωσής μας σε ηλεκτρική ενέργεια, άλλη τόση έχει παραχθεί από 
ανανεώσιμες πηγές της ΔΕΗ.

1.στρατηγική 
και Διαχείριση
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του ΟΤΕ. Περισσότερες λε-
πτομέρειες υπάρχουν στην ηλεκτρονική έκδοση της παρούσας έκθεσης (http://www.ote.gr/cr2011/el).

α. Κατανάλωση ενέργειας
Η κατανάλωση ενέργειας, με τις συνεπαγόμενες εκπομπές τόσο αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου όσο και λοιπών 
αερίων, θεωρείται ως μία από τις κύριες ανθρωπογενείς δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή και στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση. Ο ΟΤΕ, θεωρώντας την κατανάλωση ενέργειας (κατά κύριο λόγο συμβατικών καυσίμων) μία εκ 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας του, έχει ξεκινήσει από το 2007 ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της 
κατανάλωσης ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας σε πανελλαδικό και περιφερειακό επίπεδο αλλά και 
σε επίπεδο μεμονωμένων κτηρίων. Το 2011, το σύστημα συλλογής και καταγραφής περιβαλλοντικών πληροφοριών και 
στοιχείων επεκτάθηκε έτσι ώστε να καλύπτονται διακριτά όλες οι τηλε-περιφέρειες του ΟΤΕ. 
Η κατανάλωση ενέργειας4 στον ΟΤΕ αφορά στη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, των κτηρίων καθώς και 
στην κίνηση των ιδιόκτητων οχημάτων. Το 2011 ποσοτικοποιήθηκε η επίδραση της φυσικής συνεγκατάστασης (που 
αφορά στην COSMOTE και στους εναλλακτικούς φορείς τηλεπικοινωνιών) στην κατανάλωση ενέργειας του ΟΤΕ και 
υπολογίστηκε αναδρομικά από το 2008. Ως εκ τούτου, διαμορφώθηκαν νέες χρονοσειρές για την κατανάλωση ενέργειας. 
Το 2011 η συνολική κατανάλωση ενέργειας του ΟΤΕ (εκτός της κατανάλωσης που οφείλεται στη φυσική συνεγκατάστα-
ση) ανήλθε σε 1.246 TJ. Η κατανάλωση ενέργειας το 2011 αυξήθηκε κατά 3,0% σε σχέση με το 2010 (από τα 1.211 TJ 
το 2009 στα 1.246 TJ το 2011). Ειδικότερα,
 -  Η πτωτική τάση της κατανάλωσης καυσίμων για θέρμανση χώρων (ντίζελ θέρμανσης, φυσικό αέριο και τηλεθέρ-

μανση) συνεχίστηκε και το 2011. Η κατανάλωση καυσίμων για θέρμανση των χώρων μειώθηκε κατά 4,3% σε 
σχέση με το 2010, ως αποτέλεσμα, κατά κύριο λόγο, της σύμπτυξης χώρων, παρά τις λιγότερο ευνοϊκές καιρικές 
συνθήκες του 2011 σε σχέση με το 2010.

 - Η κατανάλωση καυσίμων για την κίνηση του ιδιόκτητου στόλου μειώθηκε κατά 6,4% σε σχέση με το 2010. 
 -  Η κατανάλωση πετρελαίου για τη λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) διατηρήθηκε στα επίπεδα 

του 2010.
 -  Η κατανάλωση ηλεκτρισμού5 (1.090 TJ το 2011) αποτελεί την κύρια προσδιοριστική παράμετρο της συνολικής 

κατανάλωσης ενέργειας του Οργανισμού. Το 2011 η συνολική κατανάλωση ηλεκτρισμού αυξήθηκε κατά 4,3% 
σε σχέση με την κατανάλωση του 2010. Η μεταβολή αυτή είναι περίπου η μισή της μεταβολής της περιόδου 
2010/2009 (8,4%), ως αποτέλεσμα:

  -  Της αύξησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία σε όρους μεταφερόμενων δεδομένων ήταν της τάξης του 
50%, φθάνοντας τα 270 Gbit/s το 2011 (182 Gbit/s το 2010).

  - Της εφαρμογής μέτρων εξοικονόμησης της ηλεκτρικής ενέργειας (παρ. 3.2 για περισσότερες λεπτομέρειες).
  -  Των χαμηλότερων θερμοκρασιών του 2011 σε σχέση με το 2010 (για παράδειγμα, οι βαθμοημέρες ψύξης για 

την Αθήνα το 2011 ήταν κατά 10% χαμηλότερες σε σχέση με το 2010), οι οποίες οδήγησαν σε μείωση των 
αναγκών για κλιματισμό. 

Ο περιορισμός, κατ’ αρχήν του ρυθμού αύξησης της κατανάλωσης ηλεκτρισμου και στη συνέχεια της κατανάλωσης ηλε-
κτρισμού, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, καθώς και η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που 
καταναλώνουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, αποτελούν βασικές προτεραιότητες του 
ΟΤΕ. Σε αυτό το πλαίσιο προμηθευτήκαμε, από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΗ Α.Ε., Εγγυήσεις Προέλευσης ΕΠ, 
που καλύπτουν το 100% της κατανάλωσης ηλεκτρισμού για το 2011.

2. εκτίμηση και άναφορά 
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων

4  Η κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σε δεδομένα πραγματικής κατανάλωσης για το χρονικό διάστημα μέχρι τον Σεπτέμβρη - Νοέμβρη 2011, 
βάσει των οποίων έγιναν εκτιμήσεις για το σύνολο του έτους, λόγω συμφωνίας με τον όμιλο DT για την παροχή στοιχείων. 

5  Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίστηκε βάσει της πραγματικής κατανάλωσης της Τηλε-Περιφέρειας Αττικής μέχρι το Νοέμβριο του 
2011, σύγκρισής της με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2010, εκτίμησης της συνολικής κατανάλωσης μέχρι το τέλος του έτους και προεκβολής για 
το σύνολο του ΟΤΕ.

Εξασφαλίσαμε από τον 
Πάροχο Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Εγγυήσεις 
προέλευσης ΑΠΕ, που 
καλύπτουν το 100% της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας.
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σημείωση:
(α)  Τα στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση ντίζελ κίνησης στα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη αφορούν στις προγραμματιζόμενες προμήθειες για την περίοδο 2008 - 2009 και στην 

πραγματική κατανάλωση για τα έτη 2010 - 2011.

(β) Στην κατανάλωση ηλεκτρισμού 2010 - 2011 περιλαμβάνεται και ποσό μικρότερο των 2 TJ που αφορά στην τηλεθέρμανση.

καΤαναλωση καυσιμων & ηλεκΤρισμΟυ
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Συνολικά για το 2011, η άμεση κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (δεν περιλαμβάνεται η κατανάλωση ηλεκτρισμού και 
η τηλεθέρμανση) υπολογίστηκε σε 159 TJ, ενώ η έμμεση κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (αναγωγή της κατανάλωσης 
ηλεκτρισμού και της τηλεθέρμανσης στην απαιτούμενη κατανάλωση καυσίμων για την παραγωγή τους) υπολογίστηκε σε 
2.520 TJ (εάν ληφθούν υπόψη οι Εγγυήσεις Προέλευσης ΕΠ, η έμμεση κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας μειώνεται 
στα 1.090 TJ ).

β. Όδικό μεταφορικό Εργο ιδιόκτητων Όχημάτων ΌΤΕ
Η συντήρηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, η διανομή των προϊόντων και η εξυπηρέτηση των πελατών του ΟΤΕ δη-
μιουργούν την ανάγκη ενός εκτεταμένου μεταφορικού έργου για την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων. Για την καλύ-
τερη παρακολούθηση των οδικών μετακινήσεων αλλά και για τη συστηματική βελτίωση των σχετικών περιβαλλοντικών 
επιδόσεων της εταιρείας, στο Τμήμα Συντήρησης και Επισκευών του Συγκροτήματος Μεταφορικών Μέσων εφαρμόζεται 
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004. 
Η κατανάλωση ενέργειας για την κίνηση του ιδιόκτητου στόλου6 του ΟΤΕ το 2011 μειώθηκε κατά 6,4% σε σχέση με την 
κατανάλωση ενέργειας το 2010, ενώ το μεταφορικό έργο αυξήθηκε κατά 3,1% περίπου. Η σταδιακή ανανέωση του στόλου 
ιδιόκτητων οχημάτων συνεχίζεται και δίνεται έμφαση στην αγορά πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Συνολικά 217 οχήματα 
αποσύρθηκαν το 2011.
Ως αποτέλεσμα της συστηματικής συντήρησης των οχημάτων, η ειδική κατανάλωση των οχημάτων παρουσιάζει πτωτική 
τάση. Η ειδική κατανάλωση των οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη μειώθηκε στα 9,9 lt/100 km το 2011 (από 11,30 lt/100 
km το 2010), ενώ των οχημάτων με ντίζελ μειώθηκε στα 16,9 lt/100 km (από 17,2 lt/100 km το 2010).

6  Η κατανάλωση ενέργειας βασίστηκε σε δεδομένα πραγματικής κατανάλωσης της περιόδου Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2011, βάσει των οποίων 
υπολογίστηκε η συνολική κατανάλωση του έτους, λόγω συμφωνίας με τον όμιλο DT για την παροχή στοιχείων.
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στ. Άλλες Εμμεσες Εκπομπές αερίων φαινομένου του Θερμοκηπίου
Ο ΟΤΕ επεκτείνει το αντικείμενο του προγράμματος παρακολούθησης των εκπομπών ώστε να ποσοτικοποιηθούν οι 
σημαντικότερες των έμμεσων εκπομπών (scope 3) που σχετίζονται με τη λειτουργία του Οργανισμού. Επί του παρόντος, 
υπολογίζονται οι εκπομπές ΑΦΘ που οφείλονται σε: 
 -   επαγγελματικά αεροπορικά ταξίδια. Για το 2011, η απόσταση που διανύθηκε αεροπορικώς μειώθηκε κατά 

32% σε σχέση με το 2010, ενώ οι εκπομπές ΑΦΘ το 2011 (74 t CO2 eq9) μειώθηκαν κατά 30% περίπου σε 
σχέση με το 2010. Η αξιοποίηση των τηλεδιασκέψεων έχει συντελέσει στον περιορισμό της σχετικής επίδρασης 
της λειτουργίας μας στο περιβάλλον.

  -   μισθωμένα οχήματα για μεταφορά στελεχών / προσωπικού. Οι υπολογισμοί αφορούν στο μεταφορικό έργο 
το οποίο καλύπτεται από πόρους του ΟΤΕ. Συνολικά για το 2011:

  -  Το μεταφορικό έργο των οχημάτων αυτών ήταν της τάξης των 3,1 εκατ. km.
  -  Η κατανάλωση βενζίνης εκτιμάται σε 275.000 lt περίπου.
  -  Οι εκπομπές ΑΦΘ υπολογίστηκαν σε 650 t CO2 eq, που αντιστοιχούν στο 10% των άμεσων εκπομπών ΑΦΘ 

(scope 1) που οφείλονται στις οδικές μετακινήσεις. 
 -   Διαχείριση απορριμμάτων. Η παραγωγή στερεών απορριμμάτων από τον OTE μειώνονται συστηματικά από 

το 2009 ενώ οι απορριπτόμενες ποσότητες και οι σχετικές εκπομπές CH4 μειώνονται από το 2007. Μολονότι 
ενδέχεται να είναι χρήσιμες ορισμένες βελτιώσεις στις μεθόδους υπολογισμού (ειδικά όσον αφορά στο εκτιμώ-
μενο οργανικό μέρος των παραγόμενων απορριμμάτων, εκτός του χαρτιού), η τάση αυτή είναι σε συμφωνία με 
τις διαχειριστικές πρακτικές που έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε.

ζ. κατανάλωση νερού
Η χρήση νερού στον ΟΤΕ καλύπτει ανάγκες υγιεινής σε κτήρια και εμπορικά καταστήματα, καθώς και ανάγκες σίτισης 
και άρδευσης σε μεγάλα κτήρια διοίκησης. Η κατανάλωση νερού το 2011 εκτιμάται σε 214.108 m3 (δεν περιλαμβάνεται η 
κατανάλωση νερού από ιδιόκτητες γεωτρήσεις), δηλαδή παρατηρείται μείωση της κατανάλωσης άνω του 10% σε σχέση με 
το 2010 (243.484 m3) καθώς επιλύθηκαν θέματα διαρροών. Ο ΟΤΕ δεν εμπλέκεται άμεσα στην άντληση νερού καθώς η 
προμήθεια του νερού που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις μας γίνεται από τις αρμόδιες, σε περιφερειακό επίπεδο, δη-
μόσιες υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων 
που αξιοποιούν και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν πηγές νερού που να επηρεάζονται σημαντικά από τις δραστηριότητές 
μας. 
Τα υγρά απόβλητα του ΟΤΕ αφορούν σε υγρά αστικά απόβλητα, τα οποία οδηγούνται στα υφιστάμενα δημόσια δίκτυα 
αποχέτευσης. Κατά το 2011 δεν πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες ή μη προγραμματισμένες απορρίψεις νερού 
(δεν περιλαμβάνεται το βρόχινο νερό και τα αστικά απόβλητα).

η. Βιοποικιλότητα
Στον ΟΤΕ αναγνωρίζουμε τη αξία της ελληνικής βιοποικιλότητας καθώς και την άμεση σχέση μεταξύ της βιοποικιλότη-
τας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανθρώπινης ευημερίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε δεσμευτεί για την ελαχιστοποίηση 
των ενδεχόμενων επιπτώσεων που θα μπορούσαν να έχουν οι δραστηριότητές μας στη βιοποικιλότητα. Οι πιθανές επι-
πτώσεις σχετίζονται κυρίως με τη λειτουργία των, απαραίτητων για την παροχή αξιόπιστων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσι-
ών, εγκαταστάσεών μας σε απομονωμένες περιοχές καθώς και σε έργα υποδομής για την αναβάθμιση του τηλεπικοινωνι-
ακού δικτύου. Στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονούμε και υποβάλουμε προς έγκριση στις αρμόδιες 
αρχές, λαμβάνονται υπόψη όλες οι πιθανές επιπτώσεις, και στις περιπτώσεις που οι δραστηριότητές μας γειτνιάζουν με 
προστατευόμενες περιοχές και περιοχές υψηλής αξίας βιοποικιλότητας γίνεται ειδική αναφορά σχετικά. Δεδομένων των 
χαρακτηριστικών των δραστηριοτήτων μας, βασικό μας μέλημα αποτελεί η ελαχιστοποίηση διαρροών από τον τηλεπικοι-
νωνιακό εξοπλισμό και η αποκατάσταση των εκτάσεων μετά την ολοκλήρωση των έργων υποδομής. Σημειώνεται ότι όλα 
τα κτήρια / εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα από τον ΟΤΕ έχουν καταγραφεί και σχετικές πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας & Λειτουργιών.

9  Οι εκπομπές ΑΦΘ από τις αεροπορικές μεταφορές υπολογίστηκαν με το εργαλείο υπολογισμού που αναπτύχθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό 
Αεροπορικών Μεταφορών (International Civil Aviation Organization, ICAO - http://www2.icao.int/en/carbonoffset/Pages/default.aspx)

γ. απορρίμματα
Τα απορρίμματα του ΟΤΕ περιλαμβάνουν τα τεχνικά απορρίμματα (σχετίζονται με τα υλικά και τον ηλεκτρικό / ηλεκτρο-
νικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί ο ΟΤΕ όπως καλώδια, μέταλλα, κλπ.), απορρίμματα που χρήζουν ειδικής διαχείρισης 
(π.χ. λιπαντικά, συσσωρευτές ηλεκτροπαραγωγών ζευγών) και τα οποία διαχωρίζονται σε τεχνικά και μη, και αστικά απορ-
ρίμματα από τις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΟΤΕ. Τα παραγόμενα απορρίμματα του ΟΤΕ για το 2011 υπολογίστηκαν 
σε 2.900 t, με το χαρτί εκτύπωσης (χαρτί Α4) να αποτελεί το 10% περίπου των παραγόμενων απορριμμάτων (290 t περί-
που). Για τη διαχείριση των παραγόμενων απορριμμάτων του, ο ΟΤΕ συνεργάζεται με πιστοποιημένες / εξουσιοδοτημένες 
εταιρείες ανακύκλωσης (παρ. 3.Ε για περισσότερες λεπτομέρειες). Τα υφιστάμενα προγράμματα ανακύκλωσης αφορούν 
πρακτικά το σύνολο των τεχνικών απορριμμάτων και το 39% περίπου του χαρτιού. Οι υπόλοιπες ποσότητες (το 40% 
περίπου των παραγόμενων) καταλήγουν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ). 

δ. Στοιβάδα του Όζοντος
Ο ΟΤΕ εφαρμόζει πρόγραμμα σταδιακής αντικατάστασης των ψυκτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ουσίες που 
καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος (ozone depleting substances, ODS) ως ψυκτικά μέσα, ενώ ήδη στα συστήματα 
πυρόσβεσης χρησιμοποιούνται μέσα με μηδενικό δυναμικό καταστροφής όζοντος (ozone depleting potential, ODP7). Οι 
ποσότητες ODS (π.χ. R22) που συμπληρώθηκαν στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις το 2011 (από το 2011 συμπεριλαμβά-
νονται όλες οι διοικητικές περιφέρειες) ήταν 164 kg ODP (μείωση κατά 15%, τουλάχιστον, σε σύγκριση με το 2010 για 
το οποίο υπήρχε μόνο μερική πληροφόρηση). Η χρήση ποσοτήτων ODS στην Περιφέρεια Αττικής το 2011 μειώθηκε 
περαιτέρω στα 22 kg ODP (από 79 kg ODP το 2010). 
Οι υδροφθοράνθρακες (HFC) χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των ουσιών που καταστρέφουν τη στοιβάδα του 
όζοντος καθώς και σε νέες εγκαταστάσεις. Οι ποσότητες που συμπληρώθηκαν για το 2011 (από το 2011 συμπεριλαμ-
βάνονται όλες οι διοικητικές περιφέρειες) ήταν περίπου 5.950 kg ψυκτικών μέσων, που αντιστοιχούν σε εκπομπές ΑΦΘ 
των 10.230 t CO2 eq8. Οι εκπομπές αυτές αποτελούν το 4% του συνόλου των εκπομπών ΑΦΘ από τη χρήση ενέργειας 
(άμεσων και έμμεσων εκπομπών) και ως εκ τούτου θα πρέπει να διερευνηθούν μέτρα περιορισμού των σχετικών εκπομπών.

ε. Εκπομπές αερίων φαινομένου του Θερμοκηπίου και λοιπές αέριες Εκπομπές
Ο υπολογισμός των εκπομπών ΑΦΘ βασίζεται στο πρότυπο GHG Protocol Initiative, (το οποίο αναπτύσσεται από τα 
World Business Council for Sustainable Development, WBCSD και World Resources Institute, WRI) και περιλαμβάνει τις 
άμεσες εκπομπές (scope 1, σύμφωνα με την ορολογία του GHG Protocol Initiative) λόγω της κατανάλωσης συμβατικών 
καυσίμων σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, οχήματα, κλπ και τις έμμεσες εκπομπές (scope 2) λόγω της κατανάλωσης ηλεκτρι-
σμού και τηλεθέρμανσης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της παρούσας έκθεσης 
(http://www.ote.gr/cr2011/el).
Οι συνολικές άμεσες εκπομπές ΑΦΘ του ΟΤΕ (scope 1, που οφείλονται στη κατανάλωση καυσίμων από πηγές που ανή-
κουν ή ελέγχονται από τον ΟΤΕ) για το 2011 υπολογίστηκαν σε 11.450 t CO2 eq, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 
6% σε σχέση με το 2010. Συνολικά, οι άμεσες εκπομπές ΑΦΘ μειώθηκαν κατά 23% εντός της περιόδου 2008 – 2012, με 
τις εκπομπές από την κατανάλωση καυσίμων για θέρμανση χώρων να παρουσιάζουν ακόμα μεγαλύτερη μείωση, της τάξης 
του 38%. 
Οι έμμεσες εκπομπές ΑΦΘ (scope 2, που οφείλονται στη κατανάλωση ηλεκτρισμού και τηλεθέρμανσης) του ΟΤΕ για το 
2011 υπολογίστηκαν σε 247.000 t CO2 eq, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 4,3% σε σχέση με το 2010, χωρίς να 
ληφθούν υπόψη οι Εγγυήσεις Προέλευσης ΕΠ. Εάν ληφθούν υπόψη, τότε οι έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
(scope 2) μειώνονται στους 184 t CO2 eq, καθώς οι εκπομπές από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μηδενίζο-
νται. Σημειώνεται ότι από το 2011 ποσοτικοποιήθηκαν οι επιπτώσεις της φυσικής συνεγκατάστασης (όσων αφορά την 
COSMOTE και τους εναλλακτικούς φορείς τηλεπικοινωνιών) στη κατανάλωση ηλεκτρισμού και στις συνεπαγόμενες εκ-
πομπές ΑΦΘ. Οι επιπτώσεις αυτές υπολογίστηκαν αναδρομικά από το 2008. 

7 Το δυναμικό καταστροφής όζοντος εκφράζεται σε ισοδύναμο R12. Στην περίπτωση του R22 η μετατροπή γίνεται με βάση το συντελεστή 0,055.
8  Οι εκπομπές 5.060 t CO2 eq που αναφέρθηκαν στην Έκθεση ΕΚΕ για το 2010 αφορούσαν στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου Ελλάδας και 

Δυτικής και Νότιας Ελλάδας.
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θ. Άλλες επιπτώσεις 
Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ο θόρυβος και η οπτική όχληση δεν αξιολογούνται ως σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από τις δραστηριότητες του ΟΤΕ. Εντούτοις, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση 
τυχόν προβλημάτων.
  -   Τα προϊόντα μας φέρουν όλες τις απαραίτητες σημάνσεις που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νο-

μοθεσία. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μετριάζονται οι ενδεχόμενες επιπτώσεις από την ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία, που σχετίζονται με την κατασκευή και λειτουργία των σταθμών ασύρματης επικοινωνίας, διεξάγου-
με μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

  -   Η ηχητική όχληση περιορίζεται στη λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που είναι απαραίτητη μόνο όταν 
δεν υπάρχει αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Η λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στις αστικές 
περιοχές είναι σύμφωνη με όλες τις διατάξεις που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία.

  -   Για την εγκατάσταση νέων τηλεπικοινωνιακών υποδομών, απαραίτητων για την παροχή υπηρεσιών επικοινω-
νίας, λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα, στο βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 
οπτική όχληση, κυρίως στις αστικές περιοχές. Επιπλέον, γίνονται κατάλληλες τροποποιήσεις στις υφιστάμενες 
τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Οι συνολικές άμεσες 
εκπομπές ΑΦΘ του ΟΤΕ  
παρουσιάζουν μείωση της 
τάξης του 6% σε σχέση 
με το 2010.
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 -  Ο ΟΤΕ μειώνει τις μετακινήσεις, και κατά συνέπεια την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές ΑΦΘ, και 
μέσα από την οργάνωση των «HELP-DESK» και των Βλαβοληπτικών Κέντρων που έχουν ως στόχο να άρουν 
βλάβες με οδηγίες από το τηλέφωνο, χωρίς επίσκεψη συνεργείου. Πανελλαδικά, το 22% περίπου των κλήσεων 
για βλάβες (ADSL, σταθερή τηλεφωνία και τοπικοί βρόχοι) αντιμετωπίστηκε χωρίς τη μετακίνηση συνεργείου με 
αποτέλεσμα την αποφυγή μετακινήσεων της τάξης του 11% του μεταφορικού έργου του ιδιόκτητου στόλου του 
ΟΤΕ και συνεπαγόμενων εκπομπών ΑΦΘ της τάξης των 900 t CO2 eq. 

 -  Οι μετακινήσεις των ιδιόκτητων οχημάτων υποστηρίζονται από πληροφοριακό σύστημα που έχει ως στόχο τον 
έλεγχο, σε πραγματικό χρόνο, των δρομολογίων των οχημάτων μας προκειμένου να μειωθούν οι διανυόμενες 
αποστάσεις. Η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος ξεκίνησε στα τέλη του 2011 και αναμένεται να λειτουργήσει 
πλήρως κατά τη διάρκεια του 2012.

Συνολικά, με την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων, επιτεύχθηκε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις οδικές μεταφο-
ρές (ιδιόκτητα οχήματα του ΟΤΕ) κατά 6,3 TJ (ποσό που αντιστοιχεί στο 6,4% της κατανάλωσης ενέργειας του 2010 για 
τις οδικές μεταφορές).

δ. Προϊόντα και ύπηρεσίες που μειώνουν τις Εκπομπές αφΘ
Ο τομέας ΤΠΕ ευθύνεται για το 2% των παγκόσμιων εκπομπών ΑΦΘ για το έτος 2007 (έκθεση SMART 2020) αλλά 
ταυτόχρονα μπορεί να διαμορφώσει κατάλληλα εργαλεία για τον περιορισμό των εκπομπών ΑΦΘ σε άλλους τομείς οικο-
νομικής δραστηριότητας. 
Ο ΟΤΕ αναπτύσσει και παρέχει ένα σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, κυρίως μέσω της μείωσης των μετακινήσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι τηλεδιασκέψεις (για τις ανάγκες του 
ΟΤΕ και των εμπορικών πελατών), οι διαδραστικές ηλεκτρονικές εφαρμογές για τις ανάγκες του Οργανισμού (για παρά-
δειγμα θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, παροχή εξ’ αποστάσεως μαθημάτων, κλπ) και για την εξυπηρέτηση των πελατών 
του (βλ. εφαρμογές στο www.otebusiness.gr, www.otewholesale.gr), η ευρύτερη εφαρμογή του προγράμματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
και της επέκτασής του (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ). Επιπλέον, με την Υπηρεσία Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών, ένας Πάροχος έχει 
τη δυνατότητα να παρέχει σχετικές υπηρεσίες χωρίς περαιτέρω περιβαλλοντική επιβάρυνση, καθώς αξιοποιεί τις υφιστά-
μενες υποδομές του ΟΤΕ. 

ε. Διαχείριση Πρώτων ύλών & αποβλήτων
Οι βασικές αρχές της πολιτικής του ΟΤΕ ως προς τη διαχείριση φυσικών πόρων και αποβλήτων αφορούν:
 -  στη μείωση της χρήσης υλικών που η παραγωγή τους επιβαρύνει το περιβάλλον. 
 -  στην ανακύκλωση των χρησιμοποιούμενων υλικών όπου αυτή είναι δυνατή (π.χ. χαρτί).
 -  στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών είτε εντός του ΟΤΕ είτε μέσω της συνεργασίας με ειδικούς φορείς δια-

χείρισης. 
 -  στην ειδική διαχείριση αποβλήτων που μολύνουν το περιβάλλον.
 -  στην ενημέρωση / ευαισθητοποίηση και προτροπή των πολιτών ώστε να υιοθετούν πρακτικές ανακύκλωσης.
Συνοπτικά οι επιδόσεις του ΟΤΕ στη διαχείριση των κυριότερων ρευμάτων αποβλήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία 
του παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήμα. Σημειώνεται ότι, η διαχρονική εξέλιξη των διακινούμενων ποσοτήτων εξαρ-
τάται τόσο από το ρυθμό απαξίωσης του σχετικού εξοπλισμού, όσο και από το βαθμό συμμετοχής των πελατών μας στο 
πρόγραμμα ανακύκλωσης των καταστημάτων μας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της παρούσας έκθεσης στο http://www.ote.gr/
cr2011/el. 
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Η πολιτική του ΟΤΕ για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας του συνίσταται στην υιοθέτη-
ση πρακτικών για τη μείωση των εκπομπών και της κατανάλωσης πρώτων υλών / υλικών καθώς και στην ανάπτυξη προϊό-
ντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην επίτευξη τέτοιων μειώσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Ταυτόχρονα, 
διαπιστώθηκε ότι οι πρακτικές αυτές συμβάλλουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας. 
Οι άμεσες εκπομπές ΑΦΘ (scope 1) μειώθηκαν το 2011 κατά 685 t CO2 eq. Οι έμμεσες εκπομπές ΑΦΘ (scope 2) που 
αποφεύχθηκαν, ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών του ΟΤΕ το 2011, εκτιμώνται σε 1.500 t CO2 eq (περίπου 0,6% του 
συνόλου των έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται στην κατανάλωση ηλεκτρισμού το 2011, χωρίς 
να ληφθούν υπόψη οι Εγγυήσεις Προέλευσης ΕΠ). Οι έμμεσες εκπομπές ΑΦΘ (scope 3) που αποφεύχθηκαν εκτιμώνται 
σε 2.700 t CO2 eq. Η μείωση αυτή υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την ανακύκλωση, την ελάττωση της χρήσης των 
στελεχικών οχημάτων και τον αριθμό των τηλεδιασκέψεων για τις λειτουργικές ανάγκες του ΟΤΕ. 
Παράλληλα, ο ΟΤΕ, με την ιδιότητά του ως μέλος ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών συμμετέχει ενεργά στο δημόσιο 
διάλογο για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το ρόλο του τομέα ΤΠΕ στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. 

α. ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
Ο ΟΤΕ έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί από το 1994, 186 μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα (συνολικής ισχύος 432 kW), 
και μικρές ανεμογεννήτριες για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης των αναμεταδοτών ΣΑΡ καθώς και του ασυρ-
ματικού ευρυζωνικού δικτύου WiMAX του Αγίου Όρους. 
Το 2011, η OTE ESTATE (θυγατρική του ΟΤΕ υπεύθυνη για την αποτελεσματική διαχείριση και την εμπορική εκμετάλ-
λευση της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου) κατέθεσε στις αρμόδιες αρχές όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την αδειοδό-
τηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ισχύος 350 kW, στις οροφές 4 κτηρίων της Αττικής. Η λειτουργία των συστημάτων 
αυτών αναμένεται να ξεκινήσει το 2013 και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται σε 450 MWh. Παράλληλα, 
εξετάζονται οι δυνατότητες ανάπτυξης επιπλέον συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και φωτοβολταϊκών σταθμών ηλε-
κτροπαραγωγής. 
Σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση του αιολικού δυναμικού σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της OTE ESTATE στα οποία υπήρξε 
ή υπάρχει εγκατεστημένος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός. Επιπλέον, η OTE ESTATE προτίθεται να αντικαταστήσει 
υπάρχουσες, μικρές ανεμογεννήτριες που δεν λειτουργούν, με νέες μεγαλύτερες, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι 
οι προβλεπόμενοι από την νομοθεσία όροι.

β. Εξοικονόμηση Ενέργειας
Η ορθολογική χρήση και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν βασικές επιλογές του ΟΤΕ για τη βελτίωση των περιβαλλο-
ντικών του επιδόσεων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες επεμβάσεων που εφαρμόζονται 
(περισσότερες πληροφορίες για τα εφαρμοζόμενα μέτρα ανά κατηγορία υπάρχουν στην ηλεκτρονική έκδοση της παρούσας 
έκθεσης στο http://www.ote.gr/cr2011/el): 
 -  Γενικές δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια ΟΤΕ 
 -  Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και στις εγκαταστάσεις 
 -  Ανανέωση λοιπού εξοπλισμού και οχημάτων 
Ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών που εφαρμόζονται, η κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση των χώρων μειώθηκε 
κατά 2,5 TJ σε σύγκριση με το 2010 (αντιστοιχεί στο 4,3% της κατανάλωσης ενέργειας του 2010 για τη θέρμανση χώρων), 
παρά τις δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες του 2011 συγκριτικά με το 2010. Η εκτίμηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας που αποφεύγεται ως αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων μέτρων είναι περισσότερο σύνθετη. Η μείωση κατανάλω-
σης της ηλεκτρικής ενέργειας που έχει επιτευχθεί (στη βάση των μέτρων που έχουν ποσοτικοποιηθεί) εκτιμάται στις 1.800 
MWh. Σημειώνεται ότι η αποδοτικότητα της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας το 2011 (δηλαδή η κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας ανά όγκο μεταφερόμενων δεδομένων) έχει βελτιωθεί κατά 20% περίπου σε σύγκριση με το 2010.

γ. Περιορισμός του Όδικού μεταφορικού Εργου
Για τον περιορισμό των επιπτώσεων που σχετίζονται με το μεταφορικό έργο του ΟΤΕ, υλοποιούνται δράσεις οι οποίες 
στοχεύουν στη βελτίωση της απόδοσης του ιδιόκτητου στόλου οχημάτων αλλά και στον περιορισμό των απαιτούμενων 
μετακινήσεων άμεσων ή/και έμμεσων:

3. μέτρα για τον περιορισμό των 
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
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Στον ΟΤΕ δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσίων τα οποία, μεταξύ άλλων, πε-
ριορίζουν και τις επιπτώσεις των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και για το λόγο αυτό συμμετέχουμε σε 
σχετικά ερευνητικά προγράμματα. Ενδεικτικά, Ο ΟΤΕ συμμετέχει σε ερευνητικά έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου 
Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (2007-2013) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. 
Ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της παρούσας έκθεσης στο http://www.
ote.gr/cr2011/el.
Επίσης, o ΟΤΕ δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη δικτύων Νέας Γενιάς (Next Generation Networks), συμμετέ-
χει στα ερευνητικά προγράμματα PANDA και WiSE-PON σχετικά με τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές δικτύων πρόσβασης 
επόμενης γενιάς (Next Generation Access Networks). Οι δύο δράσεις, χρηματοδοτούμενες από τη Γενική Γραμματεία 
Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο προώθησης νέων τεχνολογιών 
και καινοτόμων εφαρμογών ευρυζωνικότητας στη χώρα, και λαμβάνουν χώρα με το πέρας του 2011 και εφεξής. Περισσό-
τερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της παρούσας έκθεσης στο http://www.ote.gr/cr2011/el.

4. Έρευνα & άνάπτυξηΕπιπλέον, σημειώνονται τα ακόλουθα:
 -  ελαστικά. Έχοντας ως στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία 

του ιδιόκτητου στόλου οχημάτων του ΟΤΕ, και γνωρίζοντας τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων, ο ΟΤΕ το 2010 έθεσε σε εφαρμογή πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων του. Μέσω της εταιρείας "ECOELASTICA Α.Ε.» (το 
μόνο εγκεκριμένο εθνικό σύστημα για την εναλλακτική διαχείριση των ελαστικών) το 2011 διακινήθηκαν 645 
άχρηστα ελαστικά.

 -  μελανοδοχεία. Σε εξέλιξη βρίσκονται προσπάθειες διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλω-
σης χρησιμοποιημένων μελανοδοχείων. Στο πλαίσιο σχετικών πρωτοβουλιών σε διάφορα κτήρια του Οργανι-
σμού συλλέχτηκαν και προωθήθηκαν προς ανακύκλωση 20.100 μελανοδοχεία. 

 -  Πρωτοβουλίες ανακύκλωσης στο δίκτυο καταστημάτων του οτε. Αρχικά από το 2006 και συστηματικά από 
το 2008, συλλέγονται προς ανακύκλωση (με την τοποθέτηση σχετικών κάδων στο δίκτυο καταστημάτων του 
ΟΤΕ) οικιακές μπαταρίες. Το 2011 συγκεντρώθηκαν (από πελάτες και εργαζομένους) και ανακυκλώθηκαν, από 
την εταιρεία ΑΦΗΣ, 5.450 kg οικιακές μπαταρίες, ενώ συνολικά για την περίοδο 2006 – 2011 συγκεντρώθηκαν 
και ανακυκλώθηκαν 27.000 kg οικιακές μπαταρίες. Ο ΟΤΕ ενθαρρύνει τους καταναλωτές να συμμετέχουν στα 
προγράμματα ανακύκλωσης, με τοποθέτηση ειδικών κάδων στα καταστήματά του και έντυπες και ηλεκτρονικές 
διαφημίσεις. Από το 2009 υπάρχει η επισήμανση – προτροπή στο κουτί του Conn-x «Παρακαλώ ανακυκλώστε» 
και αφορά σε όλο το περιεχόμενο του προϊόντος (κουτί, οδηγίες, cd, πλαστικές συσκευασίες), καθώς όλα τα 
υλικά είναι ανακυκλώσιμα.

Περιβάλλον Περιβάλλον
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Vii
Ο ΟΤΕ αναλαμβάνει δράσεις και υποστηρίζει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος. Εν-
δεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
 -   Εργαζόμενοι του ΟΤΕ με τις οικογένειές τους, καθώς και πολίτες, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας 

Ημέρας Περιβάλλοντος, ανέλαβαν δράση για το περιβάλλον, συμμετέχοντας σε δράσεις που πραγματοποίησαν 
τα 35 Πολιτιστικά Κέντρα του ΟΤΕ σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως δεντροφυτεύσεις, καθαρισμούς 
ακτών, λιμνών, δασών κ.α., καθώς και αποκομιδή και διαλογή απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και μη. 

 -   Συμβολή στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων για τα περιβαλλοντικά θέματα, με δημοσιεύσεις στο εσωτερι-
κό δίκτυο της εταιρείας, σε περιπτώσεις όπως: «Η Ώρα της Γης», «Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος», «Η 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα χωρίς αυτοκίνητο» κ.λπ. 

Παράλληλα το 2011, ο ΟΤΕ υποστήριξε χορηγικά την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού και τις δράσεις των 
ΜΚΟ ΚΑΛΛΙΣΤΩ και ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ. Περισσότερες πληροφορίες για το είδος των χορηγιών πα-
ρουσιάζονται στην ηλεκτρονική έκδοση της παρούσας έκθεσης στο http://www.ote.gr/cr2011/el.

5. Υποστήριξη περιβαλλοντικών
 Δράσεων μΚο

Περιβάλλον
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«Η εταιρεία μας είναι περήφανη που συνεχίζει να συμμορφώνεται για ακόμα μία χρονιά με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου 
του Ο.Η.Ε. Η ενθάρρυνση που λαμβάνουμε από τον Ο.Η.Ε. κατά την υλοποίηση αυτής της κρίσιμης πρωτοβουλίας αποτελεί 
ευπρόσδεκτη καθοδήγηση και δέσμευση για τον οργανισμό μας. Ο OTE έχει επιλέξει να υποστηρίξει και να τηρήσει τις αρχές του 
Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. στο πλαίσιο των εσωτερικών του λειτουργιών, καθώς και στις σχέσεις του με τα εξωτερικά 
ενδιαφερόμενα μέρη. Σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές για την Ελλάδα, πιστεύουμε ότι έχει ζωτική σημασία να είμαστε ενεργοί 
υπέρμαχοι των αρχών αυτών και της Εταιρικής Υπευθυνότητας». 

μιχάλης τσαμάζ, Πρόεδρος Διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνων σύμβουλος, OTE AE

Η εταιρεία OTE AE – με δραστηριότητες κυρίως στην Ελλάδα– υποστηρίζει το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε., τη 
μεγαλύτερη εθελοντική πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον κόσμο και ακολουθεί τις δέκα οικουμενικές αξίες 
στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των προτύπων εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της δι-
αφθοράς. Ο ΟΤΕ, ως μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου από το 2008, έχει ενσωματώσει αυτές τις αρχές στις πολιτικές 
και στις λειτουργίες του. 
Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας μας για το 2011, που υπάρχει διαθέσιμος και σε ηλεκτρονική μορ-
φή στη διεύθυνση URL [http://www.ote.gr/cr2011/el], περιλαμβάνει μια λεπτομερή παρουσίαση των προτεραιοτήτων, των 
δραστηριοτήτων, των στόχων και των αποτελεσμάτων της εταιρείας, βασισμένη σε μια προσέγγιση τεσσάρων πυλώνων 
«Σχέσης Ευθύνης» με τους εργαζομένους μας, την αγορά, για το περιβάλλον και με την κοινωνία.
Για το 2011, τα βασικά μας επιτεύγματα όσον αφορά την τήρηση των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου περιλαμβάνουν 
τα εξής:      
       -  Περαιτέρω επέκταση των προσπαθειών μας για καταγραφή, μέτρηση και σταδιακή μείωση του «περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος» της εταιρείας.
 -  Σε μια ιδιαίτερα οικονομικά δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, ο OTE αποτελεί μία από τις κύριες κινητήριες δυ-

νάμεις ανάπτυξης και τις επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και υποδομές. Ο κομβικής σημασίας στόχος του OTE 
για την επέκταση της ευρυζωνικότητας σε ολόκληρη τη χώρα συνεχίζει να αποτελεί βασική προτεραιότητα, ενώ 
ταυτόχρονα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στις απομακρυσμένες περιοχές 
της χώρας και στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

 -  Συνέχιση της μακροχρόνιας δέσμευσής μας ως προς τα παιδιά, τους νέους και τους φοιτητές, καθώς και τους 
ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες, μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών και της υποστήριξης Μ.Κ.Ο. που 
ασχολούνται ειδικά με την παροχή βοήθειας σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες.

 -  Ενίσχυση των πολιτικών και των πρακτικών που διασφαλίζουν την ευημερία και την εξέλιξη των εργαζομένων 
μας, εφαρμόζοντας με σεβασμό πολιτικές ίσων ευκαιριών και υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

 -  Υποστήριξη της πολιτικής περί δεοντολογίας και για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις βαθμίδες της 
εταιρείας και υποστήριξη μηχανισμών που προάγουν τη διαφανή και υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά.

1. οικουμενικό σύμφωνο του ο.ή.ε. 
– Έκθεση άπολογισμού ή άναφοράς 
(Communication on Progress – COP) 

για το 2011

αρχεσ ΤΟυ ΟικΟυμενικΟυ συμφωνΟυ ΤΟυ Ο.η.ε. – συμμΟρφωση ΤΟυ OTE

θΕμΑ

Ανθρώπινα δικαιώματα

Πρότυπα εργασίας

Περιβάλλον

Καταπολέμηση της 

διαφθοράς

ΕγινΕ ΑνΑφορΑ

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Αρχή

1.  Υποστήριξη και σεβασμός προς τα διεθνώς διακηρυγμέ-

να ανθρώπινα δικαιώματα

2.  Διασφάλιση μη εμπλοκής σε παραβιάσεις των ανθρώπι-

νων δικαιωμάτων

3.  Προάσπιση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και απο-

τελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής 

διαπραγμάτευσης

4.  Εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής και υποχρεωτι-

κής εργασίας

5. Ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας

6.  Εξάλειψη των διακρίσεων στις προσλήψεις και στην 

απασχόληση

7.  Υποστήριξη της προληπτικής προσέγγισης αναφορικά με 

τα περιβαλλοντικά ζητήματα

8.  Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της περιβαλλο-

ντικής υπευθυνότητας

9.  Ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της διάδοσης τεχνολογι-

ών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον

10.  Καταπολέμηση της διαφθοράς σε κάθε της μορφή, συ-

μπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας

ΕνοΤήΤΑ

IV-4

III-5; 

IV-4

IV-4

IV-4

IV-4

IV-4

VI-2

VΙ-3

VΙ-3

II-5γ

V-1,

V-2γ,

III-6

ΔιΑΔικΤΥΑκή σΥνΔΕσή

- http://www.ote.gr/cr2011/el

  Εργαζόμενοι-Δίκαιη Εργασία 

-    http://www.ote.gr/cr2011/el 

  Αγορά-Υπεύθυνες Προμήθειες 

 Εργαζόμενοι-Δίκαιη Εργασία

- http://www.ote.gr/cr2011/el

  Εργαζόμενοι-Δίκαιη Εργασία –Ελεύθερος 

συνδικαλισμός

- http://www.ote.gr/cr2011/el

 Εργαζόμενοι-Δίκαιη Εργασία

- http://www.ote.gr/cr2011/el

 Εργαζόμενοι-Δίκαιη Εργασία

- http://www.ote.gr/cr2011/el 

  Εργαζόμενοι-Δίκαιη Εργασία –Ίσες 

Ευκαιρίες

- http://www.ote.gr/cr2011/el 

  Περιβάλλον-Εκτίμηση και αναφορά 

Περιβαλλοντικών επιπτώσεων

- http://www.ote.gr/cr2011/el

   Περιβάλλον-Μέτρα για τον Περιορισμό 

των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

- http://www.ote.gr/cr2011/el 

-   Περιβάλλον-Μέτρα για τον Περιορισμό 

των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων -Ανανεώ-

σιμες Πηγές Ενέργειας

-    Περιβάλλον- Μέτρα για τον Περιορισμό

  των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Τηλεπι-

κοινωνιακός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

- http://www.ote.gr/cr2011/el 

  Στρατηγική & Διοίκηση ΕΥ -Εταιρική 

Διακυβέρνηση & Συμμόρφωση – Σύστημα 

και Πολιτικές Διαχείρισης Κανονιστικης 

Συμμόρφωσης

-  http://www.ote.gr/cr2011/el 

  Κοινωνία – Κοινωνικά Προϊόντα και Υπηρε-

σίες

   Κοινωνία-Κοινωνική Συνεισφορά- Εκπαί-

δευση

   Αγορά-Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετι-

κά με την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

συμβόλη στούς ευρύτερους στόχους ανάπτυξης Ναι

Παραρτήματα Παραρτήματα
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GRI

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

οικονομιΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

οικονομική απόδοση

Παρουσία στην αγορά

Έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις

EC1

EC2

EC3

EC4

EC5

EC6

EC7

EC8

EC9

ΠΕριβΑλλον

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υλικά

Ενέργεια

νερό

βιοποικιλότητα

Εκπομπές, ρευστά και απόβλητα

Προϊόντα και υπηρεσίες

συμμόρφωση

μετακινήσεις

γενική προσέγγιση

EN1

EN2

EN3

Κατασταση

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Μ

Π

Μ

Π

Π

Π

Εκτός

Εκτός

Π

Π

Μ

Π

Π

Μ

Π

Π

Π

Π

Π

Μ

Εκτός

Π

συνοπτιΚη περιγραφη

Διαδικασίες του Συμβουλίου για την αποφυγή συγκρούσεων 

συμφερόντων

Εξειδικευμένες γνώσεις των μελών του Συμβουλίου ως προς 

την αειφορία

Δηλώσεις για την αποστολή, τους κώδικες και τις αρχές

Διακυβέρνηση του Συμβουλίου σχετικά με την απόδοση σε θέματα 

αειφορίας

Αξιολόγηση της απόδοσης σε θέματα αειφορίας του Συμβουλίου

Προληπτική προσέγγιση

Εξωτερικοί χάρτες, κώδικες και αρχές

Ιδιότητα μέλους σε σωματεία

Ομάδες ενδιαφερόμενων μερών που συνεργάζονται

Προσδιορισμός και επιλογή ενδιαφερόμενων μερών

Προσεγγίσεις για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών

Θέματα και προβληματισμοί που τέθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη

Άμεση οικονομική αξία που παράγεται και κατανέμεται

Οικονομικές επιπτώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής

Κάλυψη του καθορισμένου προγράμματος παροχών του οργανισμού

Οικονομική βοήθεια από την Κυβέρνηση

Κατώτατος μισθός πρόσληψης σε σύγκριση με τον βασικό μισθό

Τοπικοί προμηθευτές

Τοπικές προσλήψεις

Επενδύσεις σε υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες

Έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις

Όγκος υλικών που χρησιμοποιήθηκαν

Υλικά από ανακύλωση

Άμεση κατανάλωση ενέργειας από πρωτογενείς πηγές

που βρισΚεται 

II-5γ

http://www.ote.gr/cr2011/el

Διαχείριση Κανονιστικής Συμμόρφωσης

http://www.ote.gr/portal/page/por-

tal/InvestorRelation/CorporateGovern-

ance/OurPrinciples

II-5α, 5γ

http://www.ote.gr/cr2011/el

Διαχείριση Κανονιστικής Συμμόρφωσης

II-3, II-4, II-5A-β

http://www.ote.gr/portal/page/por-

tal/InvestorRelation/CorporateGovern-

ance/BoardofDirectors/epitropesds

II-3

http://www.ote.gr/cr2011/el Συμμετοχές

http://www.ote.gr/cr2011/el

Πολιτικές Διαλόγου

II-6

II-6

II-6

II-6

III-Εισαγωγή

III- Εισαγωγή

I-1, III-3, V-2

I-2, III-1

VI-1β

IV-6

I-2

IV-6

I-1, III-3, V-2

I-1, II-6, III- Εισαγωγή

http://www.ote.gr/cr2011/el

Έρευνες ΕΥ

II-1 (Στόχοι& Αποτελέσματα); 

VI-1α, 1β, VI-2, VI-3, 3ε

II-1, VI-1α, 1β, VI-2, VI-3α, 3β

II-1, VI-1α, 1β, VI-2, VI-2ζ

II-1, VI-1α, 1β, VI-2, VI-2η, VI-3

II-1, VI-1α, 1β; VI-2, VI-3, VI-3δ, 3ε

II-1, VI-1α, 1β, VI-2, VI-3, 3ε

II-1, VI-1α, 1β, VI-2, VI-3

II-1, VI-1α, 1β, VI-2, VI-3, 3γ

II-1, VI-1α, 1β, VI-2, VI-3

VI-3ε

VI-2α

Αυτοί οι δείκτες παραπέμπουν στον Πλήρη Απολογισμό του OTE για το 2011, ο οποίος βρίσκεται στη διαδικτυακή 
τοποθεσία http://www.ote.gr/cr2011/el

2. Πίνακας Δεικτών GRI

ΕΠΕξΗΓΗΣΗ ΔΕΙΚΤώΝ: Π = ΠλΗΡώΣ  μ = ΜΕΡΙΚώΣ  ΕκΤοσ = ΕΚΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

GRI

σΤρΑΤήγική κΑι ΑνΑλΥσή

1.1

1.2

Προφιλ ΤοΥ οργΑνισμοΥ

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

ΠΑρΑμΕΤροι ΑΠολογισμοΥ

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11 

3.12

3.13 

ΔιΑκΥβΕρνήσή, ΥΠοχρΕωσΕισ 

κΑι ΔΕσμΕυσΕισ

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Κατασταση

Π

Π

Π

Π 

Π

Π

Π

Π

Π 

Π

Π

Π

Π 

Π

Π

Π

Π

Π 

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

 

Π

Π

Π

Π

Π 

συνοπτιΚη περιγραφη

Δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Σημαντικές επιπτώσεις, κίνδυνοι και ευκαιρίες

Επωνυμία του Οργανισμού

Μάρκες, προϊόντα ή/και υπηρεσίες

Δομή λειτουργιών

Τοποθεσία της έδρας

Χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται

Καθεστώς ιδιοκτησίας

Αγορές που εξυπηρετούνται

Μέγεθος του οργανισμού που εκδίδει τον απολογισμό

Σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου απολογισμού

Βραβεία που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου απολογισμού

Περίοδος απολογισμού

Ημερομηνία του πιο πρόσφατου απολογισμού

Κύκλος απολογισμού

Σημείο επικοινωνίας σχετικά με τον Απολογισμό

Διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου του Απολογισμού

Όρια Απολογισμού

Περιορισμοί ως προς τα όρια ή το πεδίο του Απολογισμού

Κοινοπραξίες, θυγατρικές και εξωτερική ανάθεση

Τεχνικές εκτίμησης δεδομένων

Επιπτώσεις και επεξήγηση των αναθεωρήσεων των πληροφοριών

Σημαντικές αλλαγές (πεδίο, όρια, μέθοδοι)

Πίνακας Δεικτών GRI

Πολιτική εξωτερικής διασφάλισης

Δομή Διακυβέρνησης

Υπόδειξη εάν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι επίσης Διευθύνων Σύμβουλος

Ανεξάρτητα μέλη του Συμβουλίου

Μηχανισμοί επικοινωνίας με το Συμβούλιο

Σύνδεση μεταξύ των αποδοχών των ανώτατων στελεχών και της επίδοσης 

του οργανισμού

που βρισΚεται 

Μήνυμα του Προέδρου 

I-1, II-1 (Στόχοι & Αποτελέσμτα), II-2

I-2

I-2, I-3

I-2

I-2

Σχετικά με τον Απολογισμό, I-2

I-2

I-2

I-2

I-2

II-7

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό 

II-3, II-4, II-6

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό

http://www.ote.gr/cr2011/el

Θυγατρικές

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό

VII-2

Σχετικά με τον Απολογισμό, VII-2

II-5β

http://www.ote.gr/cr2011/el

Εταιρική διακυβέρνηση

II-5β

II-5β

http://www.ote.gr/cr2011/el  Εταιρική 

Διακυβέρνηση και Συμμόρφωση

II-5, IV-4

http://www.ote.gr/cr2011/el  Εταιρική 

Διακυβέρνηση και Συμμόρφωση

http://www.ote.gr/investor/Uploads/

draftserviceagreementeng.pdf

Παραρτήματα Παραρτήματα
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GRI

LA4

LA5

LA6

LA7

LA8

LA9

LA10

LA11

LA12

LA13

LA14

LA15

ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πρακτικές επενδύσεων και 

προμηθειών

καταπολέμηση των διακρίσεων

Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και 

της συλλογικής διαπραγμάτευσης

Παιδική εργασία

Πρόληψη καταναγκαστικής και 

υποχρεωτικής εργασίας

Πρακτικές ασφάλειας

Δικαιώματα σε τοπικό επίπεδο

Αξιολόγηση

Επανόρθωση

HR1

HR2

HR3

HR4

HR5

HR6

HR7

HR8

HR9

HR10

HR11

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τοπικές κοινωνίες

Διαφθορά

Δημόσια πολιτική

Αντιανταγωνιστική συμπεριφορά

συμμόρφωση

SO1

Κατασταση

Π

Π

Π

Μ

Μ

Π

Π

Μ

Π

Μ

Π

Μ

Μ

Π

Π

Π

Π

Μ

Εκτός

Εκτός

Εκτός

Εκτός

Εκτός

Εκτός

Π

Μ

Μ

Μ

Μ

Εκτός

Εκτός

Εκτός

Μ

Π

Π

Π

Π

Μ

συνοπτιΚη περιγραφη

Κάλυψη συμβάσεων συλλογικής διαπραγμάτευσης

Ελάχιστη περίοδος ειδοποίησης πριν από λειτουργικές αλλαγές

Ποσοστό εργατικού δυναμικού που εκπροσωπείται σε επιτροπές υγείας 

και ασφάλειας

Επαγγελματικές ασθένειες, απώλειες ημερών εργασίας και θάνατοι

Επιμόρφωση για σοβαρές ασθένειες

Συμφωνίες συνδικάτων για θέματα υγείας και ασφάλειας

Επιμόρφωση ανά εργαζόμενο με βάση το φύλο και την κατηγορία

Προγράμματα διά βίου μάθησης

Εκθέσεις επίδοσης και εξέλιξης ανά φύλο

Φορείς διακυβέρνησης με βάση τα κριτήρια διαφορετικότητας

Αναλογία βασικού μισθού ανά φύλο

Επιστροφή από γονική άδεια και ποσοστά διακράτησης προσωπικού 

ανά φύλο

Εξέταση συμβάσεων για επενδύσεις και ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Εξέταση των προμηθευτών σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα

Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Περιστατικά διακρίσεων

Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της συλλογικής διαπραγμάτευσης

Παιδική εργασία σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και στην αλυσίδα 

προμηθειών

Καταναγκαστική εργασία σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και στην 

αλυσίδα προμηθειών

Εκπαίδευση του προσωπικού ασφάλειας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμά-

των

Ανθρώπινα δικαιώματα αυτόχθονων λαών

Αναθεωρήσεις ή αξιολογήσεις κινδύνων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαι-

ώματα

Παράπονα που υποβλήθηκαν σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα

Προγράμματα συμμετοχής και επίδρασης των τοπικών κοινωνιών

που βρισΚεται

IV-4

IV-4

IV-2

IV-2

IV-2

IV-2

IV-5

IV-5 

IV-5

II-5β ; IV-4

IV-4

IV-6

III-5

IV-4

IV-4

IV-4

IV-4

III-8

IV-4 

IV-4

IV-4

IV-4

III-8

II-1 (Στόχοι & Αποτελέσματα); 

V-Εισαγωγή

II-5γ

III-2 

III-2

II-5γ, III-2, III-4

V-Εισαγωγή

GRI 

EN4

EN5

EN6

EN7

EN8

EN9

EN10

EN11

EN12

EN13

EN14

EN15

EN16

EN17

EN18

EN19

EN20

EN21

EN22

EN23

EN24

EN25

EN26

EN27

EN28

EN29

EN30

ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Απασχόληση

σχέσεις Εργαζομένων/Διοίκησης

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Εκπαίδευση και επιμόρφωση

Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες

Ίσες αμοιβές σε άνδρες – γυναίκες

LA1

LA2

LA3

Κατασταση

Π

Π

Π

Μ

Π

Π

Π

Μ

Μ

Εκτός

Μ

Εκτός

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Εκτός

Π

Π

Μ

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Μ

Π

συνοπτιΚη περιγραφη

Έμμεση κατανάλωση ενέργειας από πρωτογενείς πηγές

Εξοικονόμηση ενέργειας

Πρωτοβουλίες για ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πρωτοβουλίες για τη μείωση της έμμεσης κατανάλωσης ενέργειας

Συνολική άντληση νερού

Επίπτωση της άντλησης νερού

Νερό που ανακυκλώθηκε και επαναχρησιμοποιήθηκε

Ακίνητα περιουσιακά στοιχεία σε ή δίπλα σε προστατευμένες περιοχές

Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα

Βιότοποι που προστατεύονται ή αποκαταστάθηκαν

Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα

Απειλούμενα είδη

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

Άλλες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

Πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Εκπομπές ουσιών που καταστρέφουν το όζον

Εκπομπές NOx, SOx και άλλων αερίων

Απορρίψεις υγρών αποβλήτων

Απόβλητα με βάση τον τύπο και τη μέθοδο διάθεσης

Σημαντικές διαρροές

Απόβλητα που κρίνονται επιβλαβή σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βασιλείας

Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα από την απόρριψη και την απορρόφηση των 

αποβλήτων 

Πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Υλικά συσκευασίας

Μη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις μεταφορές

Έξοδα για την προστασία του περιβάλλοντος

Εργατικό δυναμικό ανά τύπο απασχόλησης, περιοχή, φύλο

Κύκλος εργασιών εργαζομένων

Παροχές για εργαζομένους πλήρους απασχόλησης

που βρισΚεται 

VI-2α

VI-3β, 3γ

VI-3β

VI-2στ

VI-2ζ

VI-2ζ

VI-2ζ

VI-2η

VI-2η

VI-2η

VI-2ε

VI-2στ

VI-3α, 3β, 3γ, 3δ

http://www.ote.gr/cr2011/el

Μέτρα για τον Περιορισμό των 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

VI-2δ

VI-2ε

http://www.ote.gr/cr2011/el

Εκτίμηση και αναφορά Περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων - Εκπομπές αερίων 

φαινομένου του θερμοκηπίου και λοιπές 

αέριες εκπομπές

VI-2ζ

VI-3ε 

http://www.ote.gr/cr2011/el

Διαχείριση πρώτων υλών και αποβλήτων

VI-2ζ

VI-3ε

http://www.ote.gr/cr2011/el 

Διαχείριση πρώτων υλών και αποβλήτων- 

Λιπαντέλαια & συσσωρευτές

VI-2ζ

VI-3β, 3δ, 3ε

VI-1β

VI-2β, 2ε, 3γ

VI-1β

II-1 (Στόχοι & Αποτελέσματα); 

IV-Εισαγωγή

II-1 (Στόχοι&Αποτελέσματα); IV-4

IV-2

IV-5

IV-4

IV-4

IV-1

IV-4

IV-6

Παραρτήματα Παραρτήματα
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GRI

SO2

SO3

SO4

SO5

SO6

SO7

SO8

SO9

SO10

ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΕΥΘΥΝΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υγεία και Ασφάλεια πελατών

σήμανση προϊόντων και υπηρεσιών

Επικοινωνίες μάρκετινγκ

Απόρρητο πελατών

συμμόρφωση

PR1

PR2

PR3

PR4

PR5

PR6

PR7

PR8

PR9

Κατασταση

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Π

Π

Εκτός

Μ

Π

Μ

Π

Π

Μ

Π

Π

Π

Π

Μ

Μ

Εκτός

Π

συνοπτιΚη περιγραφη

Κάλυψη των αξιολογήσεων κινδύνου διαφθοράς

Ποσοστό % των εργαζομένων που εκπαιδεύονται για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς

Περιστατικά διαφθοράς και μέτρα που λήφθηκαν

Δημόσια πολιτική και θέσεις ομάδων πίεσης (λόμπι)

Πολιτικές δωρεές και εισφορές

Δικαστικές ενέργειες για αντιανταγωνιστική συμπεριφορά

Πρόστιμα και κυρώσεις για μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς

Αρνητικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες

Πρόληψη και μείωση των αρνητικών επιπτώσεων

Επιπτώσεις της πολιτικής για την Υγεία και την Ασφάλεια στον κύκλο ζωής 

των προϊόντων

Μη συμμόρφωση με κανονισμούς Υγείας και Ασφάλειας σε σχέση με 

προϊόντα

Πληροφορίες σχετικές με προϊόντα

Μη συμμόρφωση με πρότυπα για πληροφορίες σχετικές με προϊόντα

Ικανοποίηση των πελατών

Πρότυπα μάρκετινγκ

Μη συμμόρφωση με τα πρότυπα μάρκετινγκ

Παράπονα σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων των πελατών

Πρόστιμα για μη συμμόρφωση με κανονισμούς προϊόντων

που βρισΚεται 

II-5γ

II-5γ

II-5γ

III-2

II-5γ

III-2

III-2, VI-1β

II-Introduction, V-Introduction

III-4, VI-1β

III-4, III-7β

III-4

III-8

III-2, III-4

III-4, VI-1β

III-4, VI-1β

III-4

III-4

III-7α, 7β

III-4

III-4

III-2

πρΟΤυπΟ αρχων υπευθυνΟΤηΤασ AA1000 (ACCOunTABiliTy PrinCiPlEs sTAndArd AA1000)

Αρχή ΠοΥ ΕφΑρμοζΕΤΑι

Συμμετοχικότητα

Ουσιαστικότητα

Ανταπόκριση

ΕνοΤήΤΑ

II-6

http: //www.ote.gr/cr2011/el 

Στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ – 

Ενδιαφερόμενα Μέρη

II-1, II-3, II-6 

http: //www.ote.gr/cr2011/el 

Στρατηγική και ΔιοίκησηΕΥ – 

Στόχοι και Αποτελέσματα, 

Μεθοδολογία και Σημασία,Εν-

διαφερόμενα Μέρη

II-2, ΙΙ-1, II-6 

http: //www.ote.gr/cr2011/el  

 Στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ 

– Στόχοι και Αποτελέσματα 

ΕΥ-Ενδιαφερόμενα Μέρη

μΕθοΔοσ

Ορισμός των βασικών ενδιαφερόμενων μερών και διάλογος για την 

κατανόηση βασικών θεμάτων

Ορισμός των θεμάτων που είναι σημαντικά για την εταιρεία και τα 

ενδιαφερόμενα μέρη της

Ανταπόκριση σε βασικά θέματα και στη διαφάνεια όσον αφορά στην 

απόδοση

ΕΠιΠΕΔο κΑλΥψήσ

Πλήρως

Πλήρως

Πλήρως

Έκθεση ανεξάρτητης διασφάλισης από την DeloitteΧατζηπαύλου Σοφιανός &Καμπάνης Α.Ε. (‘Deloitte’) προς τη διοί-
κηση του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (‘OTE’)επί του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 
(‘ΕΥ’) για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011.

ΕύρΌΣ ΕργαΣιαΣ και Τα ΠρΌΤύΠα ΔιαΣφαλιΣηΣ ΠΌύ χρηΣιμΌΠΌιηΣαμΕ
Η ομάδα ΕΥ του OTE μας ανέθεσε την:
1. Παροχή περιορισμένης διασφάλισης Τύπου 1, σύμφωνα με το AA1000 Πρότυπο Διασφάλισης 2008 
(‘AA1000As’): 
       - Συμμετοχικότητα - πως αναγνώρισαν και επικοινώνησαν με τα ενδιαφερόμενα μέρη αναφορικά με θέματα ΕΥ, 
       - Ουσιαστικότητα - πως αξιολόγησαν τη σημαντικότητα κάθε θέματος ΕΥ,
 -  Ανταπόκριση - πως ανταποκρίθηκαν στα θέματα των ενδιαφερομένων μερών και πως αυτό αντικατοπτρίζεται 

στον Απολογισμό ΕΥ.

2. Παροχή περιορισμένης διασφάλισης στους παρακάτω επιλεγμένους δείκτες επίδοσης:
 - Συνολικές προσλήψεις φοιτητών για πρακτική άσκηση και απασχόληση ορισμένου χρόνου, V-2-γ
 -  Έμμεση και άμεση κατανάλωση ενέργειας, με βάση την πρωτογενή πηγή ενέργειας (ΤJ), χωρίς να ληφθούν 

υπόψη οι Εγγυήσεις Προέλευσης (EΠ), VI-2-α
 -  Συνολικές άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (CΟ2 eq), χωρίς να ληφθούν υπόψη οι Εγγυ-

ήσεις Προέλευσης (ΕΠ), VI-2-ε
 - Συνολική κατανάλωση καυσίμων για την κίνηση του ιδιόκτητου στόλου (λίτρα), VI-2-β
 -  Ποσότητα καταναλωθέντος χαρτιού εκτύπωσης Α4 (τόνοι), VI-2-γ
 -  Ποσότητα απαξιωμένων υλικών που ανακυκλώνονται (τόνοι), VI-3-ε
 -  Ποσότητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ανακυκλώνονται (τόνοι), VI-3-ε
 -  Ποσότητα χαρτιού που ανακυκλώνεται (τόνοι), VI-3-ε
 -  Αριθμός εργατικών ατυχημάτων, IV-2
 -  Απώλεια χρόνου (σε ημέρες) από εργατικά ατυχήματα, IV-2
 -  Κατανομή προσωπικού ανά φύλο, IV-4
 -  Ποσοστό των γυναικών σε θέσεις ευθύνης , IV-1
 -  Σύνολο ωρών εκπαίδευσης, IV-5
 - Αριθμός καταγγελιών για θέματα διάκρισης, IV-4
 -  Δαπάνες χορηγιών και δράσεων ΕΥ (ευρώ), V-2
 -  Αριθμός παραπόνων από πελάτες παρόχων, III-7-α
 - Αριθμός παραπόνων από πελάτες του ΟΤΕ και ποσοστό παραπόνων που επιλύθηκαν εντός 20 ημερών, ΙΙΙ-7-α
Οι παραπάνω επιλεγμένοι δείκτες επίδοσης εμπεριέχονται στην πλήρη ηλεκτρονική έκδοση του Απολογισμού ΕΥ του 
ΟΤΕ, η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://www.ote.gr/cr2011/el 

3. Παροχή διασφάλισης για την αυτοαξιολόγηση στο GRI 
Διασφάλιση ότι η αυτοαξιολόγηση του ΟΤΕ στο επίπεδο Β+ όπως αναφέρεται στη σελίδα 6 αναφορικά με την εφαρμογή 
των οδηγιών του GRI για τη σύνταξη του απολογισμού, δεν είναι ουσιωδώς ανακριβής.
Το εύρος του έργου μας περιορίστηκε στις δραστηριότητες του ΟΤΕ στην Ελλάδα. Παρείχαμε περιορισμένη (δηλ. μέτρια) 
διασφάλιση Τύπου 1 σύμφωνα με το AA1000AS. Ένα έργο Τύπου 1 απαιτεί να αναφέρουμε στην έκθεσή μας τον τρόπο 
και το βαθμό της τήρησης του AA1000APS. Προκειμένου να επιτύχουμε διασφάλιση μέτριου επιπέδου, χρησιμοποιήσαμε 
τα κριτήρια στο AA1000AS για να αξιολογήσουμε την τήρηση του AA1000AΡS σε συνδυασμό με τη βασισμένη σε απο-
δεικτικά στοιχεία και ελεγχόμενη ποιοτικώς προσέγγιση που τηρείται στην επαγγελματική και ανεξάρτητη διασφάλιση.
Παρείχαμε περιορισμένη διασφάλιση σε επιλεγμένους σημαντικούς δείκτες επίδοσης, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 
Εργασιών Διασφάλισης 3000 (ISAE 3000). Η εξασφάλιση της περιορισμένης διασφάλισης, το ISAE 3000 προϋποθέτει την 

3. Έκθεση 
άνεξάρτητης Διασφάλισης 
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επισκόπηση των διαδικασιών, των συστημάτων και των δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των περιοχών 
για τις οποίες παρέχουμε περιορισμένη διασφάλιση. Η προσέγγιση αυτή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να δίνει παρομοίου 
επιπέδου διασφάλιση με αυτή που δίδεται στις επισκοπήσεις των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Δεν περιλαμβάνει 
λεπτομερή έλεγχο των στοιχείων ή της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και των δικλείδων ασφαλείας. 
 
Όι κύριΌΤΕρΕΣ ΔιαΔικαΣιΕΣ ΔιαΣφαλιΣηΣ
Προκειμένου να καταλήξουμε στα συμπεράσματά μας, ακολουθήσαμε τις παρακάτω διαδικασίες:
 -  Αναλύσαμε κι ελέγξαμε δειγματοληπτικά τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αναγνώριση και επικοινωνία με 

τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της επισκόπησης δείγματος των συναντήσεων και των αποτελε-
σμάτων που προέκυψαν από αυτές. 

 -  Επισκοπήσαμε τις διαδικασίες που ακολούθησε ο OTE για να εντοπίσει και να καθορίσει σημαντικά θέματα 
προκειμένου να συμπεριληφθούν στον Απολογισμό ΕΥ. Η επισκόπησή μας περιελάμβανε και τα θέματα που 
κάλυψαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε σχέση με τον ΟΤΕ αλλά και Απολογισμούς ΕΥ άλλων εταιρειών 
τηλεπικοινωνιών για το έτος 2011, προκειμένου να επαληθεύσουμε τα ουσιώδη θέματα που εντοπίστηκαν από 
τον ΟΤΕ.

 -  Πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με επιλεγμένα στελέχη του ΟΤΕ που έχουν τη λειτουργική ευθύνη για θέματα 
ΕΥ, συμπεριλαμβανομένης και της ομάδας ΕΥ του ΟΤΕ, ώστε να κατανοήσουμε τις διοικητικές δομές διαχείρι-
σης θεμάτων ΕΥ, την εμπλοκή με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα ΕΥ, καθώς και την υλοποίηση και παρακο-
λούθηση των πολιτικών και των δράσεων ΕΥ, κατά την διάρκεια του έτους 2011.

 -   Αναλύσαμε κι επισκοπήσαμε δειγματοληπτικά τις βασικές δομές, συστήματα, διαδικασίες και ελέγχους που σχε-
τίζονται με τη συλλογή των στοιχείων, τη συγκέντρωση, επαλήθευση και παρουσίαση των επιλεγμένων δεικτών 
επίδοσης ΕΥ. 

 -  Επισκοπήσαμε τις πληροφορίες και επεξηγήσεις που υποστηρίζουν τις ουσιώδεις δηλώσεις και ισχυρισμούς του 
ΟΤΕ που περιέχονται στον Απολογισμό σχετικά με τις επιδόσεις στην ΕΥ το 2011. 

 -  Επισκοπήσαμε την προσέγγιση του ΟΤΕ για τη διασφάλιση της εφαρμογής των οδηγιών του GRI και εξετάσαμε 
το κατά πόσον ο πίνακας συμμόρφωσης του GRI που παρουσιάζεται στις σελίδες 96-100 περιλαμβάνει τους 
σχετικούς δείκτες, και

 -  Επισκοπήσαμε το περιεχόμενο του Απολογισμού ΕΥ σε σχέση με τα ευρήματα από τις προαναφερθείσες διαδι-
κασίες και εισηγηθήκαμε βελτιώσεις / προσθήκες στον Απολογισμό, όπου κρίθηκε απαραίτητο. 

ή ανεξαρτησία και οι δεξιότητές μας στην παροχή διασφάλισης στον οτε
 -  Τηρήσαμε τους κανόνες και τις πολιτικές ανεξαρτησίας της Deloitte που συνάδουν και σε μερικές περιπτώσεις 

υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του Κώδικα Ηθικής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation 
of Accountants Code of Ethics for Professional Accountants) στον ρόλο τους ως ανεξάρτητοι ελεγκτές. Ειδικότερα, 
οι κανόνες αυτοί δεν επιτρέπουν την ανάληψη οικονομικών, εμπορικών θέσεων ή θέσεων εταιρικής διακυβέρ-
νησης και ιδιοκτησίας οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι 
επηρεάζουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία μας, ενώ αποτρέπουν και την εμπλοκή μας στην προετοιμασία 
του Απολογισμού. Επιβεβαιώσαμε στον ΟΤΕ ότι έχουμε διατηρήσει την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητά μας 
κατά την διάρκεια του 2011 και, ειδικότερα, ότι δεν υπήρξαν γεγονότα και δεν παρασχέθηκαν «ελεγχόμενες» 
υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά μας.

 -  Η ομάδα μας αποτελείτο από ένα συνδυασμό εγκεκριμένων Λογιστών με επαγγελματικούς τίτλους παροχής 
υπηρεσιών ελέγχων και διασφάλισης καθώς και από επαγγελματίες με εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικά, 
εταιρικής υπευθυνότητας και επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με πολυετή εμπειρία σε υπηρεσίες δια-
σφάλισης απολογισμών εταιρικής υπευθυνότητας.

ρΌλΌι και αρμΌΔιΌΤηΤΕΣ 
Η ομάδα ΕΥ του ΟΤΕ συνέταξε τον Απολογισμό ΕΥ που απευθύνεται στα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο 
κεφάλαιο «Στρατηγική και Διοίκηση Εταιρικής Υπευθυνότητας» στη σελίδα 19. Η ομάδα, η οποία συλλέγει και οργανώνει 
τα δεδομένα του Απολογισμού ΕΥ από τα μέλη της Ενδοεταιρικήςομάδας ΕΥ, είναι επίσης υπεύθυνη για την κατάρτιση του 
Απολογισμού ΕΥ καθώς και για τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιέχονται σε αυτόν. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι οι αρμό-
διοι για την έγκριση των στοιχείων του Απολογισμού, για τον καθορισμό των στόχων ΕΥ και για τη δημιουργία και διατήρηση 

του κατάλληλου συστήματος διαχείρισης επιδόσεων καθώς και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, από τα οποία προέρχονται 
τα δεδομένα του Απολογισμού.
Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε ανεξάρτητα συμπεράσματα σχετικά με τα σημαντικά θέματα, όπως ορίζεται παραπάνω 
στο εύρος εργασίας για τον ΟΤΕ και σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση έργου. Το έργο μας διενεργήθηκε έτσι ώστε να μπο-
ρούμε να εκθέσουμε στον ΟΤΕ εκείνα τα θέματα που απαιτούνται να αναφερθούν στην παρούσα έκθεση και για κανένα άλλο 
σκοπό. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη προς οποιονδήποτε 
άλλο μέρος εκτός του ΟΤΕ αναφορικά με τη συγκεκριμένη εργασία μας, την παρούσα έκθεση, ή τα συμπεράσματά μας.

Όι ΠαραΤηρηΣΕιΣ και Όι ΕιΣηγηΣΕιΣ μαΣ
Ό ΌΤΕ προχώρησε στις ακόλουθες σημαντικές βελτιώσεις στη διαχείριση και παρουσίαση της επίδοσής του στον 
τομέα της Εύ κατά τη διάρκεια του 2011:
 -  Αποφάσισε και βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής κλιματικής αλλαγής, με 

στόχο τη μείωση των εκπομπών των Αερίων του Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ).
 -  Προχώρησε στην ανάπτυξη και εφαρμογή Προτύπων Συστημάτων Διαχείρισης σε θέματα περιβάλλοντος,ποιό-

τητας καιυγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.
 -  Ήρθε σε συμφωνία με τη ΔΕΗ Α.Ε. για την εκχώρηση Εγγυήσεων Προέλευσης («ΕΠ») Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας που καλύπτουν το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που κατανάλωσε ο ΟΤΕ για το 2011.
Προκειμένου ο οτε να βελτιώσει στο μέλλον τη διαχείριση και τον απολογισμό για θέματα εΥ σύμφωνα με το πρό-
τυπο AA1000APS προτείνουμετα ακόλουθα:
Συμμετοχικότητα:
 -  Η Διοίκηση του ΟΤΕ έχει καθιερώσει μια διαδικασία διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη διαμόρφωση 

μίας ολοκληρωμένης και συνεπούς στρατηγικής στα θέματα ΕΥ. Η μελλοντική και σταδιακή ενσωμάτωση της εν 
λόγω διαδικασίας στις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες που ακολουθεί ο ΟΤΕ, θα οδηγούσε σε μια περισσό-
τερο δομημένη προσέγγιση του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ουσιαστικότητα:
 -  Στα πλαίσια των συνεντεύξεών μας με διευθυντικά στελέχη αρμόδια για τη διαχείριση ουσιαστικών θεμάτων ΕΥ, 

διαπιστώσαμε την ύπαρξη καθιερωμένης επικοινωνίας των εν λόγω στελεχών με την ομάδα ΕΥ. Προτείνουμε η 
επικοινωνία αυτή να γίνεται σε περισσότερο θεσμική και τακτική βάση προκειμένου να διευκολυνθεί ο εντοπι-
σμός και η αξιολόγηση των ουσιαστικών θεμάτων ΕΥ.

Ανταπόκριση:
 -  Η καταγραφή των διαδικασιών για τη συλλογή, συγκέντρωση και επαλήθευσητων στοιχείων ΕΥ και η ενσωμάτω-

σή τους στις επίσημες πολιτικές και διαδικασίες, θα βοηθούσε τον Οργανισμό στηνακριβέστερη και πληρέστερη 
παρουσίαση της επίδοσής του στην ΕΥ στα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 -  Στον Απολογισμό ΕΥ περιέχονται μια σειρά από στόχους για περαιτέρω ενίσχυση της ανταπόκρισης σε ουσια-
στικά θέματα ΕΥ. Προτείνουμε η Διοίκηση του ΟΤΕ να θέσει περισσότερους μακροπρόθεσμους και βραχυπρό-
θεσμους στόχους οι οποίοι να ενσωματώνουν σχετικούς ποσοτικούς δείκτες επίδοσης.

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις και εισηγήσεις μας έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη διαμόρφωση των συμπερασμάτων μας επί του 
Απολογισμού ΕΥ, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα έκθεση.

Τα ΣύμΠΕραΣμαΤα μαΣ
στο πλαίσιο του έργου μας και με βάση τις διαδικασίες διασφάλισης που ακολουθήσαμε συμπεραίνουμε ότι:
 1.  O ΟΤΕ εφάρμοσε τις διαδικασίες, όπως αυτές περιγράφονται στη σελίδα 25 του έντυπου Απολογισμού ΕΥ, οι 

οποίες συνάδουν με τις αρχές της συμμετοχικότητας, ουσιαστικότητας και ανταπόκρισης όπως αυτές προδια-
γράφονται στο ΑΑ1000 Πρότυπο Αρχών AccountAbility 2008 (‘AA1000APS’) και

 2.  Βάσει του έργου διασφάλισης που διενεργήσαμε, δεν περιήλθε στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδη-
γούσε στο συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες επίδοσης ΕΥ, όπως αυτοί ορίζονται παραπάνω, καθώς και 
η αυτοαξιολόγηση του ΟΤΕ στο επίπεδο Β+ όπως αναφέρεται στη σελίδα 6, αναφορικά με την εφαρμογή των 
οδηγιών GRI για τη σύνταξη του Απολογισμού, είναι ουσιωδώς ανακριβείς.

Η παρούσα έκθεση ανεξάρτητης διασφάλισης αφορά την πλήρη ηλεκτρονική έκδοση του Απολογισμού ΕΥ του ΟΤΕ, η 
οποία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://www.ote.gr/cr2011/el
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Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας στη μετάφραση μεταξύ της Αγγλικής και Ελληνικής έκδοσης του Απολογισμού 
Εταιρικής Υπευθυνότητας (ΕΥ), θα υπερισχύει η Αγγλική έκδοση όσον αφορά τα συμπεράσματά μας.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2012
DeloitteΧατζηπαύλου Σοφιανός &Καμπάνης Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Πάρις Ευθυμιάδης
Εταίρος
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Ο Ετήσιος Απολογισμός 
Εταιρικής Υπευθυνότητας 
του ΟΤΕ 2011 διατίθεται 
ηλεκτρονικά στην 
διεύθυνση: 
http://www.ote.gr/cr2011/el


