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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η 
οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη 
ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:
. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική και νοµική 
διαφορετικότητα των εθνών και των κοινωνιών στις οποίες 
δραστηριοποιείται 

. αντιλαµβάνεται  ότι χρειάζεται να ικανοποιήσει τις σηµερινές ανάγκες 
µε έναν τρόπο κοινωνικά, οικονοµικά και οικολογικά ορθό, που 
λαµβάνει υπόψη του την προστασία των συνθηκών διαβίωσης και 
εργασίας των επόµενων γενιών

. συµµορφώνεται µε τις διεθνώς αναγνωρισµένες προδιαγραφές, 
οδηγίες και κανόνες, συγκεκριµένα αυτούς του ∆ιεθνούς Χάρτη 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, τις βασικές Συµβάσεις της ∆ΟΕ, τις 
Κατευθυντήριες Γραµµές του ΟΟΣΑ και το Οικουµενικό Σύµφωνο των 
Ηνωµένων Εθνών

. ως ευρωπαϊκή εταιρία τηλεπικοινωνιών χρησιµοποιεί την τεχνολογία, 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για να προωθήσει το σεβασµό προς τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα 

…και υιοθετεί τις ακόλουθες Βασικές 
Κοινωνικές Αρχές:



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ο OTE...

1. Αναγνωρίζει και σέβεται την πολιτι-
στική, κοινωνική, πολιτική και νοµική 
διαφορετικότητα όλων των εθνών 
και κοινωνιών και τα διεθνώς ανα-
γνωρισµένα ανθρώπινα δικαιώµατα.

2. Αναγνωρίζει το θεµελιώδες δικαίω-
µα του συνεταιρίζεσθαι και το δικαί-
ωµα στις συλλογικές διαπραγµατεύ-
σεις, µέσα στο πλαίσιο των εθνικών 
ρυθµίσεων και των υφιστάµενων 
συµφωνιών. Ο OTE, έχοντας ως 
βάση τον εποικοδοµητικό κοινωνικό 
διάλογο, τάσσεται υπέρ της συνερ-
γασίας µε τους νόµιµα εκλεγµένους 
εκπροσώπους εργαζοµένων, µε 
σκοπό  την επίτευξη µιας δίκαιης 
ισορροπίας συµφερόντων.

3. ∆ιακηρύσσει  ότι είναι υπέρ της απα-
γόρευσης κάθε µορφής καταναγκα-
στικής εργασίας. 

4. Συµβάλλει στην προσπάθεια για την 
κατάργηση της παιδικής εργασίας 
και εγγυάται ότι, κατά την πρόσληψη 
στον Όµιλο ΟΤΕ, τηρείται το κατώτα-
το όριο ηλικίας εισόδου στην απα-
σχόληση, σύµφωνα µε τους ισχύο-
ντες κανονισµούς της κάθε χώρας.

5. Αντιτίθεται σε πρακτικές διάκρισης 
στον εργασιακό χώρο και διακηρύσ-
σει ότι τάσσεται υπέρ της προώθη-
σης ίσων ευκαιριών, όπως και της 
διαφορετικότητας των εργαζοµένων.

6. ∆εσµεύεται να αντιµετωπίζει όλους 
τους εργαζοµένους µε σεβασµό, 
χωρίς να χρησιµοποιεί οποιαδήποτε 
µορφή σωµατικής τιµωρίας, ψυχο-
λογικού ή σωµατικού καταναγκα-
σµού, κατάχρησης ή παρενόχλησης, 
ή την απειλή τέτοιας συµπεριφοράς.

7. Σέβεται το δικαίωµα της εύλογης 
αµοιβής στο πλαίσιο κατάρτισης 
συµβάσεων που συνάδουν µε την 
αντίστοιχη εθνική αγορά εργασίας, 
παρέχοντας τουλάχιστον τον κατώ-
τατο µισθό που προβλέπει ο νόµος, 
και εξασφαλίζει την τήρηση των 
αντίστοιχων εθνικών ρυθµίσεων για 
τα ωράρια εργασίας και τη χορήγη-
ση αδειών µετ’ αποδοχών.

8. Υποστηρίζει την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων προς όφελος των ερ-
γαζοµένων και της εταιρείας, 
προκειµένου να επιτύχει διαχρο-
νικά υψηλά επίπεδα επίδοσης και 
υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Ταυ-
τόχρονα, ο OTE δίνει έµφαση και 
προάγει την προσωπική ευθύνη 
που έχουν οι εργαζόµενοι να δια-
τηρούν και να βελτιώνουν την 

ποιότητα της παρεχόµενης εργα-
σίας τους.

9. Αντιµετωπίζει την υγεία των εργα-
ζοµένων ως ύψιστο αγαθό για την 
εταιρεία και εργάζεται για την προ-
στασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζοµένων του. Για το σκοπό 
αυτό, διασφαλίζει κατ  ́ελάχιστο τη 
συµµόρφωση µε τα ισχύοντα εθνικά 
πρότυπα υγείας και ασφάλειας για 
τις εγκαταστάσεις της και υποστηρί-
ζει την περαιτέρω εξέλιξη αυτών 
προς βελτίωση του εργασιακού πε-
ριβάλλοντος

10. ∆εσµεύεται ως προς την προστα-
σία του περιβάλλοντος και τη βιωσι-
µότητά του σε όλες τις επιχειρηµατι-
κές του δραστηριότητες.
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1. Ο OTE συµµορφώνεται µε τα 
διεθνή πρότυπα και σέβεται τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, ιδίως όταν 
οι εθνικοί νόµοι και ρυθµίσεις ή/και 
η εφαρµογή τους δεν είναι επαρκείς 
ή δεν υφίστανται.

2. Ο OTE διακηρύσσει την τήρηση και 
εφαρµογή των ανωτέρω Βασικών 
Αρχών ως δεσµευτικών, 
οπουδήποτε δραστηριοποιείται. 

3. Η Χάρτα επανεξετάζεται 
λαµβάνοντας υπόψη  εθνικές και 
διεθνείς  εξελίξεις  και, εφόσον 
αυτό κρίνεται απαραίτητο, µπορεί να 
τροποποιηθεί.

ΕΠΙ∆ΙΩΞΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Ο OTE εγγυάται ότι θα κοινοποιήσει 
τη Χάρτα στο σύνολο των εταιρειών 
του Οµίλου, στους εργαζοµένους 
τους, στα σχετικά ενδιαφερόµενα 
µέρη και στους προµηθευτές και 
αναµένει από αυτούς να τηρήσουν, 
να σεβαστούν και να εφαρµόσουν 
τις παρούσες Βασικές Αρχές στο 
σύνολο της δραστηριότητας και των 
επιχειρηµατικών τους σχέσεων.

2. Ο OTE έχει ορίσει, σε εταιρικό 
επίπεδο, ένα  Στέλεχος  υπεύθυνο 
για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, το 
οποίο – µαζί µε τα άλλα αρµόδια  
στελέχη  στις εταιρείες  του Οµίλου 
– έχει την ευθύνη διαχείρισης των 
σχετικών µε τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα ερωτηµάτων.

3. Η ∆ιοίκηση των εταιρειών του 
Οµίλου είναι αρµόδια για την 
τήρηση των Βασικών Αρχών. Θα 
πρέπει να ορίζουν στελέχη 
επικοινωνίας στα οποία θα µπορούν 
να απευθύνονται οι επιχειρηµατικοί 
συνεργάτες, οι πελάτες και οι 
εργαζόµενοι, όταν κρίνεται 
απαραίτητο.

4. Ο OTE θα πραγµατοποιεί ετήσιο 
έλεγχο για να διαπιστώσει ότι οι 
εταιρείες του Οµίλου τηρούν τις  
Βασικές Αρχές και δηµοσιεύει τα 
αποτελέσµατα.

5. Ο OTE διατηρεί επιπλέον το 
δικαίωµα να ελέγχει την τήρηση 
των Βασικών Αρχών  διενεργώντας 
έκτακτους επιτόπιους ελέγχους είτε 
υπάρχουν βάσιµες υποψίες για 
παράβασή τους είτε όχι. 

Με σεβασµό στην αρχή της 
∆ιαφάνειας, ο OTE δηµοσιοποιεί σε 
τακτική βάση την τήρηση και την 
εφαρµογή των ανωτέρω Βασικών 
Αρχών σε όλες τις δραστηριότητές του 
στα ενδιαφερόµενα µέρη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ
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