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ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΣΤΟΥΣ
Βελτιώνουµε τα συστήµατα και τις 
διαδικασίες και µειώνουµε τα κόστη 
µας για αποδοτικότερη λειτουργία

Προσφέρουµε
ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 

Ο πελάτης βρίσκεται
στο επίκεντρο του τρόπου
µε τον οποίο σκεφτόµαστε

και ενεργούµε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΥΠΕΡΟΧΗ

Εστιάζουµε στη συνεχή
ανάπτυξη των δικτύων
και των υποδοµών µας

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ
Επενδύουµε διαρκώς στην
ανάπτυξη των ανθρώπων µας
µε στόχο να παραµείνουµε
ένας υπεύθυνος και 
ελκυστικός εργοδότης.

ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΣΟ∆ΩΝ
Εστιάζουµε σε υπηρεσίες 

µε σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης:
Υπηρεσίες δεδοµένων

κινητής τηλεφωνίας, VDSL,
συνδροµητική τηλεόραση, ICT

Με την τεχνολογία φτιάχνουµε
έναν καλύτερο κόσµο
για τους πελάτες µας
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4
ΟΙ ΣΤΡΑΤΗγΙκΟΙ ΜΑΣ ΠΥΛωΝΕΣ

σε θέση να προσφέρει, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και μοναδική 
εμπειρία στον πελάτη, βασιζόμενη στο τεχνολογικά προηγμένο 
τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο.

Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού του ΟΤΕ σε εταιρεία υψηλής 
απόδοσης, η εταιρεία, μέσω του στρατηγικού της προγράμματος, 
επικεντρώνεται στη διασφάλιση της οικονομικής της ευρωστίας 
και στην ενίσχυση της λειτουργικής της απόδοσης, ώστε να είναι 
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οι σΤραΤηγικοι μασ πυλώνεσ

Τεχνολογικη υπεροχη 

η καλυΤερη εμπειρια Του πελαΤη 

νεεσ πηγεσ εσοδών 

ηγεΤικη Θεση σΤισ
παραδοσιακεσ υπηρεσιεσ

βελΤισΤοποιηση λειΤουργιών
και κοσΤουσ 

ανΘρώπινο δυναμικο 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΥΠΕΡΟΧΗ

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ

ΠΕΛΑΤΗ

ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΣΟ∆ΩΝ

ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΟΙ 6 ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΟΥΜΕ
ΕΞΥΠΝΑ

ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ
ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ

Αυξανόµενη ζήτηση για 
συγκλίνοντα δίκτυα µε µεγάλη

χωρητικότητα δεδοµένων

Το επίκεντρο του ανταγωνισµού
µετατοπίζεται από την

Τιµολόγηση στην Ποιότητα

Υψηλός ανταγωνισµός – 
Αυξηµένη ζήτηση για
συνδυαστικά πακέτα 

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Επιβράδυνση των εσόδων
από παραδοσιακές υπηρεσίες.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ

Η ΣΤΡΑΤΗγΙκΗ ΜΑΣ
Με την τεχνολογία φτιάχνουμε έναν 
καλύτερο κόσμο για τους πελάτες μας



4
ΤΕχΝΟΛΟγΙκΗ ΥΠΕΡΟχΗ

"Ο OTE ΕΣΤΙΑζΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕχΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤωΝ 
ΔΙκΤΥωΝ κΑΙ ΤωΝ ΥΠΟΔΟΜωΝ ΤΟΥ"

Προωθεί την ταχεία επέκταση των Δικτύων Νέας Γενιάς με το VDSL 
και LTE (4G/4G+) να καλύπτουν σταδιακά ολόκληρη η Ελλάδα. 
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Με την τεχνολογία φτιάχνουμε έναν 
καλύτερο κόσμο για τους πελάτες μας
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Τεχνολογικη υπεροχη 

η καλυΤερη εμπειρια Του πελαΤη 

νεεσ πηγεσ εσοδών 

ηγεΤικη Θεση σΤισ
παραδοσιακεσ υπηρεσιεσ

βελΤισΤοποιηση λειΤουργιών
και κοσΤουσ 

ανΘρώπινο δυναμικο 



4 VDSL (FTTC)
Ο ΟΤΕ  αναπτύσσει δίκτυο νέας γενιάς (NGA): 
•  Με την τοποθέτηση καλωδίων οπτικών ινών στο δίκτυο 
πρόσβασης πλησίον του συνδρομητή (Fiber-To-The-Cabinet), 
•  Με την εγκατάσταση εξοπλισμού MSAN/VDSL2 (τόσο σε αστικά 
κέντρα όσο και σε υπαίθριες καμπίνες) 
Η τεχνολογία VDSL προσφέρει ταχύτητες που φτάνουν έως τα 
50 Mbps (non vectoring), διπλάσιες από αυτές που προσφέρει η 
τεχνολογία ADSL (έως 24 Mbps).

LTE (4G/4G+)
Το 2015, η COSMOTE ανέπτυξε περαιτέρω το LTE δίκτυό της στην Ελλάδα:
•  Εξασφάλισε το φάσμα στα 800MHz και στα 2,600MHz μέχρι το 
2030 προκειμένου να διευκολύνει την επέκταση του δικτύου LTE σε ό,τι 
αφορά στην κάλυψη (εσωτερική και εξωτερική) και την χωρητικότητα
•  Το δίκτυο 4G/LTE καλύπτει περισσότερο από το 80% του πληθυσμού, 
ενώ το δίκτυο 4G+/ LTE-Advanced καλύπτει ~55% του πληθυσμού, 
παρέχοντας ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον ΟΤΕ.

ΜΕΤΑΣχΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ IP 
Ο OTE αναπτύσσει υποδομές VoIP στην Ελλάδα, με σκοπό: 
•  Την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου 
•  Τη μείωση του λειτουργικού κόστους
•  Τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη
•  Την εισαγωγή νέων υπηρεσιών με βάση την τεχνολογία IP. 
Το 2015, ο OTE ξεκίνησε να προσφέρει υπηρεσίες VoBB σε πελάτες 
PSTN/ISDN.

ΤΕχΝΟΛΟγΙκΕΣ ΣΥΝΕΡγΕΙΕΣ 
ΣΤΑΘΕΡΗΣ κΑΙ κΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕφωΝΙΑΣ
Η σύγκλιση δικτύων σταθερής και κινητής, αποσκοπούν σε:
•  Κοινή υποδομή δικτύου IP Core /Κοινή υποδομή IN και VM 
•  Κοινές Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
•  Μεγιστοποίηση συνεργειών μεταξύ Backhauling (μέσω οπτικών 
ινών ή ασύρματου) και Μεταφοράς
•  Μεγιστοποίηση των συνεργειών ενέργειας και τεχνικών έργων υποδομής.

Το 2015 ξεκίνησε δοκιμαστικά η υβριδική τεχνολογία πρόσβασης 
(σταθερής και κινητής) προκειμένου να επιτευχθούν ταχύτητες μέχρι 
και 50 Mbps (σε περιοχές χωρίς VDSL) ή μέχρι 100 Mbps (σε περιοχές 
με VDSL).

ΤΟ ΕΡγΟ SInGLE RADIO ACCESS 
nETwORk (SRAn)
•  Μετασχηματισμός του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ώστε να 
δημιουργηθούν κοινές υποδομές για το δίκτυο 2G/3G/4G ανά θέση 
σταθμού βάσης 
• Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού RAN (BTS/Node-B & BSC/RNC) 
και του συστήματος κεραιών, καθώς και μετατροπή των δικτύων 
μεταφοράς δεδομένων σε δίκτυα ΙΡ
• Τα βασικά οφέλη από το  έργο SRAN προκύπτουν από τη μείωση 
του κόστους, λόγω των οικονομιών κλίμακας σε τιμές εξοπλισμού, τη 
μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και τον μικρότερο όγκο/μέγεθος των 
υποδομών ανά θέση, καθώς και τις λιγότερες απαιτήσεις συντήρησης.
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4 "ΔΙκΤΥΟ ΝΕΑΣ γΕΝΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ"
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4 "ΕΡγΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙκΤΥΟ PSTn ΣΕ IP"

ΠΕΡΙγΡΑφΗ ΕΡγΟΥ (2015-2018)
• Προσφορά υπηρεσιών φωνής μέσω του δικτύου IP 

• Απόσυρση των παλαιού τύπου συστημάτων PSTN/ISDN 

ΟφΕΛΗ
• Ενεργειακή αποδοτικότητα

• Κατάργηση παλαιού δικτύου PSTN 

• Διαθεσιμότητα Νέων Υπηρεσιών 

• Μεγιστοποίηση της χρήσης των δικτύων νέας γενιάς 

Υπηρεσίες φωνής μέσω θυρών MSAn POTS
(για πελάτες Single Play και τους υπόλοιπους πελάτες Double Play)

Customer
Premises

Central Office
or Cabinet

DSLAM/MSAN

ROUTER
/ IAD

ETHERNET

IMS

IP CORE

Central Office
or Cabinet

MSAN

Customer
Premises

ETHERNET

IMS

IP CORE

Υπηρεσίες φωνής μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης
(για πελάτες Double Play και ISDn BRA)
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4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ: 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ 2015 
Ανάπτυξη υποδομών και υποστήριξη στα παρακάτω: 
•  Έναρξη λειτουργίας του OTE TV Go (OTE TV για συσκευές 
Android και iOS)
•  Εμπλουτισμός της λίστας καναλιών, φτάνοντας τα 100 κανάλια
μέχρι το τέλος του χρόνου, περιλαμβανομένου νέου περιεχομένου HD
•  Αναβάθμιση της εμπειρίας του χρήστη σε ό,τι αφορά τα 
κινηματογραφικά κανάλια, μέσω της εφαρμογής ενός Playout Center
•  Βελτίωση των υπηρεσιών IPTV (δηλ. προφίλ πολλαπλών 
χρηστών, on demand content caching, εξωτερικό PVR κ.λπ.) 
•  Επέκταση της πλατφόρμας Hybrid/IPTV με 9 επιπλέον edge 
MDN sites
•  Σχεδιασμός και εφαρμογή πολλαπλών επιπέδων εφεδρείας 
(backup) και Σχεδίων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster 
Recovery Plans).

ΤΑ ΕΙΔΙκΑ ΔΙκΤΥΑ ΤΟΥ OTE
Δορυφορικές υπηρεσίες και χωρητικότητα: 
•  85% επέκταση της δορυφορικής χωρητικότητας και της 
χωρητικότητας της αντίστοιχης διασύνδεσης, φτάνοντας τα 11Gbps 
στα δύο μας κέντρα στη Νεμέα και στις Θερμοπύλες 

•  Η Inmarsat ανέθεσε στον OTE το συμβόλαιο για τη λειτουργία 
Σταθμού Δορυφορικής Πρόσβασης (Satellite Access Station - SAS) 
που θα παρέχει υψηλής ταχύτητας συνδεσιμότητα εν πτήσει στο 
European Aviation Network (EAN). Η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί 
μέσα στο 2ο τρίμηνο του 2016, στο Κέντρο Δορυφορικών 
Επικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ στη Νεμέα.

Ραδιοναυτιλιακές υπηρεσίες και δίκτυα
•  Το Λιμενικό Σώμα ανέθεσε στον OTE διετές συμβόλαιο για την 
παροχή επικοινωνιών για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής 
στη θάλασσα (GMDSS), κάνοντας χρήση του δικτύου Olympia 
Radio του ΟΤΕ.  Το 2015, το δίκτυο Olympia Radio διαχειρίστηκε 
56 σήματα κινδύνου, 184 σήματα επείγοντος χαρακτήρα, 
4.180 ενημερωτικά σήματα και 16.494 σήματα NAVTEX. Το 
πιο σημαντικό είναι πως το δίκτυο Olympia Radio 
συνέβαλε σε 167 περιπτώσεις ναυαγίων, στα οποία 
διασώθηκαν 2.153 άνθρωποι.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤωΝ ΔΙκΤΥωΝ
ΜΕΤΑφΟΡωΝ ΤΟ 2015
Εφαρμογή του MPLS-TP στο σταθερό δίκτυο μεταφοράς προκειμένου 
να καλυφθούν οι τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες σε ό,τι αφορά 
στον μετασχηματισμό σε All-IP και την επέκταση της ευρυζωνικότητας. 
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4 ΤΕχΝΟΛΟγΙΑ 4G/4G+ 
Το 2015, η COSMOTE σημείωσε σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα:
•   Ήταν η πρώτη που διέθεσε εμπορικά τις υπηρεσίες 4G+ 
στην ελλάδα στις αρχές του 2015 (με ταχύτητες έως και 300Mbps 
μέσω της τεχνολογίας LTE Advanced - 2xCarrier Aggregation (2CA)
•  Τον Οκτώβριο του 2015, η COSMOTE υπήρξε ο πρώτος πάροχος 
στην Ελλάδα, αλλά και ένας από τους πρώτους στην Ευρώπη, 
που διέθεσε εμπορικά ταχύτητες έως και 375 Mbps μέσω της 
τεχνολογίας LTE Advanced – 3xCarrier Aggregation (3CA).

η ανάπτυξη του δικτύου 4G & 4G+ LTE Advanced της 
COSMOTE συνεχίζεται σε ολόκληρη τη χώρα

•  Το 2015, οι εγκαταστημένοι σταθμοί βάσης 4G/4G+ αυξήθηκαν
και η αντίστοιχη πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 4G ανήλθε από 

70% σε ~81%, ενώ η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 4G+ έφτασε στο ~55%

η ηγετική θέση του δικτύου της COSMOTE επιβεβαιώθηκε 
από την αξιολόγηση των επιδόσεων στην κινητή τηλεφωνία 
που έκανε η P3Communications τον μάρτιο του 2015. 

•  Η COSMOTE έλαβε τη διάκριση "Best in Test" για τις επιδόσεις της 
στις υπηρεσίες δεδομένων.

ΤΕχΝΟΛΟγΙκΗ κΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

• Πρώτοι παγκοσμίως, η COSMOTE και η Deutsche Telekom σε 
συνεργασία με τη Nokia, παρουσίασαν στο διεθνές συνέδριο InfoCom 
μία καινοτόμο τεχνολογία που συνδυάζει τα φάσματα 1.8GHz (FDD) 
και 3.5GHz (TDD), επιτυγχάνοντας αύξηση της χωρητικότητας του 
δικτύου ευρυζωνικών υπηρεσιών κινητής
• Η COSMOTE είναι ο πρώτος πάροχος την Ελλάδα, και ένας από τους 
πρώτους παγκοσμίως, που κατάφερε να προσφέρει ταχύτητες έως και 
500Mbps κάνοντας χρήση των τεχνολογιών LTE-Advanced (LTE-A), 
3xCarrier Aggregation (3CA – FDD) και 256 Quadrature Amplitude 
Modulation (256QAM)
• Η επέκταση της κάλυψης και της χωρητικότητας του δικτύου 4G/4G+ 
της COSMOTE θα συνεχιστεί το 2016, με στόχο να διατηρηθεί η 
τεχνολογική της υπεροχή μέσα από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών 
(όπως το MIMO 4x4) και την πλήρη αξιοποίηση του φάσματος που έχει 
διατεθεί στην COSMOTE.

ΤΟ SInGLE RADIO ACCESS nETwORk 
(SRAn) PROJECT
•  Το 2015, μετασχηματίστηκε σε SRAN ένας σημαντικός αριθμός 
θέσεων (~68%), καλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο ποσοστό των 
υποδομών δικτύου πρόσβασης κινητών επικοινωνιών
•  Το SRAN Project θα παραταθεί έως το 2017
Όταν το SRAN Project λήξει, όλες οι θέσεις θα υποστηρίζουν την HSPA 
42/5.8 Mbps, ~60% των θέσεων θα υποστηρίζει την LTE 1800MHz, 
~30% θα υποστηρίζει την LTE 800MHz και ~5% θα υποστηρίζει την 
LTE 2,600MHz
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4 ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙκΗ ΕΠωΝΥΜΙΑ
Προκειμένου να προωθήσουμε μία ενιαία εικόνα στους πελάτες 
μας και να τους προσφέρουμε υψηλής ποιότητας εμπειρία σε 
όλα τα σημεία επαφής του Ομίλου, καθιερώσαμε μια ενιαία και 
ανανεωμένη εμπορική επωνυμία, την COSMOTE, ενοποιώντας τις 
δραστηριότητες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας που αφορούν 
στον πελάτη ως εξής:
•  Έναν αριθμό για την Εξυπηρέτηση Πελατών 
•  Μία ιστοσελίδα
•  Μία ενιαία εικόνα των καταστημάτων ΟΤΕ 
•  Προϊόν B2C για ψυχαγωγία και οικιακών πελατών επικοινωνία 
•  Προϊόν B2B για επικοινωνία εταιρικών πελατών.

κΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤωΝ & 
ΔΙΑΔΙκΑΣΙΕΣ E2E
•  Το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών από την επικοινωνία με 
την Εξυπηρέτηση Πελατών ανήλθε στο 83%  
•  Υπηρεσία καταγραφής τελευταίας επικοινωνίας με συνεργάτη στο 
κέντρο εξυπηρέτησης οικιακών πελατών
•  Ομάδες εξυπηρέτησης B2B που προσφέρουν εξατομικευμένες 
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
•  Βελτιωμένες υπηρεσίες στα μενού του IVR και έξυπνες 
δυνατότητες δρομολόγησης (routing) στα κέντρα τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης (call centers) που παρέχουν στους πελάτες ταχεία 
πρόσβαση στον πιο κατάλληλο, εξειδικευμένο συνεργάτη 
•  Συνεχιζόμενες βασικές βελτιώσεις στη διαδικασία end2end με 
στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη,
π.χ., το 74% των τεχνικών ζητημάτων λύνονται στην 1η 
επικοινωνία με τα κέντρα εξυπηρέτησης.

ΜΕΤΑΣχΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕκΤΡΟΝΙκωΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙωΝ
Προωθούμε δυναμικά τον ηλεκτρονικό λογαριασμό (e-bill) και την 
ηλεκτρονική εξυπηρέτηση (e-service) στην αγορά σταθερής και κινητής: 
•  Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού λογαριασμού από 
>510.000 πελάτες (+200%)   
•  Σταθερή αύξηση της χρήσης του Mobile Application, με 600.000 
ενεργούς χρήστες μηνιαίως (+21% σε ετήσια βάση)

•  Επιτυχημένη διάθεση της πλατφόρμας του καναλιού λιανικής 
e-commerce τον Οκτώβριο για την προώθηση των on-line πωλήσεων
•  Συνεχώς αυξανόμενη χρήστη από τους πελάτες μας των
 e-channels για επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών 
(440.000 επαφές μέσω e-care, 80.000 επαφές μέσω chat).

ΠΡωΤΗ Η COSMOTE ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
ΙκΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤωΝ 
Οι τακτικές μας έρευνες με θέμα την ικανοποίηση των πελατών 
από το brand COSMOTE και τις υπηρεσίες μας δείχνουν ότι 
εξακολουθούμε να δρέπουμε τους καρπούς της ηγετικής μας θέσης 
στην αγορά σταθερής και κινητής 
•  Ως μίας αξιόπιστης μάρκας που χαίρει εμπιστοσύνης και προτίμησης 
•  Που παρέχει δικτυακή υπεροχή.
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31 ΕκΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ 
κΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ 

•  Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση των καταστημάτων COSMOTE ώστε 
να παρέχουν μία βελτιωμένη και αδιάλειπτη ψηφιακή εμπειρία
•  Το δίκτυο των καταστημάτων μας αποτελείται από 323 
καταστήματα γΕΡΜΑΝΟΣ και 138 καταστήματα 
COSMOTE
•  H Εξυπηρέτηση Πελατών, Σταθερής και Κινητής, διαχειρίστηκε 
περισσότερες από 65 εκατ. επαφές. Οι εργαζόμενοι πρώτης 
γραμμής συμμετείχαν σε 600.000 ώρες εκπαίδευσης και coaching 
προκειμένου να υποστηριχθεί περαιτέρω η εταιρική στρατηγική και 
να εξασφαλιστεί η καλύτερη εμπειρία του πελάτη 
•  Οι εισερχόμενες κλήσεις των πελατών εξυπηρετούνταν σε 30 
δευτερόλεπτα και όλα τα εισερχόμενα αιτήματα πελατών μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διευθετούνταν μέσα σε 2 μέρες 
•  Σημειώθηκε αύξηση πάνω από 110% στη χρήση των 
υπηρεσιών e-care, καθώς αύξηση στη χρήση του on-line chat 
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (όλες οι αναρτήσεις στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης διευθετήθηκαν σε λιγότερο από 1 ώρα) 
•  Αυξήθηκε η συμβολή των καναλιών τηλεπωλήσεων στην εφαρμογή 

της εμπορικής εταιρικής στρατηγικής με την πώληση 
περισσότερων από 1,5 εκατ. προϊόντων και υπηρεσιών 
•  Η ομάδα των τηλεφωνικών πωλήσεων έλαβε 6 βραβεία στα 
"Sales Excellence Awards", κατακτώντας την πρώτη θέση στην 
κατηγορία "Καλύτερη Ομάδα Τηλεφωνικών Πωλήσεων της Χρονιάς 
2015" 
•  Η νέα εμπειρία του ηλεκτρονικού λογαριασμού: ο ηλεκτρονικός 
λογαριασμός δεν ήταν ποτέ ευκολότερος. Τώρα ο πελάτης λαμβάνει 
τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του σε PDF στο smartphone μέσω ενός 
απλού SMS ή στο πλαίσιο ενός application της COSMOTE 
•  Το πακέτο προσφορών Deals for You διατέθηκε στους πελάτες 
Σταθερής τον Νοέμβριο του 2015, ενώ το σύνολο των εξαργυρώσεων 
των πελατών κινητής ξεπέρασαν τις 600.000
•  Η COSMOTE συνέχισε τη διάθεση του προγράμματος Branded 
Customer Experience, στο οποίο περίπου 3.500 εργαζόμενοι του ΟΤΕ 
εκπαιδεύτηκαν το 2015
•  COSMOTE My Internet: πρόκειται για μια νέα υπηρεσία, που επιτρέπει 
στους πελάτες κινητής τηλεφωνίας COSMOTE να ειδοποιούνται άμεσα 
και αυτόματα στα κινητά τους τηλέφωνα όταν τα δωρεάν ΜΒ του 
προγράμματός τους έχουν τελειώσει, και να μπορούν να αποφασίσουν 
αν και πώς θα συνεχίσουν να σερφάρουν στο Internet
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ κΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕφωΝΙΑΣ
Μεγάλη αύξηση των εσόδων απο δεδομένα +16% με τη συμβολή 
τους στα έσοδα από υπηρεσίες να φτάνει το 20% ωθούμενη από:
•  Την ηγετική μας θέση στην κάλυψη και την ταχύτητα των δικτύων 
4G/4G+ 
• Την αυξημένη διείσδυση των Smartphone κατά 
8% σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 52% της ενεργούς βάσης
•  Την προώθηση της διείσδυσης των Tablet και των Laptop, 
αξιοποιώντας επίσης το πρόγραμμα Ψηφιακής Αλληλεγγύης που 
χρηματοδοτείται από την ΕΕ 
•  Την αύξηση του μέσου όρου των ενεργών χρηστών του 4G 
Handset Internet κατά 315.000 σε σύγκριση με το 2015
• Τη δυναμική ανάπτυξη στην κίνηση δεδομένων 
(+61% σε ετήσια βάση).

ΕΥΡΥζωΝΙκΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΨΗΛΟΤΕΡωΝ ΤΑχΥΤΗΤωΝ
Οι πελάτες VDSL αποτελούν πλέον το 10% της πελατειακής βάσης 
των ευρυζωνικών υπηρεσιών ήτοι 150.000 πελάτες. Τα έσοδα από 
ευρυζωνικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά +10% σε ετήσια βάση, ως 
αποτέλεσμα των επενδύσεων στο δίκτυο VDSL και των δυναμικών 
ενεργειών για την ανάπτυξη της ταχύτητας που προωθούν 
τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην πρόσβαση σταθερής 
τηλεφωνίας και τη διείσδυση του VDSL στις ευρυζωνικές υπηρεσίες
•  Η πελατειακή βάση των ευρυζωνικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 
139.000, φτάνοντας το 1,5 εκατ., κατακτώντας μερίδιο 55% των 

καθαρών νέων ευρυζωνικών συνδέσεων έναντι 44% το 2014
•  Η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων ως προς τις γραμμές 
αυξήθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες από 50% το 2014 σε 56% το 2015.

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙκΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Ο εμπλουτισμός του αποκλειστικού και premium τηλεοπτικού 
περιεχομένου οδηγεί σε σπουδαίες επιδόσεις τόσο των εσόδων 
όσο και της πελατειακής βάσης

•  Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 40%
•  Η πελατειακή βάση έφτασε τις 446.000 (+26%) έναντι της 
περσινής χρονιάς.

ICT, M2M, CLOuD
•  Σημαντική αύξηση των εσόδων απο ICT 
υπηρεσίες (12% σε ετήσια βάση)
•  Η ανάθεση μεγάλων έργων (λειτουργία κέντρου δεδομένων 
του Ομίλου Coca Cola Hellenic, Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής 
κ.λπ.) καθιέρωσε τον Όμιλο OTE ως έναν έμπιστο επιχειρηματικό 
συνεργάτη που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ICT, ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες των εταιρικών του πελατών, όχι μόνο
για επικοινωνία δεδομένων, αλλά και για εξειδικευμένες κάθετες 
λύσεις (e-υγεία, e-ενέργεια, e-τουρισμός, e-ασφάλεια)
•  Μεγάλη επέκταση των υπηρεσιών M2M και Cloud με κάθετες 
και οριζόντιες λύσεις και περαιτέρω καθιέρωση της εξειδικευμένης 
ομάδας πωλήσεων Cloud / M2M στην αγορά
•  Διάθεση της υπηρεσίας Business Marketplace που απευθύνεται 
στην αγορά SOHO/SME

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ κΑΙ ΨΗφΙΑκΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
•  Διατέθηκε με επιτυχία το COSMOTE Cloud για οικιακούς και 
εταιρικούς πελάτες προκειμένου να προωθήσει την αποθήκευση 
στο Cloud και τη διείσδυση του e-mail 
•  Ενισχύθηκαν επίσης, τα έσοδα από τις υπηρεσίες μουσικής, 
τις πωλήσεις του Cosmote Βooks (+114%) και τις on-line 
καταχωρήσεις 
•  Αυξημένη διείσδυση των Smartphone και των συσκευών 4G
•  Αύξηση των εσόδων απο πωλήσεις Handset και Tablets
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MOBILE
INTERNET  

• ∆ιάθεση της νέας Υβριδικής σειράς (ΚαρτοΣυµβόλαιο)
µε ενσωµατωµένα Mb και νέα Mb add-ons ώστε να 
ανταποκριθούµε καλύτερα στην ανάγκη του πελάτη
για χρήση δεδοµένων

• Πρόγραµµα ψηφιακής αλληλεγγύης: η COSMOTE, 
συµµετείχε στο κυβερνητικό πρόγραµµα ψηφιακής 
αλληλεγγύης που χρηµατοδοτείται από την ΕΕ και 
προσέφερε πρόσβαση στο Ιnternet σε περίπου 80.000 
πελάτες (κυρίως κινητής) 

CLOUD

M2M

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  • ∆ιάθεση του OTE TV GO

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΨΗΛΟΤΕΡΩΝ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

•  Η προσφορά υπηρεσιών VDSL επεκτάθηκε
περαιτέρω, µε το 24% των πελατών 
ευρυζωνικών υπηρεσιών του ΟΤΕ να πληρούν
 τις προϋποθέσεις εγκατάστασης

•  Οι καµπάνιες για την ενίσχυση της πελατειακής
βάσης του ΟΤΕ οδήγησαν την διείσδυση VDSL
στο 10% των πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών

ICT 

• ∆ιάθεση του Business Marketplace, µιας end to end 
πλατφόρµας για την αυτόµατη προµήθεια και 
τιµολόγηση προϊόντων «Business Cloud». Το portfolio 
του «Business Cloud» αποτελείται από Cloud Servers 
(IaaS) και Cloud So.ware (SaaS) όπως το Payroll, το 
ERP, εφαρµογές για δικηγόρους και γιατρούς

• ∆ιάθεση του «Smart Office», που παρέχει καινοτόµες 
εικονικές υπηρεσίες PBX (IVR, virtual fax κ.λπ.)

• ∆ιάθεση των υπηρεσιών αποθήκευσης και e-mail 
«Business Cloud» 

• ∆ιάθεση της καινοτόµου υπηρεσίας διαχείρισης 
στόλου «Driving Performance», µία ολοκληρωµένη 
τηλεµατική λύση που επιτρέπει σε εταιρείες να 
βελτιώσουν την οδική ασφάλεια του στόλου τους, ενώ 
παράλληλα εξασφαλίζουν µειωµένα κόστη 
λειτουργίας και συντήρησης

• ∆ιάθεση του «e-energy», µιας λύσης που σχεδιάστηκε 
για να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται την 
κατανάλωση ενέργειας σε επιχειρήσεις 

• Τα σηµαντικότερα έργα που ανέλαβε/παρέδωσε ο ΟΤΕ το 2015 
περιλαµβάνουν το Data Center Outsourcing Project για την εταιρεία 
εµφιαλώσεως Coca Cola Hellenic, τα Ψηφιακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης 
Πυρκαγιών για το Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώµα, την Ψηφιοποίηση των 
Θησαυρών του Αγίου Όρους και το Εθνικό ∆ίκτυο Τηλεϊατρικής που 
συνδέει 35 νησιωτικά POP µε την Αθήνα

• ∆ιάθεση υπηρεσίας ασφάλειας για προστασία από κακόβουλες 
επιθέσεις (DDoS) 

Η ΣΤΡΑΤΗγΙκΗ ΜΑΣ
Με την τεχνολογία φτιάχνουμε έναν 
καλύτερο κόσμο για τους πελάτες μας

ΝΕΕΣ ΠΗγΕΣ ΕΣΟΔωΝ 

οι σΤραΤηγικοι μασ πυλώνεσ

Τεχνολογικη υπεροχη 

η καλυΤερη εμπειρια Του πελαΤη 

νεεσ πηγεσ εσοδών 

ηγεΤικη Θεση σΤισ
παραδοσιακεσ υπηρεσιεσ

βελΤισΤοποιηση λειΤουργιών
και κοσΤουσ 

ανΘρώπινο δυναμικο 



4 "ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗγΕΤΙκΗ ΜΑΣ ΘΕΣΗ ΣΤΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ κΑΙ ΤΗΝ κΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕφωΝΙΑ"
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τηλεφωνία
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B2B

Βελτιστοποίηση
της στρατηγικής
των καναλιών

πώλησης

Σύγκλιση
Σταθερής - Κινητής

(FMC)
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ΗγΕΤΙκΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ κΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕφωΝΙΑ
Τα έσοδα από τις υπηρεσίες κινητής κατέγραψαν περιορισμένη μείωση 
σε ετήσια βάση από -6% το 2014 σε -3,7% το 2015 και η COSMOTE, 
αξιοποιώντας την πελατοκεντρική της στρατηγική, κατάφερε να 
διατηρήσει την ισχυρή ηγετική της θέση, παρά τον ανταγωνισμό. 

ΗγΕΤΙκΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕφωΝΙΑ
Παρά τις έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις κι ένα απαιτητικό 
μακροοικονομικό περιβάλλον, ο OTE κατόρθωσε να διατηρήσει 
σταθερό, στο 57%, το μερίδιό του στις γραμμές πρόσβασης, με 
περίπου 2,7 εκατ. γραμμές λιανικής. Οι απώλειες στις γραμμές 
σταθερής πρόσβασης μειώθηκαν κατά 84.000  (-42.000  το 2015 
έναντι -126.000  το 2014). 

ΣΥγκΛΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ - κΙΝΗΤΗΣ (FMC)
Εστιάζοντας στις ανάγκες των πελατών για συνδυαστικές υπηρεσίες 
σταθερής και κινητής, δυο νέες προσφορές διατέθηκαν τον Νοέμβριο 
του 2015 προκειμένου να ενισχύσουν τη θέση της COSMOTE στη 
σταθερή και την κινητή μέσα από τις πωλήσεις συνδυαστικών πακέτων 
(cross-sell και up-sell)
•  Για υπηρεσίες  B2C, διατέθηκε το πρόγραμμα COSMOTE One, 
που καλύπτει τις ανάγκες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας στο σπίτι 
επιτρέποντας στα άτομα ή στις οικογένειες να κάνουν χρήση των 
υπηρεσιών όπου κι αν βρίσκονται
•  Για υπηρεσίες B2B, διατέθηκε το πρόγραμμα COSMOTE Business One, 
που ανταποκρίνεται στις ανάγκες επικοινωνίας και συνεργασίας των 
επιχειρήσεων και συμβάλλει στην εξέλιξή τους και στο να γίνουν πιο 
ανταγωνιστικές.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗγΙκΗΣ
ΤωΝ κΑΝΑΛΙωΝ ΠωΛΗΣΗΣ 
Ενισχυμένες επιδόσεις και αποτελεσματικότητα των καναλιών πώλησης  
(-6% σε κόστη διανομής και +2% παραγωγικότητα των καναλιών έναντι 
του 2014), εστιάζοντας στους μηχανισμούς προώθησης των πωλήσεων 
και την απόδοση των επενδύσεων στο μάρκετινγκ. 

ΗγΕΤΙκΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ B2B
•  Προστατεύσαμε τα βασικά έσοδα του B2B ελέγχοντας τη μείωση 
της πελατειακής βάσης και του ARPU
•  Διατηρήσαμε όλους τους μεγάλους λογαριασμούς παρά την 
ηγετική μας θέση ως προς το μερίδιο της αγοράς στον δημόσιο και 
τραπεζικό τομέα

Η ΣΤΡΑΤΗγΙκΗ ΜΑΣ
Με την τεχνολογία φτιάχνουμε έναν 
καλύτερο κόσμο για τους πελάτες μας

ΗγΕΤΙκΗ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑκΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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παραδοσιακεσ υπηρεσιεσ

βελΤισΤοποιηση λειΤουργιών
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ανΘρώπινο δυναμικο 
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COSMOTE OnE 

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

ΝΕΑ ΟΙκΟγΕΝΕΙΑκΑ ΠΑκΕΤΑ COSMOTE 
κΙΝΗΤΗΣ

Με τα νέα οικογενειακά πακέτα COSMOTE Mobile Plus, τα μέλη 
μιας οικογένειας μπορούν να επικοινωνούν περισσότερο μεταξύ 
τους, έχοντας στη διάθεσή τους μέχρι και 4.000 λεπτά ομιλίας, 
4GB για χρήση Internet και 4.000 SMS. Μπορούν επίσης να 
εκμεταλλευτούν μία σειρά από επιπλέον παροχές, όπως μία επιπλέον 
κάρτα δεδομένων SIM , 1.000' ομιλίας το μήνα με συγκεκριμένο 
σταθερό τηλέφωνο, καθώς και την υπηρεσία COSMOTE Smile 
service, δωρεάν και για διάστημα 2 μηνών, που εξασφαλίζει ασφαλή 
περιήγηση στο Ιnternet για τα παιδιά τους.

ΠΑκΕΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ

Νέα πακέτα add-on που προσφέρουν λεπτά προς διεθνείς 
προορισμούς.

Το πακέτο COSMOTE Business One, σχεδιασμένο ειδικά 
για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας επιχείρησης για σταθερή 
και κινητή επικοινωνία και Internet, καθώς και για να εισαγάγει 
επιχειρήσεις στην εποχή του Cloud, μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες, 
όπως το Smart Office (προώθηση κλήσεων, IVR, Fax to email 
και άλλες λειτουργικότητες PBX μέσω του Cloud) και το Business 
Cloud (αποθήκευση αρχείων και email στο Cloud στα οποία υπάρχει 
πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή από οποιαδήποτε τοποθεσία). 
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καλύτερο κόσμο για τους πελάτες μας

οι σΤραΤηγικοι μασ πυλώνεσ

Τεχνολογικη υπεροχη 

η καλυΤερη εμπειρια Του πελαΤη 

νεεσ πηγεσ εσοδών 

ηγεΤικη Θεση σΤισ
παραδοσιακεσ υπηρεσιεσ

βελΤισΤοποιηση λειΤουργιών
και κοσΤουσ 

ανΘρώπινο δυναμικο 

ΗγΕΤΙκΗ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑκΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



4 ΠΡωΤΟΒΟΥΛΙΕΣ γΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤωΝ ΠΕΛΑΤωΝ  

•  Η COSMOTE επικεντρώθηκε στην αύξηση του ARPU και στη 
βελτιστοποίηση της Διαχρονικής Αξίας του Πελάτη (Customer 
Lifetime Value) σε όλες τις πωλήσεις στην υφιστάμενη πελατειακή 
βάση (σταθερής και κινητής), μέσα από προσαρμοσμένες 
προσφορές 360o σε όλα τα τμήματα της COSMOTE
•  Διατήρησε τα θετικά της αποτελέσματα στη σταθερή όπως και το 
2014, ενώ βελτίωσε τη θετική πορεία του ARPU κατά >20% έναντι 
του 2014

Περιαγωγή: η COSMOTE επέκτεινε την υπηρεσία Travel Pass 
που επιτρέπει στους συνδρομητές να χρησιμοποιούν τα λεπτά 
ομιλίας, τα SMS και τα Mbs του πακέτου τους στην περιαγωγή σε 
ακόμα περισσότερες χώρες με μια απλή ημερήσια χρέωση. 
Εξακολούθησε επίσης να επεκτείνει την κάλυψη της περιαγωγής, 
σε νέες χώρες και παρόχους όλων των υπηρεσιών. 

Διατέθηκαν τα προγράμματα COSMOTE Business Mobile 
to All και COSMOTE Business Mobile Value. Μία πλήρης 
λύση για επιχειρησιακούς συνδρομητές κινητής που προσφέρει 
απεριόριστο VPN, αυξημένο χρόνο ομιλίας σε κινητό και σταθερό, 
ακόμα περισσότερα ενσωματωμένα MB, λεπτά ομιλίας σε διεθνείς 
προορισμούς και περιαγωγή μέσω του δωρεάν COSMOTE Travel Pass.

Διατέθηκαν τα προγράμματα "COSMOTE Business 
Mobile International 150 & 300" add-ons, που προσφέρουν 
σε επιχειρησιακούς συνδρομητές χαμηλού κόστους διεθνή 
επικοινωνία φωνής σε 35 χώρες.

Διατέθηκε το νέο πρόγραμμα "COSMOTE Business DP Portfolio" 
που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών μας για επικοινωνία 
φωνής και πρόσβαση στο Internet, ενώ παράλληλα τους εισάγει 
στην εποχή του Cloud με καινοτόμες υπηρεσίες, όπως το "Smart 
Office" και το "Business Cloud".
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• Περαιτέρω εξορθολογισµός των διαδικασιών "Order2Bill" και "Fault2Repair" µέσα από ένα πρόγραµµα
  48/24 µε σηµαντικά αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση του πελάτη

• Ενιαίο Κέντρο Λειτουργίας ∆ικτύων Σταθερής-Κινητής. Ενοποίηση και επανασχεδιασµός ∆ιαχείρισης Βλαβών
  Σταθερής-Κινητής. Μετασχηµατισµός Λειτουργιών Πεδίου Σταθερής 

• Ενοποίηση υπεργολάβων 

• Έναρξη µετασχηµατισµού OSS 

• Συνέχιση της ενοποίησης των διαδικασιών Σταθερής-Κινητής

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

• Φυσική ενίσχυση ασφαλείας των κτιρίων και καταστηµάτων 

• Το Κέντρο Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης Ασφαλείας (SOC) µετασχηµατίστηκε σε Πάροχο ∆ιαχειριζόµενων
  Υπηρεσιών Ασφαλείας (MSSP) που παρέχει υπηρεσίες Κέντρου Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης Ασφαλείας 
  σε εξωτερικούς πελάτες

• Eξορθολογισµός του κόστους προσωπικού

• Σηµαντική µείωση του κόστους χρηµατοδότησης δανεισµού 

• Συνέργειες προµηθειών µε τον Όµιλο DT στην τεχνολογία, την πληροφορική, 
  τις άδειες, τα τερµατικά κ.λπ. 

• Προγράµµατα εξορθολογισµού του κόστους

• Πρόγραµµα για τη µείωση του κόστους ενέργειας 

• Μείωση του κόστους ασφάλισης 

• Εκµετάλλευση των αχρησιµοποίητων ακινήτων 

Βελτιστοποίηση Λειτουργιών

Σχέση 
κόστους-αποδοτικότητας

Η ΣΤΡΑΤΗγΙκΗ ΜΑΣ
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4 "με σΤοχο να αναγνώριζονΤαι ώσ υπευΘυνοι 
και ελκυσΤικοι εργοδοΤεσ, OTE & COSMOTE 
εξακολουΘουν να επενδυουν σΤην αναπΤυξη 
Τών ανΘρώπών προκειμενου να ενισχυσουν 
Την επαγγελμαΤικη Τουσ εξελιξη και να Τουσ 
παρεχουν ενα ασφαλεσ και υγιεσ περιβαλλον 
εργασιασ."

"δινεΤαι ιδιαιΤερη εμφαση σΤην εναρμονιση 
και Την οργανώΤικη αποδοΤικοΤηΤα, 
υποσΤηριζονΤασ εΤσι Τον μεΤασχημαΤισμο 
Τησ εΤαιρειασ σε εναν οργανισμο υψηλησ 
αποδοσησ."
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Εναρµόνιση και
οργανωτική αποδοτικότητα 

Ανάπτυξη των
ανθρώπων

Ανανέωση του
εργατικού δυναµικού
και εξορθολογισµός
του κόστους του
προσωπικού

Απόκτηση και
διαχείριση
ταλέντων

Ανάπτυξη
της ηγετικότητας

Βελτιστοποίηση της διαδικασίας Ανθρώπινου ∆υναµικού | 
∆ιάθεση του Μοντέλου Κοινών Υπηρεσιών 
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4 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ κΑΙ ΟΡγΑΝωΤΙκΗ 
ΑΠΟΔΟΤΙκΟΤΗΤΑ 
•  Ενσωμάτωση των εργαζομένων της OTE plus στον OTE Α.Ε. 
και COSMOTE e-value
•  Νέα συλλογική σύμβαση εργασίας για τους εργαζομένους της 
COSMOTE 
•  Περαιτέρω εναρμόνιση των παροχών και των πολιτικών σε 
ολόκληρο τον Όμιλο ΟΤΕ 
•  Ανασκόπηση των ρόλων και των υπευθυνοτήτων, στο πλαίσιο 
ενός έργου ευρείας οργανωτικής σαφήνειας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗγΕΤΙκΟΤΗΤΑΣ
•  Εμπλουτισμός του portfolio των Προγραμμάτων Ηγεσίας με 
νέα εκπαιδευτικά προγράμματα ηγεσίας για όλα τα επίπεδα της 
διοίκησης
•  Εισαγωγή μαθημάτων διεθνούς ηγεσίας για στελέχη

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤωΝ ΑΝΘΡωΠωΝ 
•  Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων επανεκπαίδευσης και 
αναβάθμισης δεξιοτήτων με στόχο την υποστήριξη προγραμμάτων 
εταιρικής στρατηγικής και πρωτοβουλιών  
•  Σχεδιασμός και εφαρμογή εξατομικευμένης εκπαίδευσης 
σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες 
•  Προώθηση ευκαιριών για διεθνή καριέρα στον Όμιλο DT

ΑΠΟκΤΗΣΗ κΑΙ ΔΙΑχΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΕΝΤωΝ
•  Εφαρμογή του Graduate Trainee Talent Program μέσα από μια 
προηγμένη διαδικασία επιλογής, εξελιγμένες διαδικασίες HR και 
εργαλεία πληροφορικής. Οι επιλεγμένοι απόφοιτοι ξεκίνησαν ένα 
ταξίδι επαγγελματικής "ενηλικίωσης" με σταθμούς στις κύριες 
λειτουργίες της εταιρείας, υποστηριζόμενοι από μέλη της ανώτατης 
διοίκησης στο ρόλο εκπαιδευτών και μεντόρων 
•  Εφαρμογή του εσωτερικού προγράμματος αναζήτησης ταλέντων 
"you.grow", κάνοντας χρήση της ίδιας διαδικασίας επιλογής και των 
ίδιων εργαλείων 

ΑΝΑΝΕωΣΗ ΤΟΥ ΕΡγΑΤΙκΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙκΟΥ κΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟγΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ κΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣωΠΙκΟΥ
•  Εφαρμογή ενός μεσαίου κλίμακας, κοινωνικά υπεύθυνου 
προγράμματος rightsizing (προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης) 
•  201 νέες προσλήψεις ανά την Ελλάδα 
•  423 ασκούμενοι

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙκΑΣΙΑΣ 
ΑΝΘΡωΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙκΟΥ | 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ κΟΙΝωΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙωΝ 
•  Εφαρμογή αυτοεξυπηρετούμενης λειτουργικότητας για την 
ενημέρωση των δεδομένων του προσωπικού 
•  Go - live συγκεκριμένων διαδικασιών HR processes μέσω του 
Κέντρου Κοινών Υπηρεσιών για τους εργαζόμενους του Ομίλου OTE 
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4 μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης το 2015 
 
 
 

σύνολο εργαζομένων που συμμετείχαν στις εκπαιδεύσεις 

Οι ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο υπολογίστηκαν
βάσει του μέσου αριθμού απασχολούμενων
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