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Ο κόσµος µας, καλύτερος

Οι προτεραιότητες 
της Εταιρικής Υπευθυνότητας

Μέσα από τη συµµετοχή του 
σε ∆είκτες Βιωσιµότητας και 
την αξιολόγησή του, ο ΟΤΕ 

µπορεί και εξετάζει τις 
πρακτικές εταιρικής 

υπευθυνότητας που ασκεί και 
βελτιώνει τις επιδόσεις του
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7
ΣΤΡΑΤΗγΙκΗ ΕΤΑΙΡΙκΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου ΟΤΕ στόχο έχει τη 
δημιουργία αξίας για τους μετόχους του Ομίλου, αλλά και 
τους πελάτες, την κοινωνία και τους εργαζόμενούς του.  Οι 
αρχές βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας είναι 
ενσωματωμένες στη λειτουργία του Ομίλου.  Οι θεματικές 
προτεραιότητες εταιρικής υπευθυνότητας, προσδιορίζονται σε 
τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες (την αγορά, τους εργαζόμενους, 
την κοινωνία και το περιβάλλον).
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ΒΙωΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο κόσμος μας, καλύτερος

σΤραΤηγικη εΤαιρικησ 
υπευΘυνοΤηΤασ

διακυβερνηση και διοικηση 
εΤαιρικησ υπευΘυνοΤηΤασ

ενδιαφερομενα μερη

αναλυση ουσιασΤικοΤηΤασ

συμμεΤοχη σε δεικΤεσ
βιώσιμησ αναπΤυξησ

κοινώνικοι και
περιβαλλονΤικοι δεικΤεσ

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΟΡΑΜΑ

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

Τεχνολογική
Υπεροχή

Εµπειρία
Πελάτη

Νέες Πηγές
Εσόδων

Ηγετική 
Θέση στις Παραδ/κές

Υπηρεσίες

Βελτιστοποίηση Λειτουργιών και Κόστους

Στρατηγική Ανθρώπινου ∆υναµικού

Αγορά Εργαζόµενοι Κοινωνία Περιβάλλον

ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Προτεραιότητά 
µου ο 
ενθουσιασµός 
του πελάτη

Συµπεριφέροµαι 
µε σεβασµό και 
ακεραιότητα

Είµαι µέλος
της οµάδας-
Στηρίζω
τις αποφάσεις
της

Εξαιρετικό
περιβάλλον για
να εργαστώ &
να αναπτυχθώ

Είµαι «OTE»
– Μπορείς
να βασιστείς
σ’ εµένα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ενηµέρωση, εκπαίδευση
και ανάπτυξη των εργαζοµένων, 
παροχές στους εργαζόµενους

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Επενδύσεις σε δίκτυα και
υποδοµές για τη συνεχή
αναβάθµιση των προσφερόµενων
υπηρεσιών

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΦΥΣΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Χρήση φυσικών πόρων, 
συµπεριλαµβανοµένης της
ενέργειας, για τη λειτουργία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
∆ιάλογος µε τα ενδιαφερόµενα
µέρη, ενίσχυση της κοινωνίας

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Επενδύσεις στην έρευνα και
την ανάπτυξη καινοτόµων
προϊόντων και υπηρεσιών

ΠΥΛΩΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΕΙΣΡΟΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ> > ΕΚΡΟΕΣ

Χρήση των χρηµατοοικονοµικών
πόρων για τα βέλτιστα
οικονοµικά αποτελέσµατα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Υψηλά επίπεδα δεξιοτήτων, 
συµµετοχής / δέσµευσης και 
ικανοποίησης εργαζοµένων 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Προσφορά υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας σταθερής και κινητής
τηλεφωνίας, ευρυζωνικών
υπηρεσιών και υπηρεσιών
συνδροµητικής  τηλεόρασης

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ενίσχυση ευπαθών οµάδων, 
βελτίωση κοινωνικής προσφοράς
και εµπειρίας πελάτη

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ανάπτυξη και προσφορά νέων 
και καινοτόµων προϊόντων
και υπηρεσιών

Πληρωµή µερίσµατος στους
µετόχους, καταβληθέντες
φόροι, EBITDA
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7
EXECUTIVE DIRECTOR 
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ OTE

Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Οµίλου OTE
• Εισηγείται πολιτικές εταιρικής υπευθυνότητας που ισχύουν για όλο τον Όµιλο, 
  αναθέτει εργασίες, δράσεις στρατηγικής σηµασίας, κ.λπ.
• Συνεργάζεται µε τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο σε θέµατα εταιρικής
  υπευθυνότητας και ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ζητώντας την καθοδήγηση
  και έγκρισή του όπου χρειάζεται
• ∆ιαµορφώνει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τα προγράµµατα εταιρικής υπευθυνότητας
• Λειτουργεί ως κεντρικό σηµείο επικοινωνίας µεταξύ των φορέων του Οµίλου ΟΤΕ και
  ως επίσηµη εκπρόσωπος του Οµίλου σε οποιοδήποτε θέµα αφορά στην εταιρική υπευθυνότητα

Υποδιεύθυνση Εταιρικής Υπευθυνότητας Σταθερής & Κινητής 
• Εφαρµόζει τη στρατηγική, την πολιτική εταιρικής υπευθυνότητας και υλοποιεί τα
  προγράµµατα δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας
• Προετοιµάζει τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν από τη ∆ιεύθυνση Εταιρικής
  Επικοινωνίας Οµίλου OTE ή τα ∆ιοικητικά Συµβούλια 
• ∆ιαµορφώνει δείκτες και παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των στόχων 
• Συντονίζει τη λειτουργία του ∆ικτύου Εκπροσώπων Εταιρικής Υπευθυνότητας του
  Οµίλου OTE και υποστηρίζει το ∆ίκτυο Εκπροσώπων Εταιρικής Υπευθυνότητας του Οµίλου DT 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΟΤΕ
• Μετά από έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του OTE, 
εγκρίνουν την υιοθέτηση πολιτικών, θέσεων και στρατηγικών
δράσεων που ισχύουν για όλο τον Όµιλο 

• Είναι υπεύθυνα για µέτρα µε στόχο την εφαρµογή 
πολιτικών / στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας

∆ΙΚΤΥΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΟΜΙΛΟΥ OTE*
• ∆ιαχέει τη γνώση για θέµατα εταιρικής υπευθυνότητας
  στο εσωτερικό του Οµίλου

• ∆ιευκολύνει την επικοινωνία µεταξύ των θυγατρικών

* Το ∆ίκτυο Εκπροσώπων Εταιρικής Υπευθυνότητας
   Οµίλου ΟΤΕ συµµετέχει στο ∆ίκτυο Εκπροσώπων Οµίλου DT 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΤΕ
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Εγκρίνει τις πολιτικές εταιρικής υπευθυνότητας που ισχύουν για όλο τον Όµιλο, 
κείµενα θέσεων και σηµαντικές δράσεις στρατηγικής σηµασίας, όπου αυτό χρειάζεται 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Επιβλέπει τη στρατηγική και τη λειτουργία εταιρικής υπευθυνότητας του Οµίλου ΟΤΕ

σΤραΤηγικη εΤαιρικησ 
υπευΘυνοΤηΤασ

διακυβερνηση και διοικηση 
εΤαιρικησ υπευΘυνοΤηΤασ

ενδιαφερομενα μερη

αναλυση ουσιασΤικοΤηΤασ

συμμεΤοχη σε δεικΤεσ
βιώσιμησ αναπΤυξησ

κοινώνικοι και
περιβαλλονΤικοι δεικΤεσ

ΒΙωΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο κόσμος μας, καλύτερος
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ΕΝΔΙΑφΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
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Ο Όμιλος OTE, αναγνωρίζει το ρόλο των ενδιαφερόμενων μερών, 
ως συντελεστών που έχουν άμεση επίδραση ή επιρροή στη βιώσιμη 
ανάπτυξή του.  Βασική αρχή του αποτελεί ο συνεχής διάλογος 
με εκπροσώπους όλων των ενδιαφερόμενων μερών του, χωρίς 
αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Ενδιαφερόµενα
Μέρη

OTE-COSMOTE

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ,

ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΚΡΑΤΟΣ / 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ

ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ,
ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΙ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ
ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΤΟΥΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΙ

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ,
 ΕΡΕΥΝΑ

ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΜΕΣΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΜΚΟ
ΚΑΙ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ
ΟΜΑ∆ΕΣ

σΤραΤηγικη εΤαιρικησ 
υπευΘυνοΤηΤασ

διακυβερνηση και διοικηση 
εΤαιρικησ υπευΘυνοΤηΤασ

ενδιαφερομενα μερη

αναλυση ουσιασΤικοΤηΤασ

συμμεΤοχη σε δεικΤεσ
βιώσιμησ αναπΤυξησ

κοινώνικοι και
περιβαλλονΤικοι δεικΤεσ

ΒΙωΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο κόσμος μας, καλύτερος



7
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙκΟΤΗΤΑΣ

Το 2015, ο Όμιλος ΟΤΕ προχώρησε σε νέα ανάλυση και 
αξιολόγηση των ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης 
για τις εταιρείες ΟΤΕ και COSMOTE.  Εκ μέρους της Διοίκησης 
των εταιρειών, συμμετείχαν 12 Executive Directors του Ομίλου 
ΟΤΕ ή και εκπρόσωποί τους, καλύπτοντας όλο το εύρος των 
εργασιών των εταιρειών, ενώ στο online ερωτηματολόγιο για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, ανταποκρίθηκαν 3.387 εκπρόσωποι από 
όλες τις ομάδες των ενδιαφερομένων μερών.
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Σηµαντικότητα Οικονοµικών, Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Θεµάτων για ∆ιοίκηση OTE και COSMOTE

Ση
µα

ντ
ικ

ότ
ητ

α 
Ο

ικ
ον

οµ
ικ

ώ
ν,

 Π
ερ

ιβ
αλ

λο
ντ

ικ
ώ

ν 
κα

ι Κ
οι

νω
νι

κώ
ν 

Θ
εµ

άτ
ω

ν
γι

α 
τα

 Ε
νδ

ια
φ

ερ
όµ

εν
α 

µέ
ρη

1. Ψηφιακή ένταξη
2. Ασφαλής χρήση προϊόντων και υπηρεσιών
3. Ασφάλεια και απόρρητο δεδοµένων
4. Επικοινωνία marketing
5. ∆υνατότητες των προϊόντων και υπηρεσιών
         Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας
         (ΤΠΕ) για βιώσιµη ανάπτυξη
6. Ποιότητα και σήµανση προϊόντων και υπηρεσιών
7. Απόρρητο και ελευθερία της έκφρασης
8. Απασχόληση
9. Υγεία, ασφάλεια και ποιότητα ζωής εργαζοµένων
10. Κατάρτιση και εκπαίδευση

11. Υπεύθυνες εργασιακές πρακτικές
12. Σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα
13. ∆ιάλογος µε ενδιαφερόµενα µέρη
14. Εφοδιαστική αλυσίδα (προµηθευτές) 
15. Πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται στα προϊόντα
16. ∆ιακυβέρνηση και διοίκηση
17. Υπεύθυνος ανταγωνισµός
18. Οικονοµική επίδοση
19. Επιχειρηµατική ανθεκτικότητα / 
          επιχειρησιακή συνέχεια
20. Συµµόρφωση, καταπολέµηση 
         της διαφθοράς και της δωροδοκίας

21. Επιπτώσεις στην Κοινωνία και το Περιβάλλον
22. Έρευνα και τεχνολογία
23. Οικονοµικές επιπτώσεις
24. Κατανάλωση ενέργειας και αντιµετώπιση
         κλιµατικής αλλαγής
25. Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (Η/Μ)
26. ∆ιαχείριση υδάτινων πόρων και χρήσης γης
27. Περιβαλλοντική επιβάρυνση
28. ∆ιαχείριση απορριµµάτων
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ΣΥΜΜΕΤΟχΗ ΣΕ ΔΕΙκΤΕΣ ΒΙωΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Συμμετοχή σε Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης 
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Ο ΟΤΕ, από το 2008, πληροί όλες 
τις προϋποθέσεις και είναι µέλος 
του FTSE4Good Index Series.
Ο ΟΤΕ παραµένει στο δείκτη και 
κατόπιν της νέας αξιολόγησης που 
ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο του 
2015, έχει βελτιώσει κατά πολύ 
την επίδοσή του λαµβάνοντας 4.4 
στη συνολική βαθµολογία (ESG 
Rating Absolute Score - µε 
ανώτατο βαθµό το 5) και 89 στη 
σχετική βαθµολογία του κλάδου 
(ESG Rating ICB Supersector 
Relative Percentile Score).

Ο ΟΤΕ συγκαταλέγεται σε δύο 
δείκτες αειφορίας του Euronext 
Vigeo, στον Euronext Vigeo
Eurozone 120, από το ∆εκέµβριο 
του 2013, και στον Euronext 
Vigeo Emerging 70, από τον 
Ιούνιο του 2015.  Ο ΟΤΕ αποτελεί 
τη µοναδική Ελληνική εταιρεία που 
συµµετέχει στους παραπάνω
δείκτες, ανάµεσα σε κορυφαίες 
εταιρείες της Ευρωζώνης και των 
Αναπτυσσόµενων Αγορών.

Τον Σεπτέµβριο του 2015, ο ΟΤΕ 
αναβαθµίστηκε σε εταιρεία 
"Prime", χαρακτηρισµός που 
αποδίδεται από την oekom 
research στις εταιρείες-ηγέτες 
κάθε κλάδου, αναγνωρίζοντας ότι 
τα διαπραγµατεύσιµα οµόλογα και 
οι µετοχές του ΟΤΕ πληρούν τις 
προϋποθέσεις για υπεύθυνες 
επενδύσεις.

Ο ΟΤΕ συµµετέχει, από το 2010, 
στο CDP για την κλιµατική αλλαγή, 
συµπληρώνοντας το αντίστοιχο 
ερωτηµατολόγιο και 
κοινοποιώντας τις απαιτούµενες 
πληροφορίες στην πλατφόρµα του 
CDP.  Ο ΟΤΕ έλαβε στην 
αξιολόγηση του 2015 τη 
βαθµολογία 94 ως προς τη 
διαφάνεια / πληρότητα των 
απαντήσεών του στο 
ερωτηµατολόγιο (Disclosure Score 
– µε εύρος βαθµολογίας 0-100) 
και C για την επίδοσή του 
(Performance Band – µε 
βαθµολογίες Α, Β, C, D και E), 
κατατάσσοντάς τον πάνω από το 
µέσο όρο των εταιρειών του 
κλάδου του.

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

Από το 2008, ο ΟΤΕ συµµετέχει 
στον ∆είκτη Εταιρικής 
Υπευθυνότητας CRI Ελλάδας, τη 
διοργάνωση του οποίου έχει 
αναλάβει το Ινστιτούτο Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, σε 
συνεργασία µε το BITC (Business 
in the Community). Για το 2015
ο ΟΤΕ και η COSMOTE 
αξιολογήθηκαν λαµβάνοντας τη 
διάκριση "diamond". 
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ΕΝΔΕΙκΤΙκΟΙ κΟΙΝωΝΙκΟΙ κΑΙ 
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ΕΤΑΙΡΕΙωΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ γΙΑ ΤΟ 2015
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Γυναίκες
εργαζόµενες (%)

Εργαζόµενοι
µε συµβάσεις
αορίστου χρόνου
(αριθµός εργαζοµένων)

2.0088.496 5.344 1.024 446

5129 37 53 59

9299 100 0 0

00 0 0 0

1460 4 0

9,14

0

17,0618,81 6,01 3,18

Εργαζόµενοι που
καλύπτονται από
συλλογικές
συµβάσεις (%)

Θανάσιµα εργατικά
ατυχήµατα
(αριθµός εργαζοµένων)

Μη θανάσιµα εργατικά
ατυχήµατα
(αριθµός εργαζοµένων)

Ώρες εκπαίδευσης
(ώρες/εργαζόµενο)

ΟΤΕ COSMOTE Telekom Romania
 Communications

Telekom Romania
 Mobile 

Communications
Telekom Albania
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ΟΤΕ COSMOTE Telekom Romania
 Communications

Telekom Romania
 Mobile 

Communications
Telekom Albania

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.628,6401.635,031 362.744 250.986 194.537

1111 7

Χορηγίες - ∆ωρεές
(συµπ. σε είδος)
(€)

Κοινωνικά
προγράµµατα
(αριθµός προγραµµάτων)

27

10.699 220 51 0

1.264,295 208.241 198.187 5.770

Εθελοντική συµµετοχή
εργαζοµένων σε
δράσεις εταιρικής
υπευθυνότητας
(αριθµός συµµετοχών)

Άτοµα που
υποστηρίχτηκαν
(αριθµός ατόµων-εκτίµηση)

252,20

29,99

14,07

10.736,45

163.678,30

169,18 

7,73 

14,35

5.716,42 

109.795,11 

135,13

34,06

28,06

11.859,08

50.793,11

79,91

7,34

1,85

2.218,04

28.447,74

19,99

1,21

7,37

2.262,69

139,90

Κατανάλωση
ηλεκτρισµού
(GWh)

Κατανάλωση καυσίµων 
και χρήση 
τηλεθέρµανσης σε 
κτίρια και εγκαταστάσεις
(GWh)

Κατανάλωση στόλου
αυτοκινήτων (GWh)

Άµεσες (scope 1)
εκποµπές CO2 (t)

Έµµεσες (scope 2)
εκποµπές CO2 (t)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές εταιρικής υπευθυνότητας του Ομίλου ΟΤΕ είναι διαθέσιμες εδώ: https://www.cosmote.gr/mobile/cosmopor-
tal/cosmote.portal?_nfpb=true&_pageLabel=T37&catName=Corporate_Responsibility&cat=Corporate_Responsibility
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ΣΗΜΑΝΤΙκΗ ΑΝΑκΟΙΝωΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

σημανΤικη ανακοινώση – αποποιηση ευΘυνησ: Η έκθεση αυτή 
απευθύνεται στα πρόσωπα που δικαιούνται να τη λάβουν, σύμφωνα με τους 
νόμους και τους κανονισμούς των εκάστοτε δικαιοδοσιών. Η έκθεση αυτή 
παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί προσφορά ή 
πρόσκληση για αγορά ή πώληση ή εγγραφή σε τυχόν τίτλους ή πρόσκληση 
προσφοράς για αγορά ή πώληση ή εγγραφή σε οποιαδήποτε τίτλο ή αξιόγραφο 
ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε στρατηγική αγοράς ή πώλησης αξιογράφων. 
Κανένα μέρος αυτής της έκθεσης δεν μπορεί να εκληφθεί ως επενδυτική 
συμβουλή ή σύσταση για οποιασδήποτε διενέργεια συναλλαγής ή ως παρέχον 
τη βάση για οποιαδήποτε πιστωτική ή άλλη αξιολόγηση. Καμία δήλωση ή 
ανάληψη εγγυητικής ευθύνης δεν γίνεται σε σχέση με την ακρίβεια ή την 
πληρότητα των πληροφοριών, των εκτιμήσεων, των προβλέψεων, των 
προσδοκιών για το μέλλον ή άλλων στοιχείων που περιέχονται στην παρούσα 
έκθεση, και καμία αξίωση δεν μπορεί να εγερθεί σχετικά με το ότι οποιαδήποτε 
συναλλαγή σε οποιοδήποτε τίτλο θα είναι σύμφωνη προς οποιουσδήποτε 

όρους που μπορεί να περιέχονται στο παρόν. Σε καμία περίπτωση δεν είναι 
δυνατόν ο ΟΤΕ, ή οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, τα στελέχη ή τους 
εργαζομένους του, να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση 
ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία που θα υποστεί οποιοδήποτε πρόσωπο ως 
αποτέλεσμα του γεγονότος ότι βασίστηκε σε οποιαδήποτε πληροφορία που 
περιέχεται σε αυτή την έκθεση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα 
ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και ο ΟΤΕ δεν αναλαμβάνει καμία 
υποχρέωση να την επικαιροποιήσει. Οι επενδυτές, πριν προβούν σε οποιαδήποτε 
συναλλαγή, θα πρέπει να συνυπολογίσουν τυχόν οικονομικούς, εμπορικούς 
και χρηματοοικονομικούς κινδύνους, τους περιορισμούς και τα οφέλη, καθώς 
και οποιεσδήποτε νομικές, φορολογικές, και λογιστικές συνέπειες ενός τέτοιου 
εγχειρήματος, καθώς και την ικανότητά τους να αναλάβουν τέτοιους κινδύνους, 
χωρίς να βασίζονται στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την έκθεση. 
Θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία οικονομικό σύμβουλο προτού 
προβείτε σε οποιεσδήποτε συναλλαγές σε τίτλους που αναφέρονται στο παρόν.
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