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Η Στρατηγική Μας

Με την τεχνολογία φτιάχνουµε 
έναν καλύτερο κόσµο για όλους



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

Προσφέρουμε την 
καλύτερη εμπειρία
στον πελάτη και 
είμαστε η πρώτη

του επιλογή
Η ανάπτυξη των 
ανθρώπων μας 
βρίσκεται στην 

καρδιά των 
ενεργειών μας

Εστιάζουμε σε 
νέες υπηρεσίες 
με δυνατότητες 

ανάπτυξης
Βελτιώνουμε τα 
συστήματα και 
τις διαδικασίες, 

μειώνουμε τα κόστη 
μας και γίνομαστε 

πιο αποτελεσματικοί

Εξακολουθούμε 
να αναπτύσσουμε 
τα δίκτυα και τις 
υποδομές μας

Διατηρούμε την
ηγετική μας θέση 
στις παραδοσιακές 

υπηρεσίες
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Υπεροχή Τεχνολογίας 
και ΙΤ

4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΜΑΣ ΠΥΛΩΝΕΣ

Καινοτομία 
και Νέες Πηγές Εσόδων

Άριστη 
Εμπειρία Πελάτη

Ηγετική Θέση στις 
Παραδοσιακές Υπηρεσίες

Βελτιστοποίηση Λειτουργιών και Κόστους

Ανθρώπινο Δυναμικό

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

Οι βασικές τάσεις που διαμορφώνουν το επίκεντρο της στρατηγικής μας

Οι 6 Πυλώνες της Στρατηγικής μας

Επενδύουμε
έξυπνα

Αυξανόµενη ζήτηση για 
συγκλίνοντα δίκτυα µε 
µεγάλη χωρητικότητα 

δεδοµένων

Προωθούμε
την ψηφιοποίηση

Η ψηφιακή οικονοµία 
δηµιουργεί ευκαιρίες και 
επιτάσσει τον ψηφιακό 

µετασχηµατισµό

Ενισχύουμε
την αφοσίωση

Υψηλός ανταγωνισµός 
- Αυξηµένη ζήτηση για 
συνδυαστικά πακέτα

Προωθούμε
την καινοτομία

Επιβράδυνση
των εσόδων από 

παραδοσιακές υπηρεσίες

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ
ΜΑΣ ΠΥΛΩΝΕΣ

ΥΠΕΡΟΧΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤ

ΑΡΙΣΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
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“Ο OTE εστιάζει στη συνεχή 
ανάπτυξη των δικτύων 
και των υποδομών του”

ΕργΟ
SinglE RadiO

accESS nETwORk 
(SRan)

ΤΕχΝΟΛΟγΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕργΕΙΕΣ 
ΣΤΑΘΕρΗΣ 

ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ

VdSl: (FTTc) ΜΕΤΑΣχΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΕ iP

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

ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤ

lTE: (4g/4g+)

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

4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ
ΜΑΣ ΠΥΛΩΝΕΣ

ΥΠΕΡΟΧΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤ

ΑΡΙΣΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
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VdSl (FFTc)

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

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

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

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

lTE (4g/4g+)

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

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

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

VDSL Κάλυψη

VDSL VDSL / Vectoring

2016 2019

46%
25%

~50%

ΜΕΤΑΣχΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ Ιρ

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

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

ΤΕχΝΟΛΟγΙΚΕΣ ΣΥΝΕργΕΙΕΣ ΣΤΑΘΕρΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

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

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

ΤΟ ΕργΟ SinglE RadiO accESS nETwORk (SRan)

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

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

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

LTE Κάλυψη

2016 2019

93% 98%

IP Μετασχηµατισµός 

2016 2019

23%

77%
100%

IP TDM

ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤ4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ
ΜΑΣ ΠΥΛΩΝΕΣ

ΥΠΕΡΟΧΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤ

ΑΡΙΣΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
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OLO IP
network

“Δίκτυο νέας γενιάς σταθερής πρόσβασης”

ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤ

OLO IP
network

OTE IP
Network

CO Aggregation 
switch -BNG

Υπηρεσίες VdSl που παρέχονται από την Υπαίθρια Καμπίνα (FTTc)

Street Cabinet 
midi DSLAM

4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ
ΜΑΣ ΠΥΛΩΝΕΣ

ΥΠΕΡΟΧΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤ

ΑΡΙΣΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
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ΕργΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ PSTn ΣΕ iP

Περιγραφή έργου

•	 Προσφορά υπηρεσιών φωνής µέσω 
του δικτύου IP

•	 Απόσυρση των παλαιού τύπου συστηµάτων 
PSTN/ISDN

Οφέλη

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

νέας γενιάς

ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤ

IMSEthernet IP Core

Ethernet IP Core

CO Aggregation 
switch -BNG

Customer 
Premises

Router / IAD

IMSCO Aggregation 
switch -BNG

Customer 
Premises

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

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

4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ
ΜΑΣ ΠΥΛΩΝΕΣ

ΥΠΕΡΟΧΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤ

ΑΡΙΣΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
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Ποσοστό επαναλαμβανόμενων βλαβών*
* Επαναλαμβανόμενες βλάβες σε διάστημα 30 ημερών

2014 2015 2016

21,5% 21,4%

18,4%

ΥΠΗρΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟρΑΣΗΣ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ 2016

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

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

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

ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ OTE

ραδιοναυτιλιακές υπηρεσίες και δίκτυα:

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

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

Δορυφορικές υπηρεσίες και χωρητικότητα:

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

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

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

Δείκτες Ποιότητας Δικτύου για Υπηρεσίες 
Φωνής-Internet-Τηλεόρασης

2014 2016

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

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

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

2014 2015 2016

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

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

2015

ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤ4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ
ΜΑΣ ΠΥΛΩΝΕΣ

ΥΠΕΡΟΧΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤ

ΑΡΙΣΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟρΑΣ ΤΟ 2016

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

ΑΠΟΣΥρΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΕχΝΟΛΟγΙΑΣ ΤΟ 2016

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

ΤΕχΝΟΛΟγΙΑ 4g/4g+

Το 2016, η COSMOTE σηµείωσε σηµαντικά τεχνολογικά επιτεύγµατα:

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

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

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

~70%
των θέσεων θα 
υποστηρίζει την 
LTE 1800MHz

>60%
των θέσεων θα 
υποστηρίζει την 

LTE 800MHz

~6%
των θέσεων θα 
υποστηρίζει την 
LTE 2600MHz

ΤΕχΝΟΛΟγΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

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

ΤΟ ΕργΟ SinglE RadiO accESS nETwORk (SRan)

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

•	 Το Έργο Single RAN θα ολοκληρωθεί το 2017. Όταν το Έργο Single RAN λήξει, σχεδόν όλες οι θέσεις 
θα υποστηρίζουν την HSPA 42/5.8 Mbps:
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"Στόχος μας είναι να 
προσφέρουμε στον πελάτη 
μια μοναδική εμπειρία και να 
είμαστε η πρώτη επιλογή του 
για ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών"

ΑΡΙΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Σκεφτόμαστε 
και δρούμε με 
γνώμονα τον 

πελάτη

Ena ΕΝΙΑΙΟ 
BRand

#1 ΒRand 
ΣΤΙΣ ΕρΕΥΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΜΕΤΑΣχΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 
& ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Ε2Ε
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Ena ΕΝΙΑΙΟ BRand

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

ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ε2Ε

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

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

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

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

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

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

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

πελατών

ΠρΩΤΗ Η cOSMOTE ΣΤΙΣ ΕρΕΥΝΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

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

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣχΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

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

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

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

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

walk-in ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗρΕΤΗΣΗ 
ΠΕΛΑΤΩΝ

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

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

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

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

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

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

icT, M2M/
iOT clOUd

ΕΥρΥΖΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗρΕΣΙΕΣ 

ΥΨΗΛΟΤΕρΩΝ 
ΤΑχΥΤΗΤΩΝ

ΣΥΝΔρΟΜΗΤΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟρΑΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΕργΑΣΙΕΣ
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

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

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

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

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

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕργΑΣΙΕΣ

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

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

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

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

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

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

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

ΣΥΝΔρΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟρΑΣΗ

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

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

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

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

ΕΥρΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗρΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΟΤΕρΩΝ ΤΑχΥΤΗΤΩΝ

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

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

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

•	 Η πελατειακή βάση του VDSL αυξήθηκε κατά 70 χιλ. σε σχέση µε το 2015 φτάνοντας τους 219 χιλ. 
πελάτες
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icT, M2M / ioT, clOUd

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

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

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

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

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

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

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

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

ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥγΚΛΙΣΗ ΣΤΑΘΕρΗΣ 
- ΚΙΝΗΤΗΣ (FMc)

ΗγΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΗγΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 
ΣΤΗ ΣΤΑΘΕρΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΣΤρΑΤΗγΙΚΗΣ 
ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

ΠΩΛΗΣΗΣ

ΠρΟΑΣΠΙΣΗ 
ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
χΟΝΔρΙΚΗΣ

ΗγΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΣΤΟ B2B
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ΗγΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

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

ΗγΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕρΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

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

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤρΑΤΗγΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ

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

ΠρΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ χΟΝΔρΙΚΗΣ

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

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

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

ΗγΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ B2B

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

ΣΥγΚΛΙΣΗ ΣΤΑΘΕρΗΣ - ΚΙΝΗΤΗΣ (FMc)

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

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

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

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

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

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

cOSMOTE BUSinESS OnE

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

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

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

ΠΕρΙΑγΩγΗ

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

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

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

ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ
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διαδικασίες, μειώνουμε τα κόστη μας 
και γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί”
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣχΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙρΕΙΑΣ

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

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

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

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥργΙΩΝ

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

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

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

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

•	 Βελτιωµένη ψηφιακή εµπειρία στα καταστήµατά µας

•	 Ενοποίηση των υπεργολάβων και αυτοµατοποίηση της διαχείρισης

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

•	 Φυσική ενίσχυση της ασφάλειας των κτιρίων και των καταστηµάτων

ΣχΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

•	 Σηµαντική µείωση του κόστους χρηµατοδότησης του χρέους

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

•	 Εκµετάλλευση των αχρησιµοποίητων ακινήτων

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

•	 Προγράµµατα εξορθολογισµού του κόστους
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“Η ανάπτυξη των ανθρώπων μας βρίσκεται 
στην καρδιά των ενεργειών μας”

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

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

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

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠρΟΤΕρΑΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΥγΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ 
χΩρΟ ΕργΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑχΕΙρΙΣΗ 
ΤΑΛΕΝΤΩΝ

ΕΞΟρΘΟΛΟγΙΣΜΟΣ 
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 
ΣΤΕΛΕχΩΝ 
ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 ΟΜΑΔΑΣ

ΟργΑΝΩΤΙΚΟΣ 
ΜΕΤΑΣχΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
& ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

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

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

καινοτοµίας 
•	 Προώθηση ευκαιριών διεθνούς καριέρας στον Όµιλο DT

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΤΕΛΕχΩΝ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

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

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

της πρώτης γραµµής

ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΔΙΑχΕΙρΙΣΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ

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

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

ΟργΑΝΩΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣχΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

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

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

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

εξυπηρέτησης Ανθρώπινου Δυναµικού

ΕΞΟρΘΟΛΟγΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

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

ΠρΟΤΕρΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥγΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ χΩρΟ ΕργΑΣΙΑΣ

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

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

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

και επαγγελµατικής ζωής (προγράµµατα «Ζούµε καλύτερα»)

Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης
ανά εργαζόµενο το 2016

Μέσος όρος ηλικίας 
εργαζοµένων ΟΤΕ

Μέσος όρος ηλικίας 
εργαζοµένων COSMΟΤΕ
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Οι ώρες εκπαίδευσης ανά 
εργαζόμενο υπολογίστηκαν 
βάσει του μέσου αριθμού 
απασχολούμενων
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