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Χρυσό Βραβείο στην
κατηγορία Learning & Development - Best Change Management Strategy / Initiative
των HR Awards 2020
Wellbeing Champion of the
Year στα Health & Safety
Awards 2020
Νικητής στην κατηγορία Telecommunication στα Health
& Safety Awards 2020
4 επιπλέον Χρυσά Βραβεία
στις κατηγορίες Health &
Safety Culture, Health &
Wellbeing Activities, Critical
Incident Stress Response και
Psychosocial Risk Initiatives,
στα Health & Safety Awards
2020
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Ο 'Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη
εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα
και μία από τις τρεις μεγαλύτερες
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση. Οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου,
ενώ στο μετοχικό του κεφάλαιο μετέχουν η Deutsche Telekom (47,9%) και
το Ελληνικό Δημόσιο (5,7%). Το 2020
απασχολούσε περίπου 11.500 εργαζομένους στην Ελλάδα και πάνω από
16.000 συνολικά, προσφέροντας μια
ευρεία γκάμα τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων ICT, με παράλληλη δραστηριότητα στους τομείς των ναυτιλιακών
επικοινωνιών και ακινήτων στην Ελλάδα, και στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας.
Ως ο μεγαλύτερος επενδυτής σε
Νέες Τεχνολογίες στην Ελλάδα και
Δίκτυα Νέας Γενιάς, αναπτύσσει
υποδομές που δίνουν ώθηση στην
ελληνική οικονομία και δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης. Το
2010, οι επενδύσεις έφτασαν στα
€5 δισ., ενώ για την επόμενη τετραετία, υλοποιεί επενδύσεις ύψους €2
δισ., δημιουργώντας τις υποδομές
για την Κοινωνία των Gigabit.
Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος,
καλύτερος για όλους», η COSMOTE
αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρκα για τα προϊόντα και τις υπηρεσί-

ες του. Αποστολή της, είναι να φέρει
τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε
όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας
να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες
του σήμερα και παράλληλα, να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.
Οι άνθρωποί μας
Το ισχυρότερο και ανταγωνιστικότερο πλεονέκτημα του Ομίλου είναι
οι άνθρωποί του. Στελέχη με άριστη
τεχνογνωσία, επαγγελματική εμπειρία, ευσυνειδησία και υπευθυνότητα. Εξασφαλίζει για αυτούς ένα
βιώσιμο, τεχνολογικά εξελιγμένο
περιβάλλον εργασίας, καλλιεργεί
κουλτούρα ανάπτυξης, ενθαρρύνει
τη διαφορετικότητα, αναγνωρίζει
την υψηλή απόδοση και προσφέρει
απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης και κατάρτισης. Παράλληλα,
ενισχύει τη δια-τμηματική συνεργασία, την αλληλεπίδραση και την
ανοικτή επικοινωνία, με τον πελάτη
και την άριστη εξυπηρέτησή του πάντα στο επίκεντρο. Επιπλέον, δίνει
έμφαση σε θέματα που αφορούν
στην ασφάλεια, υγεία και ευεξία
των ανθρώπων του, ενεργοποιώντας ταχύτατα, όποτε χρειαστεί,
μηχανισμούς αντιμετώπισης παντός
τύπου disruption (π.χ. covid-19), δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, προς όφελος των πελάτων και της κοινωνίας.

