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ΟΤΕ 'Ομιλος Εταιρειών

Ο 'Ομιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη 
εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα 
και μία από τις τρεις μεγαλύτερες 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφω-
να με την κεφαλαιοποίηση. Οι μετο-
χές του διαπραγματεύονται στο δι-
εθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου, 
ενώ στο μετοχικό του κεφάλαιο μετέ-
χουν η Deutsche Telekom (47,9%) και 
το Ελληνικό Δημόσιο (5,7%). Το 2020 
απασχολούσε περίπου 11.500 εργα-
ζομένους στην Ελλάδα και πάνω από 
16.000 συνολικά, προσφέροντας μια 
ευρεία γκάμα τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύ-
σεων ICT, με παράλληλη δραστηριό-
τητα στους τομείς των ναυτιλιακών 
επικοινωνιών και ακινήτων στην Ελ-
λάδα, και στην αγορά τηλεπικοινω-
νιών της Ρουμανίας.
Ως ο μεγαλύτερος επενδυτής σε 
Νέες Τεχνολογίες στην Ελλάδα και 
Δίκτυα Νέας Γενιάς, αναπτύσσει 
υποδομές που δίνουν ώθηση στην 
ελληνική οικονομία και δημιουρ-
γούν προοπτικές ανάπτυξης. Το 
2010, οι επενδύσεις έφτασαν στα 
€5 δισ., ενώ για την επόμενη τετρα-
ετία, 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 μάρ-
κα 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 χτί-
ζει ένα καλύτερο αύριο.

Οι άνθρωποί μας
Το ισχυρότερο και ανταγωνιστικό-
τερο πλεονέκτημα του Ομίλου είναι 
οι άνθρωποί του. Στελέχη με άριστη 
τεχνογνωσία, επαγγελματική εμπει-
ρία, ευσυνειδησία και υπευθυνό-
τητα. Εξασφαλίζει για αυτούς ένα 
βιώσιμο, τεχνολογικά εξελιγμένο 
περιβάλλον εργασίας, καλλιεργεί 
κουλτούρα ανάπτυξης, ενθαρρύνει 
τη διαφορετικότητα, αναγνωρίζει 
την υψηλή απόδοση και προσφέρει 
απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυ-
ξης και κατάρτισης. Παράλληλα, 
ενισχύει τη δια-τμηματική συνερ-
γασία, την αλληλεπίδραση και την 
ανοικτή επικοινωνία, με τον πελάτη 
και την άριστη εξυπηρέτησή του πά-
ντα στο επίκεντρο. Επιπλέον, δίνει 
έμφαση σε θέματα που αφορούν 
στην ασφάλεια, υγεία και ευεξία 
των ανθρώπων του, ενεργοποιώ-
ντας ταχύτατα, όποτε χρειαστεί, 
μηχανισμούς αντιμετώπισης παντός 
τύπου disruption (π.χ. covid-19), δη-
μιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλ-
λον εργασίας, προς όφελος των πε-
λάτων και της κοινωνίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Τηλεπικοινωνιακές και 
ευρυζωνικές υπηρεσίες, 
συνδρομητική τηλεόραση και 
ολοκληρωμένες λύσεις ICT 
Χρονολογία έναρξης: 
Νοέμβριος 1949
Αριθμός εργαζομένων: 
>16.000 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Λεωφ. Κηφισίας 99, Μαρούσι 
Αττικής (κεντρικά γραφεία)
Τηλ.:
210 6377777
E-mail: 
hr@ote.gr
Web address:
www.cosmote.gr
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ΒΡΑΒΕΙΑ

• Χρυσό Βραβείο στην 
κατηγορία Learning & Devel-
opment – Best Change Man-
agement Strategy / Initiative 
των HR Awards 2020

• Wellbeing Champion of the 
Year στα Health & Safety 
Awards 2020

• Νικητής στην κατηγορία Tel-
ecommunication 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

https://www.facebook.com/cosmote/
https://www.instagram.com/cosmote_greece/?hl=el
https://twitter.com/cosmote?lang=el
https://www.linkedin.com/showcase/cosmote


https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/careers.html

