
162 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2022

Ο 'Ομιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη 
εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα 
και μία από τις κορυφαίες εταιρείες 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφω-
να με την κεφαλαιοποίηση. Οι μετο-
χές του διαπραγματεύονται στο δι-
εθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου, 
ενώ στο μετοχικό του κεφάλαιο με-
τέχουν η Deutsche Telekom (49,22%) 
και το Ελληνικό Δημόσιο (7%). 

Το 2021 απασχολούσε περίπου 
10.500 εργαζομένους στην Ελλάδα, 
προσφέροντας μια ευρεία γκάμα 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και 
ολοκληρωμένων λύσεων ICT. Δρα-
στηριοποιείται στους τομείς των 
ναυτιλιακών επικοινωνιών, των ακι-
νήτων και στην αγορά κινητών τη-
λεπικοινωνιών της Ρουμανίας, ενώ 
διαθέτει υπηρεσία online παραγγε-
λίας φαγητού (BOX) και ψηφιακή 
πλατφόρμα σύγκρισης και αγοράς 
ασφαλειών (COSMOTE Insurance). 

Ως ο μεγαλύτερος επενδυτής σε 
νέες τεχνολογίες και Δίκτυα Νέας 
Γενιάς, ο Όμιλος ΟΤΕ αναπτύσσει 
υποδομές που δίνουν ώθηση στην 
ελληνική οικονομία και δημιουρ-
γούν προοπτικές ανάπτυξης, με 
τις επενδύσεις του να ξεπερνούν 
τα €5 δισ. την περασμένη δεκαε-
τία και τα €3 δισ. μέχρι το 2027.  
 

Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, 
καλύτερος για όλους», η COSMOTE 
αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρ-
κα για όλα τα προϊόντα και τις υπη-
ρεσίες του. Αποστολή της, είναι να 
φέρει τις δυνατότητες της τεχνολο-
γίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο κα-
θένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευ-
καιρίες του σήμερα και παράλληλα 
να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

Για τους ανθρώπους του, ο Όμιλος 
ΟΤΕ, παρέχει ένα βιώσιμο, αποδο-
τικό και τεχνολογικά εξελιγμένο 
περιβάλλον εργασίας. Ενισχύει το 
δυναμικό του με υποψήφιους κατάλ-
ληλους να ενταχθούν σε σύγχρονα 
και απαιτητικά έργα εντός και εκτός 
Ελλάδας, ενθαρρύνει την ανάπτυξη 
και κατάρτισή τους, προσφέροντας 
ίσες και απεριόριστες ευκαιρίες και 
αναγνωρίζει την υψηλή απόδοση. 
Το όραμα για μια ισότιμη κοινωνία 
για όλους και οι αξίες της Ισότητας, 
της Διαφορετικότητας και της Συ-
μπερίληψης, αποτελούν την βάση 
για όλες τις πολιτικές και δράσεις 
του ανθρώπινου δυναμικού του 
Ομίλου.
Η συμμετοχή του σε 7 διεθνείς κι 
εθνικούς δείκτες, αποδεικνύει τη 
δέσμευση και προσήλωση του στις 
αρχές της βιωσιμότητας και στην 
ενσωμάτωση ESG κριτηρίων. 
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ΒΡΑΒΕΙΑ
 

 Νικητής στην κατηγορία 
Telecommunications, για τη 

συνολική ανάπτυξη, διαχείριση 
και παρακολούθηση των 

θεμάτων Ασφάλειας & Υγείας, 
στα Health & Safety Awards 2021

 

 Χρυσό βραβείο στην 
κατηγορία Preventing the 
Spread of COVID - 19, στα 

Health & Safety Awards 2021
 

 Διάκριση στην κατηγορία 
«Δράσεις κατά της COVID-19» 

στα BRAVO Sustainability  
Dialogue & Awards 2021

ΟΤΕ 'Ομιλος Εταιρειών

https://www.facebook.com/cosmote
https://www.instagram.com/cosmote_greece/
https://twitter.com/cosmote
https://www.linkedin.com/company/ote-group-of-companies-hto/





