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1)  Δηζαγσγή 

Ο Όκηινο ΟΣΔ απνηειεί έλα πεξηβάιινλ πνπ παξέρεη πνιιέο θαη ζπνπδαίεο εκπεηξίεο. πλδπάδνληαο 
δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο θαη θνηλσληθά ζχλνια, ε Πνιηηηθή γηα ηηο Δξγαζηαθέο ρέζεηο (εθεμήο 

«Πνιηηηθή») πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ εκπεηξηψλ γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Οκίινπ 
ΟΣΔ. Με βάζε ηηο θνηλέο αμίεο καο θαη ηηο Βαζηθέο Αξρέο Δηαηξηθήο πκπεξηθνξάο, ε παξνχζα Πνιηηηθή 

παξέρεη έλα γεληθφ πιαίζην πνπ επηηξέπεη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ καο, λα ελδπλακψζεη ηελ 

επηρεηξεζηαθή απφδνζε, ζπκβάιινληαο ζε αηνκηθφ επίπεδν ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ 
θαη ζηελ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ κεηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν  εξγαζηαθέο ζρέζεηο; 

Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαιχπηνπλ φιεο ηηο πηπρέο ηνπ εξγαζηαθνχ θχθινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζρέζε 
εξγαζίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ζρέζεηο κε ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα αλαθέξνληαη ζηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηεο Γηνίθεζεο θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ (πξσηνβάζκησλ, δεπηεξνβάζκησλ θαη 

ηξηηνβάζκησλ) ή ζπκβνπιίσλ εξγαδνκέλσλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

 

Γηαηί ρξεηαδόκαζηε πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο; 

Σν άλνηγκα ησλ αγνξψλ θαη ε παγθνζκηνπνίεζε νδήγεζαλ ζε έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ βαζίδεηαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηε γλψζε. Γηαδηθαζίεο θαηαλνκήο ηεο εξγαζίαο έρνπλ θαζηεξσζεί ζε παγθφζκηα 
θιίκαθα θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ έρεη δηεζλνπνηεζεί. Νέεο κνξθέο δηθηχσζεο αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο ηεο επηρείξεζεο, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο κέζα ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ελψ λέεο 
πξνθιήζεηο εκθαλίδνληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο θήκεο θαη ησλ ζεκάησλ εζηθήο θαη 

θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο. Οη παξαπάλσ ζπλζήθεο αλαπφθεπθηα επεξεάδνπλ θαη ηελ εηαηξηθή καο 

θηινζνθία πνπ θαιείηαη λα πξνζαξκνζηεί ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηα λέα δεδνκέλα πνπ έρνπλ 
δεκηνπξγεζεί δηεζλψο. Τπάξρεη αλάγθε λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ν ηξφπνο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη αληηζηξφθσο,  ψζηε λα εμαζθαιίζνπκε κηα ζηαζεξή εξγαζηαθή εκπεηξία ζε θάζε 
εξγαδφκελν. 

Ο Όκηινο ΟΣΔ είλαη ν κεγαιχηεξνο ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο ηεο Διιάδαο, ελψ καδί κε ηηο 
ζπγαηξηθέο ηνπ απνηειεί ζήκεξα έλαλ απφ ηνπο θνξπθαίνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο Οκίινπο ζηελ 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Φπζηθά, ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, 

αθφκα θαη κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ θάζε ρψξα. Απηέο νη δηαθνξέο πξνθχπηνπλ 
απφ ηελ ηνπηθή λνκνζεζία, αιιά θαη απφ πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη αμίεο. Ωζηφζν ν ΟΣΔ επηδηψθεη 

λα ιεηηνπξγεί ζαλ Όκηινο θάησ απφ κία θνηλή εηαηξηθή θνπιηνχξα.  

Με ηελ παξνχζα Πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, απνζθνπνχκε λα 

νηθνδνκήζνπκε έλα θνηλφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο γηα ζέκαηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο ρψξεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχκαζηε. Η Πνιηηηθή απηή θαζνξίδεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο πνιηηηθήο αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ θαη πεξηγξάθεη ηα πηζηεχσ καο σο πξνο ηηο ζρέζεηο καο κε φινπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο.  Απηέο νη ζρέζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο θνηλέο αμίεο καο θαη απνξξένπλ απφ ηηο πέληε 
Βαζηθέο Αξρέο Δηαηξηθήο πκπεξηθνξάο καο, θαζψο θαη απφ άιιεο Πνιηηηθέο ηνπ Οκίινπ. πλνιηθά, 

απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ νηθνδφκεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ εληφο ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ. 
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Πεδίν εθαξκνγήο θαη ζθνπόο  ηεο παξνύζαο Πνιηηηθήο ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ 

Η Πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ είλαη εθαξκφζηκε ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν γηα φινπο ηνπο 
εξγαδφκελνπο θαη ηα ζηειέρε ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ, θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο θαη έγθξηζεο ησλ θαηά 

ηφπνπο αξκνδίσλ εηαηξηθψλ νξγάλσλ (δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ). Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

δηακνξθψλνληαη αλεμάξηεηα απφ ηε δηνίθεζε θάζε ρψξαο θαη εηαηξείαο, ζηε βάζε φκσο ησλ αξρψλ 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ. Η ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη νη 
πνιηηηζηηθέο πξαθηηθέο θάζε ρψξαο, πξέπεη πάληνηε λα ηεξνχληαη. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο 

φξνο ζηελ παξνχζα Πνιηηηθή ιφγσ απξφβιεπησλ εμειίμεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, έξζεη ζε ζχγθξνπζε  κε 
ηελ ηνπηθή λνκνζεζία, ε ηειεπηαία ζα ππεξηζρχζεη. 

2) Βαζηθά ζηνηρεία δηακόξθσζεο εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ 

2.1) Βαζηθέο Αξρέο Δηαηξηθήο πκπεξηθνξάο 

Οη Βαζηθέο Αξρέο ηεο Δηαηξηθήο πκπεξηθνξάο καο, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηνλ Όκηιν ΟΣΔ: 

 Πξνηεξαηφηεηά κνπ ν ελζνπζηαζκφο ηνπ πειάηε 

 πκπεξηθέξνκαη κε ζεβαζκφ θαη αθεξαηφηεηα 

 Δίκαη κέινο ηεο νκάδαο – ηεξίδσ ηηο απνθάζεηο ηεο 

 Δμαηξεηηθφ πεξηβάιινλ γηα λα εξγαζηψ θαη λα εμειηρζψ 

 Δίκαη «OTE» – Μπνξείο λα βαζηζηείο ζ’ εκέλα 

Οη Βαζηθέο Αξρέο Δηαηξηθήο πκπεξηθνξάο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο καο θαη 

δηεπθνιχλνπλ ηελ θαζεκεξηλή καο εξγαζία εκπξάθησο. ρεηηθά κε ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο, νη 
εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα ιχλνπλ ηηο απνξίεο ηνπο απεπζπλφκελνη ζην Γξαθείν Καλνληζηηθήο 

πκκφξθσζεο κέζσ ησλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο ηεο δηαδηθαζίαο «Ρψηα κε!» (“Ask me!”).  

Οη ζρεηηθέο εξσηήζεηο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο: 

askmecompliance@ote.gr ή κέζσ ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο  ++ 210 611 2345 (θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο). 

Οη Βαζηθέο Αξρέο Δηαηξηθήο πκπεξηθνξάο δεκηνπξγήζεθαλ ψζηε λα παξέρνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

ζηα ζηειέρε κε επζχλε δηνίθεζεο νκάδαο, έλαλ ηππνπνηεκέλν ηξφπν αμηνιφγεζεο ελεξγεηψλ θαη 

πξάμεσλ, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο ζχλλνκεο θαη εζηθήο ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε 
ηηο επηηαγέο ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ζηηο εηαηξηθέο Πνιηηηθέο.  

2.2) ηειέρσζε θαη Αλάπηπμε 

Δίκαζηε πεπεηζκέλνη φηη ε καθξνπξφζεζκε επηηπρία καο βαζίδεηαη ζε ηθαλνχο εξγαδφκελνπο. Η 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ καο κε ηα πνηθίια πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο δεκηνπξγνχλ 

πξνυπνζέζεηο γηα λα απνθνκίζνπλ νη εξγαδφκελνί καο ζεκαληηθέο επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο. 
Δξγαδφκελνη κε ζέιεζε λα επηηχρνπλ βξίζθνπλ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο θαη ελδηαθέξνληα έξγα. 

Πξνζπαζνχκε λα εληζρχνπκε ηα ηαιέληα ησλ αλζξψπσλ καο, παξέρνληαο ζε φινπο ίζεο επθαηξίεο 
εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο. Γέζκεπζή καο είλαη λα πξνζπαζνχκε θαη’ αξράο λα θαιχπηνπκε θελέο 

ζέζεηο εξγαζίαο κε δηθνχο καο εξγαδφκελνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλνπκε καθξνπξφζεζκα ηε 
δηαηήξεζε ησλ ηαιέλησλ κέζα ζηνλ Όκηιν. 

Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, εθαξκφδνπκε ηηο Βαζηθέο Αξρέο Δηαηξηθήο 

πκπεξηθνξάο θαη ζηελ επηινγή λέσλ εξγαδνκέλσλ. Πέξα απφ ηηο απαηηήζεηο, ηα πξνζφληα θαη ηηο 
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ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα θάπνηα ζέζε, εμεηάδνπκε θαηά πφζν ηα θίλεηξα θαη νη αξρέο θάζε 
ππνςήθηνπ, ηαηξηάδνπλ κε ηελ εηαηξηθή καο θνπιηνχξα. 

2.3) Τπεύζπλε δηνίθεζε νξγαλσηηθώλ αιιαγώλ 

ην ζεκεξηλφ, ηαρχηαηα κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ρξεηάδεηαη θάπνηεο θνξέο λα 

πξνζαξκνδφκαζηε ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο εμσηεξηθέο πηέζεηο, ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα 

αλαδηάξζξσζεο, αχμεζεο ή κείσζεο ηνπ κεγέζνπο ηεο νξγάλσζήο καο. Δίλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο γηα 
λα εμαζθαιίζνπκε βηψζηκεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο πνπ εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ 

εξγαδνκέλσλ καο, αιιά θαη εθείλα κειινληηθψλ γελεψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξνζαξκφδνπκε θαη 
αιιάδνπκε φρη κφλν δνκέο θαη δηαδηθαζίεο καο, αιιά επίζεο ηε θηινζνθία θαη ηελ ηερλνινγία καο. 

Γελ έρνπκε ηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν φισλ ησλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη -  κπνξνχκε φκσο λα 
απνθαζίδνπκε πψο ζα δηακνξθψλνπκε ηηο αιιαγέο θαη πψο ζα ηηο πινπνηνχκε κέζα  ζηελ νξγάλσζή 

καο. Αλαγλσξίδνληαο ηελ επίδξαζε ησλ αιιαγψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηε δσή ησλ νηθνγελεηψλ 

ηνπο, ιακβάλνπκε ππεχζπλα ηηο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο καο. Πάληα ιακβάλνπκε ππφςε ηα λφκηκα 
ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ καο. Πξνζπαζνχκε λα απνθεχγνπκε ηελ αλάγθε αλαδηάξζξσζεο, 

εμεηάδνληαο πξνζεθηηθά κηα ζεηξά ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηα 
επηρεηξεκαηηθά, λνκηθά, επαγγεικαηηθά θαη εζηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηε δηαρείξηζε ηέηνησλ 

θαηαζηάζεσλ. Όηαλ έλα πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο είλαη αλαπφθεπθην, θαηαβάιινπκε εχινγεο 

πξνζπάζεηεο γηα λα κεηψζνπκε, φζν είλαη δπλαηφλ, ηηο αξλεηηθέο θνηλσληθέο επηπηψζεηο κηαο ηέηνηαο 
θαηάζηαζεο. Δπίζεο πξνζπαζνχκε λα αλαπηχμνπκε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αιιαγψλ, εθφζνλ απηέο 

επεξεάδνπλ κνλάδεο, νκάδεο θαη άηνκα ηνπ Οκίινπ.  

2.4) Τγεία, αζθάιεηα θαη βησζηκόηεηα 

Απνδερφκαζηε ηελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ καο θαη 
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γξνχκε κε θνηλσληθά ππεχζπλν ηξφπν θαη ελαξκνλίδνπκε ηηο 

ζθέςεηο θαη ηηο πξάμεηο καο ζε βηψζηκεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο γηα ην ζπκθέξνλ ησλ κειινληηθψλ 

γελεψλ, ελψ νηθνδνκνχκε θνηλσληθή εκπηζηνζχλε πξνζηαηεχνληαο ηελ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ. 

Θεσξνχκε φηη ε πγεία θαη ε αζθάιεηα απνηεινχλ δσηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ηεο εηαηξείαο. 

Παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ζηελ επεμία ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ πνηφηεηα εξγαζίαο, 
ζηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα, αιιά θαη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο. Η πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο 

ζσκαηηθήο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ καο έρεη πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ νηθνλνκηθψλ  δεηθηψλ. 

Δπνκέλσο, ελεξγνχκε πξνιεπηηθά ιακβάλνληαο  ππφςε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ζε εζληθφ 
επίπεδν θαη ηα αληίζηνηρα πξφηππα σο ειάρηζηεο απαηηήζεηο, ηηο νπνίεο ζπρλά ππεξβαίλνπκε. 

ηνρεχνπκε φρη κφλν ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ καο, αιιά θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο 
ςπρνινγηθήο ηνπο επεμίαο. Πξνζπαζνχκε ζπλερψο λα βειηηψλνπκε ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζε φιεο 

ηηο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Οκίινπ θαη λα ζπκπεξηιακβάλνπκε ελεξγά ηνπο εξγαδφκελνχο καο ζηα 

κέηξα πγείαο θαη αζθαιείαο πνπ ιακβάλνπκε. ηφρνο καο είλαη λα εθαξκφδνπκε έλα ζχγρξνλν 
ζχζηεκα δηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνπκε ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο καο 

γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα.  

2.5) Ακνηβέο θαη επηβξάβεπζε  

Η εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ακνηβψλ, πνπ θηλεηνπνηνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη είλαη ελαξκνληζκέλα κε 
ηα δεδνκέλα ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα επηηπρίαο ηεο εηαηξείαο καο. 

Πξνζθέξνπκε ζηνπο εξγαδφκελνχο καο δίθαηεο, αληαγσληζηηθέο ακνηβέο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

κηζζνχο πνπ ηζρχνπλ ζηηο αληίζηνηρεο εζληθέο αγνξέο εξγαζίαο, ζηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχκαζηε. 
Σεξνχκε ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, φπνπ ππάξρνπλ. 
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Υξεζηκνπνηνχκε ελεξγά ηηο πξαθηηθέο ακνηβψλ θαη επηδνκάησλ καο, ψζηε λα είκαζηε έλαο δίθαηνο θαη 
αληαγσληζηηθφο εξγνδφηεο ζηηο αγνξέο εξγαζίαο φπνπ ιεηηνπξγνχκε θαη πξνζπαζνχκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε κηα θηινζνθία πςειήο απφδνζεο. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φηη αλαγλσξίδνπκε θαη 
αληακείβνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ εμαηξεηηθέο επηδφζεηο.  

2.6) Δξγαζία - Πξνζσπηθή δσή 

Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ε ηεξάζηηα αλάπηπμε ησλ αγνξψλ ηειεπηθνηλσληψλ αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν 
νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο καο. Η εξγαζία πξέπεη λα νξγαλψλεηαη κε ηξφπν πνπ λα θαιχπηεη ηελ αλάγθε 

ηεο εηαηξείαο γηα επέιηθηε θαη απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Σαπηφρξνλα, ε εξγαζία πξέπεη 
λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα κεγαιχηεξε απηνλνκία θαη έιεγρν 

ηνπ ρξφλνπ ηνπο. 

ηφρνο καο είλαη λα εγεζνχκε ηεο πξνζπάζεηαο ζχλδεζεο εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο δσήο. αλ 

ζπλέπεηα απηνχ ηνπ ζηφρνπ θαη ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο λα εληζρχζνπκε ηελ πνιπκνξθία θαη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ καο, ππνζηεξίδνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα δηαηεξήζνπλ κηα 
πγηή ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο /νηθνγελεηαθήο δσήο. Οη πξσηνβνπιίεο καο 

απεπζχλνληαη εμίζνπ ζε λεψηεξνπο θαη κεγαιχηεξνπο εξγαδφκελνπο, άγακνπο θαη έγγακνπο, κε ζηφρν 
ε ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο δσήο λα γίλεη ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εηαηξηθήο καο 

θηινζνθίαο. 

2.7) Ηγεζία 

Η Βαζηθή Αξρή Δηαηξηθήο πκπεξηθνξάο καο «Δμαηξεηηθφ πεξηβάιινλ γηα λα εξγαζηψ θαη λα 

αλαπηπρζψ» είλαη δεζκεπηηθή γηα φια ηα ζηειέρε κε επζχλε δηνίθεζεο νκάδαο θαη απαηηεί κηα θνηλή 
αίζζεζε ηεο έλλνηαο ηεο εγεζίαο ζε φιν ηνλ Όκηιν ΟΣΔ. Απηφο είλαη έλαο ηξφπνο θηλεηνπνίεζεο  ησλ 

εξγαδνκέλσλ καο ψζηε ν Όκηινο ΟΣΔ λα είλαη ε θαιχηεξε εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνλ θιάδν 
καο. 

Σα ζηειέρε ηνπ Οκίινπ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα ησλ Βαζηθψλ Αξρψλ Δηαηξηθήο 

πκπεξηθνξάο θαη λα θάλνπλ απηφ ην φξακα πξαγκαηηθφηεηα γηα ηηο νκάδεο ηνπο. Αλακέλνπκε απφ ηα 
ζηειέρε καο λα ζέηνπλ δχζθνινπο, αιιά ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο, θηλεηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηηο 

νκάδεο ηνπο γηα λα πξνζπαζνχλ λα ηνπο πεηχρνπλ. Η παξαθίλεζε ησλ νκάδσλ είλαη πνιχ κεγάιεο 
ζεκαζίαο, θαζψο ε πςειή απφδνζε θαη ε ζπλνιηθή επηηπρία ησλ νκάδσλ είλαη κεγαιχηεξεο απφ ην 

άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο αηνκηθψλ απνδφζεσλ θαη επηηπρηψλ. Η αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζε επίπεδν 

Οκίινπ θαη νη δηεζλείο νξίδνληεο απνηεινχλ ζεκαληηθά  ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχκε απφ ηα ζηειέρε 
καο. Με ηελ ππνζηήξημε ελφο κεγάινπ εθπαηδεπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ αλακέλνπκε απφ ηα ζηειέρε καο 

λα αλαδεηθλχνπλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ηηο εγεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο ζε πςειφ επίπεδν. 

2.8) Γηαθνξεηηθόηεηα 

Έλα επξχ θάζκα δεμηνηήησλ θαη πξνζσπηθνηήησλ εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηά καο γηα ηερλνινγηθή  

θαηλνηνκία, θαη θαη’ επέθηαζε ηελ επηρεηξεκαηηθή επηηπρία καο. Η δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ καο, ε πνιηηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηαιέλησλ θαη άιιεο πξαθηηθέο, βαζίδνληαη ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηεο ζπλεηζθνξάο φισλ. Απηφ ππνγξακκίδεηαη απφ ηε Βαζηθή Αξρή 
Δηαηξηθήο πκπεξηθνξάο καο «πκπεξηθέξνκαη κε ζεβαζκφ θαη αθεξαηφηεηα», κηα αξρή θαη έλαο 

ηξφπνο ζθέςεο πνπ ζέινπκε λα ηζρχεη αλεμάξηεηα απφ εζληθά θαη πνιηηηζηηθά ζχλνξα. 

Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ θαηεπζχλζεσλ, ε εηαηξεία θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο ηνπο ζεκεξηλνχο αιιά θαη ηνπο κειινληηθνχο εξγαδφκελνπο, 

αλεμάξηεηα απφ ην θχιν, ηελ θαηαγσγή, ηηο εηδηθέο αλάγθεο, ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηε 
ζξεζθεία, ηε ζπκκεηνρή ζε ζσκαηεία, ηηο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο θιπ. Απηφ ππνζηεξίδεηαη επίζεο απφ 
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ηηο πξαθηηθέο πξνζιήςεσλ πνπ αθνινπζνχκε, θαζψο θαη απφ ηελ παξνρή ππνζηήξημεο θαη 
θαζνδήγεζεο, φηαλ ρξεηάδεηαη. 

Αληηκεησπίδνπκε ζνβαξά ηνλ θαλφλα απνθπγήο δηαθξίζεσλ κε βάζε ην θχιν θαη, ην 2010, εηζαγάγακε 
– πξσηνπφξνη αλάκεζα ζε κεγάιεο δηεζλείο εηαηξείεο – πνζφζησζε πνπ αθνξά ζηελ απαζρφιεζε 

γπλαηθψλ. ην ηέινο ηνπ 2015, ηνπιάρηζηνλ ην 30% ησλ αλσηέξσλ θαη κεζαίσλ βαζκίδσλ ηεο 

δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο καο επηδηψθνπκε λα θαιχπηεηαη απφ γπλαίθεο. Πέξαλ ηεο δηεχξπλζεο ηεο 
δεμακελήο ηαιέλησλ καο, ζηφρνο καο είλαη λα πξνζζέζνπκε καθξνπξφζεζκα αμία ζηελ εηαηξία καο 

απμάλνληαο ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζηα επίπεδα δηνίθεζεο.  

2.9) Απαγόξεπζε δηαθξίζεσλ θαη παξελνριήζεσλ 

Η εθαξκνγή ηεο Βαζηθήο Αξρήο Δηαηξηθήο πκπεξηθνξάο «πκπεξηθέξνκαη κε ζεβαζκφ θαη 
αθεξαηφηεηα» απαηηεί απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα ζηειέρε καο λα επηδεηθλχνπλ ακνηβαίν 

ζεβαζκφ, αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Γελ αλερφκαζηε θακίαο κνξθήο 

δηάθξηζε, παξελφριεζεο ή ςπρνινγηθήο ηξνκνθξαηίαο θαη δεζκεπφκαζηε ηδηαίηεξα λα ππνζηεξίδνπκε 
ηηο ίζεο επθαηξίεο θαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

πνιηηηζηηθέο θαη λνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ρψξαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχκαζηε. 

2.10) Γέζκεπζε θαη επηθνηλσλία 

Η δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ επηθνηλσλία. ηνλ Όκηιν ΟΣΔ, ζθνπεχνπκε λα 

εδξαηψζνπκε θαη λα δηαηεξήζνπκε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 
θνπιηνχξα αλνηθηήο επηθνηλσλίαο θαη αλαηξνθνδφηεζεο, κε ηα  ζηειέρε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο  λα 

δξνπλ κε ίζνπο φξνπο. Γηα εκάο, ε επηθνηλσλία είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ απιή πιεξνθφξεζε: 
ζεκαίλεη αθνχσ θαη ζπκκεηέρσ ελεξγά ζε δηάινγν. Θεσξνχκε φηη νη θαιχηεξεο ιχζεηο πξνθχπηνπλ απφ 

εμαηξεηηθή νκαδηθή εξγαζία θαη ελζαξξχλνπκε ηνπο εξγαδφκελνχο καο λα επηθνηλσλνχλ αλνηρηά κέζα 
απφ δηαθνξεηηθά θαλάιηα θαη κέζα επηθνηλσλίαο, φπσο νη ζπλαληήζεηο εξγαδνκέλσλ θαη ν δηάινγνο 

κεηαμχ ηνπο, νη ζπιινγηθέο ζπγθεληξψζεηο θαη ε ζπκκεηνρή ζε  έξεπλεο εξγαδνκέλσλ, σο βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο θηινζνθίαο καο. ε απηή ηε βάζε, ζθνπεχνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα εξγαζηαθφ θιίκα 
ην νπνίν ζα ππνζηεξίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ  εξγαζία θαη ζα δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο ψζηε νη 

εξγαδφκελνη λα εθθξάδνπλ αλνηρηά θαη αληηθεηκεληθά ηηο απφςεηο ηνπο, ρσξίο λα θνβνχληαη αληίπνηλα ή 
εθθνβηζκφ. 

2.11) ρέζεηο κε ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα 

Η δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζε θάζε ρψξα θαη ε ιεηηνπξγία ηεο επζχλνληαη γηα ηε δηακφξθσζε ησλ 
ζρέζεσλ κε ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα κέζα ζην πιαίζην ησλ θνηλψλ αμηψλ καο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

ηνπηθνχο λφκνπο θαη ηα ηνπηθά έζηκα. 

Ωο Όκηινο εηαηξεηψλ, ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ζεβφκαζηε ηηο δεκνθξαηηθά 

ή/θαη λνκηθά εγθεθξηκέλεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο απηψλ 

ζηηο ρψξεο φπνπ ιεηηνπξγνχλ ζπγαηξηθέο καο. Δπηπιένλ, δεζκεπφκαζηε λα έρνπκε ακνηβαία 
εκπηζηνζχλε θαη ακνηβαίν ζεβαζκφ θαηά ηε ζπλεξγαζία καο. 

εβφκαζηε θαη αλαγλσξίδνπκε ηε ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία θαη ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ησλ ζπλαθψλ 
κε απηήλ δηθαησκάησλ (ζπιινγηθή νξγάλσζε θαη δξάζε) κέζα ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ θαλνληζκψλ, 

εζίκσλ θαη πθηζηακέλσλ ζπκθσληψλ. Γελ επεκβαίλνπκε νχηε πεξηνξίδνπκε ή εμαλαγθάδνπκε 
εξγαδφκελνπο θαηά ηελ άζθεζε ησλ ζρεηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ. Γελ ζα ππάξμνπλ απεηιέο γηα 

αληίπνηλα ή άζθεζε πηέζεσλ νχηε ππνζρέζεηο γηα νθέιε ζε πεξηπηψζεηο έθθξαζεο νπνησλδήπνηε 

απφςεσλ, επηρεηξεκάησλ ή γλσκψλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη θάλνπλ ρξήζε ησλ ζπλαθψλ κε ηε 
ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε δηθαησκάησλ ηνπο. 
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3)  Κνηλέο επζύλεο 

Κάζε εξγαδφκελνο είλαη ππεχζπλνο  γηα ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδεηαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, είηε σο 

επηθεθαιήο νκάδαο είηε σο κέινο ηεο. Όινη νη εξγαδφκελνη ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 
Πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ κε ζηφρν νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο λα δηαηεξεζνχλ φζν ην δπλαηφλ 

παξαγσγηθφηεξεο θαη λα εδξαησζεί έλα δπλακηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Όινη νη εξγαδφκελνη, αιιά ηδίσο ηα ζηειέρε κε επζχλε δηνίθεζεο νκάδαο, δηακνξθψλνπλ ελεξγά ηελ 
εηαηξηθή θηινζνθία καο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ λα είλαη θάπνηνο κέινο ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ. Δπνκέλσο, 

αλακέλνπκε απφ ηα ζηειέρε καο λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα πξνσζνχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ 
πεξηιακβάλεη ε παξνχζα Πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ θαη λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη εξγαδφκελνη θαη ηα λέα 

κέιε ησλ νκάδσλ ηνπο ηε γλσξίδνπλ θαη ηελ θαηαλννχλ πιήξσο. Δπηπιένλ, αλακέλνπκε απφ ηα 
ζηειέρε  καο λα εγνχληαη θαη λα δξνπλ κε ηξφπν πνπ ζέβεηαη θαη πηνζεηεί ηηο θνηλέο αμίεο καο. ηφρνο 

ηνπο πξέπεη λα είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δπλακηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ελζαξξχλεη ηελ 

αλνηθηή θαη άκεζε επηθνηλσλία θαη επηηξέπεη ζηνπο εξγαδφκελνπο λα εθθξάδνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο 
ρσξίο θφβν.  

Σα ζηειέρε καο, θαζψο θαη νη νξγαλσηηθέο κνλάδεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θάζε ρψξαο 
δηαδξακαηίδνπλ εγεηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κε βάζε ηηο θνηλέο αμίεο καο. 

ην πιαίζην απηήο ηεο ζπλερνχο δηαδηθαζίαο, ε νξγαλσηηθή κνλάδα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θάζε 

ρψξαο παξέρεη επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε ζηε δηαρείξηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζεκάησλ θαη ζηε 
βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο απηψλ ησλ ζρέζεσλ. 

Αλ θάπνηεο ζέζεηο ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο ζπγθξνχνληαη κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία ή ηηο ηνπηθέο 
πξαθηηθέο, νη αξκφδηεο κνλάδεο ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζα ελεκεξψζνπλ θαη ζα 

πξνηείλνπλ εθείλεο ηηο πξνζαξκνγέο πνπ ζα θάλνπλ ηελ παξνχζα Πνιηηηθή θαηάιιειε ψζηε λα 
ζπκκνξθσζεί κε ηελ ηνπηθή ζεζκνζεηεκέλε λνκνζεζία ή ηνπο θαλνληζκνχο. 

4) Υεηξηζκόο ζεκάησλ αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο εξγαδνκέλσλ θαη άιισλ ζεκάησλ  

Καηά ηελ θαζεκεξηλή δηελέξγεηα εξγαζηψλ ξνπηίλαο, ελδέρεηαη λα πξνθχπηνπλ απνξίεο εξγαδνκέλσλ 
πνπ αθνξνχλ ζηηο ζρεηηθέο πνιηηηθέο ή δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο απηψλ. Δπίζεο, 

ππάξρνπλ πνιιέο άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα δίλνπλ ηελ εληχπσζε παξαβίαζεο ηεο λνκνζεζίαο 
ή/θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο εηαηξείαο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ παξάβαζε ή ππνςία 

παξάβαζεο ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ, νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ 

άκεζν πξντζηάκελφ ηνπο.  

Δάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ηέηνηεο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνσζνχληαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο «Πεο 

κνπ!» (“Tell me!”) ζην Γξαθείν Kαλνληζηηθήο πκκφξθσζεο ηεο εηαηξείαο  ηνπο ή ζην Γξαθείν 
Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο Οκίινπ ΟΣΔ, κέζσ ησλ αθφινπζσλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο:. Σει.: ++210 

611 2345 (εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο), fax: ++ 210 611 6790, E-mail: askmecomplaince@ote.gr ή 

whistleblowing@ote.gr , ή κέζσ ηεο «Ηιεθηξνληθήο Φφξκαο Τπνβνιήο Καηαγγειηψλ» (δηαζέζηκε ζην 

site ΟΣΔ, ζηελ ελφηεηα Καλνληζηηθή πκκφξθσζε-Καηαγγειίεο). Δπίζεο, κε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή 

ππφςε: ΟΣΔ Α.Δ. 

Γεληθή Γηεχζπλζε Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο Οκίινπ OTE, Λ. Κεθηζίαο  99, T.K. 15124 , Μαξνχζη, 

Διιάδα, ή OTE A.E., Γεληθή Γηεχζπλζε  Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο Οκίινπ OTE,  

Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 61368, Σ.Κ. 15104, Μαξνχζη, Διιάδα. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 
κπνξνχλ λα ζηαινχλ αλψλπκα κέζσ ηεο «Ηιεθηξνληθήο Φφξκαο Τπνβνιήο Καηαγγειηψλ», αιιά απηφ 

ελδείθλπηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ νη εξγαδφκελνη αλεζπρνχλ ή θνβνχληαη φηη κπνξεί 
λα ππνζηνχλ ζνβαξέο πξνζσπηθέο, επαγγεικαηηθέο ή θνηλσληθέο ζπλέπεηεο. 

mailto:askmecomplaince@ote.gr
mailto:whistleblowing@ote.gr
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Ο Όκηινο ΟΣΔ αζθεί θάζε λφκηκν δηθαίσκα θαη παξεκβαίλεη απνηειεζκαηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 
εξγαδφκελνη επζχλνληαη γηα ζθφπηκε αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, θαζψο θαη γηα παξαβάζεηο λνκηθψλ 

δηαηάμεσλ. Απηφ ην θάλεη αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ ή ηε ζέζε ηνπ εξγαδφκελνπ κέζα ζηελ εηαηξεία. 

5) Ηκεξνκελία ηζρύνο ηεο παξνύζαο Πνιηηηθήο ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ 

Η παξνχζα Πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ ζα ηεζεί ζε ηζρχ άκεζα κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ησλ Γηνηθεηηθψλ 

πκβνπιίσλ ηεο ΟΣΔ Α.Δ. θαη θάζε εηαηξείαο ηνπ Οκίινπ θαη ζα ηζρχζεη κέρξη ηελ ηξνπνπνίεζε ή ηελ 
αληηθαηάζηαζή ηεο κε απφθαζε ηνπ ίδηνπ νξγάλνπ. 

 

 


