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Όµιλος ΟΤΕ: Πέντε βραβεία στα Αριστεία Εταιρικής 

Υπευθυνότητας του Σ∆Ε     
-Για την προσφορά του στην καινοτοµία, την κοινωνία, τον πολιτισµό & το 

περιβάλλον  
  

 
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2017 

 
Με 5 αριστεία, τα περισσότερα της βραδιάς, ξεχώρισε ο Όµιλος ΟΤΕ στην τελετή απονοµής 
των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας του Συνδέσµου ∆ιαφηµιζόµενων Ελλάδος, που 
πραγµατοποιήθηκε στον πολυµορφικό χώρο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ». Τα έργα που 
βραβεύτηκαν αναδεικνύουν τη µεγάλη συνεισφορά του Οµίλου στις κατηγορίες: Καινοτοµία, 
Κοινωνία - Πολιτισµός & Αθλητισµός, Συνεχής ∆έσµευση & Προσφορά, Περιβάλλον 
και Κοινωνία- Άνθρωπος. 
 
Μιλώντας για την υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, η κ. Ντέπη Τζιµέα, Executive Director 
Εταιρικής Επικοινωνίας Οµίλου ΟΤΕ, τόνισε: «Στον Όµιλο ΟΤΕ, πιστεύουµε ότι η υπεύθυνη 
επιχειρηµατικότητα συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη. Όραµά µας είναι να κάνουµε 
τον κόσµο καλύτερο, µε τη δύναµη της τεχνολογίας. Με την τεχνολογία δηµιουργούµε τις 
βάσεις για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της χώρας. Στηρίζουµε τις ευαίσθητες κοινωνικές 
οµάδες και την εκπαίδευση των παιδιών. Συµβάλλουµε στη συλλογική προσπάθεια για ένα 
περιβάλλον βιώσιµο για όλους».    
 
-Το Sea Hero Quest, το Mobile Game για την έρευνα κατά της άνοιας, που αναπτύχθηκε µε 
την υποστήριξη της COSMOTE, κέρδισε την πρώτη θέση στον τοµέα της Καινοτοµίας. Ήδη 
πάνω από 110.000 άνθρωποι στην Ελλάδα και 2,5 εκατ. παγκοσµίως έχουν συµβάλει στην 
έρευνα.  
-Το έργο παροχής δωρεάν ασύρµατων ευρυζωνικών υπηρεσιών (Wi-Fi) στους 20 
µεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία της Ελλάδας ξεχώρισε στην 
κατηγορία Κοινωνία-Πολιτισµός & Αθλητισµός.    
-Η πρωτοβουλία για τη δηµιουργία 3 Τµηµάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και τον 
εξοπλισµό ιατρικών µονάδων για παιδιά, τιµήθηκε µε το αριστείο Συνεχής ∆έσµευση και 
Προσφορά. Μέχρι σήµερα, πάνω από 85.000 παιδιά έχουν λάβει ιατρική φροντίδα µέσα από 
το πρόγραµµα.  
-Η πρωτοβουλία της COSMOTE για την υποστήριξη των διαγωνισµών Εκπαιδευτικής 
Ροµποτικής, στους οποίους φέτος συµµετείχαν 3.500 µαθητές, απέσπασε βραβείο στην 
κατηγορία Κοινωνία-Άνθρωπος. 
-Το εκτεταµένο πρόγραµµα Ανακύκλωσης στα κτίρια του Οµίλου ΟΤΕ, µέσα από το οποίο 
το 2016 ανακυκλώθηκαν 80 τόνοι υλικών, διακρίθηκε στην κατηγορία Περιβάλλον.  
 
Με τη δύναµη της τεχνολογίας και της καινοτοµίας, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει στόχο να 
κάνει τον κόσµο καλύτερο. Το πρόγραµµά του περιλαµβάνει πέντε πυλώνες δράσεων 
Βιώσιµης Ανάπτυξης, που εστιάζουν στη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, την 
προώθηση του ψηφιακού µετασχηµατισµού, την προστασία του περιβάλλοντος, την 
ανάπτυξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου περιβάλλοντος εργασίας, την υπεύθυνη 
επιχειρηµατικότητα.  
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