
                                                           

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 Όµιλος ΟΤΕ: διπλή διάκριση  
για την ανάπτυξη των ανθρώπων του 

 

 
∆ύο σηµαντικές διακρίσεις απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ στα HR Awards 2017 και στα HR Excellence 
Awards 2017, για τη στρατηγική Ανθρώπινου ∆υναµικού που συνέβαλε στον επιτυχηµένο 
µετασχηµατισµό του σε µια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας.   
 
Ο Όµιλος ΟΤΕ ξεχώρισε µε Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Best Change Management 
Strategy & Initiative των HR Awards και µε την ανώτερη διάκριση στην κατηγορία ∆ιαχείριση 
Οργανωσιακών Αλλαγών των HR Excellence Awards, για τα στρατηγικά προγράµµατα 
ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναµικού, που συνέβαλαν καθοριστικά στο µετασχηµατισµό 
του. Τα προγράµµατα αυτά υποστήριξαν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Οµίλου στην κατεύθυνση 
της ενίσχυσης των τεχνικών δεξιοτήτων των εργαζοµένων στα τµήµατα τεχνολογίας, της 
υιοθέτησης πελατοκεντρικής φιλοσοφίας και της ανάπτυξης κοινής κουλτούρας ηγεσίας. 
 
Η ∆ιευθύντρια Business Partner Operations Οµίλου ΟΤΕ, κα Έλενα Στάσση, δήλωσε 
παραλαµβάνοντας το βραβείο: «Στον Όµιλο ΟΤΕ πιστεύουµε ότι η αλλαγή είναι κινητήριος δύναµη 
της προόδου. Αλλάζουµε όχι από ανάγκη, αλλά από επιλογή. Τα τελευταία χρόνια 
υλοποιήθηκε µε επιτυχία ένα πολυεπίπεδο πρόγραµµα µετασχηµατισµού του ΟΤΕ σε µια σύγχρονη 
εταιρεία τεχνολογίας. Κοµβικό σηµείο σε αυτό το ταξίδι ήταν ο πυλώνας του Ανθρώπινου 
∆υναµικού. Επόµενο στοίχηµα, είναι ο ψηφιακός µας µετασχηµατισµός. Αλλάζουµε και πάλι, για 
να προσφέρουµε τις καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες µας στη νέα ψηφιακή εποχή και ένα 
ασφαλές και πρόσφορο περιβάλλον εργασίας για τα δηµιουργικά µυαλά στη χώρα µας». 
 
Οι διακρίσεις επιβεβαιώνουν ότι ο Όµιλος ΟΤΕ είναι ένας ελκυστικός εργοδότης, που αναπτύσσει 
τους ανθρώπους του, δηµιουργώντας παράλληλα ένα εργασιακό περιβάλλον ασφάλειας και 
δηµιουργικότητας. 
 
Τα HR Awards διοργανώνονται από το περιοδικό HR Professional και τη Boussias Communications, 
µε στόχο να αναδείξουν τις πρωτοβουλίες, τις πρακτικές και τις πολιτικές της ∆ιοίκησης Ανθρώπινου 
∆υναµικού. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από καθηγητές πανεπιστηµίου και υψηλόβαθµα στελέχη 
του κλάδου, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
Αντίστοιχα, ο θεσµός των HR Excellence Awards διοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Μάνατζµεντ Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΕΙΜΑ∆) της Ελληνικής Εταιρίας ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων 
(ΕΕ∆Ε). Σκοπός της διοργάνωσης είναι να ενθαρρύνει και να στηρίξει επιτυχηµένες πρακτικές στον 
τοµέα διοίκησης και ανάπτυξης του Ανθρώπινου ∆υναµικού, που προσθέτουν αξία στη λειτουργία 
και στα συνολικά αποτελέσµατα των επιχειρήσεων. 


