ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

«Σχεδιάζοντας ένα έξυπνο & ευέλικτο
περιβάλλον εργασίας»

Τρίτη 24 Απριλίου 2018
Ιππόδρομος Μαρκόπουλου

Αγαπητοί,
Το παρόν αφορά στον απολογισμό του συνεδρίου 3RD FM DAY 2018 - Σχεδιάζοντας ένα
έξυπνο & ευέλικτο περιβάλλον εργασίας, το οποίο διοργανώθηκε με επιτυχία από τον
Σύνδεσμο HELLENIC FACILITY MANAGEMENT ASSOCIATION (HFMA), που εκπροσωπεί τις
ελληνικές εταιρίες για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων σε συνεργασία με
την PALLADIAN και πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Απριλίου 2018, στον Ιππόδρομο
Μαρκόπουλου. Η θεματολογία του 3RD FM DAY- Σχεδιάζοντας ένα έξυπνο & ευέλικτο
περιβάλλον εργασίας

επικεντρώθηκε στον ρόλο της αυξανόμενης τεχνολογίας στο

περιβάλλον εργασίας και στον τρόπο που επηρεάζει τον άνθρωπο.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, το Facility Management ως
εργαλείο ενίσχυσης της δέσμευσης των εργαζομένων καθώς και ο ρόλος της
αναπτυσσόμενης τεχνολογίας στην αύξηση της παραγωγικότητας στον χώρο εργασίας.
Το συνέδριο στέφθηκε με επιτυχία τόσο από πλευράς παρουσίασης και διάρθρωσης του
προγράμματος, σημαντικών συμμετοχών, ουσιαστικού και διαδραστικού διαλόγου, όσο
και από πλευράς διάχυσης των συμπερασμάτων που εξήχθησαν.

Με εκτίμηση,
Αλέξανδρος Αλιβιζάτος,
Πρόεδρος – Hellenic Facility Management Association (HFMA)
General Manager – Redex

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13:00 – 14:00

Ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου (κατόπιν δήλωσης συμμετοχής)

14:00 – 14:30

Προσέλευση – Εγγραφές
Χαιρετισμοί

14:30-15:45

Γρηγόρης Λεωνίδης, Managing Partner – Palladian Conferences
Αλέξανδρος Αλιβιζάτος, Πρόεδρος – Hellenic Facility Management Association
(HFMA),General Manager - Redex
Pekka Matvejeff, Chairman of the Board, EuroFM
IBHS – Παρουσίαση Της Αγοράς Facility Management
KEYNOTE SPEAKERS
Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Παπαστράτος, Α.Β.Ε.Σ

15:45 – 16:15
Stan Mitchell, CEO, Key Facilities Management
ΕΝΟΤΗΤΑ Ι
ΠΩΣ ΤΟ FM ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συντονιστής:
16:15– 17:15

Μιχάλης Ρούσσος, Consultant
Ομιλητές:
Παναγιώτης Λιόντος, New Works and CAPEX Manager Lafarge Holcim, Greece (Heracles
GCC)
David Martinez, Global Director, Fmhouse
Γιάννης Τριανταφύλλου, Γενικός Διευθυντής, ΤΟ ΑΤΟΜΟ

17:15 – 17:45

Διάλειμμα καφέ
KEYNOTE SPEAKERS

17:45 – 18:00

Decsi Gabor, Managing Partner, Dome Facility Services Group

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

18:00 – 18:45

Συντονιστής:
Μιχάλης Ρούσσος, Consultant
Ομιλητές:
Διονύσης Ποτουρίδης, Business Developer, Schneider Electric
Werner Chromecek, Επόπτης Χιονοδρομίας, Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού
Παναγιώτης Ζήκος, Service Manager & BoD member, OTIS Greece

18:45

Cocktail

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

PEKKA MATVEJEFF, Chairman of the Board, EuroFM

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ: FUTURES THINKING OF FM

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
Παπαστράτος, Α.Β.Ε.Σ

STAN MITCHELL, CEO, Key Facilities Management

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ:CO-INNOVATING THE FUTURE OF IOT

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ

XOΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

8

ΞΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

4

7

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

165

TO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρουσία εκπροσώπων των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, μαζί με τα
φλέγοντα ζητήματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του 3RD FMDAY 2018 είχαν
ως αποτέλεσμα την κάλυψη του συνεδρίου από τα ΜΜΕ.
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April 18, 2018
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B2Green Ολοκληρώθηκε το 3RD FMDAY 2018 ''Σχεδιάζοντας ένα έξυπνο &
ευέλικτο περιβάλλον εργασίας''

b2green.gr

Web

April 26, 2018

Link

B2Green 3RD FMDAY 2018 – Σχεδιάζοντας ένα έξυπνο & ευέλικτο περιβάλλον
εργασίας

b2green.gr

Web

April 18, 2018
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3RD FMDAY 2018 – Σχεδιάζοντας ένα έξυπνο & ευέλικτο περιβάλλον εργασίας

bankwars.gr

Web

April 18, 2018

Link

3RD FMDAY 2018: Πρωταγωνιστής ο άνθρωπος και στο νέο διαμορφούμενο
περιβάλλον

dexia.gr

Web

April 26, 2018

Link

3RD FMDAY 2018 – Σχεδιάζοντας ένα έξυπνο & ευέλικτο περιβάλλον εργασίας

dexia.gr

Web

April 18, 2018

Link

ecopress.gr

Web

April 27, 2018

Link

Ολοκληρώθηκε το 3RD FMDAY 2018

energypress.gr

Web

April 26, 2018

Link

Αλ. Αλιβιζάτος (πρόεδρος HFMA): Η αγορά του Facility Management ωριμάζει
με συνεχώς επιταχυνόμενο ρυθμό

energypress.gr

Web

April 19, 2018

Link

3RD FMDAY 2018 – Σχεδιάζοντας ένα έξυπνο & ευέλικτο περιβάλλον εργασίας mikrometoxos.gr

Web

April 18, 2018

Link

3RD FMDAY 2018: Πρωταγωνιστής ο άνθρωπος και στο νέο διαμορφούμενο
περιβάλλον

nea-epoxi.gr

Web

April 26, 2018

Link

3RD FMDAY 2018 – Σχεδιάζοντας ένα έξυπνο & ευέλικτο περιβάλλον εργασίας

nea-epoxi.gr

Web

April 18, 2018

Link

3RD FMDAY 2018 – Σχεδιάζοντας ένα έξυπνο & ευέλικτο περιβάλλον εργασίας
FMDAY 2018: ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΞΥΠΝΟ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

neasamos.gr

Web

April 18, 2018

Link

voria.gr

Web

April 18, 2018

Link

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ 3° FMDAY 2018

HFMΑ: «Σχεδιάζοντας ένα έξυπνο & ευέλικτο περιβάλλον εργασίας, με
πρωταγωνιστή τον άνθρωπο»
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COMMUNICATION SPONSORS

BRONZE SPONSOR

Η Schneider Electric πρωτοπορεί στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Διαχείρισης
Ενέργειας και του Αυτοματισμού στις Κατοικίες, τα Κτίρια, τα Data Center, τις Υποδομές
και τις Βιομηχανίες. Με παγκόσμια παρουσία σε πάνω από 100 χώρες, η Schneider
είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στη Διαχείριση Ισχύος – Μέση Τάση, Χαμηλή Τάση και
Ασφαλή Τροφοδοσία Ισχύος καθώς και στα Συστήματα Αυτοματισμού. Παρέχουμε
ολοκληρωμένες λύσεις για βελτίωση της απόδοσης, που συνδυάζουν την ενέργεια, τον
αυτοματισμό και το λογισμικό. Στο παγκόσμιο Οικοσύστημά μας, συνεργαζόμαστε με
το μεγαλύτερο δίκτυο Συνεργατών, Integrators και Developers σε μία Ανοιχτή
Πλατφόρμα που προσφέρει έλεγχο σε πραγματικό χρόνο και λειτουργική απόδοση.
Πιστεύουμε πως οι σπουδαίοι άνθρωποι και συνεργάτες μας είναι αυτοί που κάνουν τη
Schneider μία κορυφαία εταιρεία και πως η δέσμευσή μας για Καινοτομία,
Διαφορετικότητα και Βιωσιμότητα διασφαλίζει ότι η ιδέα Life Is On μπορεί να γίνει
πραγματικότητα παντού, για όλους και για κάθε στιγμή.

CONTRIBUTOR

Η Otis Ελλάδος & Κύπρου είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ανελκυστήρων και
κυλιόμενων κλιμάκων – διαδρόμων σε Ελλάδα και Κύπρο. Απασχολεί 220 άτομα
μόνιμο προσωπικό, εκ των οποίων οι 160 είναι ειδικευμένοι τεχνικοί. Συντηρεί πάνω
από 15.000 ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες και διαδρόμους στην Ελληνική και
Κυπριακή επικράτεια όπου δραστηριοποιείται, διαθέτοντας διευρυμένο δίκτυο 11
καταστημάτων στις περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Κω,
Κατερίνης, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας, Κέρκυρας, Κορίνθου και Λεμεσού.
Η Otis Ελλάδος & Κύπρου, είναι θυγατρική εταιρεία της Otis Elevator Company, του
μεγαλύτερου κατασκευαστή και συντηρητή προϊόντων κάθετης μετακίνησης
παγκοσμίως. Η Otis Elevator Company ιδρύθηκε πριν από 161 χρόνια, με την
εφεύρεση του ανελκυστήρα ασφαλείας και έκτοτε προσφέρει τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της σε περισσότερες από 200 χώρες, ενώ συντηρεί 1,8 εκατομμύρια
ανελκυστήρες και κυλιόμενες κλίμακες/διαδρόμους σε όλο τον κόσμο. Για
περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.otis.com ή ακολουθήστε την Otis
στο LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook @OtisElevatorCo.

SUPPORTERS

Η AGT Engineering & Operations Services αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους
ομίλους με εμπειρία 20 ετών στον τομέα Κατασκευών και Τεχνικών λύσεων και θεωρείται
πρωτοπόρος στον χώρο του Facility Management. Ο όμιλος παρέχει ένα ευρύ φάσμα
υπηρεσιών, όπως Engineering & Operations Services, Facility Management, Security
& Protection Systems, Energy & Environmental, Special Process Projects και Studies &
Design.
Δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό με πελατολόγιο που
συνθέτουν κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμοί.
Η πελατοκεντρική της προσέγγιση και φιλοσοφία για συνεχή εξέλιξη την καθιστούν από
τις πιο επιτυχημένες εταιρείες του κλάδου με σημαντικές διακρίσεις και ταχύτατους
ρυθμούς ανάπτυξης.

Σκοπός μας είναι να προστατεύουμε και να φροντίζουμε τους ανθρώπους καθημερινά.
Η Diversey ήταν και θα είναι πάντα πρωτοπόρα με λύσεις που κάνουν την ζωή μας πιο
εύκολη. Παρέχουμε διαρκώς επαναστατικές τεχνολογίες καθαρισμού και υγιεινής που
προσφέρουν απόλυτη σιγουριά στους πελάτες μας, σε όλους τους κλάδους της
αγοράς, παγκοσμίως. Σε αυτούς περιλαμβάνονται : διαχείριση εγκαταστάσεων,
φιλοξενία, υγεία, μαζική εστίαση και λιανικό εμπόριο μαζί με βιομηχανίες τροφίμων και
ποτών. Η Diversey είναι μια εταιρεία παροχής προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών
καθαρισμού και υγιεινής που ενσωματώνουν αποτελεσματικά χημικά, μηχανήματα και
βιώσιμες λύσεις. Κάθε ενέργειά μας βασίζεται στην εγγενή πεποίθηση ότι ο καθαρισμός
και η υγιεινή είναι βασικά στοιχεία της ζωής μας και ότι το έργο μας συνιστά μια
υπηρεσία ζωτικής σημασίας.
Αξιοποιώντας τα 94 χρόνια εμπειρίας και γνώσης, η Diversey αναπτύσσει τεχνολογίες
καθαρισμού που σώζουν ζωές παρέχοντας μια προσαρμοσμένη, πελατοκεντρική
προσέγγιση που ενισχύει τις βιώσιμες λύσεις. Προστατεύουμε και βελτιώνουμε το
περιβάλλον ενώ δραστηριοποιούμαστε θέτοντας τις ανάγκες των πελατών μας στο
επίκεντρο κάθε ενέργειάς μας. Η ηθική δέσμευση της Diversey αποτυπώνεται σε όλα τα
προϊόντα μας και στις καθημερινές μας σχέσεις με τους εργαζόμενους, τους πελάτες
μας και τον πλανήτη. Η ηθική αυτή αποτελεί την βάση της δέσμευσης μας να είμαστε
πρωτοπόροι στο μέλλον και δημιουργοί συνδεσιμότητας και καινοτομίας για τους
πελάτες μας. για παροχή πρωτοποριακών λύσεων που συνδέουν τις ανάγκες των
πελατών μας με την καινοτομία.
Το Internet of Clean™ είναι κομβικής σημασίας για την αγορά μας, καθώς συνδέει την
αναλυτική σκέψη με τη μηχανική λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι η
ανάλυση
δεδομένων για τον καθαρισμό και την υγιεινή μετατρέπεται
σε
αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης
και σε καλύτερη αξιοποίηση του
ανθρώπινου κεφαλαίου. Η Diversey συμβάλλει
στη δραστική βελτίωση της
παραγωγικότητας σε χαμηλότερα συνολικά λειτουργικά κόστη και προστασία της
επωνυμίας της επιχείρησής σας .
Με επικεφαλής την Dr. Ilham Kadri, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, και κεντρικά
γραφεία στην Charlotte της Βόρειας Καρολίνας στις Η.Π.Α., η Diversey απασχολεί
περίπου 9.000 άτομα παγκοσμίως με συνολικές πωλήσεις να ανέρχονται περίπου στα
2,6 δισ. δολάρια το 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.diversey.com ή
ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η GEP (ΓΕΝΙΚΗ ΕΞ.Υ.Π.Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.), ιδρύθηκε το 2000. Μέσα από μια διαδρομή 18
ετών, μπορούμε να δηλώσουμε, ότι είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών
υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην Ελλάδα.
Διαθέτουμε ένα πραγματικά ευρύ κι οργανωμένο Πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών
Ιατρών Εργασίας & Τεχνικών Ασφάλειας.
Σήμερα, παρέχουμε υπηρεσίες Υγείας & Ασφάλειας υψηλού επιπέδου και ικανοποιούμε
τις ανάγκες 1.600 σύγχρονων επιχειρήσεων, όλων των κλάδων επιχειρηματικής
δραστηριότητας, με συνολικά πάνω από 180.000 εργαζόμενους σε 9.000
εγκαταστάσεις πανελλαδικά.
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μας, είναι οι αξίες μας, κυρίως η ταχύτητα στην
ανταπόκριση των αιτημάτων των πελατών μας και η συνέπεια μας.
Όραμά μας στη GEP είναι, να κάνουμε την κουλτούρα υγείας & ασφάλειας, πυλώνα
ευημερίας και βιώσιμης ανάπτυξης, για κάθε οργανισμό, για κάθε εργαζόμενο, για
κάθε άνθρωπο.
Θεωρούμε ως ύψιστη αποστολή μας, την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών αλλά και
του κοινωνικού συνόλου, σε θέματα προστασίας και πρόληψης των εργαζομένων από
κινδύνους στην εργασία τους. Με μια σειρά από σημαντικές υπηρεσίες, δίνουμε
προστιθέμενη αξία, στην σύγχρονη επιχείρηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
www.exypp.gr

Ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα
Η Hertz στην Ελλάδα
Η Autohellas Hertz ανήκει στον Όμιλο επιχειρήσεων Θ. Βασιλάκη και είναι η μεγαλύτερη
εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Ελλάδα βάσει των οικονομικών μεγεθών της και
του στόλου των οχημάτων που διαχειρίζεται. Αποτελεί το μεγαλύτερο εθνικό franchisee
της Hertz παγκοσμίως. Το 1999 εισήχθη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών
Αθηνών, αποτελώντας έως σήμερα και τη μοναδική εταιρεία του κλάδου ενοικίασης
αυτοκινήτων που έχει εισαχθεί σε αυτό.
Στην Ελλάδα λειτούργησε για πρώτη φορά το 1962 και μέχρι σήμερα ακολουθεί την ίδια
φιλοσοφία παροχής καινοτόμων υπηρεσιών. Έτσι, το 1989 εισάγει πρώτη στην
Ελληνική αγορά το θεσμό του Operating Leasing (Μακροχρόνια Μίσθωση
Αυτοκινήτων), προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων με τον καλύτερο
τρόπο.
Επιπρόσθετα της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων, η Hertz
δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς, όπως στις πωλήσεις μεταχειρισμένων
αυτοκινήτων και στις ενοικιάσεις επαγγελματικών μηχανημάτων.
Το 2013 έφερε πρώτη στην Ελλάδα την υπηρεσία Rent a Van - Ενοικίασης ΙΧ Ελαφρών
Φορτηγών έως 3.5 τόνους και μέχρι σήμερα αποτελεί τον νούμερο 1 συνεργάτη όλων
των μεγάλων εταιρειών αλλά και ιδιωτών – ελευθέρων επαγγελματιών. Ο στόλος των
ελαφρών φορτηγών ξεπερνάει τα 100 όχημα και αποτελείται από ευρεία γκάμα
οχημάτων με διαφορετικές διαστάσεις όγκου φόρτωσης και ωφέλιμου φορτιού από
500 έως 1300 κιλά.
Όσο αφορά τον κλάδο της Μακροχρόνιας Μίσθωσης ΙΧ Ελαφρών Φορτηγών έως 3.5
τόνους, η υπηρεσία Hertz adVANtage για περισσότερο από μια δεκαετία βοηθάει στην
δημιουργία και την ενίσχυση του εταιρικού σας στόλου με τα ευέλικτα προγράμματά
της και με λύσεις που καλύπτουν απόλυτα τις μεταφορικές σας ανάγκες. Με τον
μεγαλύτερο στόλο βαν στην εγχώρια αγορά η Hertz αποτελεί τον ηγέτη και στην
μακροχρόνια μίσθωση ελαφρών φορτηγών.

Η Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. είναι η κορυφαία σε πωλήσεις ελληνική εταιρεία στον χώρο του
ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, ενεργειακών λύσεων και βιομηχανίας.
Με βάση τη νέα στρατηγική της και μέσα από το σύγχρονο δίκτυο των 57
καταστημάτων της, το Τμήμα Πωλήσεων Β2Β, το εξειδικευμένο Τμήμα Φωτισμού, τα δύο
Κατασκευαστικά Τμήματα Ηλεκτρικών Πινάκων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, το Τμήμα
Ενεργειακών Λύσεων & Βιομηχανίας και το Τμήμα Διαχείρισης Έργων, η Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
προσφέρει μία μεγάλη γκάμα νέων καινοτόμων προϊόντων και λύσεων στους πελάτες
της.
Σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία της Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. έχουν τα
εξειδικευμένα στελέχη της, τα οποία ενημερώνονται για τις ραγδαίες τεχνολογικές
εξελίξεις, παρακολουθώντας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο τις άριστες πρακτικές του
κλάδου. Έτσι η Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. εξασφαλίζει σταθερές συνεργασίες με στρατηγικούς
προμηθευτές αλλά και σύγχρονους πιστοποιημένους εγκαταστάτες ώστε να μπορεί να
προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και αξιόπιστες λύσεις στις ανάγκες των πελατών
της για εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια των εγκαταστάσεών τους και εύκολη
διαχείριση των λειτουργιών των κτιρίων.
Η πολυετής εμπειρία της Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. στον χώρο (πάνω από 40 χρόνια), η συμμετοχή
της στα περισσότερα έργα που αφορούν νέες εγκαταστάσεις αλλά και
ανακαινίσεις/αναβαθμίσεις ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων αλλά και υποδομών,
την καθιστούν σημείο αναφοράς για την αγορά που δραστηριοποιείται και ικανή να
συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτής.

«Η ΟΤΕ ESTATE Α.Ε. είναι 100% θυγατρική εταιρεία του ΟΤΕ, στην οποία έχει μεταβιβασθεί
το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού, με στόχο την επίτευξη υπεραξιών
για τον Όμιλο μέσω της διαχείρισης, ανάπτυξης και εμπορικής εκμετάλλευσης του
χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαθέτει.
Βάσει της πρόσφατης ανεξάρτητης μελέτης εκτίμησης κατά τα ΔΠΧΑ για το έτος 2017,
το ως άνω χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 2.291 ακίνητα (οικόπεδα και κτήρια) σε
στρατηγικές θέσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια- με την πλειονότητα των κτιρίων στα
πλέον εμπορικά σημεία μεγάλων και μικρών πόλεων- ενώ η εύλογη αξία του ανέρχεται
σε 819 εκατ. €.»

