Δελτίο Τύπου
54η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΤΕ
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2006 – Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 54η Τακτική Συνέλευση των
Μετόχων του ΟΤΕ κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε ο απολογισμός του 2005 και οι
στρατηγικοί άξονες του τρέχοντος έτους.
Απευθυνόμενος προς τους μετόχους, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Παναγής
Βουρλούμης, τόνισε:

«Εξαιτίας της εφαρμογής των διεθνών λογιστικών προτύπων, για πρώτη φορά το 2005, το
συνολικό κόστος της εθελούσιας εξόδου του προσωπικού, ανερχόμενο σε €939,6 εκατ.,
επιβάρυνε το 2005 με αποτέλεσμα ο ΟΤΕ Α.Ε. να εμφανίσει την 31/12/2005 ζημιά € 237,2
εκατ. μετά από φόρους και τα ενοποιημένα αποτελέσματα επίσης ζημιά € 216,8 εκατ. μετά από
φόρους. Η πραγματική δαπάνη για την εθελούσια θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 2006 και 2012,
δίχως να επιβαρύνει τις χρήσεις αυτές. Τα αποτελέσματα του ΟΤΕ Α.Ε. προ φόρων,
αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤDA) ήταν το 2005 ζημιές € 279,8
εκατ. έναντι κερδών € 549,8 εκατ. το 2004. Για τον Όμιλο οι αντίστοιχοι αριθμοί ήταν κέρδη
€ 1.131,4 εκατ. το 2005 έναντι κερδών € 1.681,7 εκατ. το 2004.
Λόγω της εμφάνισης ζημιών και σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Ανωνύμων
Εταιριών δεν είναι δυνατή η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2005.
Από τα γεγονότα που συνέβησαν μέσα στο 2005, κατά την κρίση της Διοίκησης, τα τρία
σημαντικότερα ήταν:
• Η υπογραφή με την ΟΜΕ-ΟΤΕ Συλλογικής Σύμβασης που καταργεί τη
μονιμότητα για τους προσλαμβανόμενους μετά την 25η Μαΐου 2005. Το
γεγονός αυτό άνοιξε τον δρόμο για την ψήφιση του Νόμου 3371/05 και την
εφαρμογή της εθελούσιας εξόδου του προσωπικού. Από το σύνολο των 5.200
περίπου που είχαν δικαίωμα πρόωρης αποχώρησης έκαναν χρήση 4.859 δηλ. ποσοστό
93%. Μαζί με τους κανονικά συνταξιοδοτούμενους, αποχωρούν, μεταξύ Οκτωβρίου
2005 και τέλους 2006, συνολικά 5.400 περίπου εργαζόμενοι. Μέχρι τις 31/5/2006, είχαν
ήδη αποχωρήσει 2.132, με κάποια επιβράδυνση του προγράμματος, λόγω της εξάμηνης
καθυστέρησης της υπογραφής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που υλοποίησε το
Νόμο. Η μείωση του προσωπικού θα αρχίσει να επιδρά στο κόστος
λειτουργίας από το δεύτερο εξάμηνο του 2006. Παράλληλα με τις αποχωρήσεις,
έχει δρομολογηθεί το σύνολο σχεδόν των περίπου 1.200 προσλήψεων που θα γίνουν
μέσα στο έτος για να καλύψουν τα κενά που δημιουργεί η εθελούσια.
• Η προσπάθεια για την εξάπλωση της ευρυζωνικότητας που άρχισε στα τέλη
του 2004 εντάθηκε το 2005. Οι εγκατεστημένες πόρτες του Δικτύου ADSL από
17.000 περίπου στις αρχές του 2004 έφτασαν στις 340.000 το Μάιο του 2006, ενώ οι
λειτουργούσες συνδέσεις από 7.200 περίπου στις αρχές του 2004 έφτασαν στις
250.000 περίπου το Μάιο του 2006. Ο εντεινόμενος ρυθμός αύξησης κυρίως τον
τελευταίο χρόνο, τόσο σε επίπεδο εγκατάστασης όσο και σε επίπεδο λειτουργίας,
επετεύχθη με δυναμική εμπορική πολιτική, εντυπωσιακές μειώσεις στις τιμές διάθεσης
του προϊόντος ανά ταχύτητα και με σκληρή και αδιάκοπη εργασία των συνεργείων μας.
Σελ. 1 από 5

Εκτός από την επένδυση σε υλικό και την ενίσχυση δικτύου, η προσπάθεια
περιλαμβάνει σημαντικές δαπάνες για την ενημέρωση του κοινού. Στόχος του ΟΤΕ είναι
οι λειτουργούσες συνδέσεις να έχουν ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο στα τέλη του
2006 και να έχουν διπλασιαστεί στα τέλη του 2007. Ταυτόχρονα με την παροχή
ευρυζωνικότητας από το ενσύρματο δίκτυο ενισχύονται οι προσπάθειες πρόσβασης
μέσω Wifi –Wimax και του δορυφόρου της Hellas Sat εκεί που οι συνθήκες το ευνοούν.
Πρόσφατα ο ΟΤΕ Α.Ε. παραχώρησε οπτική ίνα με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους με σκοπό
να ενθαρρύνει την πρόσβαση του φοιτητικού κόσμου σε ευρυζωνικές υπηρεσίες σε
πολύ χαμηλές τιμές.
• Το 2005 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕ Α.Ε. ενέκρινε τριετές κυλιόμενο
επιχειρηματικό σχέδιο, για την εκπόνηση του οποίου συνεργάστηκαν όλες οι
Γενικές Διευθύνσεις. Για πρώτη φορά, η επιχείρηση απέκτησε συγκεκριμένους
στόχους που θα επιτρέψουν τη μέτρηση της απόδοσής της και την αξιολόγηση του
προσωπικού. Το σχέδιο προβλέπει για την τριετία επενδύσεις ύψους €944,7 εκατ. και
την εκτέλεση μιας σειράς έργων εσωτερικής αναδιοργάνωσης που αποβλέπουν στην
αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του κόστους.
Σχετικά με τις θυγατρικές, οι πιο σημαντικές εξελίξεις το 2005 ήταν:
• Η μεταβίβαση στην Cosmote των θυγατρικών, Βουλγαρίας-Globul και
Σκοπίων- Cosmofon, καθώς και η εξαγορά από την Cosmote του 70% της
Cosmorom που μετονομάστηκε σε Cosmote Romania. Με τον τρόπο αυτό η
Cosmote γίνεται ο φορέας όλων των δραστηριοτήτων κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου
και αποκτά μέγεθος που την κατατάσσει ανάμεσα στις σημαντικότερες Ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις του κλάδου. Συγχρόνως, ο ΟΤΕ αύξησε το ποσοστό της συμμετοχής του
στην Cosmote, από 58,77% σε 64,37% εντός του 2005, ενώ απέκτησε το 2006 το
67%, που του δίνει την καταστατική πλειοψηφία.
• Η Romtelecom εξακολουθεί τη θετική της πορεία, με κέρδη το 2005 € 178,4 εκατ.
έναντι € 82,3 εκατ. το 2004. Ετοιμάζεται τώρα η εισαγωγή της μετοχής της στα
χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Βουκουρεστίου. Ο ΟΤΕ Α.Ε. θα διατηρήσει
την πλειοψηφία των μετοχών και μετά την εισαγωγή που αναμένεται να γίνει εντός του
2006, εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές.
• Οι λοιπές θυγατρικές του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό συνέχισαν την καλή
πορεία τους και το 2005, με εξαίρεση την Hellas Sat που, ενώ είχε σημαντική
βελτίωση, εξακολουθεί να είναι ζημιογόνος.
• Πρόθεση του ΟΤΕ είναι να συνεχίσει την εξαγορά μεριδίων μειοψηφίας στις
θυγατρικές, καθώς και να απαγκιστρωθεί από όποιες δεν εντάσσονται στην
κύρια δραστηριότητά του ή τη γενικότερη στρατηγική του.
• Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε το 2005 στον τομέα της εκπαίδευσης, με τη
δημιουργία της ΟΤΕ Academy που ανέλαβε τα εκπαιδευτικά προγράμματα του
Ομίλου αλλά και γενικότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας τις θαυμάσιες
υποδομές που διαθέτει ο ΟΤΕ.
Το 2006 η Διοίκηση θα συνεχίσει την προσπάθεια μετάλλαξης του ΟΤΕ σε επιχείρηση
σύγχρονη και ικανή να ανταγωνισθεί στην ελεύθερη αγορά. Κύριες προτεραιότητες είναι η
αναβάθμιση, αξιολόγηση και δημιουργία κινήτρων για το προσωπικό με σκοπό την
εμπέδωση της αξιοκρατίας, η επαναφορά του ΟΤΕ στην πρώτη γραμμή της
τεχνολογικής εξέλιξης στις τηλεπικοινωνίες, καθώς και η κατάργηση εκείνων των
νομοθετικών διατάξεων που παραπέμπουν σε μονοπωλιακό δημόσιο Οργανισμό.
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Αναφορικά με τον Όμιλο, θα δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα στην αναδιοργάνωση της ΟΤΕ
ΑΚΙΝΗΤΑ, ώστε να καταστεί ικανή να αξιοποιήσει τη σημαντική ακίνητη περιουσία του ΟΤΕ.
Επίσης, θα ενισχυθεί η OTE Globe, που έχει την ευθύνη για τις διεθνείς τηλεπικοινωνιακές
δραστηριότητες του Ομίλου.»

Αναφερόμενος στην Ρυθμιστική Αρχή, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Π.
Βουρλούμης, τόνισε ότι η ΕΕΤΤ εξακολουθεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική και
την πορεία του ΟΤΕ και εξέφρασε τη συγκρατημένη αισιοδοξία του, σημειώνοντας ότι κάτω
από τη νέα της ηγεσία, τείνει να παγιωθεί ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ Ρυθμιστή και
κύριου φορέα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Επιδίωξη του διαλόγου είναι η ενίσχυση
κάθε προσπάθειας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του κλάδου και του υγιούς
ανταγωνισμού, αλλά και της ενθάρρυνσης των επενδύσεων.
Συνεχίζοντας πρόσθεσε: «Δύο σημαντικές εξελίξεις συνέβησαν το πρώτο εξάμηνο του 2006 και

αξίζει να αναφερθούν συνοπτικά:
• Έχει κινηθεί η διαδικασία απόκτησης από την Cosmote του ελέγχου της ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Α.Ε. που δημιουργεί ένα ισχυρό παν-βαλκανικό δίκτυο πωλήσεων προϊόντων κινητής
αλλά και σταθερής τηλεφωνίας.
• Βρίσκεται σε εξέλιξη ο διεθνής διαγωνισμός για την πώληση του 90% της Armentel,
που αναμένεται να αποφέρει ικανοποιητικά κέρδη.
Τα αποτελέσματα της ΟΤΕ Α.Ε. το πρώτο τρίμηνο του έτους ακολουθούν τις προβλέψεις του
επιχειρηματικού σχεδίου. Τα έσοδα διαμορφώνονται κάπως καλλίτερα αλλά οι δαπάνες
συνεχίζουν να μην ελέγχονται ακόμη αποτελεσματικά και ο περιορισμός τους αποτελεί
προτεραιότητα της Διοίκησης.
Όπως και κατά το παρελθόν έτος, η Διοίκηση θα επιδιώξει εποικοδομητικό διάλογο με τη
νεοεκλεγείσα ηγεσία της ΟΜΕ-ΟΤΕ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου εργασιακών
σχέσεων και την προώθηση των συμφερόντων των εργαζομένων, με γνώμονα την καλή
λειτουργία του ΟΤΕ. Το 2005 ο ΟΤΕ Α.Ε., ανέλαβε ένα πολύ δύσκολο έργο, τη μείωση του
μόνιμου προσωπικού κατά το 1/3 περίπου και συγχρόνως την εφαρμογή ενός προγράμματος
μετασχηματισμού, ανανέωσης και σημαντικών επενδύσεων. Το έργο προχωρεί κανονικά και
συνεχίζεται και στο τρέχον έτος.»

Κλείνοντας, ο κ. Βουρλούμης ευχαρίστησε θερμά όλο το προσωπικό για την κινητοποίηση και
τη σκληρή εργασία, χωρίς την οποία τίποτα από τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτό.
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1,
2, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 35, 36 και 37, η
κατάργηση των άρθρων 17 και 38 του ισχύοντος Καταστατικού, καθώς και η
κωδικοποίησή του.

Στη συνέχεια εγκρίθηκε η εκλογή για τριετή θητεία τριών νέων μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας ισάριθμων μελών του ενδεκαμελούς
Διοικητικού Συμβουλίου. Επανεκλέχθηκαν και οι τρεις, δηλ. οι:
Γεώργιος Μπήτρος
Ξένη Σκορίνη - Παπαρρηγοπούλου
Χαράλαμπος Δημητρίου
Αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. του ΟΤΕ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
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Παναγής Βουρλούμης
Ιάκωβος Γεωργάνας
Θεόδωρος Βενιάμης
Γεώργιος Γεραπετρίτης
Ηλίας Γούναρης
Χαράλαμπος Δημητρίου
Γεώργιος Μπήτρος
Ξένη Σκορίνη - Παπαρρηγοπούλου
Νίκος Στεφάνου
Παναγιώτης Ταμπούρλος
Γεώργιος Τζοβλάς

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Εκτελεστικό μέλος
Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος

-

Επίσης, οι μέτοχοι ενέκριναν:
• τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε., ατομικές και ενοποιημένες, για την
χρήση 2005,
• την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από
κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005,
• την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για τον έλεγχο της
χρήσης 2006,
• τις καταβληθείσες αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής
Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χρήση 2005,
καθώς και το καθορισμό των αποζημιώσεων των παραπάνω για τη χρήση 2006,
• την καταβληθείσα αμοιβή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος
Συμβούλου για τη χρήση 2005, τον καθορισμό της αμοιβής του για τη χρήση 2006,
καθώς και την τροποποίηση του σχετικού όρου της σύμβασής του με τον ΟΤΕ,
• την ανανέωση της σύμβασης για την κάλυψη - ασφάλιση της αστικής ευθύνης των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας κατά την
άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους,
• τη δωρεάν διάθεση, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
κινητών παγίων της ΟΤΕ Α.Ε., πλήρως αποσβεσμένων, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται
από τον Οργανισμό, σε Δήμους, Κοινότητες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σχολεία και φορείς οι οποίοι προάγουν κοινωνικούς
σκοπούς,
• τους βασικούς όρους σύμβασης ανάθεσης έργου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, με υπεύθυνο του έργου από πλευράς
Πανεπιστημίου μέλος του Δ.Σ.-ΟΤΕ.
Τέλος, όσον αφορά στα παρακάτω θέματα:
• ακύρωση 432.490 ιδίων μετοχών, λόγω παρέλευσης τριετίας από την απόκτησή τους,
• τροποποίηση των άρθρων 5, 25 και 33 -που αναφέρονται αντίστοιχα στο μετοχικό
κεφάλαιο, στην εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, καθώς και στη διάθεση κερδών• εκχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με
έκδοση νέων μετοχών ή να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με την έκδοση ομολογιών
μετατρέψιμων σε μετοχές, μέσα σε πέντε χρόνια από την απόφαση της Γενικής
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Συνέλευσης, με μια ή περισσότερες αποφάσεις του και για ποσό ίσο με το ύψος του
Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική
Συνέλευση,
δεν κατέστη δυνατό να συζητηθούν, καθώς δεν υπήρξε η απαιτούμενη αυξημένη απαρτία των
2/3 του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία απαιτείται από το νόμο και το καταστατικό όσον αφορά
στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Για το σκοπό αυτό θα ακολουθήσει επαναληπτική Γενική
Συνέλευση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΤΕ
Τηλ. 210-6117434
Fax. 210-6115825
E-mail: media-office@ote.gr
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