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∆ελτίο Τύπου 
 

57η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΤΕ 
 
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2009 – Πραγµατοποιήθηκε χθές η 57η Τακτική Συνέλευση των Μετόχων 
του ΟΤΕ µε παρόντες µετόχους που εκπροσωπούσαν το 58,89% του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου. Κατά τη διάρκειά της, συζητήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Ειδικότερα, οι µέτοχοι ενέκριναν: 
 

• Την Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, την Έκθεση Ελέγχου των 
Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ατοµικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 
ΟΤΕ Α.Ε. της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, καθώς και τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
της ΟΤΕ Α.Ε. (Ατοµικές και Ενοποιηµένες) της 31ης ∆εκεµβρίου 2008. Επίσης 
ενέκριναν τη διανοµή µερίσµατος €0,75 ανά µετοχή, µε ηµεροµηνία αποκοπής 
µερίσµατος την 29η Ιουνίου 2009, ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων µερίσµατος 
την 1η Ιουλίου 2009 και ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής την 7η Ιουλίου 2009 µέσω της 
πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών και του συστήµατος των άυλων τίτλων. 

• Την απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από 
κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Κ.Ν. 
2190/1920.  

• Την εκλογή της Ernst & Young ως Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2009 και 
καθόρισαν την αµοιβή της. 

• Τις καταβληθείσες αποζηµιώσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της 
Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αµοιβών & Ανθρώπινου ∆υναµικού για τη χρήση 
2008 και καθόρισαν τις αποζηµιώσεις των παραπάνω για τη χρήση 2009. 

• Την καταβληθείσα αµοιβή του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου για τη χρήση 2008, καθόρισαν το ύψος ειδικής αµοιβής απόδοσης για τη 
χρήση 2008 και την αµοιβή του για τη χρήση 2009.  

• Την έγκριση Συµβάσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920, 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας µε αυτή και συγκεκριµένα του κ. 
Kevin Copp και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου. 

• Την ανανέωση της σύµβασης για την κάλυψη - ασφάλιση της αστικής ευθύνης των 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά την 
άσκηση των πάσης φύσεως αρµοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους. 

  
Όσον αφορά στη τροποποίηση όρων του Προγράµµατος Παροχής ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης 
Αγοράς µετοχών της Εταιρείας, σε στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν 
εταιρειών, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, το θέµα αυτό 
δεν συζητήθηκε, καθώς δεν υπήρξε η απαιτούµενη αυξηµένη απαρτία των 2/3 του µετοχικού 
κεφαλαίου, η οποία απαιτείται από το νόµο και το καταστατικό. Για το σκοπό αυτό θα 
ακολουθήσει επαναληπτική Γενική Συνέλευση. 
 
Στη συνέχεια εκλέχθηκε νέο δεκαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, για τριετή θητεία σύµφωνα µε 
τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού ΟΤΕ, και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα µέλη.  
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Αµέσως µετά τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας συγκροτήθηκε σε 
σώµα ως εξής: 
 
Παναγής Βουρλούµης Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος - 

Εκτελεστικό µέλος 
Χαράλαµπος ∆ηµητρίου               Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό µέλος 
Iορδάνης Αϊβάζης     Εκτελεστικό µέλος 
Kevin Copp                Εκτελεστικό µέλος 
Hamid Akhavan-Malayeri      Μη εκτελεστικό µέλος  
Guido Kerkhoff               Μη εκτελεστικό µέλος  
Λεωνίδας Ευαγγελίδης    Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό µέλος 
Kωνσταντίνος Μίχαλος              Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό µέλος 
Ιωάννης Μπενόπουλος    Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό µέλος 
Παναγιώτης Ταµπούρλος     Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό µέλος 
 
Επίσης εκλέχθηκε Επιτροπή Ελέγχου αποτελούµενη από ανεξάρτητα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, τους κκ. Π. Ταµπούρλο, Πρόεδρο Επιτροπής, Λ. Ευαγγελίδη, Μέλος και Ι. 
Μπενόπουλο, Μέλος. 

Στην σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµµετέχει για πρώτη φορά ο κ. Ιορδάνης Αϊβάζης, 
ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου  Αθηνών, κατέχει 
Master of Arts (M.A.) σε Μarketing και Finance από το Πανεπιστήµιο του Lancaster (Aγγλία), 
καθώς επίσης και Postgraduate Diploma σε Industrial Economics από το ίδιο Πανεπιστήµιο. 
Μιλάει άριστα Αγγλικά και Γαλλικά. Από το 1980 έως το 2001 εργάστηκε στον Τραπεζικό Τοµέα 
όπου κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις. Από τον Φεβρουάριο του 2001 είναι µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και Εκτελεστικός  Αντιπρόεδρος  της OTE Investments. Τον Μάρτιο 
του 2003 ανέλαβε υπεύθυνος Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων του Οµίλου  και τον Απρίλιο του 
2004 τοποθετήθηκε Γενικός ∆ιευθυντής Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων του ΟΤΕ. 

Από τον Ιούνιο του 2007 ο κ. Αϊβάζης είναι Εκτελεστικός Γενικός ∆ιευθυντής του ΟΤΕ . 
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