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∆ελτίο Τύπου 
 

ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
Αθήνα, 30 Μαΐου 2007 – Ο ΟΤΕ ανακοινώνει ότι καθορίστηκε η σύγκληση της ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την Πέµπτη 21 Ιουνίου 2007 και ώρα 16:00, στην έδρα 
της εταιρείας, ∆ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, Κηφισίας 99, Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων 
επί των ακολούθων θεµάτων: 
 
1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Έκθεσης 

Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ατοµικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
της ΟΤΕ Α.Ε. της 31ης ∆εκεµβρίου 2006, καθώς και των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 
της ΟΤΕ Α.Ε. (Ατοµικών και Ενοποιηµένων) της 31ης ∆εκεµβρίου 2006.  

 
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε 

ευθύνη αποζηµίωσης, για τη χρήση 2006, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.  
 
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2007 και καθορισµός της αµοιβής της. 
 
4. 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. Παροχή εξουσιοδότησης για 
την υπογραφή της. 

 
5. Έγκριση καταβληθεισών αποζηµιώσεων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της 

Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αµοιβών & Ανθρώπινου ∆υναµικού για τη χρήση 2006 
και καθορισµός αποζηµιώσεων των ως άνω για τη χρήση 2007. 

 
6. Έγκριση καταβληθείσας αµοιβής του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

∆ιευθύνοντος Συµβούλου για τη χρήση 2006, και καθορισµός ύψους ειδικής αµοιβής 
απόδοσης για τη χρήση 2006 και καθορισµός της αµοιβής του για τη χρήση 2007. Έγκριση 
τροποποίησης του σχετικού όρου της σύµβασής του µε τον ΟΤΕ και παροχή εξουσιοδότησης 
για την υπογραφή της.  

 
7. Έγκριση βασικών όρων σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920, για 

ανάθεση έργου σε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και παροχή 
εξουσιοδότησης για την υπογραφή της. 

 
8. Έγκριση απόσχισης του κλάδου των διεθνών εγκαταστάσεων και διεθνών καλωδιακών 

υποδοµών καθώς και των αδειών χρήσης του συστήµατος τιµολόγησης INTEC-ITU της ΟΤΕ 
Α.Ε και εισφοράς του στη θυγατρικής εταιρεία µε την επωνυµία «ΟΤΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (OTEGlobe) σύµφωνα µε τις διατάξεις των ν.2166/1933 και 
2937/2001. Καθορισµός των όρων της σύµβασης εισφοράς του υπόψη κλάδου και ορισµός 
εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συµβολαιογράφου της σχετικής 
πράξης. 

 
9. Έγκριση αγοράς από την ΟΤΕ Α.Ε. δικών της µετοχών, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του 

άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920. 
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10. Εκλογή για τριετή θητεία πέντε νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λόγω λήξης της 
θητείας ισάριθµων µελών του ενδεκαµελούς ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 
9 παρ. 2 του Καταστατικού και ορισµός ανεξαρτήτων µελών. 

 
Για να λάβουν µέρος στη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι,  αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο, 
πρέπει: 
  
 
�  Εάν οι µετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, να δεσµεύσουν το σύνολο ή 

µέρος των µετοχών, που κατέχουν, µέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν απ’ αυτόν τη 
σχετική βεβαίωση δέσµευσης µετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο 
τµήµα ∆ιαχείρισης Μετοχολογίου του ΟΤΕ. Σταδίου 15 (1ος όροφος) Αθήνα, πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, όπως και τα 
έγγραφα νοµιµοποίησης τυχόν  αντιπροσώπων τους. 

  
�  Εάν οι µετοχές τους  ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, να δεσµεύσουν, µε δήλωσή τους 

στην εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικά Χρηµατιστήρια ΑΕ» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο 
Αξιών ΑΕ), το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την εταιρεία 
αυτή τη σχετική βεβαίωση δέσµευσης µετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν 
στο τµήµα ∆ιαχείρισης  Μετοχολογίου του ΟΤΕ, Σταδίου 15 (1ος όροφος) Αθήνα, πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της εν λόγω συνέλευσης όπως και τα 
έγγραφα νοµιµοποίησης τυχόν αντιπροσώπων τους. 
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