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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

  

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

“ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑ∆ΟΣ  ΑΕ” 

( ΑΡ. Μ. Α. Ε.  347 / 06 / Β / 86 / 10 ) 

 

ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΕΒ∆ΟΜΗ (57Η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2008-31/12/2008) 

  

 

Σύµφωνα  µε  το  Νόµο  και  το  Καταστατικό  της  Εταιρείας  και  ύστερα  από 

την απόφαση του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου, κατά  την 2832 συνεδρίαση της 

29ης Μαϊου 2009 (θέµα Τέταρτο), καλούνται  οι κ.κ. Μέτοχοι  της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ  

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.” να συµµετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της  

εταιρείας, που θα γίνει την 24η Ιουνίου 2009, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:30, 

στο ∆ιοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας, 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 2008, καθώς και των Ετήσιων Οικονοµικών 

Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Ατοµικών και Ενοποιηµένων) που αφορούν 

στη χρήση 2008 (1/1/2008-31/12/2008) / Έγκριση διανοµής κερδών 

και καταβολής µερίσµατος. 



 

2. 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.  

3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονοµικών 

Καταστάσεων (Aτοµικών και Ενοποιηµένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, της 

∆ιαχειριστικής Χρήσης 2009 και καθορισµός της αµοιβής της. 

4. Έγκριση καταβληθεισών αποζηµιώσεων των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αµοιβών & 

Ανθρώπινου ∆υναµικού για τη χρήση 2008 και καθορισµός 

αποζηµιώσεων των ως άνω για τη χρήση 2009. 

5. Έγκριση καταβληθείσας αµοιβής του Προέδρου του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου για τη χρήση 2008, 

καθορισµός της ειδικής αµοιβής απόδοσης για τη χρήση 2008 και 

καθορισµός της αµοιβής του για τη χρήση 2009.  

6. Έγκριση Συµβάσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 

2190/1920, µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας µε αυτή 

και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή. 

7. 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 και παροχή 

εξουσιοδότησης για την υπογραφή. 

8. Τροποποίηση όρων του Προγράµµατος Παροχής ∆ικαιωµάτων 

Προαίρεσης Αγοράς µετοχών της Εταιρείας, σε στελέχη αυτής, καθώς και 

εταιρειών συνδεδεµένων µε αυτήν, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του 

Κ.Ν. 2190/1920. 

9. Προσδιορισµός του αριθµού µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς 

εκλογή, εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 9 

παρ. 1 και 2 του Καταστατικού και ορισµός ανεξαρτήτων µελών. 

10. Ορισµός µελών της Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν. 

3693/2008. 



11. ∆ιάφορες ανακοινώσεις. 

Στη Γενική Συνέλευση µπορούν να πάρουν µέρος όλοι οι µέτοχοι της Εταιρείας 

αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο. Για το σκοπό αυτό, πρέπει: 

 

� Εάν οι µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, να δεσµεύσουν, 

µε δήλωσή τους στην εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικά Χρηµατιστήρια 

Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ), 

το σύνολο ή µέρος των µετοχών τους και να παραλάβουν από την 

εταιρεία αυτή τη σχετική βεβαίωση δέσµευσης µετοχών, την οποία 

πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Tµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων 

και ∆ιαχείρισης  Μετοχολογίου της Εταιρείας, Σταδίου 15 (1ος όροφος) 

Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 

σύγκλησης της εν λόγω συνέλευσης καθώς και τα έγγραφα 

νοµιµοποίησης τυχόν αντιπροσώπων τους. 

� Εάν οι µετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, να 

δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών τους, µέσω του χειριστή τους 

στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) και να παραλάβουν απ’ αυτόν τη 

σχετική βεβαίωση δέσµευσης µετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να 

καταθέσουν στο Tµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων και ∆ιαχείρισης 

Μετοχολογίου της Εταιρείας, Σταδίου 15 (1ος όροφος) Αθήνα, πέντε (5) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της εν λόγω 

Συνέλευσης, καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποίησης τυχόν αντιπροσώπων 

τους. 

 

 

Μαρούσι, 02/06/2009 

  

 

 

 

Π.  ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 


