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∆ελτίο Τύπου 
 

56η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΤΕ 
 
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2008 – Πραγµατοποιήθηκε σήµερα η 56η Τακτική Συνέλευση των 
Μετόχων του ΟΤΕ µε παρόντες µετόχους που εκπροσωπούσαν το 60,1% του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε ο απολογισµός του 2007 
και συζητήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Απευθυνόµενος προς τους µετόχους, ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, κ. Παναγής 
Βουρλούµης, µεταξύ άλλων, τόνισε: «Το 2007 ήταν η δεύτερη συνεχόµενη χρονιά ανοδικής 
κερδοφορίας για τον Όµιλο ΟΤΕ. Τα καθαρά µετά από φόρους κέρδη της µητρικής εταιρείας 
ΟΤΕ Α.Ε. αυξήθηκαν κατά 8,5% και έφτασαν τα  €576,5 εκατ. συγκρινόµενα µε €531,2 εκατ. 
το 2006. Τα λειτουργικά κέρδη (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων - EBITDA) 
αυξήθηκαν από €790,3 εκατ. -ή 29,1% των εσόδων κατά το 2006- σε €835,0 εκατ. -ή 31,4% 
των εσόδων κατά το 2007. Σε ενοποιηµένη βάση, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 5,8% 
φτάνοντας τα €662,6 εκατ. έναντι καθαρών κερδών €574,6 εκατ. κατά το 2006, ενώ τα 
λειτουργικά κέρδη έφτασαν τα €2.240,8 εκατ., ποσοστό 35,5% των εσόδων, σε σύγκριση µε 
€2.167,0 εκατ. και ποσοστό 36,8% κατά το 2006. 
 
Οι επιδόσεις αυτές πέτυχαν ή ξεπέρασαν τους στόχους του επιχειρηµατικού σχεδίου. Το 
προτεινόµενο µέρισµα για τη χρήση 2007 είναι €0,75 ανά µετοχή έναντι €0,55 το 
προηγούµενο έτος. 
 
Στην διάρκεια του έτους προχώρησε η διαδικασία αναδιοργάνωσης του Οµίλου που ξεκίνησε 
το 2005 και στόχο έχει την ενίσχυσή του έναντι του εντεινόµενου ανταγωνισµού και της 
αυξανόµενης πίεσης που προέρχεται από ρυθµιστικές παρεµβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το 2007 
ξεκίνησε η εξαγορά των µειοψηφιών της COSMOTE και η απορρόφηση της OΤΕΝΕΤ από τον 
ΟΤΕ, διαδικασίες που ολοκληρώθηκαν κατά το 2008. Οι διαρθρωτικές αυτές αλλαγές αυξάνουν 
τη δυνατότητα µείωσης του κόστους µέσω ενδο-οµιλικών συνεργειών. Επίσης, πωλήθηκε η 
εταιρεία τηλεφωνικών καταλόγων INFOTE, αποφέροντας καθαρό κέρδος €174 εκατ.   
 
Προχωρώντας στις επιµέρους δραστηριότητες, στον τοµέα της σταθερής τηλεφωνίας το βάρος 
της προσπάθειας έπεσε στην επέκταση και βελτίωση του ευρυζωνικού δικτύου. Οι πωληθείσες 
συνδέσεις ADSL στα τέλη του έτους ήταν 825.000 έναντι 488.000 ένα χρόνο πριν και οι 
εγκατεστηµένες 1.232.000 έναντι 764.000, ενώ οι αδεσµοποίητοι τοπικοί βρόχοι σε λειτουργία 
αυξήθηκαν σε 274.000 από µόλις 19.000. Βελτιώθηκε επίσης η δυνατότητα παροχής 
υψηλότερων ταχυτήτων, ενώ συνεχίστηκε η µείωση των τιµών. Το χάσµα µεταξύ της Ελλάδας 
και των Ευρωπαϊκών µέσων όρων εξακολουθεί να µικραίνει και µε τους σηµερινούς ρυθµούς 
αναµένεται ότι θα εξαφανιστεί στο ορατό µέλλον. Τα κέντρα του ΟΤΕ, στα οποία έχουν 
συνεγκατασταθεί ανταγωνιστές του, ανέρχονταν στα τέλη του έτους σε 146 από 31 στις αρχές 
του έτους. 
 
Μεγάλη προσπάθεια καταβλήθηκε το 2007 στον έλεγχο του κόστους. Στον τοµέα αυτό όµως οι 
δυνατότητες είναι περιορισµένες λόγω του ιδιόµορφου εργασιακού καθεστώτος που 
αποσυνδέει σε µεγάλο βαθµό τις αποδοχές από την παραγωγικότητα. Όπως έχω σηµειώσει και 
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στο παρελθόν, η εργατική νοµοθεσία που διέπει ακόµη τον ΟΤΕ είχε θεσπιστεί όταν η 
επιχείρηση ήταν µονοπώλιο. Η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών απαιτεί ευθυγράµµιση του 
εργασιακού καθεστώτος του ΟΤΕ µε εκείνου των ανταγωνιστών του. Παραµένοντας στα 
εργασιακά, το 2007 λειτούργησε για δεύτερη χρονιά το σύστηµα αξιολόγησης στελεχών και 
θεσπίστηκε σύστηµα αξιολόγησης όλου του προσωπικού που διακρίνεται από διαφάνεια και 
αντικειµενικότητα. 
 
Η απορρόφηση της ΟΤΕΝΕΤ και η δηµιουργία χωριστής Γενικής ∆ιεύθυνσης µεγάλων πελατών 
ήταν επίσης σηµαντικά βήµατα ενίσχυσης της δυναµικότητας της εταιρείας έναντι του 
ισχυρότατου ανταγωνισµού. Η πιλοτική φάση της καλωδιακής τηλεόρασης IPTV συνεχίζεται µε 
επιτυχία και στόχος είναι να διατεθεί εµπορικά το 2008.  
 
Η COSMOTE συνέχισε να αποτελεί το δυναµικότερο και πιο κερδοφόρο µέλος του Οµίλου. Η 
προσθήκη της αλυσίδας ΓΕΡΜΑΝΟΣ ενίσχυσε τις πωλήσεις και εδραίωσε την COSMOTE στην 
πρώτη θέση στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας. Το µεγάλο στοίχηµα παραµένει η θυγατρική 
εταιρεία Cosmote Romania, που αυξάνει ταχύτατα το µερίδιο αγοράς της σε καθεστώς όµως 
ισχυρού ανταγωνισµού. 
 
Στα τέλη του 2007 η ROMTELECOM µπόρεσε να ανακόψει τον ρυθµό απώλειας συνδροµητών 
αλλά εξακολουθεί να αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα ανταγωνισµού. Ενθαρρυντική είναι η 
επιτυχία της προσπάθειάς της στην δορυφορική τηλεόραση και την ευρυζωνικότητα. 
 
Tο 2007, o καταµερισµός των εσόδων του Οµίλου µεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού ήταν 74%-
26% σε σύγκριση µε 77%-23% το 2006, ενώ µεταξύ σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ήταν 
50%-36% σε σύγκριση µε 56%-34% το 2006, έτος όπου η συµµετοχή των λοιπών 
δραστηριοτήτων στα έσοδα ήταν µικρότερη λόγω της ενοποίησης της ΓΕΡΜΑΝΟΣ για 3 µήνες 
µόνο. 
  
Μεγάλο πρόβληµα για την ΟΤΕ Α.Ε., παραµένει η αδυναµία, η απροθυµία του Ρυθµιστή να 
κατανοήσει ότι για να επιβιώσει στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών µία επιχείρηση έχει ανάγκη 
«κρίσιµης µάζας» συνδροµητών, καθώς και ότι η Ελληνική αγορά είναι υπερβολικά µικρή για 
να αντέχει την κατάτµηση που επί χρόνια ενθαρρύνει η ΕΕΤΤ. ∆ιαπράττεται ένα ιστορικό λάθος 
που το πληρώνουν όλοι οι εµπλεκόµενοι αλλά και η οικονοµία της χώρας. Ο κορεσµός της 
κινητής τηλεφωνίας και η εξέλιξη της τεχνολογίας οδηγεί µοιραία τις µεγάλες εταιρίες του 
κλάδου στη δηµιουργία προϊόντων που συνδυάζουν χαρακτηριστικά κινητής και σταθερής, ενώ 
παράλληλα η ΕΕΤΤ εµποδίζει τον ΟΤΕ να κάνει το ίδιο. Θα συνεχίσουµε τις προσπάθειές µας να 
αποδείξουµε ότι η αγορά στην Ελλάδα είναι πια τελείως ανταγωνιστική και οι ρυθµιστικές 
παρεµβάσεις άσκοπες και βλαβερές για την οµαλή λειτουργία της. 
 
Ορισµένα γεγονότα που είχαν την ρίζα τους στο 2007 επιτάχυναν εξελίξεις στον Όµιλο. Οι 
εξελίξεις αυτές συνέβησαν περί τα τέλη του προηγούµενου έτους και ολοκληρώνονται το 
πρώτο µισό του 2008.  
 
Αναφέροµαι κυρίως σε δύο σηµαντικές αλλαγές. Η µία είναι η εξαγορά των µειοψηφιών της 
Cosmote που ανήκει πια κατά το 100% στην ΟΤΕ Α.Ε., διατηρώντας πάντοτε την εταιρική της 
αυτονοµία.  Η κίνηση αυτή είχε προαναγγελθεί ήδη από το 2005 και η ολοκλήρωσή της 
κρίνεται εξαιρετικά συµφέρουσα για τις µακροπρόθεσµες προοπτικές του Οµίλου.   
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Η δεύτερη αλλαγή ήταν η ψήφιση από τη Βουλή του Ν. 3631, που απαιτεί την έγκριση του 
κράτους για την άσκηση δικαιώµατος ψήφου άνω του 19,9% στις Γενικές Συνελεύσεις του 
ΟΤΕ και άλλων εθνικής σηµασίας επιχειρήσεων. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τον µέτοχο του 
19,9% σε διαπραγµατεύσεις µε την Deutsche Telekom που κατέληξαν στο να καταστεί η 
δεύτερη µέτοχος του ΟΤΕ. Κρίνω εξαιρετικά θετική αυτή την εξέλιξη που εγγυάται ότι ο ΟΤΕ 
θα συνεχίσει να διοικείται µε επαγγελµατισµό, µακριά από επιρροές άσχετες µε τα συµφέροντα 
των µετόχων, των εργαζοµένων και των συνδροµητών του. 
 
Το 2007 υπήρξε µια πολύ έντονη χρονιά. Το δεύτερο µισό του χρόνου η ∆ιοίκηση και τα 
ανώτερα στελέχη δαπάνησαν ένα µεγάλο µέρος της δραστηριότητας τους σε θέµατα που λίγη 
σχέση είχαν µε τους καθαρά επιχειρηµατικούς στόχους του ΟΤΕ. Παρόλα αυτά, και είναι 
δείγµα της ευρωστίας του Οµίλου, µε την σκληρή δουλειά όλων των εργαζοµένων σε όλα τα 
επίπεδα, έγινε δυνατό να επιτευχθούν οι στόχοι και να τεθούν οι βάσεις για ακόµη καλύτερη 
µελλοντική πορεία.» 
 
Στη συνέχεια και µετά το πέρας της ψηφοφορίας, 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 2007, καθώς και τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
της ΟΤΕ Α.Ε. (Ατοµικές και Ενοποιηµένες) της 31ης ∆εκεµβρίου 2007. Επίσης 
ενέκριναν τη διανοµή µερίσµατος € 0,75 ανά µετοχή, µε ηµεροµηνία αποκοπής 
µερίσµατος την 1η Ιουλίου 2008 και πληρωµής την 8η Ιουλίου 2008 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 2007, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Κ.Ν. 
2190/1920.  

• την εκλογή της Ernst & Young ως Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2008 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 2007 και 
καθόρισαν τις αποζηµιώσεις των παραπάνω για τη χρήση 2008. 

• την καταβληθείσα αµοιβή του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου για τη χρήση 2007, καθόρισαν το ύψος ειδικής αµοιβής απόδοσης για τη 
χρήση 2007 και την αµοιβή του για τη χρήση 2008.  

• 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.  

• τους βασικούς όρους σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920, για 
ανάθεση έργου σε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

 
Όσον αφορά στη θέσπιση 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 
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οποία απαιτείται από το νόµο και το καταστατικό. Για το σκοπό αυτό θα ακολουθήσει 
επαναληπτική Γενική Συνέλευση. 
 
Στη συνέχεια εγκρίθηκε η εκλογή για τριετή θητεία τριών νέων µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, λόγω λήξης της θητείας ισάριθµων µελών του ενδεκαµελούς ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ.2 του Καταστατικού ΟΤΕ, καθώς και ο ορισµός των 
ανεξαρτήτων µελών. Ειδικότερα εκλέχθηκαν οι εξής: 
 
Dr. Karl-Gerhard Eick: Ο Dr Karl-Gerhard Eick γενήθηκε το 1954, σπούδασε ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων στο Augsburg, από όπου πήρε το διδακτορικό του δίπλωµα το 1982. Ο Karl-
Gerhard Eick είναι µέλος της Εκτελεστικής ∆ιοίκησης της Deutsche Telekom από τον Ιανουάριο 
του 2000 και είναι υπεύθυνος για τον Χρηµατοοικονοµικό Τοµέα. Από το 2004 είναι 
Αναπληρωτής Πρόεδρος της Deutsche Telekom.  
 
Hamid Akhavan: Ο κ. Hamid Akhavan γεννήθηκε το 1961, κατέχει πτυχίο ηλεκτρολόγου 
µηχανικού και επιστήµης Η/Υ από το California Institute of Technology και µεταπτυχιακό τίτλο 
Master’s από το Massachusetts Institute of Technology (MIT), στα ίδια επιστηµονικά πεδία. 
Είναι µέλος του Συµβουλίου ∆ιοίκησης της Deutsche Telekom, υπεύθυνος του τοµέα κινητής 
τηλεφωνίας από τον  ∆εκέµβριο του 2006. Επιπλέον ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος της T-Mobile 
International AG διευθύνει τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στη ∆υτική και Νοτιοανατολική 
Ευρώπη και τις Ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται τόσο στη σταθερή όσο και στην 
κινητή τηλεφωνία. 
 
Λεωνίδας Ευαγγελίδης: Ο κ. Λεωνίδας Ευαγγελίδης διετέλεσε Πρέσβης της Ελλάδος στην 
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας κατά την περίοδο 1987-1990 και Μόνιµος 
Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1992 έως το 1993. Από το 1995 
έως το 2000 ο κος Ευαγγελίδης κατείχε την θέση του Γενικού ∆ιευθυντή Κοινής Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Σήµερα ο κος Ευαγγελίδης είναι ∆ιευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού 
Εξωτερικών. 
 
Αµέσως µετά τη Γενική Συνέλευση, το ∆.Σ. του ΟΤΕ εξέλεξε στη θέση του κ. Νικόλαου 
Στεφάνου, ο οποίος υπέβαλε τη παραίτησή του, τον κ. Λεωνίδα Κορρέ και συγκροτήθηκε σε 
σώµα ως εξής: 
 
Παναγής Βουρλούµης Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος - Εκτελεστικό µέλος 
Γεώργιος Μπήτρος     Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό µέλος 
Hamid Akhavan                 Μη εκτελεστικό µέλος  
Dr. Karl-Gerhard Eick   Μη εκτελεστικό µέλος  
Ηλίας Γούναρης    Ανεξάρτητο-Μη εκτελεστικό µέλος 
Χαράλαµπος ∆ηµητρίου    Μη εκτελεστικό µέλος 
Λεωνίδας Ευαγγελίδης   Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό µέλος 
Λεωνίδας Κορρές     Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό µέλος 
Ξένη Σκορίνη - Παπαρρηγοπούλου  Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό µέλος 
Παναγιώτης Ταµπούρλος    Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό µέλος 
Γεώργιος Τζοβλάς               Μη εκτελεστικό µέλος 
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To νέο µέλος του ∆.Σ., κ. Λεωνίδας Κορρές είναι Ειδικός Γραµµατέας Συµπράξεων ∆ηµοσίου-
Ιδιωτικού Τοµέα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών από τον Οκτώβριο του 2005. 
Από τον Απρίλιο του 2004 διετέλεσε Οικονοµικός Σύµβουλος του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, υπεύθυνος για θέµατα συµπράξεων ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα. ∆ιετέλεσε 
επίσης µέλος και συντονιστής της αρµόδιας επιτροπής για τη σύνταξη του Ν 3389/2005 που 
αφορά στις συµπράξεις ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα. Ήταν υπεύθυνος για την 
παρακολούθηση της οικονοµικής συµµετοχής του δηµοσίου στη διενέργεια των Ολυµπιακών 
Αγώνων και συµµετείχε στη διαµόρφωση του νέου Επενδυτικού Νόµου. Ο κ. Λεωνίδας Κορρές 
είναι πτυχιούχος του τµήµατος Οικονοµικής Επιστήµης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου στα χρηµατοοικονοµικά από το Πανεπιστήµιο του 
Λονδίνου.  
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