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∆ελτίο Τύπου 
 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΤΕ 
 
Αθήνα, 7 Απριλίου 2009- Πραγµατοποιήθηκε σήµερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε.  σύµφωνα µε την πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε την 17.3.2009  κατά 
το νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας µε τη συµµετοχή (αυτοπροσώπως ή δια 
αντιπροσώπου) 407 µετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 58,53% του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  
 
Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία από τους 
µετόχους τα παρακάτω: 
 
1.Τροποποίηση του ισχύοντος Καταστατικού µε αναδιατύπωση των άρθρων 8 
(∆ιοικητικό Συµβούλιο), 9 (Εκλογή Σύνθεση και Θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου), 10 
(Συγκρότηση και Λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου) και 12 (∆ιευθύνων Σύµβουλος), µε την 
τροποποίηση ή συµπλήρωση διατάξεών τους, τροποποίηση του άρθρου 13 (Εκπροσώπηση της 
Εταιρείας), τροποποίηση των άρθρων 16 (Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
Εταιρείας), 17 (Πρόσκληση - Ηµερήσια ∆ιάταξη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
Εταιρείας), 18 (Κατάθεση Εγγράφων για Συµµετοχή στη Γενική Συνέλευση), 21 (Εξαιρετική 
απαρτία και πλειοψηφία), 22 (Πρόεδρος - Γραµµατέας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 
της Εταιρείας),  23 (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας), 24 (Απόφαση 
απαλλαγής µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών), 25 (∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας), 31 (Λόγοι λύσεως της Εταιρείας) και 32 (Εκκαθάριση), διαγραφή του άρθρου 19 
(Πίνακας των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου), αναρίθµηση των άρθρων 20 έως 33, 
λόγω διαγραφής του άρθρου 19. 
 
2. Έγκριση της αγοράς από την ΟΤΕ Α.Ε. δικών της µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 
του Κ.Ν. 2190/1920 µέχρι του ποσοστού 1/10 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου για 
χρονικό διάστηµα 24 µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων, µε ανώτατη τιµή αγοράς τα 30 ευρώ και κατώτατη τιµή τα 3 ευρώ, και µε 
ταυτόχρονη κατάργηση της από 8.11.2007 σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. 
 
3. Ορισµός του κ. Παναγιώτη Ταµπούρλου ως Προέδρου, των κ. Λεωνίδα Ευαγγελίδη και 
κας. Ξένης Σκορίνη ως µελών της Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 37 του 
Ν.3693/2008.  
 
Τέλος, ανακοινώθηκε ο ορισµός των παρακάτω µελών σε αντικατάσταση των 
παραιτηθέντων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως εξής: 
 

• Μίχαλου Κωνσταντίνου, ως ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους, σε 
αντικατάσταση του κ. Γούναρη Ηλία, µε λήξη θητείας την ηµεροµηνία της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2010, 
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• Μπενόπουλου Ιωάννη, ως ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους, σε 
αντικατάσταση του κ. Κορρέ Λεωνίδα, µε λήξη θητείας την ηµεροµηνία της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2010,  

• Copp Kevin, ως µη εκτελεστικού µέλους, σε αντικατάσταση του κ. Τζοβλά 
Γεωργίου, µε λήξη θητείας την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων του έτους 2010,  

• Walter Martin, ως µη εκτελεστικού µέλους, σε αντικατάσταση του κ. Μπήτρου 
Γεωργίου, µε λήξη θητείας την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων του έτους 2009,  

• Kerkhoff Guido, ως µη εκτελεστικού µέλους, σε αντικατάσταση του Dr. Eick Karl-
Gerhard, και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι µέχρι την ηµεροµηνία της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2011.  
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