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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

Άρθρο 1: Αντικείμενο 

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΟΤΕ ή Εταιρεία) καταρτίστηκε σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο για την 
εταιρική διακυβέρνηση των εταιρειών με κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.  

Περιλαμβάνει διατάξεις σχετικές με τα όργανα διοίκησης της Εταιρείας και τις αρμοδιότητές 
τους, τη δομή και το έργο των επιχειρησιακών μονάδων της Εταιρείας, τα καθήκοντα και τις 
γραμμές αναφοράς των επικεφαλής τους, τη σχέση των επιχειρησιακών μονάδων με τη 
διοίκηση, τις διαδικασίες πρόσληψης, αξιολόγησης και εκπαίδευσης των διευθυντικών 
στελεχών της, τα κύρια χαρακτηριστικά του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, την πολιτική 
και τις διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, 
τη διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης των ανεξάρτητων μη 
εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς 
δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα, τη διαδικασία για τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών 
και την ορθή ενημέρωση του κοινού, την παρακολούθηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία και οι 
οποίες σχετίζονται με την Εταιρεία και τους Βασικούς Πελάτες/Εγχωρίους 
Παρόχους/Προμηθευτές της, τις διαδικασίες δημόσιας γνωστοποίησης συναλλαγών των 
προσώπων, που σύμφωνα με τη νομοθεσία έχουν τέτοια υποχρέωση ή σε σχέση με τα 
οποία η Εταιρεία έχει τέτοια υποχρέωση, τη διαδικασία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις 
που προκύπτουν από συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, την πολιτική 
αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και της εφαρμογής των 
διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης του Ν. 4706/2020, την πολιτική εκπαίδευσης της 
διοίκησης, καθώς και την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μεριμνά για την κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας  
των θυγατρικών της τις οποίες έχει καθορίσει ως «σημαντικές θυγατρικές».  

Άρθρο 2: Η Εταιρεία 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (Ν.Π.Ι.Δ.) με τον Α.Ν.1049/1949 
(ΦΕΚ Α΄193/1949) και λειτουργεί σήμερα σύμφωνα με το Καταστατικό της, την ισχύουσα 
για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία και, ως ανώνυμη εταιρεία με κινητές αξίες εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το εν γένει θεσμικό πλαίσιο για τις εισηγμένες σε 
ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί σε εκατό έτη από τη 
δημοσίευση στο ΦΕΚ της ΚΥΑ με αριθ. 88498/96 (ΦΕΚ Β΄ 1165/27.12.1996). 

Η Εταιρεία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (με κεντρικά γραφεία στη Λεωφ. Κηφισίας 
99), χρησιμοποιεί το διακριτικό τίτλο ΟΤΕ Α.Ε. ή ΟΤΕ, είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με 
αριθμό 1037501000 (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 347/06/Β/86/10) και έχει ΑΦΜ 094019245. 

Η Εταιρεία, ως εταιρεία με βασικό αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή δικτύου και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, διέπεται από το Νόμο 4070/2012 «Ρυθμίσεις 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», σε 
συνδυασμό με τις σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. που αφορούν στην Εταιρεία. 

Ο ΟΤΕ με τις συνδεδεμένες με αυτόν θυγατρικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια της διάταξης 
του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, σχηματίζουν τον Όμιλο ΟΤΕ. 
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Αναλυτικός πίνακας των συνδεδεμένων επιχειρήσεων του Ομίλου ΟΤΕ εμφανίζεται κάθε 
χρόνο στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση και στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 
Εταιρείας. 



6 / 43 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α’ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΑΔΩΝ / ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ & ΑΛΛΩΝ 
ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ & ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΤΟΥΣ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Α1: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Άρθρο 3: Όργανα Διοίκησης 

Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της, είναι το 
Διοικητικό Συμβούλιο (ή Δ.Σ.) και ο Διευθύνων Σύμβουλος.  

Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, έχει συσταθεί και λειτουργεί το Συμβούλιο 
Διεύθυνσης Ομίλου ΟΤΕ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση 
σύστασης (Άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού).   

Άρθρο 4: Εκλογή, Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
ΟΤΕ. Για την εκλογή τους λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του νόμου, της Πολιτικής 
Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Πολιτικής για τη 
Διαφορετικότητα (Diversity Policy), τις οποίες έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. Επίσης, 
προκειμένου η Εταιρεία να διακριβώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων, των κριτηρίων 
και των παραγόντων που προβλέπονται από τις ως άνω Πολιτικές για την πρόταση των 
υποψήφιων προς εκλογή μελών, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ακολουθεί τη 
διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της. 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και 
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου. Η ιδιότητα των μελών 
ως εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά ορίζεται από το Δ.Σ. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη 
τα εκλέγει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων (Γ.Σ.).  

Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η θητεία τους καθορίζονται 
στο Καταστατικό. Κατά την έγκριση του παρόντος Κανονισμού από το Δ.Σ., η θητεία είναι 
τριετής και τα μέλη συνολικά δέκα (10), από τα οποία δύο (2) είναι εκτελεστικά και οκτώ (8) 
μη εκτελεστικά. Μεταξύ των μη εκτελεστικών, τα τρία (3) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. 
Επίσης, τρία (3) από τα μέλη είναι γυναίκες.  

Η θητεία εκάστου μέλους αρχίζει την ημέρα της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση και 
λήγει κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους κατά το οποίο έχει ήδη συμπληρωθεί η 
τριετία από την εκλογή του.  
 
Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλέγονται χωρίς περιορισμό, μπορούν, επίσης, να 
ανακληθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση. 
 

Το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας (Δ.Σ. ή Γ.Σ.) παύει και αντικαθιστά άμεσα το μέλος του 
Δ.Σ. για το οποίο διαπιστώθηκε ότι έπαψαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της Πολιτικής 
Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. Αυτό ισχύει ακόμα και αν οι προϋποθέσεις 
καταλληλότητας έπαψαν για λόγους που το μέλος δεν μπορούσε να αποτρέψει ούτε με μέσα 
άκρας επιμέλειας. 
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Άρθρο 5: Αρμοδιότητες και Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι το όργανο που τη διοικεί. Διαχειρίζεται τις 
υποθέσεις της και την εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά ενεργώντας συλλογικά. Βασική 
του υποχρέωση είναι η διαρκής επιδίωξη του συμφέροντος της Εταιρείας. Ασκεί τις 
αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες και 
για την εταιρική διακυβέρνηση των εταιρειών με αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) καθώς και του Καταστατικού της. Στο ως άνω πλαίσιο, το Διοικητικό 
Συμβούλιο διαμορφώνει, κατά κύριο λόγο, τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της 
Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκησή της, τη διαχείριση της 
περιουσίας της και, γενικά, την επίτευξη του σκοπού της. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
του, μπορεί να αποφασίζει για όλα τα θέματα πλην εκείνων που ανάγονται στις 
αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, και το Καταστατικό της Εταιρείας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, κατόπιν εισήγησης του Διευθύνοντος 
Συμβούλου, να αναθέτει τις εξουσίες του ως προς τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση 
της Εταιρείας -πλην όσων προβλέπεται στο νόμο ή στο Καταστατικό της Εταιρείας ότι δεν 
ανατίθενται περαιτέρω- σε μέλη του ή σε στελέχη της Εταιρείας ή σε τρίτους ή σε Επιτροπές, 
καθορίζοντας, συγχρόνως, την έκταση της αρμοδιότητας αυτής.  

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση και 
διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες. 
Ειδικότερα, κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται για ζημία που η Εταιρεία υφίσταται από πράξη ή 
παράλειψη του μέλους που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.  

Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν επίσης ποινική ευθύνη για ενέργειες ή παραλείψεις κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες και /ή με 
διατάξεις άλλων νόμων (πχ. φορολογικών). 

Στα μέλη του Δ.Σ μπορεί να καταβάλλεται αμοιβή ή να χορηγούνται άλλες παροχές 
σύμφωνα πάντα με το νόμο, το Καταστατικό και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.  

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου, και μετά 
από πρόσκληση του Προέδρου, ο Νομικός Σύμβουλος και στελέχη της Εταιρείας ή και 
συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή και τρίτοι, εφόσον συζητούνται θέματα της 
αρμοδιότητάς τους. 

Το Δ.Σ. μπορεί να χρησιμοποιεί ανεξάρτητους συμβούλους με έξοδα της Εταιρείας στις 
περιπτώσεις που το κρίνει απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Το Δ.Σ. αξιολογεί το ίδιο την αποτελεσματικότητά του κάθε χρόνο σύμφωνα με το νόμο και 
την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες 
πρακτικές, το Δ.Σ. αξιολογείται και από ανεξάρτητο οίκο ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας του ο οποίος 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με τον τρόπο συγκρότησης, σύγκλησης και 
λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και 
τήρησης των πρακτικών. 

Ο εν λόγω Κανονισμός εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τροποποιείται, 
αντικαθίσταται ή καταργείται επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δε 
αναρτημένος στην ιστοσελίδα και το ενδοδίκτυο του ΟΤΕ. 

Τέλος, ολόκληρο το κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως διαμορφώνεται μετά 
από κάθε τροποποίησή του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συντάσσεται με ευθύνη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή και αναρτάται στην 
ιστοσελίδα και το ενδοδίκτυο του ΟΤΕ. 
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Άρθρο 6: Εκτελεστικά, μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη 
Διοικητικού Συμβουλίου 

6.1 Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προαναφέρθηκε, διακρίνονται σε εκτελεστικά, 
μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.  

Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν κυρίως: 

 Να τηρούν το νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων. 

 Να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με μόνο σκοπό την προαγωγή του 
εταιρικού συμφέροντος. 

 Να μην επιδιώκουν δικά τους συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της 
Εταιρείας. 

 Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα άλλα μέλη δικά τους συμφέροντα 
που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με συναλλαγές της Εταιρείας ή συνδεδεμένων 
με αυτή εταιρειών. 

 Να απέχουν από την ψηφοφορία σε θέματα όπου υπάρχει σύγκρουση των 
συμφερόντων τους με αυτά της Εταιρείας. 

 Να αποκαλύπτουν στο Δ.Σ. άλλες επαγγελματικές δεσμεύσεις τους άμεσα μόλις 
προκύψουν. 

 Να μην ανταγωνίζονται την Εταιρεία για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων 
επιχειρώντας πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρείας, εκτός και αν έχει 
δοθεί η άδεια της Γ.Σ. ή προβλέπεται στο Καταστατικό. 

 Να εξασφαλίζουν συλλογικά ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις όπως 
και οι λοιπές εκθέσεις της Εταιρείας (διαχείρισης, εταιρικής διακυβέρνησης, 
αποδοχών) συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο. 

 Να τηρούν αρχεία, βιβλία και στοιχεία, όπως προβλέπεται στο νόμο. 

 Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και απόρρητα και να 
απέχουν από πράξεις κατάχρησης και παράνομης ανακοίνωσης προνομιακών 
πληροφοριών σύμφωνα με το νόμο. 

 Να μην εκτελούν συναλλαγές με μετοχές της Εταιρείας, χρεωστικούς τίτλους, 
παράγωγα μέσα ή άλλα συνδεδεμένα χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά παράβαση των 
διατάξεων του νόμου. 

 Να γνωστοποιούν στην Εταιρεία όλες τις συναλλαγές που διενεργούν για 
λογαριασμό τους και αφορούν μετοχές της Εταιρείας ή χρεωστικούς τίτλους ή 
παράγωγα μέσα ή άλλα συνδεδεμένα χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον το συνολικό 
ύψος των συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των €5.000 το χρόνο.  

 Να γνωστοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή τους με βασικό πελάτη, εγχώριο 
πάροχο ή προμηθευτή της Εταιρείας η οποία δεν εμπίπτει στις τρέχουσες και 
συνήθεις συναλλαγές στο πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριότητας των 
συνεργατών αυτών της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση να γνωστοποιούν όλες τις 
σχετικές συναλλαγές (συνήθεις ή μη, εξαιρουμένων των τραπεζικών) των οποίων 
το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των €40.000 το χρόνο. 

 Να διαθέτουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  
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6.2 Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Εκτελεστικά είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που έχουν εκτελεστικές 
αρμοδιότητες όσον αφορά στη διαχείριση της Εταιρείας, στο πλαίσιο των καθηκόντων που 
τους ανατίθενται. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι η ενασχόληση με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας.  
 
 
6.3 Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Μη εκτελεστικά είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που δεν έχουν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά στη διαχείριση της Εταιρείας, στο πλαίσιο των 
καθηκόντων που τους ανατίθενται, πέραν των γενικών καθηκόντων που τους επιφυλάσσει 
η ιδιότητά τους ως μελών του Δ.Σ. και έχουν επιφορτιστεί με το ρόλο της συστηματικής 
επίβλεψης και παρακολούθησης της λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, 
τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή 
όλων των εταιρικών ζητημάτων αλλά δεν ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης.  

 
6.4 Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ανεξάρτητα είναι τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, τα οποία κατά τον ορισμό 
ή την εκλογή τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας 
που προβλέπονται στο νόμο.  

Άρθρο 7: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε 
συνέχεια της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο 
πρόσωπο. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, το Δ.Σ. ορίζει Αντιπρόεδρο από τα ανεξάρτητα 
μη εκτελεστικά μέλη του. 

Ο Πρόεδρος οργανώνει και συντονίζει τις εργασίες του Δ.Σ. Προΐσταται του Δ.Σ. και είναι 
υπεύθυνος για τη συνολική, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και οργάνωση των 
συνεδριάσεων του. Διευκολύνει και προωθεί τη δημιουργία εποικοδομητικών σχέσεων 
μεταξύ των μελών και την αποτελεσματική συνεισφορά όλων των μη εκτελεστικών μελών, 
μεριμνά για την επικοινωνία με τους μετόχους και συνεργάζεται στενά με τον Γραμματέα 
του Δ.Σ. για την προετοιμασία των συνεδριάσεων και την πλήρη ενημέρωση των μελών του 
Δ.Σ. Τέλος, έχει όσες άλλες αρμοδιότητες προβλέπονται στο νόμο (πχ. υπογράφει τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και στο Καταστατικό. 

Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει οποιοδήποτε από τα καθήκοντά του, 
αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν και ο Αντιπρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα 
Σύμβουλο τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας του, το 
Διοικητικό Συμβούλιο, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης. 

Άρθρο 8: Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε 
συνέχεια της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει οποιοδήποτε 
από τα καθήκοντά του ως Προέδρου.  
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Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., πέραν της αρμοδιότητάς του για την αναπλήρωση του Προέδρου 
στα μη εκτελεστικά καθήκοντά του, μεταξύ άλλων, συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ των μη 
εκτελεστικών και των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και την αποτελεσματική επικοινωνία 
τους, προΐσταται στις συνεδριάσεις των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. (χωρίς την 
παρουσία των εκτελεστικών μελών) στις οποίες αξιολογείται η επίδοση των εκτελεστικών 
μελών, προΐσταται στη διαδικασία αξιολόγησης του Προέδρου από το Δ.Σ., βρίσκεται στη 
διάθεση των μετόχων της Εταιρείας για συναντήσεις μαζί τους για θέματα εταιρικής 
διακυβέρνησης. 

Άρθρο 9: Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέχεια 
της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανήκει 
στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό της. 

Προΐσταται όλων των Επιχειρησιακών Μονάδων της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους και 
παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της, 
καθώς και των προγραμμάτων, προϋπολογισμών και στρατηγικών σχεδίων που 
εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των δικαστηρίων, πάσης Αρχής και εξωδίκως, για κάθε 
πράξη είτε αυτή ανήκει στην δική του αρμοδιότητα είτε στην αρμοδιότητα του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ενεργώντας αυτοπροσώπως ή παρέχοντας σε τρίτους την πληρεξουσιότητα 
για την εκπροσώπηση της Εταιρείας, με απόφασή του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που είναι δημοσιευμένη στο ΓΕ.ΜΗ. έχει αναθέσει 
στο Διευθύνοντα Σύμβουλο συγκεκριμένες αρμοδιότητες. 

 

Άρθρο 10: Επιτροπές 

10.1 Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ι. Επιτροπή Ελέγχου 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων η οποία είναι αρμόδια να ορίζει τον ακριβή αριθμό των μελών της Επιτροπής 
Ελέγχου, τη θητεία και τις ιδιότητές τους, αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου 
αποτελούμενη από τρία (3) μέλη του, όλα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά κατά την έννοια της 
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, με θητεία ίδια με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας. 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ τουλάχιστον ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος με 
επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή στη λογιστική, πρέπει να παρίσταται στις 
συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών 
καταστάσεων. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας, οριζόμενος από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.  

Η Επιτροπή υποστηρίζεται γραμματειακά από τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου 
και ως γραμματέας της ορίζεται ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη του Διοικητικού 
Συμβουλίου στα καθήκοντά του, σχετικά με τη διασφάλιση της επαρκούς και 
αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) της Εταιρείας, 
δηλαδή του συνόλου των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών (ιδίως ως 
προς τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τη διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, 
την κανονιστική συμμόρφωση και την εποπτεία του υποχρεωτικού ελέγχου), το οποίο 
καλύπτει σε συνεχή βάση τις δραστηριότητες της Εταιρείας και συντελεί στην ασφαλή και 
αποτελεσματική λειτουργία της.  

Η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί εξωτερικούς συμβούλους για την υποβοήθηση του 
έργου της. 

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προβαίνουν τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια σε 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
συζητούνται στο Δοικητικό Συμβούλιο με σκοπό την αντιμετώπιση τυχόν διαπιστωμένων 
αδυναμιών. 

Επίσης, η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής Ελέγχου αξιολογείται τουλάχιστον κάθε δύο 
(2) χρόνια από ανεξάρτητο οίκο, στον οποίο ανατίθεται το εν λόγω έργο με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η σύσταση, η σύνθεση, οι συνεδριάσεις, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της Επιτροπής 
Ελέγχου για την εκπλήρωση του σκοπού της καθώς και οι τρόποι και τα μέσα άσκησης των 
αρμοδιοτήτων της, ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής που εγκρίνεται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής 
Ελέγχου.   

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του 
ΟΤΕ.  

 

ΙΙ. Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων  
 
Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας, η οποία προέκυψε (2021) από την ενοποίηση δυο αυτοτελών επιτροπών, της 
Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού (που συστάθηκε το 2004) και της Επιτροπής 
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ. (που συστάθηκε το 2019 με αρμοδιότητα για τα 
ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου). Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 
αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία 
έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στην 
ισχύουσα νομοθεσία για την επιτροπή αποδοχών όσο και αυτές που προβλέπονται για την 
επιτροπή υποψηφιοτήτων.   

Σκοπός της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων είναι η παροχή υποστήριξης και 
συνδρομής στο Διοικητικό Συμβούλιο στα καθήκοντά του σχετικά με:  

(A) Tις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών 
της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας Eσωτερικού Eλέγχου.  

(B) Tη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης και της ομαλής διαδοχής και συνέχειας του 
Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να εκπληρώσει αποτελεσματικά το ρόλο του προς 
όφελος της Εταιρείας και όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Στο πλαίσιο αυτό εντοπίζει και 
προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της 
ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται 
στον Κανονισμό Λειτουργίας της, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια 
ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που καθορίζονται στην «Πολιτική Καταλληλότητας 
των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε» που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, 
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καθώς και το κριτήριο της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
Η Επιτροπή αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα  μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) μη 
εκτελεστικό μέλος. Σε κάθε περίπτωση, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την 
πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής.  

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας. 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμβαδίζει με τη θητεία των μελών της ως μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και δύναται να ανανεώνεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η θητεία των μελών της Επιτροπής δε θα πρέπει να 
υπερβαίνει συνολικά τα εννιά (9) έτη. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρό της ή μετά από εισήγηση 
οποιουδήποτε μέλους προς τον Πρόεδρό της και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μία (1) 
φορά ετησίως. 

Η Επιτροπή υποστηρίζεται (α) γραμματειακά από τη Γραμματεία του Δ.Σ. ΟΤΕ και ως 
γραμματέας της ορίζεται ο Γραμματέας του Δ.Σ. ΟΤΕ και (β) διοικητικά από τη Μονάδα 
Ανθρώπινου Δυναμικού και από τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 

Η Επιτροπή μπορεί, για την εκπλήρωση των σκοπών της, να χρησιμοποιεί οποιουσδήποτε 
πόρους κρίνει πρόσφορους, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων 
για την υποστήριξη στην άσκηση του έργου της, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, εφαρμοζομένων 
κατά τα λοιπά των θεσμοθετημένων διαδικασιών της Εταιρείας.  

Η Επιτροπή εφαρμόζει διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της 
λειτουργίας της. Ειδικότερα τα μέλη της Επιτροπής προβαίνουν τουλάχιστον κάθε δύο (2) 
χρόνια σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής και τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συζητούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με σκοπό την αντιμετώπιση τυχόν 
διαπιστωμένων αδυναμιών. 

Επιπλέον η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής αξιολογείται τουλάχιστον κάθε δύο (2) 
χρόνια από ανεξάρτητο οίκο, στον οποίο ανατίθεται το εν λόγω έργο με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  

Το πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων προσδιορίζεται από 
τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΟΤΕ.  
 
10.2 Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής 
Διακυβέρνησης Ομίλου OTΕ 
 
Η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής 
Διακυβέρνησης Ομίλου ΟΤΕ έχει συσταθεί με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και 
έχει ως κύρια αποστολή την υποστήριξη, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των συστημάτων Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (CMS), Εταιρικών Κινδύνων 
(RMS) και εν γένει θεμάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης σε επίπεδο Ομίλου ΟΤΕ.  

Στο ως άνω πλαίσιο, η Επιτροπή υποστηρίζει τον Executive Director Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ σε θέματα 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και 
σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εξετάζει τα σχετικά ζητήματα που προκύπτουν και 
εισηγείται τη λήψη σχετικών αποφάσεων και μέτρων. 



13 / 43 

 

Μέλη της Επιτροπής είναι ο Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης 
Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ (Πρόεδρος της Επιτροπής), ο Νομικός 
Σύμβουλος – Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, ο Chief Officer 
Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, ο Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου 
ΟΤΕ, ο Chief Officer Λειτουργιών και Συστημάτων Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ, o Executive 
Director Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ (χωρίς δικαίωμα ψήφου), ο Executive Director 
Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ, ο Executive Director 
Επιχειρησιακής Ασφάλειας και Συνέχειας Ομίλου ΟΤΕ, ο Director Εξαγορών, 
Συγχωνεύσεων & Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ και ο Υπεύθυνος Ομίλου ΟΤΕ για την 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, ενώ προβλέπεται και η συμμετοχή άλλων 
προσώπων, στελεχών ή τρίτων, εκτάκτως και χωρίς δικαίωμα ψήφου, αναλόγως του 
θέματος της ημερησίας διάταξης. 
 
Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης του Διευθύνοντος 
Συμβούλου για τη σύσταση και λειτουργία της και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, που 
εγκρίθηκε με την ίδια απόφαση. 

Άρθρο 11: Συμβούλιο Διεύθυνσης Ομίλου ΟΤΕ 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ομίλου ΟΤΕ έχει συσταθεί με απόφαση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου και έχει ως κύρια αποστολή το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης 
συνοχής της λειτουργίας της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, την 
επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης και την εξέταση και λήψη 
απόφασης επί κάθε άλλου θέματος που αναθέτει στο Συμβούλιο το Διοικητικό Συμβούλιο ή 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. 

Στο Συμβούλιο προεδρεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής του, τον οποίο ορίζει 
ο ίδιος με απόφασή του και συμμετέχουν, επίσης, οι Chief Officers, ο Νομικός Σύμβουλος – 
Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, ο Executive Director Εταιρικής 
Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ και ο Executive Director B.U. COSMOTE 
TV. 

Επίσης, στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διεύθυνσης συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, κατά περίπτωση, στελέχη του Ομίλου ή τρίτα πρόσωπα ανάλογα με το υπό 
συζήτηση θέμα και ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου. 

Ο Νομικός Σύμβουλος - Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ 
συμμετέχει στο Συμβούλιο με συμβουλευτική αρμοδιότητα και θεωρεί τη νομική διατύπωση 
των σχετικών αποφάσεων. 

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου, όπως αναφέρονται είτε στα σχετικά πρακτικά είτε επί του 
σώματος των εισηγήσεων είτε ηλεκτρονικά, υλοποιούνται, χωρίς άλλη διαδικασία, µε 
μέριμνα και ευθύνη των κατά περίπτωση αρμόδιων μελών του Συμβουλίου, εκτός αν 
απαιτείται έγκριση ανώτερου οργάνου.  

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης του 
Διευθύνοντος Συμβούλου για τη σύσταση και λειτουργία του. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α2: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥΣ 

  

Άρθρο 12: Chief Officers – Executive Directors 

 
Οι Chief Officers είναι στελέχη της Εταιρείας που προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης 
και έχουν τη διοικητική και λειτουργική ευθύνη των υπαγόμενων σε αυτούς Επιχειρησιακών 
Μονάδων. 
 
Οι Chief Officers υπάγονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.  
 
Οι Executive Directors υπάγονται στους Chief Officers πλην (i) του Executive Director 
Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ, που τελεί υπό καθεστώς λειτουργικής αυτοτέλειας και 
ανεξαρτησίας, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εποπτεύεται λειτουργικά από την 
Επιτροπή Ελέγχου και (ii) του Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης 
Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ, ο οποίος, ως προς το έργο της 
κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης εταιρικών κινδύνων, εποπτεύεται λειτουργικά 
από την Επιτροπή Ελέγχου, οι οποίοι αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.  
 
Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο υπάγονται, επίσης, ο Executive Director Εταιρικής 
Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ, ο Executive Director Επιχειρησιακής 
Ασφάλειας & Συνέχειας Ομίλου ΟΤΕ, ο Executive Director B.U. COSMOTE TV και η 
Υποδιεύθυνση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ομίλου ΟΤΕ (ο επικεφαλής της 
οποίας εποπτεύεται λειτουργικά από την Επιτροπή Ελέγχου), το έργο των οποίων 
περιγράφεται κατωτέρω στο Άρθρο 15 παρ. 3. 
 
Οι Chief Officers και οι Executive Directors προέρχονται από τους απασχολούμενους στην 
Εταιρεία ή προσλαμβάνονται από την αγορά εργασίας. 

Άρθρο 13: Σχέση Επιχειρησιακών Μονάδων με Διοίκηση 

Οι Επιχειρησιακές Μονάδες στις οποίες διαρθρώνεται η Εταιρεία, διακρίνονται ανάλογα με 
τη διοικητική τους στάθμη σε: 

 Διευθύνσεις, που εντάσσονται στις Διοικητικές Ομάδες (Management Groups) 2 ή 3, οι 
οποίες αποτελούν το πρώτο (1ο) επίπεδο διοικητικής στάθμης. 

 Υποδιευθύνσεις, που εντάσσονται στη Διοικητική Ομάδα (Management Group) 4, οι 
οποίες αποτελούν το δεύτερο (2ο) επίπεδο διοικητικής στάθμης.  

 Τμήματα, που εντάσσονται στη Διοικητική Ομάδα (Management Group) 4, τα οποία 
αποτελούν το τρίτο (3ο) επίπεδο διοικητικής στάθμης.  

 Ομάδες, οι Επικεφαλής των οποίων κατέχουν θέσεις στάθμης Supervisor/Team Leader 
αντίστοιχα, που εντάσσονται στη Διοικητική Ομάδα (Management Group) 5 και 
αποτελούν το τέταρτο (4ο) επίπεδο διοικητικής στάθμης  
 

Οι Διοικητικές Ομάδες (Management Groups) αφορούν ρόλους με ευθύνη διοίκησης ομάδας 
και αποτυπώνουν τους managerial ρόλους σε πεντε (5) επίπεδα (Management Groups), 
από το MG1 έως το ΜG5.  
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Στον παρακάτω Πίνακα, απεικονίζονται οι αντιστοιχίες των Management Groups (MGs) με 
τον ρόλο: 

 
 

Διοικητικές 
Ομάδες 

Ρόλοι 

MG1 CEO / CXOs 

MG2 CXOs / Executive Directors / Directors 

MG3 Directors 

MG4  Senior Managers / Section Managers 

MG5  
Supervisors / Shop Managers / Team 
Leaders 

 

Άρθρο 14: Σχέσεις μεταξύ των Επιχειρησιακών Μονάδων 

Οι Επιχειρησιακές Μονάδες της Εταιρείας έχουν μεταξύ τους σχέση διοικητικής εξάρτησης 
ή λειτουργικής σύνδεσης. 

Διοικητική εξάρτηση είναι η υπαγωγή, κατά την ιεραρχική γραμμή σε ανώτερης διοικητικής 
στάθμης Επιχειρησιακή Μονάδα, η οποία παρακολουθεί, καθοδηγεί, ρυθμίζει και αξιολογεί 
τις δραστηριότητες και ταυτόχρονα ελέγχει το παραγόμενο έργο και έχει και αρμοδιότητα να 
ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο. 

Λειτουργική σύνδεση είναι η σχέση μεταξύ Επιχειρησιακών Μονάδων, που επιτρέπει σε 
ορισμένες από αυτές, ένεκα επιτελικής στάθμης, να μελετούν και να τροποποιούν 
διαδικασίες και οδηγίες, και να εποπτεύουν την εφαρμογή τους. 

Άρθρο 15: Έργο & Σύσταση Επιχειρησιακών Μονάδων 

Η κατανομή του έργου και η επίλυση προβλημάτων κατανομής έργου και υπαγωγής 
Επιχειρησιακών Μονάδων μεταξύ των άμεσα αναφερόμενων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
σύμφωνα με το Άρθρο 12 ανωτέρω, γίνεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

Την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας αποφασίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος σύμφωνα με 
καταστατική αρμοδιότητά του. Εδώ, αποτυπώνεται συνοπτικά η σύσταση, η δομή και το 
έργο των Επιχειρησιακών Μονάδων. 

Αναλυτική παρουσίαση του Οργανογράμματος της Εταιρείας είναι αναρτημένη στο 
ενδοδίκτυο ΟΤΕ. 

Η βασική οργανωτική διάρθρωση, όπως παρουσιάζεται στο Οργανόγραμμα, έχει ως εξής: 

 
1. Executive Directors Ομίλου ΟΤΕ υπαγόμενοι στο Διοικητικό Συμβούλιο  

Στο Διοικητικό Συμβούλιο υπάγεται ο Executive Director Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ 
και ο Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και 
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Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ. Οι αρμοδιότητες τους καθώς και οι υπαγόμενες σε αυτούς 
Επιχειρησιακές Μονάδες περιγράφονται αναλυτικά στα Άρθρα 16 και 17 αντίστοιχα (βλέπε 
κατωτέρω). 

 
2. Chief Officers Ομίλου ΟΤΕ, υπαγόμενοι στο Διευθύνοντα Σύμβουλο  
 

Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο αναφέρονται: 

 Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ 

 Chief Marketing Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ 

 Chief Customer Operations Officer Ομίλου ΟΤΕ 

 Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ 

 Νομικός Σύμβουλος – Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ 

 Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ 

 Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ  

 Chief Officer Τεχνολογίας & Λειτουργιών Ομίλου ΟΤΕ 

 Chief Officer Λειτουργιών & Συστημάτων Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ 

 

Αναλυτικά: 

 
2.1 Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ / Chief Commercial 
Officer Business Segment OTE Group 

Είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό και την υλοποίηση ενοποιημένης στρατηγικής marketing 

& πωλήσεων Σταθερής & Κινητής για τους Εταιρικούς & Επιχειρησιακούς Πελάτες/ Business 

Segment. Παρέχει στρατηγική κατεύθυνση ως προς την ανάπτυξη της αγοράς στους τομείς 

των Cloud & IoT υπηρεσιών καθώς και για τις ολοκληρωμένες λύσεις ICT. Αναπτύσσει νέους 

τομείς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας 

των πελατών. Συμμετέχει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σε επίπεδο Ομίλου ως προς 

το σχεδιασμό και εφαρμογή της εμπορικής στρατηγικής. 

 

2.2 Chief Marketing Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ / Chief Marketing Officer 
Consumer Segment OTE Group 

Είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό και την υλοποίηση ενοποιημένης στρατηγικής marketing 

Σταθερής & Κινητής για τους Οικιακούς Πελάτες/ Consumer Segment. Παρέχει στρατηγική 

κατεύθυνση ως προς την ανάπτυξη και διαμόρφωση καναλιών πώλησης και την επικοινωνία 

για το εταιρικό brand, συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εμπορικής λειτουργίας, 

αναπτύσσει νέους τομείς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στοχεύει στη συνεχή 

βελτίωση της εμπειρίας των πελατών. Συμμετέχει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σε 

επίπεδο Ομίλου ως προς το σχεδιασμό και εφαρμογή της εμπορικής στρατηγικής.  

 

2.3 Chief Customer Operations Officer Ομίλου ΟΤΕ / Chief Customer Operations 
Officer OTE Group  

Έχει ως έργο το στρατηγικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την οργάνωση & την αποδοτική και 

ευθυγραμμισμένη λειτουργία των υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πελατών και του Δικτύου 
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Πωλήσεων Λιανικής. Εξασφαλίζει την παροχή στο Δίκτυο Καταστημάτων Λιανικής 

κατάλληλης εκπαίδευσης, Retail Marketing, υπηρεσιών σχεδιασμού & κατασκευής 

καταστημάτων καθώς και trade marketing. Σχεδιάζει και συντονίζει την 

εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας (Quality 

Assurance), διαδικασιών Voice Of Customer, Knowledge Management, διαχείρισης 

συμβάσεων έργου και υπηρεσιών εξυπηρέτησης με συνεργάτες και αναλαμβάνει τον 

συντονισμό μεγάλων Εταιρικών και ειδικών έργων, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική και 

ευθυγραμμισμένη λειτουργία των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και του δικτύου 

πωλήσεων Λιανικής του ομίλου ΟΤΕ. Κύριος σκοπός, η άριστη Εμπειρία Πελάτη και η 

συμβολή στις Πωλήσεις και στους Εταιρικούς Στόχους.  

 

2.4 Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ / Chief Human Resources 
Officer OTE Group 

Είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου Ανθρώπινου 

Δυναμικού με σκοπό τη βέλτιστη υποστήριξη όλων των Επιχειρησιακών Μονάδων για την 

επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου. Παρέχει στρατηγική κατεύθυνση όσον 

αφορά σε θέματα μετασχηματισμού του μοντέλου λειτουργίας και οργάνωσης των 

Επιχειρησιακών Μονάδων, ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από σύγχρονα 

συστήματα συνεχούς εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ανάπτυξης εργαζομένων και 

στελεχών, σε θέματα εκσυγχρονισμού και εναρμόνισης των αμοιβών, παροχών και 

εργασιακών σχέσεων. Συμμετέχει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σε επίπεδο Ομίλου 

και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των μοντέλων και συστημάτων Ανθρώπινου 

Δυναμικού στο πλαίσιο των αποφάσεων αυτών. 

 
 
2.5 Νομικός Σύμβουλος – Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ 
/ General Counsel - Chief Legal & Regulatory Affairs Officer OTE Group 

Ο Νομικός Σύμβουλος – Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ 
αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

Αποστολή του είναι η νομική υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου 
Διεύθυνσης, του Διευθύνοντος Συμβούλου, της Επιτροπής Ελέγχου και εν γένει όλων των 
επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, η εν γένει νομική κάλυψη της Εταιρείας και των 
θυγατρικών της, για θέματα που τίθενται υπόψη του καθώς και  η συνολική διαχείριση των 
νομικής φύσεως υποθέσεων της εταιρείας με σκοπό τη διασφάλιση και προώθηση των 
συμφερόντων της στις σχέσεις της με τους θεσμικούς φορείς, τους μετόχους της, τους 
πελάτες της, τους ανταγωνιστές της και τους συνεργαζόμενους με αυτή, για την υλοποίηση 
της στρατηγικής της και την επίτευξη του σκοπού της εντός και εκτός Ελλάδος. Ο Νομικός 
Σύμβουλος – Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ είναι επίσης 
αρμόδιος για όλα τα ρυθμιστικά θέματα της εταιρείας και των θυγατρικών της τόσο σε εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Για το σκοπό αυτό, επικουρείται στο έργο του  από δικηγόρους, οικονομολόγους και 
μηχανικούς, τους οποίους εντάσσει σε επιμέρους επιχειρησιακές μονάδες, των οποίων 
προΐσταται, και ορίζει με απόφασή του τις αρμοδιότητες κάθε Επιχειρησιακής Μονάδας και 
τον Επικεφαλής αυτής για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων.  
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2.6 Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ / Chief Financial 
Officer OTE Group 

Είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της χρηματοοικονομικής πολιτικής του 
Ομίλου ΟΤΕ και το σχεδιασμό και έλεγχο του οικονομικού προγραμματισμού του 
(Controlling, Προμήθειες, Treasury, Customer Finance, Financial Operations, Εξαγορές & 
Συγχωνεύσεις, Επενδυτικές Σχέσεις). Σε αυτό το πλαίσιο, έχει την εξουσιοδότηση να 
παρέχει κατευθύνσεις και να επικοινωνεί τις ομιλικές πολιτικές στους επικεφαλής των 
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ. Συμμετέχει στη λήψη 
στρατηγικών ομιλικών αποφάσεων.  

Στον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ υπάγεται, μεταξύ άλλων, 
η: 

 Διεύθυνση Εξαγορών, Συγχωνεύσεων & Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ / 
Mergers, Acquisitions & Investor Relations Division OTE Group 

Ως προς την αρμοδιότητα της Διεύθυνσης για τις Εξαγορές και τις Συγχωνεύσεις, έχει 
ως έργο το συντονισμό των διαδικασιών, εισηγήσεων και αποφάσεων που σχετίζονται 
με τις δραστηριότητες Εξαγορών & Συγχωνεύσεων και οι οποίες περιλαμβάνουν 
την λήψη και  υλοποίηση αποφάσεων και μέτρων σχετικών με συγχωνεύσεις, εξαγορές, 
συνεργασίες, ρευστοποιήσεις, σχετικά επιχειρηματικά σχέδια, αποτιμήσεις, ελέγχους, 
διαπραγματεύσεις και επικοινωνία με αντισυμβαλλόμενα μέρη. Επίσης, 
διαπραγματεύεται, παρακολουθεί και εφαρμόζει εγγυητικές δηλώσεις (warranties & 
indemnities) σε συμβασεις αγοροπωλησίας, ετοιμάζει και κάνει παρουσιάσεις, 
εισηγήσεις στο Δ.Σ. κ.λπ., καθώς επίσης διαχειρίζεται τις συμμετοχές του Ομίλου ΟΤΕ. 
Αναθέτει και ελέγχει σχετικά έργα (π.χ. αποτιμήσεων ελέγχων, γνωμοδοτήσεις, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.λπ.) σε εξωτερικούς συμβούλους, εφόσον απαιτείται. 

Ως προς την αρμοδιότητα της Διεύθυνσης για τις Επενδυτικές Σχέσεις, περιλαμβάνει 
την ενιαία μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων. Στο πλαίσιο 
αυτό, συντονίζει όλα τα θέματα επενδυτικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
επαφών, συναντήσεων και επικοινωνίας με το επενδυτικό κοινό (αναλυτές, μέτοχοι, 
επενδυτές, ομολογιούχοι και σχετικοί οίκοι), τις αρμόδιες αρχές (Χρηματιστήριο 
Αθηνών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), την έκδοση σχετικών ανακοινώσεων, άλλων 
εκδόσεων (π.χ. ετήσιο δελτίο), την επικοινωνία εταιρικών αποτελεσμάτων και άλλων 
εταιρικών εξελίξεων που κρίνεται ότι επηρεάζουν την επενδυτική κοινότητα, θέματα 
επενδυτών ως προς το ESG κλπ. Εισηγείται προτάσεις και υλοποιεί αποφάσεις σχετικά 
με τα μερίσματα και την πολιτική αμοιβής των μετόχων, την κεφαλαιακή διάρθρωση 
κλπ. 

Συντονίζει την επικοινωνία επενδυτών με μέλη της Διοίκησης και του Δ.Σ. και 
παρουσιάζει στο Δ.Σ. ή / και το Συμβούλιο Διοίκησης, όταν ζητηθεί, τις κλαδικές εξελίξεις 
και τις εκτιμήσεις επενδυτικών οίκων και αναλυτών σχετικά με την Εταιρεία, τον κλάδο 
και τις χρηματοοικονομικές αγορές γενικότερα. 

Στη Διεύθυνση Εξαγορών, Συγχωνεύσεων & Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ 
υπάγονται οι εξής Επιχειρησιακές Μονάδες: 

 Υποδιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ / Investor Relations 
Department OTE Group 

Η Υποδιεύθυνση περιλαμβάνει την ενιαία μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων και 

εταιρικών ανακοινώσεων. Έχει ως έργο τη διαχείριση των σχέσεων και επικοινωνία 

με μετόχους και Επενδυτές καθώς και των κανονιστικών υποχρεώσεων που 

πηγάζουν από τη θέση της Εταιρείας ως εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά. 

Επιδιώκει την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αμφίδρομης 

επικοινωνίας μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων όπως και της ελληνικής και 
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διεθνούς επενδυτικής κοινότητας. Οργανώνει και συμμετέχει σε συναντήσεις, 

conference calls και συνέδρια (Roadshows, Investor Days, Sector Conferences) 

εντός και εκτός Ελλάδας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες ενημέρωσης των 

επενδυτών σε θέματα Επιχειρηματικής Στρατηγικής, Εξελίξεων του κλάδου, 

Χρηματοοικονομικών και άλλων στοιχείων που ζητούνται από την επενδυτική 

κοινότητα ευρύτερα, ή κρίνεται πως είναι σκόπιμο να γίνει σχετική επικοινωνία. 

Παρακολουθεί τις εξελίξεις του κλάδου και προετοιμάζει αναλύσεις με σκοπό την 

καλύτερη κατανόηση ευκαιριών και κινδύνων για την πορεία του Ομίλου. 

Παρακολουθεί τις αναλύσεις επενδυτικών οίκων για τον ΟΤΕ και τον κλάδο και 

αναπτύσσει επικοινωνία με σκοπό την διευκόλυνση της καλύτερης κατανόησης και 

απόδοσης των προοπτικών του ΟΤΕ. Εκδίδει Δελτία Τύπου τριμηνιαίων 

αποτελεσμάτων, Ανακοινώσεις σημαντικών εταιρικών πληροφοριών, Ετήσιους 

Απολογισμούς, Εταιρικές Παρουσιάσεις καθώς και την Έκθεση Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου και παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων για το Διοικητικό 

Συμβούλιο, ενημερωτικές παρουσιάσεις ως προς τις εκτιμήσεις και απόψεις 

επενδυτικών οίκων σχετικά με την Εταιρεία, τον κλάδο ή γενικότερα τις 

χρηματοοικονομικές αγορές και την οικονομία. Διαμορφώνει και διαχειρίζεται την 

ιστοσελίδα Επενδυτικών Σχέσεων με επικοινωνιακό υλικό για την ενημέρωση της 

επενδυτικής κοινότητας. Εισηγείται προτάσεις σχετικά με τα μερίσματα και την 

πολιτική αμοιβής των μετόχων και είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της πολιτικής 

αμοιβών προς τους μετόχους υλοποιώντας προγράμματα επαναγοράς μετοχών και 

την διανομή τους μερίσματος. Διαχειρίζεται τις σχέσεις και υποχρεώσεις της 

Εταιρείας προς τις Κανονιστικές Αρχές (Χρηματιστήριο Αθηνών, Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς και αντίστοιχες αρχές του εξωτερικού). Είναι υπεύθυνη για την 

Οργάνωση-Διαχείριση Γενικών Συνελεύσεων, τη διαχείριση Μετοχολογίου – 

υποστήριξη συστημάτων, τη διαχείριση θεμάτων Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, 

εξυπηρέτηση Μετόχων, Διαχείριση Συστήματος ΕΡΜΗΣ, διανομή Μερίσματος, 

συνεργασία σχετικά με τις λογιστικές εγγραφές μερισμάτων, διαχείριση 

κληρονομικών θεμάτων Μετόχων καθώς και την υποστήριξη συμμετοχής εταιρειών 

Ομίλου ΟΤΕ σε δημόσιους διαγωνισμούς με έκδοση Μετοχολογίων. 

Στην Υποδιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ υπάγεται το: 

 Τμήμα Χρηματοοικονομικής Επικοινωνίας & Σχέσεων με Κανονιστικές 

Αρχές / Financial Communication & Relations with Regulatory Authorities 

Section 

Έχει ως έργο τη διαχείριση σχέσεων με Κανονιστικές Αρχές (Χρηματιστήριο 
Αθηνών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αντίστοιχες αρχές του εξωτερικού). 
Παρακολουθεί την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και τους κανονισμούς του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε συνεργασία με 
τη Νομική Υπηρεσία και μεριμνά για την κανονιστική προσαρμογή της Εταιρείας, 
την παρακολούθηση συναλλαγών υπόχρεων προσώπων και λοιπών 
υποχρεώσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας και τη χρηματιστηριακή 
νομοθεσία, την έκδοση Δελτίων Τύπου, ετήσιων απολογισμών και λοιπών 
εντύπων, τη διαμόρφωση και διαχείριση στην εταιρική ιστοσελίδα του πεδίου 
Επενδυτικές Σχέσεις (Investor Relations), το σχεδιασμό επικοινωνιακού υλικού 
για την επενδυτική κοινότητα, τη διανομή μερίσματος, αγορές ιδίων μετοχών, την 
Οργάνωση-Διαχείριση Γενικών Συνελεύσεων, και των απαραίτητων σχετικών 
προετοιμασιών και ανακοινώσεων και τη διαχείριση Μετοχολογίου και την 
εξυπηρέτηση των μετόχων εν γένει.  
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 Υποδιεύθυνση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων Ομίλου ΟΤΕ / Mergers & 
Acquisitions Department OTE Group 

 

2.7. Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ / Chief 
Strategy, Transformation & Wholesale Officer OTE Group 

Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου, αξιολογεί 

επιχειρηματικές ευκαιρίες και νέες αγορές και συντονίζει στρατηγικά και διατμηματικά έργα. 

Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για την εμπορική διαχείριση των υπηρεσιών Χονδρικής του 

Ομίλου και την εξυπηρέτηση των Παρόχων (υπηρεσίες πρόσβασης και διασύνδεσης 

Παρόχων Σταθερής και Κινητής) και από πλευράς Ομίλου ΟΤΕ είναι υπεύθυνος για τις 

εταιρείες ΟΤΕ Rural North και ΟΤΕ Rural South.  

 

2.8 Chief Officer Τεχνολογίας & Λειτουργιών Ομίλου ΟΤΕ / Chief Technology & 
Operations Officer OTE Group 

Είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών 

της Εταιρείας, για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς πελάτες, για τη στρατηγική ανάπτυξη των τεχνολογιών και τη βελτιστοποίηση 

της λειτουργίας για τον Όμιλο. Συμμετέχει στην λήψη στρατηγικών ομιλικών αποφάσεων και 

διασφαλίζει την εναρμόνιση της τεχνολογίας στο πλαίσιο των αποφάσεων αυτών. 

 

2.9. Chief Officer Λειτουργιών & Συστημάτων Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ / Chief 
Information Technology Officer OTE Group 

Είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του στρατηγικού πλάνου 
Πληροφορικής σε θέματα υποδομών και εφαρμογών της Εταιρείας, την εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών πληροφορικής και την ομαλή λειτουργία των ΙΤ συστημάτων με σκοπό τη 
συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες. 

Ταυτόχρονα, έχει την ευθύνη για τον επιτυχή σχεδιασμό και υλοποίηση μεγάλων έργων 
πληροφορικής που ο Όμιλος προσφέρει στην Ελληνική και παγκόσμια αγορά (ICT). 
Επιπρόσθετα, το έργο του περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση Πολιτικών & Διεργασιών καθώς 
και των θεμάτων Logistics του Ομίλου. Συμμετέχει στη λήψη στρατηγικών ομιλικών 
αποφάσεων και διασφαλίζει την εναρμόνιση των πληροφοριακών υποδομών, συστημάτων, 
εφαρμογών, πολιτικών/διεργασιών και λειτουργιών Logistics στο πλαίσιο των αποφάσεων 
αυτών. 
 

3. Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως προαναφέρθηκε, υπάγονται απευθείας οι 
ακόλουθοι Executive Directors και οι παρακάτω Μονάδες: 

 Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 

 Executive Director B.U. COSMOTE TV 

 Executive Director Επιχειρησιακής Ασφάλειας & Συνέχειας Ομίλου ΟΤΕ 

 Υποδιεύθυνση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ομίλου ΟΤΕ 

 

Αναλυτικά: 

3.1 Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ / 
Executive Director Corporate Communications & Sustainability OTE Group 
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Λειτουργεί ως σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας σε όλες τις μονάδες του ΟΤΕ και των 
θυγατρικών. Είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον συντονισμό 
στρατηγικών προγραμμάτων εταιρικής επικοινωνίας, προκειμένου να διασφαλιστεί το one 
voice policy και η μεγιστοποίηση της επικοινωνίας από όλους τους stakeholders. Ηγείται του 
γραφείου Τύπου και της διαχείρισης του media spending, των εταιρικών χορηγιών και της 
εσωτερικής επικοινωνίας. Καθορίζει την στρατηγική διαχείρισης και επικοινωνίας των 
εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών και της δημόσιας διοίκησης  για την αποτελεσματική 
επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Ηγείται του σχεδιασμού στρατηγικής Βιώσιμης 
Ανάπτυξης για τον Όμιλο, διαμορφώνει τις πολιτικές και τα προγράμματα εταιρικής 
υπευθυνότητας, συντονίζει όλα τα θέματα ESG (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, εταιρικής 
διακυβέρνησης) και είναι επικεφαλής της περιβαλλοντικής διαχείρισης του Ομίλου. 
Συμμετέχει στο Συμβούλιο Διεύθυνσης και στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων που 
αφορούν και επηρεάζουν την εικόνα, τη φήμη και τα brands του Ομίλου. Είναι μέλος της 
ομάδας διαχείρισης κρίσεων -υπεύθυνος για την στρατηγική επικοινωνίας και την υλοποίησή 
της κατά τη διαχείριση των κρίσεων. 

 
3.2 Executive Director B.U. COSMOTE TV / Executive Director B.U. COSMOTE TV 

Έχει ως έργο την end2end διαχείριση, εμπορική διάθεση και ανάπτυξη των τηλεοπτικών 
υπηρεσιών του ΟΤΕ. Συγκεκριμένα: Product Management & Development, Commercial 
Propositions & Business Planning, Content Acquisition & Scheduling & Procurement, 
Λειτουργία και διαχείριση (Play Out) ΟΤΕ Branded καναλιών, λειτουργία των τηλεοπτικών 
κυκλωμάτων τρίτων εταιρειών (ΚΕΤ), On Air Marketing, Advertising Sales, Marketing 
Communications. Επίσης, την παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου (εσωτερικές και 
εξωτερικές παραγωγές μυθοπλασίας, λόγου, ντοκιμαντέρ) αλλά και παραγωγών για τις 
ανάγκες του Ομίλου ΟΤΕ και τρίτων εταιρειών (εκπαιδευτικά/ενημερωτικά σποτ κ.ά.). 

 
3.3 Executive Director Επιχειρησιακής Ασφάλειας & Συνέχειας Ομίλου ΟΤΕ / 
Executive Director Business Security & Continuity OTE Group 

Έχει ως έργο τη διαχείριση των θεμάτων Ασφάλειας Πληροφοριών και Αποτροπής 
Τηλεπικοινωνιακής Απάτης, Φυσικής Ασφάλειας και Επιχειρησιακής Συνέχειας του Ομίλου 
ΟΤΕ. Με αφετηρία τις κατάλληλες πολιτικές ασφάλειας που αναπτύσσει, σε απόλυτη 
ευθυγράμμιση με τις νομικές/κανονιστικές απαιτήσεις όσο και με τη στρατηγική του Ομίλου, 
ο Executive Director Επιχειρησιακής Ασφάλειας & Συνέχειας Ομίλου ΟΤΕ μεριμνά για τον 
σχεδιασμό των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μηχανισμών ασφάλειας καθώς και 
για τη συνεχή παρακολούθησή τους, ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά οι υποδομές, 
οι πληροφορίες, καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου. Παράλληλα, ασχολείται με 
τη διενέργεια ερευνών και ελέγχων υποθέσεων ασφάλειας και απάτης όπως επίσης 
σχεδιάζει και προετοιμάζει τις απαραίτητες δομές, ώστε η Εταιρεία να μπορεί να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε γεγονός ή καταστροφή θα μπορούσε να 
θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία της. 

 
3.4 Υποδιεύθυνση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ομίλου ΟΤΕ / Data Privacy 
Department OTE Group 

Έχει ως έργο την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών στις Εταιρείες του Ομίλου στην 

Ελλάδα σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 

προστασίας δεδομένων. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των Εταιρειών με το νομικό και 

κανονιστικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων και με τις σχετικές Πολιτικές του Ομίλου. 

Αναλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των εργαζομένων για θέματα 

προστασίας δεδομένων και παρέχει συμβουλές όσον αφορά στην εκτίμηση αντικτύπου 

σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Συνεργάζεται με την εποπτική Αρχή, ενεργεί ως 
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σημείο επικοινωνίας για σχετικά ζητήματα. Συνδράμει στη διαχείριση περιστατικών 

παραβίασης προσωπικών δεδομένων και στην αναφορά τους προς τις αρμόδιες Αρχές και 

λειτουργεί ως σημείο επικοινωνίας με τη μονάδα Group Privacy του Ομίλου DT και 

προετοιμάζει περιοδικές αναφορές για θέματα προστασίας δεδομένων. Ενημερώνει το 

Group Privacy για περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στους Εταιρικούς Δεσμευτικούς Κανόνες Προστασίας Δεδομένων (BCRP) και 

συμμετέχει σε συναντήσεις εντός και εκτός Ομίλου DT για τη συζήτηση, το συντονισμό και 

την εφαρμογή θεμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο επικεφαλής της  

Υποδιεύθυνσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ομίλου ΟΤΕ εποπτεύεται 

λειτουργικά από την Επιτροπή Ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Άρθρο 16: Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

Σκοπός της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ είναι η παρακολούθηση και 
βελτίωση των λειτουργιών και των πολιτικών της Εταιρείας αναφορικά με το Σύστημα 
Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), δηλαδή με το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών 
και διαδικασιών που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της ΟΤΕ Α.Ε. και 
συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της. Στο πλαίσιο αυτό, η Μονάδα 
Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει ανεξάρτητες και αντικειμενικές υπηρεσίες διαβεβαίωσης 
καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδιασμένες να προσθέτουν αξία και να βελτιώνουν 
τις λειτουργίες της Εταιρείας και των ενοποιούμενων εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ. Η Μονάδα 
Εσωτερικού Ελέγχου βοηθάει τον Όμιλο να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του 
υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών 
ελέγχου. 

Η λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου διέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα 
σχετική νομοθεσία, λαμβανομένου επίσης υπόψη του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης τον οποίο η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει, καθώς επίσης από τα 
υποχρεωτικά στοιχεία του Διεθνούς Πλαισίου Επαγγελματικής Εφαρμογής του Ινστιτούτου 
Εσωτερικών Ελεγκτών.  

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι μια ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της 
Εταιρείας, η οποία εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου.  

Ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας έπειτα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου. Είναι πρόσωπο 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και 
αντικειμενικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις 
και σχετική επαγγελματική εμπειρία.  

Ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου έχει απρόσκοπτη πρόσβαση, επικοινωνία 
και συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, 
συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων χωρίς την παρουσία της Διοίκησης. Επίσης, για την 
άσκηση του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε 
οργανωτική μονάδα της Εταιρείας και λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε στοιχείου απαιτείται 
για την άσκηση των καθηκόντων του. 

Ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να επιβεβαιώνει στην Επιτροπή 
Ελέγχου, τουλάχιστον μια φορά ετησίως, την ανεξαρτησία της λειτουργίας της Μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου.  

Όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει 
αρμοδιότητα ιδίως: 

α) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να αξιολογεί την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας 
της Εταιρείας και το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ιδίως ως προς: i. την επάρκεια και την 
ορθότητα της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής και μη πληροφόρησης, ii. τη διαχείριση 
κινδύνων, iii. την κανονιστική συμμόρφωση και iv. τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που 
έχει υιοθετήσει η Εταιρεία), τους μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας, τους μηχανισμούς 
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εταιρικής διακυβέρνησης και την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται σε ενημερωτικά 
δελτία και τα επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που 
αντλήθηκαν από τη ρυθμιζόμενη αγορά. 

β) να συντάσσει εκθέσεις προς τις ελεγχόμενες μονάδες με ευρήματα αναφορικά με την περ. 
α), τους κινδύνους που απορρέουν από αυτά και τις προτάσεις βελτίωσης, εάν υπάρχουν. 
Οι εκθέσεις της παρούσας, μετά από την ενσωμάτωση των σχετικών απόψεων από τις 
ελεγχόμενες μονάδες, τις συμφωνημένες δράσεις, αν υπάρχουν, ή την αποδοχή του 
κινδύνου της μη ανάληψης δράσης από αυτές, τους περιορισμούς στο εύρος ελέγχου της, 
αν υπάρχουν, τις τελικές προτάσεις εσωτερικού ελέγχου και τα αποτελέσματα της 
ανταπόκρισης των ελεγχόμενων μονάδων της Εταιρείας στις προτάσεις της, υποβάλλονται 
ανά τρίμηνο στην Επιτροπή Ελέγχου. 

γ) να υποβάλλει κάθε τρεις (3) τουλάχιστον μήνες στην Επιτροπή Ελέγχου αναφορές, στις 
οποίες περιλαμβάνονται τα σημαντικότερα θέματα και οι προτάσεις της, σχετικά με τα 
καθήκοντα των περ. α) και β) της παρούσας, τις οποίες η Επιτροπή Ελέγχου παρουσιάζει 
και υποβάλλει μαζί με τις παρατηρήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό 
Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος περιγράφει αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τον 
σκοπό και την αποστολή του Εσωτερικού Ελέγχου, το πλαίσιο λειτουργίας του, την 
οργάνωση και τη στελέχωσή του, τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του, τα 
πρότυπα άσκησης ελέγχου, το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και βελτίωσης κ.λπ.  

Ο Κανονισμός Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου εγκρίνεται, τίθεται σε ισχύ και 
τροποποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης 
της Επιτροπής Ελέγχου.  

Ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογεί την επάρκεια του περιεχομένου 
του Κανονισμού Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου και προτείνει στην Επιτροπή Ελέγχου τις 
απαραίτητες τροποποιήσεις ή προσθήκες, ώστε διαρκώς να διασφαλίζεται και διευκολύνεται 
η επίτευξη των στόχων της δραστηριότητας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. 

Στον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ, υπάγονται οι εξής 
Επιχειρησιακές Μονάδες: 
 

 Υποδιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ΙΤ, ΝΤ & Audit Practices Ομίλου ΟΤΕ 

 Υποδιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Commercial & Finance Ομίλου ΟΤΕ 

 Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου HR, Compliance & ICS Ομίλου ΟΤΕ 

 

Άρθρο 17: Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων & Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

Τις λειτουργίες της διαχείρισης κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης κατά των 
κινδύνων) και της κανονιστικής συμμόρφωσης επιτελεί η  Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων & 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ο επικεφαλής της οποίας αναφέρεται στο Διοικητικό 
Συμβούλιο και εποπτεύεται λειτουργικά για τα θέματα αυτά από την Επιτροπή Ελέγχου. 

Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, τήρηση και αναθεώρηση των Πολιτικών/ Διαδικασιών 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης και τη 
διασφάλιση της εφαρμογής τους σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, την ανάπτυξη 
διαδικασιών παρακολούθησης και διερεύνησης περιστατικών/ καταγγελιών, τη διενέργεια 
σχετικών ελέγχων και ερευνών, την υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών και την εισαγωγή 
προληπτικών μέτρων, την ανάπτυξη και την εφαρμογή διαδικασιών για την πρόληψη, τον 
εντοπισμό και την καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, τον εντοπισμό, την 
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καταγραφή, την τήρηση εταιρικού μητρώου κινδύνων, την παρακολούθηση / αξιολόγηση και 
διαχείριση κινδύνων και θεμάτων ασφάλισης και τον εντοπισμό και αξιοποίηση 
ασφαλιστικών συνεργειών στον Όμιλο καθώς και τις σχετικές αναφορές και εισηγήσεις στις 
αρμόδιες Eπιτροπές. Επίσης, ο Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων & 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει οριστεί ως υπεύθυνος Officer για τη διαχείριση των 
θεμάτων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχει τέλος εξουσιοδοτηθεί για την διαχείριση θεμάτων 
σχετικών με τις υποχρεώσεις της Εταιρείας για διαβίβαση καταλόγου υπόχρεων προσώπων 
για υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας 
σχετικά με τον Πραγματικό Δικαιούχο.  

Ο Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων & Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
προεδρεύει της Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής 
Διακυβέρνησης Ομίλου OTE.  

Στην Επιχειρησιακή Μονάδα του Επικεφαλής της υπάγονται: 

 Υποδιεύθυνση Human Rights, Compliance Case Management & Due Diligence 
Ομίλου ΟΤΕ / Human Rights, Compliance Case Management & Due Diligence 
Department ΟΤΕ Group 

Στην Υποδιεύθυνση υπάγεται το: 

 Τμήμα Compliance Case Management & Contact Channels / Compliance 
Case Management & Contact Channels Section 

 Υποδιεύθυνση Enterprise Risk Management Ομίλου ΟΤΕ / ERM Department 
OΤΕ Group 

 Τμήμα Compliance Methodology & Reporting / Compliance Methodology & 
Reporting Section 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ 

 
 

Άρθρο 18: Πρόσληψη Στελεχών 
 

Η αποτελεσματική στελέχωση των Επιχειρησιακών Μονάδων είναι μια πολύ σημαντική 
διαδικασία για την Εταιρεία, με στόχο τη διατήρηση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος 
έναντι των προκλήσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού, και τη διασφάλιση της 
μακροβιότητάς της. 

Η αναζήτηση στελεχών ξεκινά με τον ορισμό της περιγραφής της θέσης εργασίας, όπου 
καθορίζονται οι κύριες υπευθυνότητες και οι προδιαγραφές της θέσης (προσόντα & 
επαγγελματικές ικανότητες). Στη συνέχεια, εξετάζεται το ενδεχόμενο η θέση να καλυφθεί 
εσωτερικά, από τους εργαζομένους της Εταιρείας. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε η 
αναζήτηση γίνεται εξωτερικά, στην αγορά εργασίας. 

Η αξιοπιστία και η διαφάνεια αποτελούν βασικές αρχές της διαδικασίας επιλογής, ώστε να 
καλύπτονται αποτελεσματικά οι επιχειρησιακές ανάγκες και να εξασφαλίζεται η φήμη της 
Εταιρείας ως εργοδότη στον οποίο κάθε εργαζόμενος θα επέλεγε να απασχολείται 
(Εργοδότης Επιλογής). 

Ειδικότερα:   

1. Τα στελέχη με καθήκοντα Chief Officer και Executive Director, προσλαμβάνονται με 
απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος υπογράφει και τη σύμβαση εργασίας 
τους, καθώς και τυχόν τροποποίηση/καταγγελία/λύση αυτής.  

Εξαιρούνται: 

 ο Executive Director Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ, ο οποίος ορίζεται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής 
Ελέγχου, και 

 ο Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και 
Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ, ο οποίος ορίζεται είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
είτε με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου κατόπιν εξουσιοδότησης του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  

2. Τα στελέχη με καθήκοντα Director, προσλαμβάνονται με απόφαση του Chief Officer 
Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, από κοινού με τον αρμόδιο Chief Officer.  

 

Άρθρο 19: Αξιολόγηση Στελεχών 
 
H Διαδικασία Αξιολόγησης της Απόδοσης είναι μία ετήσια, συστηματική διαδικασία, που 
σκοπό έχει την αξιολόγηση και ανάπτυξη των Στελεχών, με βάση τη συχνή 
ανατροφοδότηση. Επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση της ατομικής απόδοσης, στην 
αποτύπωση της δυνατότητας (potential) και της ετοιμότητας (readiness) του κάθε Στελέχους 
προς όφελος όλων. Ο μεγάλος βαθμός ευελιξίας στη χρήση διάφορων σταδίων της 
Διαδικασίας θέτει στο επίκεντρο το Στέλεχος και την πρωτοβουλία του. 
Η επαναλαμβανόμενη πολυδιάστατη ανατροφοδότηση υποστηρίζει την ατομική ανάπτυξη 
και αποτελεί κύριο συστατικό της Διαδικασίας Αξιολόγησης της Απόδοσης. Στη διάθεση των 
Στελεχών είναι αρκετά μέσα ανατροφοδότησης, τα οποία υποστηρίζουν μία αντικειμενική 
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αξιολόγηση, η οποία μπορεί επίσης να αποτελέσει μέρος άλλων Διαδικασιών που 
ακολουθούν, όπως Talent Management, Succession Planning ή εκπαίδευση.  
 
Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της Διαδικασίας είναι να: 

 Ενδυναμώσει την ατομική απόδοση των Στελεχών, να υποστηρίξει το συνεχή 

διάλογο μεταξύ των Στελεχών και των προϊσταμένων τους όσον αφορά στην 

απόδοση, που βασίζεται σε ατομικούς στόχους «Τι» και συμπεριφορές «Πώς», 

αξιολόγηση της δυνατότητας (potential), και την περαιτέρω ανάπτυξη και ετοιμότητα 

(readiness) για ένα νέο ρόλο.  

 Υποστηρίξει την ατομική ανάπτυξη μέσω συνεχούς ανατροφοδότησης. 

 Αξιολογήσει ετήσια την συνολική απόδοση και να αποφανθεί σχετικά με την 

δυνατότητα (potential) και την ετοιμότητα (readiness). Έτσι διαμορφώνεται η βάση 

για επακόλουθες Διαδικασίες και επιδράσεις στους τομείς του succession 

management και της ανάπτυξης.  

 Ενδυναμώσει την πρωτοβουλία των Στελεχών για την περαιτέρω προώθηση της 

σταδιοδρομίας τους.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 596/2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΣΤΕΝΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΑ 

 
Η Εταιρεία διαθέτει διαδικασία συμμόρφωσης των προσώπων που ασκούν διευθυντικά 

καθήκοντα, όπως ορίζονται στον αριθμό 25 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 

596/2014, και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, σύμφωνα με τον 

ορισμό της παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν.4706/2020, που περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014. 

Ειδικότερα:  

Άρθρο 20: Υποχρέωση Γνωστοποίησης Συναλλαγών 
 

1. Υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό και στην «Πολιτική 
περί Μη Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών», τα πρόσωπα που ασκούν 
διευθυντικά καθήκοντα, καθώς και οι έχοντες στενό δεσμό με αυτά τα πρόσωπα  
οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στη Διεύθυνση Εξαγορών, Συγχωνεύσεων και 
Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ όλες τις συναλλαγές που διενεργούν είτε αυτές 
πραγματοποιούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης [ρυθμιζόμενη αγορά (π.χ. Χρηματιστήριο 
Αθηνών), Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης ή Οργανωμένος Μηχανισμός 
Διαπραγμάτευσης], είτε εκτός τόπου διαπραγμάτευσης, για δικό τους λογαριασμό και 
αφορούν μετοχές που εκδίδονται από την Εταιρεία ή χρεωστικούς τίτλους ή παράγωγα μέσα 
ή άλλα συνδεδεμένα χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον το συνολικό ύψος των συναλλαγών 
που πραγματοποιούν (υπολογιζόμενο αθροιστικά χωρίς συμψηφισμό), υπερβαίνει σε αξία 
το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους.  

Στις συναλλαγές που γνωστοποιούνται περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής: 

 η απόκτηση, η διάθεση, η ανοικτή πώληση, η εγγραφή ή η ανταλλαγή· 

 η αποδοχή ή η άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών, περιλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που χορηγούνται σε διευθυντικά στελέχη ή 
εργαζομένους ως μέρος του συνόλου των αποδοχών τους, και η διάθεση μετοχών που 
προκύπτουν από την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών· 

 η ανάληψη ή η άσκηση ανταλλαγής μετοχών· 

 συναλλαγές σε παράγωγα ή συνδεόμενα με αυτά, συμπεριλαμβανομένων των 
συναλλαγών που διευθετούνται σε μετρητά· 

 η σύναψη σύμβασης επί διαφοράς για χρηματοπιστωτικό μέσο του εκδότη· 

 η αγορά, η πώληση ή η άσκηση δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και δικαιώματα αγοράς και 
πώλησης, και τίτλοι επιλογής (warrants)· 

 η εγγραφή σε αύξηση κεφαλαίου ή η έκδοση χρεωστικών τίτλων· 

 συναλλαγές σε παράγωγα και χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με χρεωστικούς 
τίτλους του εκδότη, περιλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης· 

 οι υπό αίρεση συναλλαγές με την επέλευση των όρων και της πραγματικής εκτέλεσης 
των συναλλαγών· 

 η αυτόματη ή μη αυτόματη μετατροπή ενός χρηματοπιστωτικού μέσου σε άλλο 
χρηματοπιστωτικό μέσο, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ομολόγων 
μετατρέψιμων σε μετοχές· 
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 η χορήγηση ή η είσπραξη χρηματικών ή άλλων δωρεών και κληρονομιών· 

 συναλλαγές σε προϊόντα βασισμένα σε δείκτη, σε δέσμες προϊόντων και παράγωγα 
προϊόντα· 

 συναλλαγές σε μετοχές ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των 
Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) που αναφέρονται στο άρθρο 1 της 
Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

 συναλλαγές που εκτελούνται από διαχειριστή ενός ΟΕΕ στις οποίες το υπόχρεο 
πρόσωπο έχει επενδύσει· 

 συναλλαγές που εκτελούνται από τρίτους στο πλαίσιο ατομικού χαρτοφυλακίου ή εντολής 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό ή προς όφελος υπόχρεου 
προσώπου· 

 δανειοληψία ή δανειοδοσία μετοχών ή χρεωστικών τίτλων του εκδότη ή παραγώγων ή 
άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που συνδέονται με αυτά· 

 ενεχυρίαση ή ο δανεισμός χρηματοπιστωτικών μέσων από ή εξ ονόματος υπόχρεου 
προσώπου. Στην περίπτωση αυτή, ενέχυρο το οποίο αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα 
που συνδέονται με την κατάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων σε λογαριασμό 
θεματοφυλακής υπόκεινται σε γνωστοποίηση, εφόσον το ενέχυρο προορίζεται για την 
ασφάλιση πιστωτικής διευκόλυνσης·  

 συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής 
όπου (α) ο ασφαλισμένος είναι υπόχρεο πρόσωπο, (β) φέρει τον επενδυτικό κίνδυνο και 
(γ) έχει τη δυνατότητα ή τη διακριτική ευχέρεια να λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις στο 
πλαίσιο του εν λόγω ασφαλιστηρίου. 

 
2. Ως πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και έχουν υποχρέωση 
γνωστοποίησης συναλλαγών νοούνται τα πρόσωπα που:  
 
(i) είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ΟΤΕ ή 
(ii) είναι ανώτερα στελέχη, χωρίς την παραπάνω ιδιότητα μέλους οργάνου, που έχουν 
τακτική πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον 
ΟΤΕ καθώς και την εξουσία να λαμβάνουν διευθυντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη 
μελλοντική πορεία και τις επιχειρηματικές προοπτικές του ΟΤΕ. 
 
3. Για την εκπλήρωση της ανωτέρω υποχρέωσης, ακολουθείται η διαδικασία που 
περιγράφεται περαιτέρω στο παρόν Άρθρο του Κανονισμού. 
 
 

Άρθρο 21: Κλειστές Περίοδοι 
 
1. Τα υπόχρεα πρόσωπα της Εταιρείας για γνωστοποίηση συναλλαγών απαγορεύεται να 
πραγματοποιούν συναλλαγές για λογαριασμό των ίδιων ή για λογαριασμό τρίτου, άμεσα ή 
έμμεσα, οι οποίες σχετίζονται με τις μετοχές ή τους χρεωστικούς τίτλους της Εταιρείας και 
συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (στο βαθμό που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) ή με παράγωγα 
ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με αυτά, κατά τη διάρκεια μιας κλειστής 
περιόδου που αρχίζει 30 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ανακοίνωση μιας 
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής έκθεσης ή της ετήσιας έκθεσης την οποία η Εταιρεία 
υποχρεούται να δημοσιοποιήσει ή την ανακοίνωση των τριμηνιαίων οικονομικών 
αποτελεσμάτων, και λήγει την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την ημέρα 
δημοσιοποίησης της εν λόγω έκθεσης/αναφοράς (ήτοι η ημέρα δημοσίευσης 
περιλαμβάνεται στην περίοδο απαγόρευσης).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΧΟΝ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ & ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ 

ΣΤΕΝΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 

Άρθρο 22: Διαδικασία Γνωστοποίησης  

Στην «Πολιτική περί Αποφυγής της Διαφθοράς & άλλων Συγκρούσεων 
Συμφερόντων», την οποία έχει υιοθετήσει η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της προβλέπεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά, μη 
εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά) καθώς και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν 
ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητές του, οφείλουν να λαμβάνουν ιδιαίτερη 
μέριμνα για την αποφυγή εμφάνισης περιστατικών σύγκρουσης συμφερόντων, να 
διαχειρίζονται της εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, 
να ενεργούν με ανεξάρτητη κρίση και να τηρούν αταλάντευτα την υποχρέωση πίστης που 
υπέχουν έναντι της Εταιρείας.  
 
Στο πλαίσιο αυτό οφείλουν ιδίως: 
 

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της 
Εταιρείας. 
β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου: 

βα) τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από τις συναλλαγές της 
Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των 
συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, η 
οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.  
ββ) τη σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των στενών 
μελών της οικογένειάς τους. 

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της 
Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ’ αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως 
Συμβούλων. 
δ) Να απέχουν από τη διενέργεια, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, 
πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, χωρίς άδεια της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων. 

 
Στο ίδιο πλαίσιο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο 
Διοικητικό Συμβούλιο κάθε συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή άλλης μορφής 
διοικητικά όργανα άλλων νομικών προσώπων - φορέων οιουδήποτε χαρακτήρα και 
αντικειμένου, καθώς και κάθε άλλη σχέση ή/και δραστηριότητα που πιθανολογούν ότι 
συγκρούεται ή μπορεί να συγκρουσθεί με τα συμφέροντα της Εταιρείας. 
 
Τα υποψήφια μέλη υποχρεούνται να γνωστοποιούν τις επαγγελματικές τους δεσμεύσεις 
οποιασδήποτε μορφής σε άλλες εταιρείες, και σε οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
πριν από την τοποθέτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την αποτελεσματική διαχείριση τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντων μεταξύ μελών του και της Εταιρείας και την προστασία του απορρήτου 
κρίσιμων πληροφοριών που μπορεί να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής, την εικόνα, τη 
λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας. 
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Ειδικότερη πρόβλεψη για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
παρέχεται στην «Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΟΤΕ Α.Ε.», που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, καθώς και στην «Πολιτική Έκδοσης 
Εταιρικών Ανακοινώσεων / Δελτίων Τύπου της ΟΤΕ Α.Ε. ως Εταιρείας με Αξίες 
Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά & Ελέγχου Τυχόν Ασυμβίβαστου των 
Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. της ΟΤΕ Α.Ε.». 
 
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προ της 
εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση προς 
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την πλήρωση των 
προϋποθέσεων ανεξαρτησίας και αναλαμβάνουν την ευθύνη να ενημερώσουν άμεσα το 
Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλοντας νέα υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε 
μεταβολής δεδομένων στο πρόσωπό τους ή στα πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους 
περιβάλλοντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει προς την Γενική Συνέλευση την 
πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των υποψήφιων μελών που προτείνει για 
εκλογή, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προς 
το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Η πλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισμό μέλους Διοικητικού 
Συμβουλίου ως ανεξάρτητου μέλους επανεξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε ετήσια 
τουλάχιστον βάση ανά οικονομικό έτος, και πάντως πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας 
οικονομικής έκθεσης, στην οποία και συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση. Σε 
περίπτωση που κατά τον έλεγχο της πλήρωσης των εν λόγω προϋποθέσεων ή σε 
περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις έπαψαν να 
συντρέχουν στο πρόσωπο ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο 
προβαίνει στις δέουσες ενέργειες αντικατάστασής του. 

Η Εταιρεία πρέπει να διασφαλίζει ότι τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και ο Διευθύνων  
Σύμβουλος των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. & COSMOTE Α.Ε. υπογράφουν, κατά την ανάληψη των 
καθηκόντων τους καθώς και σε ετήσια βάση, Υπεύθυνες Δηλώσεις, με τις οποίες 
αναλαμβάνουν έναντι της Εταιρείας υποχρεώσεις, που απορρέουν από την εφαρμογή των 
διατάξεων της νομοθεσίας που διέπει την ανώνυμη εταιρεία ή εταιρείες με 
χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
καθώς και από τις αρχές καλής εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα κατά τα λοιπά με τα 
αναφερόμενα στο Άρθρο 27 του παρόντος Κανονισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 99-101 ΤΟΥ 
Ν.4548/2018, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Άρθρο 23: Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 
 
1. Η ΟΤΕ Α.Ε. έχει υιοθετήσει την «Πολιτική Σύναψης Συναλλαγών με Συνδεδεμένα 

Μέρη», την οποία εν συνεχεία, υιοθέτησαν στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, οι 
εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, μέσω των αρμοδίων οργάνων τους.  
 
Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης δια του Επικεφαλής της, ορίστηκε ως υπεύθυνη 
για την εν γένει παρακολούθηση και υλοποίηση της εν λόγω Πολιτικής. 

 
2. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι αρμόδια για την επιβεβαίωση ή μη της αξιολόγησης που 

γίνεται από τις αρμόδιες επιχειρησιακές μονάδες της Εταιρείας σχετικά με συναλλαγές 
της ΟΤΕ Α.Ε. ή άλλης εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ με εταιρεία του Ομίλου της μητρικής 
εταιρείας Deutsche Telekom ή άλλο συνδεδεμένο μέρος, ως τρεχουσών συναλλαγών, 
καθώς και για τη σχετική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σε εξαμηνιαία βάση. 
Η ως άνω επιβεβαίωση γίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου με βάση τα στοιχεία που της 
παρέχουν οι αρμόδιες επιχειρησιακές μονάδες. 
 
(i) Αν η συναλλαγή αξιολογείται ως «τρέχουσα», ο Επικεφαλής της αρμόδιας 

επιχειρησιακής μονάδας συμπληρώνει και υπογράφει σχετική Φόρμα, την οποία 
υποβάλλει (μέσω της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης) προς επιβεβαίωση 
στην Επιτροπή Ελέγχου. 

(ii) Αν η συναλλαγή της Εταιρείας αξιολογείται ως «μη τρέχουσα», καταρτίζεται Έκθεση 
και ακολουθείται η διαδικασία παροχής άδειας από το Δ.Σ. της Εταιρείας (ή τη Γ.Σ.) 
σύμφωνα με το νόμο.  

(iii) Η άδεια που χορηγείται είτε από το Δ.Σ. είτε από τη Γ.Σ. δημοσιεύεται σύμφωνα με 
το νόμο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.  

 
3. Επίσης, αναφορικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, έχει υιοθετηθεί από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕ Α.Ε. ο «Κανονισμός Τεκμηρίωσης Τιμών 
Ενδοομιλικών Συναλλαγών Ομίλου ΟΤΕ», ο οποίος ορίζει τις απαιτούμενες 
εσωτερικές διαδικασίες για την εφαρμογή και τήρηση των κανόνων τιμολόγησης και 
τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και των 
συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών. Ο Κανονισμός θέτει το πλαίσιο των διαδικασιών που 
θα ακολουθούνται και η συμμόρφωση με αυτόν υπόκειται σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς ελέγχους. Υπεύθυνες για την εφαρμογή του Κανονισμού είναι οι αρμόδιες 
υπηρεσίες για τα φορολογικά θέματα και οι αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάρτιση 
συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρείες. Μέσα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, 
οι εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, μέσω των καταστατικών τους οργάνων, υιοθετούν τον 
Κανονισμό αυτό, προκειμένου να ακολουθείται η ίδια διαδικασία τεκμηρίωσης και να 
διευκολύνεται η συμμόρφωση. 

4. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα την επάρκεια και 
την αποτελεσματικότητα της τήρησης των κανόνων που περιγράφονται στην «Πολιτική 
Σύναψης Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη» και στον «Κανονισμό Τεκμηρίωσης 
Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών Ομίλου ΟΤΕ» και ενημερώνει την Επιτροπή Ελέγχου 
και το Διοικητικό Συμβούλιο, για τυχόν αποκλίσεις και/ή προτείνει διορθωτικά μέτρα. 



33 / 43 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

 

Άρθρο 24: Πολιτική Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης 
Συμφερόντων 

Η Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, έχει υιοθετήσει την «Πολιτική περί 
Αποφυγής της Διαφθοράς & άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων».  
 
Η Πολιτική επιδιώκει να ορίσει το πλαίσιο για την αποφυγή της διαφθοράς και της 
δωροδοκίας, την πρόληψη καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και την υιοθέτηση 
μέτρων για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιστατικών διαφθοράς/δωροδοκίας 
καθώς και τη διαχείριση υφιστάμενων και δυνητικών καταστάσεων σύγκρουσης 
συμφερόντων, οι οποίες δύνανται να αποβούν επιζήμιες για τα συμφέροντα της Εταιρείας, 
των πελατών της και των επιχειρηματικών συνεργατών της. Συγκεκριμένα, στόχος της 
Πολιτικής είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία: 
 
 εντοπίζει περιστατικά διαφθοράς και δωροδοκίας καθώς και καταστάσεις οι οποίες 

συνιστούν ή μπορεί να προκαλέσουν συγκρούσεις συμφερόντων που ενδεχομένως 
ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο ζημίας για τα συμφέροντα της Εταιρείας, των πελατών της 
και των επιχειρηματικών συνεργατών της, 

 σχεδιάζει και εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες και μηχανισμούς ελέγχου με στόχο 
την πρόληψη εμφάνισης περιπτώσεων διαφθοράς, δωροδοκίας και σύγκρουσης 
συμφερόντων στους τομείς δραστηριοποίησής της και 

 υιοθετεί κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των περιπτώσεων 
αυτών.  

 
Η Πολιτική εφαρμόζεται σε περίπτωση περιστατικών ή σε περίπτωση ερωτημάτων ή 
παραπόνων / καταγγελιών αναφορικά με θέματα ενδεχόμενης διαφθοράς, δωροδοκίας ή / 
και σύγκρουσης συμφερόντων, που αφορούν τους εργαζόμενους, τη Διοίκηση και τρίτα 
μέρη [φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία οι εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ συνεργάζονται 
(π.χ. προμηθευτές, πελάτες) ή διατηρούν επιχειρηματική σχέση].  
 
Ειδικές προβλέψεις περιλαμβάνονται τόσο για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και 
για το Προσωπικό/Στελέχη με θέση ευθύνης. Ειδικά για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
όλες οι πραγματικές και δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων αποτελούν αντικείμενο 
επαρκούς κοινοποίησης, συζήτησης, τεκμηρίωσης, λήψης απόφασης και δέουσας 
διαχείρισης. Στις περιπτώσεις αυτές υπεύθυνο όργανο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
την ύπαρξη πραγματικής ή δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων, για τη διαχείρισή της και 
τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, καθώς και για την κρίση, κατόπιν στάθμισης τυχόν 
ειδικών συνθηκών και προϋποθέσεων που ισχύουν στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι η 
σύγκρουση συμφερόντων θα μπορούσε να γίνει, κατ’ εξαίρεση, αποδεκτή, εφόσον τα εν 
λόγω συμφέροντα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου περιορίζονται σημαντικά ή 
αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης διαχείρισης, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, σε 
συνεργασία, εφόσον αυτό ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, με τον Υπεύθυνο 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 
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Άρθρο 25: Παρακολούθηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων με Πελάτες, Εγχώριους 
Παρόχους και Προμηθευτές 

 

1. Η Εταιρεία παρακολουθεί τις οικονομικές δραστηριότητες των προσώπων που ασκούν 
διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία και οι οποίες σχετίζονται με την Εταιρεία και τους 
Βασικούς Πελάτες/Εγχωρίους Παρόχους/Προμηθευτές. 

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να γνωστοποιείται οποιαδήποτε συναλλαγή εκφεύγει των 
τρεχουσών και συνήθων συναλλαγών στο πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριότητας του 
Πελάτη/Εγχωρίου Παρόχου ή Προμηθευτή, σε κάθε δε περίπτωση όλες οι συναλλαγές 
(συνήθεις ή μη, εξαιρουμένων των τραπεζικών) των οποίων το οικονομικό αντικείμενο 
υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) ανά έτος μεταξύ των 
Υπόχρεων Προσώπων και Βασικού Πελάτη/Εγχωρίου Παρόχου/Προμηθευτή. 

2. Για την υλοποίηση των ανωτέρω, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται 
περαιτέρω στο παρόν Άρθρο του Κανονισμού. 

 

 

Άρθρο 26: Ορισμοί 
 
1. Για τους σκοπούς του Άρθρου 25 ανωτέρω, στο παρόν Άρθρο παρατίθενται οι 
ακόλουθοι ορισμοί: 

α. «Βασικοί Πελάτες»  

β. «Βασικοί Προμηθευτές» 

γ. «Βασικοί Εγχώριοι Πάροχοι» 

δ. «Σημαντική Συναλλαγή» 

ε. «Οικονομική Δραστηριότητα» 

στ. «Μελλοντική Δραστηριότητα» 

 

Άρθρο 27: Υπεύθυνες Δηλώσεις Μελών Δ.Σ. 

1. Ειδικά για τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. & COSMOTE Α.Ε., η Εταιρεία πρέπει να διασφαλίζει ότι 
υπογράφουν, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους καθώς και σε ετήσια βάση, 
Υπεύθυνες Δηλώσεις, με τις οποίες αναλαμβάνουν έναντι της Εταιρείας υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας που διέπει την ανώνυμη 
εταιρεία ή εταιρείες με χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση 
σε ρυθμιζόμενη αγορά καθώς και από τις αρχές καλής εταιρικής διακυβέρνησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ & 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 

 
 

Άρθρο 28: Πολιτικές και διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης. 
 
Ο ΟΤΕ ως ανώνυμη εταιρεία με αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά (υπαγόμενη στην 
κατηγορία της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών), συμμορφώνεται με 
την ισχύουσα νομοθεσία για την εταιρική διακυβέρνηση, ενσωματώνοντας κανονισμούς και 
πρακτικές κανονιστικής συμμόρφωσης στις δραστηριότητές της. Παράλληλα, με στόχο τη 
διαφάνεια, την αποτελεσματική διαχείριση και τη βέλτιστη λειτουργική απόδοση, ο ΟΤΕ 
εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ). Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, δημοσιεύει τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησής του, ως ειδική 
ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων και αιτιολογεί τυχόν αποκλίσεις στη λειτουργία του από τις αρχές του Κώδικα 
ΕΚΕΔ (αρχή «συμμόρφωση ή εξήγηση της απόκλισης»). 

Επιπλέον, με σκοπό την αποφυγή κινδύνων μη συμμόρφωσης με το ισχύον νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο καθώς και άλλων νομικών συνεπειών για την Εταιρεία και τους 
εργαζόμενους, η Διοίκηση έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης (Compliance Management System / CMS), το οποίο επικεντρώνεται κυρίως 
στην πρόληψη και αφορά στη συμμόρφωση όλων (εργαζομένων και Διοίκησης) με την 
ισχύουσα νομοθεσία, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις εσωτερικές πολιτικές. Η 
αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης διασφαλίζει τη 
διατήρηση της καλής εικόνας και φήμης της Εταιρείας, συμβάλλοντας στην εδραίωση της 
ισχυρής της θέσης στην αγορά και ενισχύοντας τις σχέσεις εμπιστοσύνης και διαφάνειας με 
τους πελάτες, τους προμηθευτές και συνεργάτες, τους εργαζομένους και τους μετόχους. 

Το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ISO 37001:2016 (Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας) και έχει 
λάβει διαβεβαίωση (attestation) κατά ISO 19600:2014 (Συστήματα Διαχείρισης 
Συμμόρφωσης) από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS (TUV NORD) A.E. 
Επιπλέον, το 2021, ο OTE πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο Assurance Standard 
980 για το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας που 
εφαρμόζει.  
 
 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 
ισχύουν, σε επίπεδο Εταιρείας και Ομίλου, Πολιτικές/Κώδικες που περιλαμβάνουν τις αρχές 
και τους κανόνες που εφαρμόζονται στον Όμιλο ΟΤΕ και τηρούνται συγκεκριμένες 
διαδικασίες. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, έχουν υιοθετηθεί οι παρακάτω Πολιτικές/Κώδικες: 
 

 Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ  

 Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών Ομίλου ΟΤΕ  

 Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών Ομίλου ΟΤΕ  

 Κώδικας Δεοντολογίας για τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου 

ΟΤΕ  

 Δεσμευτικοί Κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

 Πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών Ομίλου ΟΤΕ 

 Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης Ομίλου ΟΤΕ  
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 Πολιτική περί Μη Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών Ομίλου ΟΤΕ  

 Πολιτική περί Αποφυγής της Διαφθοράς και άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων 

Ομίλου ΟΤΕ  

 Πολιτική περί Αποδοχής και Προσφοράς Ωφελημάτων Ομίλου ΟΤΕ 

 Πολιτική περί Δωρεών Ομίλου ΟΤΕ  

 Πολιτική περί Χορηγιών Ομίλου ΟΤΕ  

 Πολιτική Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων Ομίλου ΟΤΕ  

 Πολιτική Ομίλου ΟΤΕ για την Αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλησης εντός του 

Ομίλου ΟΤΕ  

 Πολιτική για τη Συμμόρφωση στο Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Ομίλου ΟΤΕ  

 Πολιτική Ομίλου ΟΤΕ για τις Εργασιακές Σχέσεις εντός του Ομίλου ΟΤΕ  

 Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ  

 Πολιτική Σύναψης Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη  

 

Άρθρο 29: Πολιτική Εγκρίσεων Εταιρικών Πολιτικών / Διεργασιών / Διαδικασιών 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την Πολιτική «Εγκρίσεις Εταιρικών 
Πολιτικών/Διεργασιών/Διαδικασιών»  η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι 
εμπλεκόμενες Επιχειρησιακές Μονάδες εκπονούν πολιτικές, διεργασίες, διαδικασίες, 
οδηγίες εργασίας και εγχειρίδια, και καθορίζει, ανά περίπτωση, τα αρμόδια εταιρικά όργανα 
και διοικητικά στελέχη για την ανασκόπηση και την έγκριση τους, καθώς και τον τρόπο 
επικοινωνίας τους στους εργαζόμενους. Σκοπός της πολιτικής είναι να διασφαλίσει ότι όλα 
τα προαναφερθέντα έγγραφα εκπονούνται και εγκρίνονται από τα αρμόδια διοικητικά 
στελέχη πριν την επίσημη έκδοση και χρήση τους. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτική περιλαμβάνει διακριτές ενότητες αναφορικά με τις Πολιτικές 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, τις Πολιτικές Ασφάλειας, τις Πολιτικές Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων, τις Πολιτικές Οικειοθελών Παροχών προς τους Εργαζόμενους της 
Εταιρείας καθώς και τις Λειτουργικές Πολιτικές/Διεργασίες/Διαδικασίες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 596/2014 

 
 

Άρθρο 30: Προνομιακή Πληροφόρηση 
 

1. Η Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, έχει υιοθετήσει την «Πολιτική 
περί Μη Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών». 
 
Στο πλαίσιο της υποχρέωσης που υπέχει η Εταιρεία για δημοσιοποίηση όσο το δυνατόν 
συντομότερα προνομιακών πληροφοριών που την αφορούν άμεσα, με σκοπό την 
ενημέρωση του κοινού, προβαίνει σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται στο εκάστοτε ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης, μεταξύ άλλων, στην επίσημη 
ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο των προνομιακών πληροφοριών και τη διατήρησή τους 
τουλάχιστον για πέντε (5) έτη, της τήρησης των υποχρεώσεων σχετικά με Βολιδοσκοπήσεις 
της αγοράς, κ.λπ. 

 
Τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν προνομιακές πληροφορίες: 

α) λόγω της ιδιότητάς τους ως μελών των διοικητικών, διευθυντικών, ή εποπτικών 
οργάνων του ΟΤΕ, ή 
β) λόγω της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ, ή 
γ) λόγω του ότι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες κατά την άσκηση της εργασίας ή 
του επαγγέλματος ή των καθηκόντων τους, ή 
δ) λόγω τυχόν εμπλοκής τους σε εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και 
ε) οποιοδήποτε πρόσωπο, πέραν των ανωτέρω, το οποίο κατέχει προνομιακή 
πληροφορία υπό διαφορετικές περιστάσεις, εφόσον το πρόσωπο αυτό γνωρίζει ή 
όφειλε να γνωρίζει ότι πρόκειται για προνομιακές πληροφορίες, 

απαγορεύεται: 

i. να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να αποκτήσουν ή να διαθέσουν, ή να 
προσπαθήσουν να αποκτήσουν ή να διαθέσουν για δικό τους λογαριασμό ή για 
λογαριασμό τρίτων, είτε άμεσα είτε έμμεσα, χρηματοπιστωτικά μέσα του ΟΤΕ, στα 
οποία αφορούν οι πληροφορίες αυτές, καθώς και για να ακυρώσουν ή να 
τροποποιήσουν μια εντολή σχετικά με χρηματοπιστωτικό μέσο στο οποίο αφορά η 
πληροφορία, στην περίπτωση που η εντολή δόθηκε πριν αποκτήσει το πρόσωπο την 
προνομιακή πληροφορία («κατάχρηση προνομιακής πληροφόρησης / απόπειρα 
κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας»), 
ii. να συνιστούν σε άλλο πρόσωπο, ή να το παροτρύνουν, βάσει προνομιακής 
πληροφορίας, να αποκτήσει ή να διαθέσει τα χρηματοπιστωτικά μέσα του ΟΤΕ στα 
οποία αφορά η πληροφορία αυτή ή να ακυρώσει ή να τροποποιήσει μια εντολή σχετική 
με αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα («σύσταση»), 
iii. να ανακοινώνουν προνομιακή πληροφορία σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
(«παράνομη ανακοίνωση») - εκτός αν ενεργούν στα συνήθη πλαίσια άσκησης της 
εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων τους. 

 
Όταν πρόκειται για το νομικό πρόσωπο του ΟΤΕ, όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται, 
σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν 
στη λήψη της απόφασης για την πραγματοποίηση της απόκτησης, διάθεσης, ακύρωσης ή 
τροποποίησης μιας εντολής για λογαριασμό του ΟΤΕ. 
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2. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης για διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, ο ΟΤΕ υποχρεούται 
να καταρτίζει έναν κατάλογο όλων των προσώπων που έχουν πρόσβαση σε προνομιακές 
πληροφορίες και απασχολούνται στον ΟΤΕ προσφέροντας τις υπηρεσίες τους, δυνάμει 
σύμβασης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή άλλως, και ασκούν καθήκοντα μέσω των 
οποίων έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες (εφεξής «Κατάλογος Προσώπων 
που κατέχουν Προνομιακές Πληροφορίες» ή «Κατάλογος»). 
 
Ο Κατάλογος Προσώπων που κατέχουν Προνομιακές Πληροφορίες διαιρείται σε χωριστά 
τμήματα, καθένα εκ των οποίων αφορά δεδομένη προνομιακή πληροφορία με απαρίθμηση 
των προσώπων που έχουν πρόσβαση σε αυτή (εφεξής «Τμήμα»/«Τμήματα»). 
 
Στον Κατάλογο Προσώπων που κατέχουν Προνομιακές Πληροφορίες υπάρχει, επίσης, ένα 
διακριτό, συμπληρωματικό τμήμα (εφεξής «Συμπληρωματικό Τμήμα») με τα στοιχεία 
εκείνων των προσώπων που έχουν, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους ή της θέσης 
τους, ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε όλες τις προνομιακές πληροφορίες της Εταιρείας 
(«μόνιμοι κάτοχοι προνομιακών πληροφοριών»).  
 
3. Για την κατάρτιση του Καταλόγου Προσώπων που κατέχουν Προνομιακές Πληροφορίες, 
ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται περαιτέρω στο παρόν Άρθρο του Κανονισμού. 
 
 
 

Άρθρο 31: Πολιτική Έκδοσης Εταιρικών Ανακοινώσεων / Δελτίων Τύπου & Ελέγχου 
Τυχόν Ασυμβίβαστου των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. της ΟΤΕ 

Α.Ε. 

 
Η Εταιρεία διαθέτει «Πολιτική Έκδοσης Εταιρικών Ανακοινώσεων / Δελτίων Τύπου της 
ΟΤΕ Α.Ε. ως Εταιρείας με Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά & Ελέγχου Τυχόν 
Ασυμβίβαστου των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. της ΟΤΕ Α.Ε.». 
 
Σκοπός της Πολιτικής είναι, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση της έγκυρης και έγκαιρης σύνταξης 
και έκδοσης εταιρικών ανακοινώσεων / δελτίων τύπου, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης 
Εξαγορών, Συγχωνεύσεων και Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ, στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεων της ΟΤΕ Α.Ε. ως εταιρείας με αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.  
 
Ειδικότερα, στην Πολιτική καθορίζονται οι όροι, το πλαίσιο, η διαδικασία και οι κανόνες που 
διέπουν τη σύνταξη και έκδοση:  
 εταιρικών ανακοινώσεων/δελτίων Tύπου (συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων 

αναφορικά με αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
αρμόδιων εποπτικών αρχών,  

 εταιρικών ανακοινώσεων ρυθμιζόμενων πληροφοριών στο πλαίσιο του Νόμου 
3556/2007 & του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (Market Abuse 
Regulation-MAR),  
 

από το στάδιο της αξιολόγησης της υποχρέωσης για έκδοση ανακοίνωσης / δελτίου Tύπου 
μέχρι και τη σύνταξη και αποστολή τους στους τελικούς αποδέκτες.  
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Άρθρο 32: Αποκάλυψη Προνομιακής Πληροφορίας στο πλαίσιο Βολιδοσκοπήσεων 
της Αγοράς 

 
1. Η «βολιδοσκόπηση της αγοράς» συνίσταται: 
 
1.1. Στη διαβίβαση πληροφοριών σε έναν ή περισσότερους δυνητικούς επενδυτές από α) 
τον εκδότη (εν προκειμένω τον ΟΤΕ), β) τον δευτερογενώς προσφέροντα χρηματοπιστωτικό 
μέσο, ή γ) οποιονδήποτε τρίτο ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό των ως άνω 
προσώπων, πριν από την ανακοίνωση μιας συναλλαγής, με σκοπό την εκτίμηση του 
ενδιαφέροντος δυνητικών επενδυτών για πιθανή συναλλαγή και των συνθηκών που 
σχετίζονται με αυτήν (τα πρόσωπα υπό α, β, και γ ανωτέρω εφεξής αναφέρονται ως «ο 
συμμετέχων στην αγορά») (βολιδοσκόπηση για πώληση) καθώς και  

  
1.2. Στη δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας, από πρόσωπο που σκοπεύει να 
υποβάλει δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών μίας εταιρείας ή να προχωρήσει σε 
συγχώνευση με μία εταιρεία, σε μέρη που διαθέτουν δικαιώματα στις εν λόγω κινητές αξίες, 
εφόσον α) η πληροφορία είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι σε θέση τα μέρη που 
διαθέτουν δικαιώματα στις κινητές αξίες να σχηματίσουν γνώμη σχετικά με την πρόθεσή 
τους να προσφέρουν τις κινητές αξίες τους, και β) η πρόθεση των μερών που διαθέτουν 
δικαιώματα στις κινητές αξίες να προσφέρουν τις εν λόγω κινητές αξίες ευλόγως απαιτείται 
για την απόφαση υποβολής δημόσιας πρότασης αγοράς κινητών αξιών ή για τη 
συγχώνευση (βολιδοσκόπηση για αγορά). 
 
Περαιτέρω ανάλυση ως προς τη διαδικασία Αποκάλυψης Προνομιακής Πληροφορίας στο 
πλαίσιο Βολιδοσκοπήσεων της Αγοράς περιλαμβάνεται στην «Πολιτική περί Μη 
Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών Ομίλου ΟΤΕ». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4706/2020 

 
 

Άρθρο 33: Πολιτική  
 

Η Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει την 
«Πολιτική Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της εφαρμογής των 
διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης του Ν. 4706/2020».  

Η Πολιτική παρέχει τις αρχές ως προς το αντικείμενο και την περιοδικότητα της αξιολόγησης 
των ανωτέρω, το εύρος αξιολόγησης, την ανάθεση και την παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Επίσης, περιλαμβάνει τη διαδικασία που θα ακολουθείται 
ως προς την επιλογή του αξιολογητή, την έγκριση ανάθεσης του έργου, και την 
παρακολούθηση τήρησης του συμφωνηθέντος έργου. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ – ΤΩΝ ΔΙΕΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΔΙΩΣ ΟΣΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 
 

Άρθρο 34: Πολιτική Εκπαίδευσης   
 

Η Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, έχει υιοθετήσει την «Πολιτική 
Εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών, 
καθώς και των λοιπών στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε., ιδίως όσων εμπλέκονται  στον 
εσωτερικό έλεγχο, στη διαχείριση κινδύνων, στην κανονιστική συμμόρφωση και στα 
πληροφοριακά συστήματα». 

Η Πολιτική καθορίζει τη διαδικασία που ακολουθείται από την Εταιρεία για την εισαγωγική 
ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, και των λοιπών  στελεχών της, 
όπως αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και στη συνέχεια για τη διαρκή κάλυψη των 
εκπαιδευτικών τους αναγκών κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ 

 

Άρθρο 35: Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής του στρατηγικής. Ήδη, από τον Ιούνιο 2015, έχει 
υιοθετήσει την «Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ» με απόφαση του 
Διοικητικού του Συμβουλίου.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΟΤΕ δεσμεύεται στην τήρηση των αρχών της βιώσιμης 
ανάπτυξης αναλαμβάνοντας την εταιρική του ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, 
ενσωματώνοντας κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) 
στο έργο του και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αλλά και στο σύνολο των αξιών που 
διέπουν τη λειτουργία του.  
 
Με τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, ο ΟΤΕ, ως υπεύθυνη εταιρεία δεσμεύεται ότι:  
 

 Οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης θα διέπουν τη λειτουργία και τις δραστηριότητες 
του  

 Θα δρα υπεύθυνα απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον και σε όλα τα  
ενδιαφερόμενα μέρη του  

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης 
για τον Όμιλο, έχει αναθέσει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο να διασφαλίσει τη δέσμευση του 
Ομίλου στις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης.  
 
Η Πολιτική καθορίζει τη στρατηγική και το γενικό πλάνο δράσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του 
ΟΤΕ και των συνδεδεμένων εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις υφιστάμενες 
οικονομικές συνθήκες, καθώς και τις κοινωνικές προτεραιότητες και προκλήσεις.  
Προσδιορίζει τη δομή διακυβέρνησης της βιώσιμης ανάπτυξης, τους τομείς αρμοδιοτήτων 
και τα καθήκοντα, καθώς επίσης και τις μορφές συνεργασίας, μεταξύ των επιμέρους φορέων 
βιώσιμης ανάπτυξης και της Διοίκησης του Ομίλου / των θυγατρικών του. Στην Πολιτική 
τίθενται οι βασικές αρχές βιώσιμης ανάπτυξης που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
σχεδιασμό εταιρικών δράσεων, καθώς και οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των αρμοδίων 
οργάνων για την ανάπτυξη, παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης των έργων 
βιώσιμης ανάπτυξης.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’ 

ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Άρθρο 36: Κανάλια Επικοινωνίας 

Η Εταιρεία διαθέτει κατάλληλα κανάλια εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, όπως 
επικοινωνίας με τα μέλη του Δ.Σ., τους μετόχους και τους επενδυτές, καταγγελίας 
πληροφοριών (whistle-blowing), επικοινωνίας με τις εποπτικές αρχές κ.ά. Τα βασικά 
κανάλια επικοινωνίας της Εταιρείας παρατίθενται κατωτέρω: 

 
1. Κανάλια Επικοινωνίας με Μετόχους & Επενδυτές 
Η Εταιρεία έχει ορίσει κανάλια επικοινωνίας τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι 
Μέτοχοι, οι Επενδυτές καθώς και τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να 
επικοινωνήσουν με την Εταιρεία και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 
 

 Διεύθυνση Εξαγορών, Συγχωνεύσεων & Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ 

Υποδιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ 

Ικάρου 1 & Αγίου Λουκά, Παιανία T.K 19002 (Κτίριο C) 

Τηλ: 210-6117364 & 210-6115381 & 210-6332342, E-mail: iroffice@ote.gr 

 
 
2. Κανάλια Επικοινωνίας για την Υποβολή Ερωτημάτων & Καταγγελιών 
 
i) Κανάλι Επικοινωνίας για την υποβολή Ερωτημάτων “ASK ME!”  
Η Εταιρεία έχει ορίσει κανάλια επικοινωνίας τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν 
εργαζόμενοι για ερωτήµατα σχετικά µε τη συµµόρφωση µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας και τις 
εταιρικές πολιτικές ή σε περιπτώσεις αµφιβολίας. 
 
 
ii) Κανάλια Επικοινωνίας για την Υποβολή Καταγγελιών “TELL ME!” 
Η Εταιρεία έχει ορίσει κανάλια επικοινωνίας τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν 
εργαζόμενοι και τρίτοι για να απευθύνουν τις καταγγελίες τους.  
 
Συγκεκριμένα, διατίθενται τα κάτωθι κανάλια επικοινωνίας: 
  
 Ηλεκτρονική Φόρμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης διαθέσιμη στον ιστότοπο 

https://www.cosmote.gr/fixed/complaints η οποία παρέχει τη δυνατότητα υποβολής 

ανώνυμης καταγγελίας. Ωστόσο, στην περίπτωση υποβολής ανώνυμης καταγγελίας, θα 

πρέπει να έχει περιγραφεί με ακρίβεια και πληρότητα το περιστατικό ώστε να μπορεί να 

διερευνηθεί. 

 Τηλεφωνική γραμμή (210-6112345) στην οποία μπορεί κάποιος να υποβάλλει μια 

καταγγελία ή να απευθύνει ένα ερώτημα. Οι κλήσεις μπορούν να παραμείνουν 

ανώνυμες. Ωστόσο, οι καλούντες ενθαρρύνονται να δώσουν όνομα και στοιχεία 

επικοινωνίας, ειδικά εάν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση. 

mailto:%20metoxologio@ote.gr
https://www.cosmote.gr/fixed/complaints
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 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

       tellmecompliance@ote.gr 
       whistleblowing@ote.gr 
       humanrights@ote.gr (για θέματα σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα) 
 
 Ταχυδρομική Διεύθυνση. 

Υπόψη:  Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ  
 Λ. Κηφισίας 99, T.K. 15124, Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα 
  

 Ταχυδρομική Θυρίδα. 

Υπόψη: Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE  
Ταχυδρομική Θυρίδα 61368,  
Τ.Κ. 15104, Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα 

  
Οι καταγγελίες που υποβάλλονται μέσω των καναλιών επικοινωνίας της Εταιρείας 
συγκεντρώνονται από τους αρμόδιους εργαζόμενους της επιχειρησιακής μονάδας που 
διαχειρίζεται τις καταγγελίες και υπάγεται στον Executive Director Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων &  Ασφάλισης Ομίλου OTE.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  

 

Άρθρο 37: Ισχύς του Κανονισμού 

Ο παρών Κανονισμός και κάθε τροποποίησή του εκδίδονται και εγκρίνονται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
 

mailto:tellmecompliance@ote.gr
mailto:whistleblowing@ote.gr

