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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  

ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΤΗΣ 67ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΤΗΣ 12ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

 

Θέμα 1ο 

Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(Ετησίων και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2018 

(1/1/2018-31/12/2018) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών. 

 

Προτείνεται η έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ 
Α.Ε. (Ετησίων και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2018 (01/01/2018 – 

31/12/2018) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ελεγκτών, όπως εγκρίθηκαν 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.  

 

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει τη διανομή 
μερίσματος για τη χρήση 2018, ύψους €0,46 ανά μετοχή. 

 

Οι μέτοχοι μπορούν να λάβουν γνώση από την ιστοσελίδα της Εταιρείας 
(https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn_ote.html) της 

εγκριθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 

για τη χρήση 2018, στην οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι 
Εταιρικές και Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με τις 

σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.  

 
Τέλος, τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η Έκθεση 

Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2018, η 

οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

 
(Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2018 έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn_ote.html) 

 

 

Θέμα 2ο  

Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της 

συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn_ote.html
https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn_ote.html
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κατά την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018) και 

απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018-
31/12/2018), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του 

Ν.4548/2018. 

 

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της 

Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 

2018 (1/1/2018-31/12/2018), σύμφωνα με το άρθρο 108 του 

Ν.4548/2018, καθώς και να απαλλάξει τους Ελεγκτές για την ίδια 
εταιρική χρήση (1/1/2018-31/12/2018), σύμφωνα με το άρθρο 117 

παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018. 

 

 

Θέμα 3ο  

Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) 

της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 2019 
(1/1/2019-31/12/2019). 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων, σύμφωνα και με σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου 
ΟΤΕ, το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας 

"ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" 

για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επί των εταιρικών και 
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη 

διαχειριστική χρήση 2019. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας καθορίζεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές 

διατάξεις. 

 

 

Θέμα 4ο  

Έγκριση αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική 

χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018), καθορισμός αποζημιώσεων 

και εξόδων για τη χρήση 2019 και προέγκριση καταβολής αυτών 
μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα 

πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2020.   

 
Α. Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις αποζημιώσεις που 

καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2018 στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, καθώς και στις 
συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών και 

Ανθρωπίνου Δυναμικού, καθώς και αμοιβές επίτευξης στόχων, όπως 

περιγράφονται στα σημεία (β) και (γ) παρακάτω, που προτείνεται να 
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καταβληθούν σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο 

πλαίσιο των συμβατικών τους σχέσεων με την Εταιρεία.  

Το ύψος των καταβληθεισών αποζημιώσεων της χρήσης 2018, σύμφωνα 

με την απόφαση της από 12.06.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της Εταιρείας (βλ. κατωτέρω στην παρ. Β), στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του 

καθώς και στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής 

Αμοιβών και Ανθρωπίνου Δυναμικού, ανά μέλος, φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑΤΕ/ΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΣ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤO 

ΠΟΣΟ 

ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 - - 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ  

(ΜΕΧΡΙ 

12/6/2018) 

ΜΕΛΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

(ΜΕΧΡΙ 

12/6/2018) 

42.000,00 22.456,50 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

 - - 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

ΜΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ  

ΜΕΛΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

&  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΜΟΙΒΩΝ  & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

95.000,00 49.493,61 

SRINI GOPALAN ΜΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

 

ΜΕΛΟΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΜΟΙΒΩΝ & 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

- - 

RAPHAEL 

KÜBLER 

ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ  

ΜΕΛΟΣ 

(ΜΕΧΡΙ 

12/6/2018) 

ΜΕΛΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΜΟΙΒΩΝ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

(ΜΕΧΡΙ 
12/6/2018) 

- - 
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ROBERT 

HAUBER 

ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

 - - 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ 

ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ  

ΜΕΛΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

(ΑΠΟ 12/6/2018) 

70.800,00 39.187,83 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΘΑΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

ΜΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

ΜΕΛΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

84.000,00 44.754,12 

KYRA  

ORTH 

ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

(ΑΠΟ 12/6/2018) 

ΜΕΛΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΜΟΙΒΩΝ & 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

(ΑΠΟ 12/6/2018) 

- - 

MICHAEL 

WILKENS  

ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

(ΑΠΟ 12/6/2018) 

 - - 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΦΛΩΡΟΣ  

ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

(ΑΠΟ 12/6/2018 

ΜΕΧΡΙ 
19/11/2018) 

 28.800,00 16.731,30 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΚΟΥΦΟΡΙΖΟΥ  

ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

(από 19/11/2018) 

 9.600,00 5.577,10 

 

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι:   
 

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Καταστατικού, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που ανήκουν στο προσωπικό της 
Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους σ’ αυτό, λαμβάνουν τις 

αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται της 

αποζημιώσεως την οποία λαμβάνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Η αρχή αυτή τηρείται και ως προς τις αποζημιώσεις των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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(β) Ο κος Μιχάλης Τσαμάζ, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δεν λαμβάνει 
αποζημίωση για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας καθώς συνδέεται με την Εταιρεία με την από 23.10.2010, 

εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμβαση, όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δυνάμει της οποίας αμείβεται.  

 

Η Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω σύμβασης του 

Διευθύνοντος Συμβούλου καλείται να εγκρίνει το προς καταβολή ποσό 
της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής για την επίτευξη των στόχων έτους 2018 

και το μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τετραετή περίοδο αξιολόγησης 

2015-2018, όπως αυτά εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αμοιβών & 
Ανθρώπινου Δυναμικού και το Διοικητικό Συμβούλιο  της Εταιρείας.  

 

Σημειώνεται ότι το ποσό της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής για την επίτευξη 
των στόχων υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με το νόμο, υφίσταται δε 

σε σχέση με αυτό υποχρέωση του Διευθύνοντος Συμβούλου -βάσει του 

Προγράμματος Αντιστοίχισης Μετοχών (Share Matching Plan)- για 
επανεπένδυση, σε μετοχές της Deutsche Telekom AG (DTAG),  συνολικού 

ποσού που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του εν λόγω μικτού ποσού και 

στη συνέχεια υποχρέωση για διακράτηση των εν λόγω μετοχών για 

χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών. Πέραν της ανωτέρω αναφερόμενης 
υποχρέωσης επανεπένδυσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει το δικαίωμα, 

κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να επενδύσει περαιτέρω σε μετοχές της 

DTAG,  ένα επιπλέον μέρος από το προς καταβολή ποσό της ετήσιας 
μεταβλητής αμοιβής για την επίτευξη των στόχων έτους 2018. 

Σημειώνεται ότι η μέγιστη ετήσια επένδυση (υποχρεωτική και 

οικειοθελής) ορίζεται στο ήμισυ (50%) του μικτού ποσού της ετήσιας 
μεταβλητής αμοιβής για την επίτευξη των στόχων για το έτος 2018. 

 

Τα ως άνω προς καταβολή ποσά αναλύονται ως εξής: 
 

(i) Ετήσια αμοιβή επίτευξης στόχων έτους 2018: 

•  Ποσό προς καταβολή για το επίπεδο απόδοσης 100%: 60% των ετήσιων 

συνολικών μικτών βασικών αποδοχών (ήτοι 8,43 μικτοί μηνιαίοι μισθοί)  
• Τελικός βαθμός επίτευξης για το έτος 2018 (%): 131% [σημειώνεται ότι 

ο τελικός βαθμός επίτευξης για το έτος 2018 (131%) προκύπτει από το 

βαθμό επίτευξης των εταιρικών στόχων με βαρύτητα 100%] 
• Ποσό προς καταβολή [σε αριθμό μικτών μηνιαίων μισθών (ΜΜΜ) έτους 

2018]:  131% Χ 60% Χ 14 ΜΜΜ = 11,042 ΜΜΜ  

 
(ii) Μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τετραετή περίοδο 2015-2018: 

• Ποσό προς καταβολή για το επίπεδο απόδοσης 100%:  50% των 

ετήσιων μικτών βασικών αποδοχών 
• Τελικός βαθμός επίτευξης για την περίοδο αξιολόγησης 2015-2018(%):  

151%  

• Ποσό προς καταβολή [σε αριθμό μικτών μηνιαίων μισθών (ΜΜΜ) έτους 
2018]: 151% X 50% X 14 ΜΜΜ =  10,617 ΜΜΜ 
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(γ)  Ο κος Χαράλαμπος Μαζαράκης, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ως Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου 

ΟΤΕ, δεν λαμβάνει αποζημίωση για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας καθώς συνδέεται με την Εταιρεία με σύμβαση 
εργασίας ήδη πριν τον ορισμό του ως εκτελεστικού μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.  

 

Η Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης εργασίας του 
κ. Χ. Μαζαράκη ως Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου 

ΟΤΕ, καλείται να εγκρίνει τo προς καταβολή ποσό ειδικού πριμ 

απόδοσης  για το έτος 2018, ύψους 9,88 μικτών μηνιαίων μισθών (έτους 
2018) για βαθμό επίτευξης των εταιρικών στόχων 131%, όπως αυτά 

εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού και το 

Διοικητικό Συμβούλιο  της Εταιρείας.  
 

Περαιτέρω, ο Χ. Μαζαράκης, ως Chief Officer Χρηματοοικονομικών 

Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, δικαιούται να λάβει μεταβλητό χρηματικό ποσό 
για την τετραετή περίοδο αξιολόγησης 2015-2018. Η Γενική Συνέλευση 

καλείται να εγκρίνει το προς καταβολή μεταβλητό χρηματικό ποσό για την 

τετραετή περίοδο 2015-2018, για τελικό βαθμό επίτευξης 151% για την 

περίοδο αξιολόγησης 2015-2018, ύψους 9,816 μικτών μηνιαίων μισθών 
(έτους 2018).  

 

Τέλος, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την προς καταβολή στον 
Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ Μεταβλητή 

Αμοιβή για Εξαιρετική Ατομική Απόδοση (Spot Bonus), ύψους 10.000€ 

μικτά, καθώς επέδειξε εξαιρετική απόδοση, ειδικότερα όσον αφορά στην 
περιοχή «αύξηση των εσόδων». 

 

(δ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου S.Gopalan, R.Hauber, 
R.Kϋbler, K.Orth και M.Wilkens έχουν παραιτηθεί της λήψης των 

προβλεπόμενων αποζημιώσεων.  

 

(ε) Kατά τη διάρκεια του έτους 2018 κάποια μέλη του Δ.Σ. 
αντικαταστάθηκαν από νέα, γι’ αυτό ο αριθμός των μελών που 

παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα είναι μεγαλύτερος του συνολικού 

αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 

(στ) Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 187 παρ. 7 του Ν.4548/2018 

οι παραπάνω αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου που αντιστοιχούν στη χρήση 2018, εγκρίνονται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 που ίσχυε μέχρι 31.12.2018.  

 
 

Β.  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί στη Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων να μην υπάρξει μεταβολή στις αποζημιώσεις και 
τα έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους 

στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του 
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(Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού) για 

τη χρήση 2019 σε σχέση με όσα ίσχυαν για τη χρήση 2018, ήτοι:  
 

 

1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
i. Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή 

τους στις συνεδριάσεις του: ποσό €4.800 μεικτά ανά μήνα, 

ανεξαρτήτως  αριθμού  συνεδριάσεων.  

ii. Αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για 
τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής, ως εξής:  

α) Πρόεδρος : €2.700 μεικτά ανά συνεδρίαση. 

β) Μέλη : €2.200 μεικτά ανά συνεδρίαση. 
iii. Αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Αμοιβών & 

Ανθρώπινου Δυναμικού για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής: 

ποσό €1.100 μεικτά ανά συνεδρίαση. 
Τα μεικτά ποσά που αναφέρονται ανωτέρω: 

i) Να υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις (φόρος, ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης), όπως εκάστοτε 
προβλέπονται στο νόμο και με βάση το εκάστοτε ισχύον πλαφόν για τον 

υπολογισμό τους.  

ii) Να μην μεταβληθούν σε περίπτωση αλλαγής στη φορολογική νομοθεσία 

ή/και στη νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση. Σε αυτή την 
περίπτωση, μπορεί να αλλάξει, αναλόγως, το καθαρό προς καταβολή 

ποσό. 

  

2. ΕΞΟΔΑ 
i. Να καταβάλλονται τα εξής έξοδα για μετακίνηση από/ προς το 

εξωτερικό: 

 Τα έξοδα μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις 

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, από 
και προς τη χώρα μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται 

από τους εργοδότες τους. Σε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης να 

καλύπτεται διακεκριμένη θέση για τις πτήσεις με διάρκεια άνω των 
τεσσάρων ωρών και οικονομική θέση για τις πτήσεις κάτω των τεσσάρων 

ωρών.  

 Τα έξοδα διαμονής των ανωτέρω μελών στον τόπο πραγματοποίησης των 
συνεδριάσεων, για μέχρι δύο διανυκτερεύσεις ανά μετακίνηση. 

 

ii. Να καταβάλλονται τα εξής έξοδα για μετακίνηση εσωτερικού: 

  Τα έξοδα μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις 
συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, από και προς τον τόπο 

μόνιμης κατοικίας τους εφόσον αυτός βρίσκεται μεν στο εσωτερικό αλλά 

εκτός του νομού της έδρας της Εταιρείας και σε απόσταση πλέον των 
εκατόν πενήντα (150) χιλιομέτρων και εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από 

τους εργοδότες τους. Σε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης να 

καλύπτεται οικονομική θέση.  

 Τα έξοδα διαμονής των ανωτέρω στον τόπο πραγματοποίησης των 
συνεδριάσεων, για μία διανυκτέρευση ανά μετακίνηση. 
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Όπως προαναφέρθηκε [παρ. Α (α) ανωτέρω], σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 
7 του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση 

που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας, εν προκειμένω ο Διευθύνων 

Σύμβουλος και ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου 
ΟΤΕ, κατά τη διάρκεια της θητείας τους σ’ αυτό, λαμβάνουν τις αποδοχές 

της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται της αποζημιώσεως την 

οποία λαμβάνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αρχή 

αυτή τηρείται και ως προς τις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τυχόν συμμετοχή τους στις Επιτροπές του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

 
Τα μέλη S.Gopalan, R.Hauber, K.Orth και M.Wilkens έχουν παραιτηθεί 

της λήψης των υπόψη αποζημιώσεων. 
  

Οι ως άνω προτεινόμενες αποζημιώσεις και έξοδα των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του (Επιτροπή Ελέγχου και 

Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού) για τη χρήση 2019, θα 

ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση να καταβληθούν και κατά τη χρήση 
2020 μέχρι την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2020.   

 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία κατάρτισης νέας 

Πολιτικής Αμοιβών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του 

Ν.4548/2018, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση σε επόμενη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων. 

 

Θέμα 5ο  

Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 

1, 2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την 

περίοδο από 31/12/2019 έως 31/12/2020, της ασφαλιστικής 
κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και 

συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης 
φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να παραπέμψει το 

παρόν θέμα στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα 
άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1, 2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, επειδή 

αφορά και προσωπικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό τη 

λήψη απόφασης σχετικά με:  
 

1. Τη χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 

1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την 
περίοδο από 31.12.2019 έως 31.12.2020, της ασφαλιστικής κάλυψης 
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της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 

Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτή 
εταιρειών, μέσω του κυρίου (Master) ασφαλιστηρίου συμβολαίου της 

DTAG, που καλύπτει τον Όμιλο DTAG,  εφόσον : 

 ανανεωθεί το κύριο (Master) Συμβόλαιο της DTAG για το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και 

 δεν μεταβληθούν ουσιωδώς, σε σχέση με την προηγούμενη 

ασφαλιστική περίοδο, οι όροι της κάλυψης της ΟΤΕ Α.Ε. και 

συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, και το κόστος κυμαίνεται στο 
ποσό των τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων τετρακοσίων ενενήντα 

χιλιάδων ευρώ (374.490€) περίπου συνολικά για τον Όμιλο ΟΤΕ [εκ 

των οποίων ποσό διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 

(254.000€) περίπου θα αφορά στην ΟΤΕ Α.Ε.] δυναμένου να 
αυξηθεί έως ποσοστό 10% για τον Όμιλο ΟΤΕ σε περίπτωση 

αντίστοιχης αύξησης τιμών στην αγορά ασφάλισης αστικής ευθύνης 

Διοικητικών Στελεχών. 
 

2. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στα κατωτέρω στελέχη να προβούν στις 

κατωτέρω ενέργειες, μόνο κατόπιν της ολοκλήρωσης όλων των 
διαδικασιών για τη χορήγηση της ειδικής άδειας, σύμφωνα με την παρ. 

2 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018: 

 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον επικεφαλής της αρμόδιας 

επιχειρησιακής μονάδας Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ όπως, ενεργώντας 
από κοινού ή ο καθένας χωριστά, υπογράψουν το τοπικό συμβόλαιο 

ασφάλισης ευθύνης των μελών Δ.Σ. & Διευθυντικών Στελεχών, για την 

περίοδο από 31.12.2019 έως 31.12.2020. 

 στον επικεφαλής της αρμόδιας επιχειρησιακής μονάδας Ασφάλισης 

Ομίλου ΟΤΕ όπως ενημερώσει τις συνδεδεμένες με την ΟΤΕ ΑΕ 

εταιρείες για την ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών τους, μέσω 
του ως άνω ασφαλιστήριου συμβολαίου της DTAG, υπολογίσει και 

συμφωνήσει με αυτές την κατανομή του ασφαλίστρου, κατόπιν 

παροχής έγκρισης από τα αρμόδια εταιρικά τους όργανα. 
 

Τίθεται υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Έκθεση της ελεγκτικής 

εταιρείας «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΩΝ» (DELOITTE), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 101 του 

Ν.4548/2018, για το δίκαιο και εύλογο της παρούσας συναλλαγής της 

Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτή μέρη, για την Εταιρεία και τους 
μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων 

των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας.  

 
(Περισσότερες πληροφορίες για το 5ο θέμα, συμπεριλαμβανομένης της εξειδίκευσης του 
κόστους ανά εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ καθώς και η Έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας 
“DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα: 
https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn_ote.html) 

 
 

 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn_ote.html
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Θέμα 6ο  

Εκλογή νέου Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

Ν.3016/2002 όπως ισχύει, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος 

Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους. 

 

Κατόπιν της παραίτησης, με ισχύ από 12-6-2019, του κ. Παναγιώτη 
Ταμπούρλου, ο οποίος εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

12.6.2018 ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3016/2002 όπως ισχύει, η 
Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει, στο πλαίσιο των προτάσεων που θα 

υποβληθούν από τους μετόχους, και σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

Καταστατικού της Εταιρείας, νέο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που 

παραιτήθηκε (δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

του έτους 2021).  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, το 

Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δέκα (10) μέλη, τα οποία μπορεί 

να είναι ή να μην είναι μέτοχοι της Εταιρείας, διακρίνονται σε εκτελεστικά 
και μη εκτελεστικά -εκ των οποίων  τουλάχιστον τα δύο (2) είναι 

ανεξάρτητα- και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η 

οποία ορίζει τα εξ αυτών Ανεξάρτητα μέλη.  
 

Κάθε υποψηφιότητα για Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου πρέπει να συνοδεύεται (α) από αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα του υποψηφίου και (β) από ανέκκλητη Υπεύθυνη Δήλωση του 

υποψηφίου, στην οποία να βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του 

ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους ιδιότητες ή/και 
σχέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου Ν.3016/2002.   

 

Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν από τους μετόχους το αργότερο 

μέχρι την Παρασκευή, 7/6/2019, ώστε στη συνέχεια το Διοικητικό 
Συμβούλιο να επιβεβαιώσει προς τη Γενική Συνέλευση την ανεξαρτησία  

των προταθέντων υποψήφιων μελών που πληρούν τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 4 του Ν.3016/2002.   
 

(Υπόδειγμα Δήλωσης υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  έχει αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα:  

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn_ote.html) 

 

Θέμα 7ο 

Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 

του Ν. 4449/2017. 

 

Σε σχέση με τη δομή και τη σύνθεση της υφιστάμενης σήμερα Επιτροπής 

Ελέγχου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19.12.2018, 
έχει εγκρίνει, μεταξύ άλλων:  

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn_ote.html
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 Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού 

Συμβουλίου, αποτελούμενη μόνο από μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίδια με τη 

θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι 3μελής, αποτελούμενη από δυο (2) 

ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Ν. 
3016/2002, και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 Mέλη της Επιτροπής Ελέγχου να είναι οι κ.κ. Παναγιώτης 
Ταμπούρλος (Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος), Ανδρέας Ψαθάς 

(Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος) και Παναγιώτης Σκευοφύλαξ 

(Μη εκτελεστικό μέλος) 

 Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ο κ. Παναγιώτης 

Ταμπούρλος. 

 

Κατόπιν της παραίτησης του Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, κ. 

Παναγιώτη Ταμπούρλου, με ισχύ από 12.06.2019, η Γενική Συνέλευση 

καλείται, αφού επιβεβαιώσει την ως άνω απόφασή της (ως προς τη δομή, 
τη σύνθεση, τον αριθμό μελών κλπ. της Επιτροπής Ελέγχου) ή αφού 

αποφασίσει διαφορετικά, να εκλέξει, στο πλαίσιο των προτάσεων που θα 

υποβληθούν από τους μετόχους και σύμφωνα με το άρθρο 44 του 
Ν.4449/2017, νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.  

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, τα μέλη της 
Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (μη εκτελεστικά 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και ανεξάρτητα μέλη που εκλέγει η 

Γενική Συνέλευση), να είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα κατά την 
έννοια του Ν.3016/2002 (μεταξύ αυτών και ο Πρόεδρος), να διαθέτουν 

επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο κυρίως δραστηριοποιείται η 

Εταιρεία και τουλάχιστον ένα μέλος να διαθέτει επαρκή γνώση στη 
λογιστική και ελεγκτική (ή να είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε 

αναστολή ή συνταξιούχος).  

 

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε υποψηφιότητα για μέλος της Επιτροπής Ελέγχου 

πρέπει να συνοδεύεται (α) από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του 

υποψηφίου και (β) από ανέκκλητη Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ότι 
πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, 

ήτοι πέραν του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του ασυμβίβαστες με την 

ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους ιδιότητες ή/και σχέσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του Νόμου Ν.3016/2002, ότι διαθέτει επαρκή γνώση στην 

ελεγκτική και λογιστική (ή είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή 

συνταξιούχος) καθώς και ότι διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.   

 

Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν από τους μετόχους το αργότερο 
μέχρι την Παρασκευή, 7/6/2019, ώστε στη συνέχεια το Διοικητικό 
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Συμβούλιο να επιβεβαιώσει προς τη Γενική Συνέλευση ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 για τους 
υποψηφίους που τις πληρούν.   

 
 

(Υπόδειγμα Δήλωσης υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου έχει αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα:   

https://www.cosmo te.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn_ote.html) 


