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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  

ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΤΗΣ 69ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΤΗΣ 9ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 

 

Θέμα 1ο 

Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2020 (1/1/2020-
31/12/2020) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών. 
 

Προτείνεται η έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ 
Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2020 (01/01/2020 – 
31/12/2020) 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 ύψους €0,68 ανά μετοχή. 
 
Σημειώνεται ότι τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές που θα 

κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, θα 
προσαυξήσουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων σύμφωνα με το νόμο. 

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

ilou_ote_kai_ae.html) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 
2020, την οποία ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο και στην οποία, μεταξύ 
άλλων, περιλαμβάνονται οι Εταιρικές και Ενοποιημένες 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των Ελεγκτών.  

 
 

 

 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/oikonomikes_katastaseis_omilou_ote_kai_ae.html
https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/oikonomikes_katastaseis_omilou_ote_kai_ae.html
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Θέμα 2ο  

Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ για το έτος 

2020. 

 
Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η Έκθεση 

Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2020, η 
οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 
 
(Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2020 έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:  
https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.html) 

 

 

Θέμα 3ο  

Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της 
συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο 
κατά την εταιρική χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020) και 

απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020 (1/1/2020-
31/12/2020), 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 
2020 (1/1/2020 - 31/12/2020), σύμφωνα με το άρθρο 108 του 

Ν.4548/2018, καθώς και να απαλλάξει τους Ελεγκτές για την ίδια εταιρική 
χρήση (1/1/2020 - 31/12/2020), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 
περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018. 

 

 

Θέμα 4ο  

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 χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021). 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων, σύμφωνα και με σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, 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 χρήση 2021. Η αμοιβή της 
ελεγκτικής εταιρείας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις 

εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.html
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Θέμα 5ο  

Οριστικός καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του  
Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 

2020 (1/1/2020-31/12/2020)  - Καθορισμός αποζημιώσεων και 
εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή 
τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών 

του κατά τη χρήση 2021 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί 

εντός του έτους 2022 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους.   
 
Α. Η Γενική Συνέλευση καλείται να καθορίσει οριστικά και να εγκρίνει τις 

αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2020 στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του, καθώς 

και στις εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αμοιβών και 
Ανθρωπίνου Δυναμικού και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων 
Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Το ύψος των καταβληθεισών αποζημιώσεων της χρήσης 2020, σύμφωνα με 
την απόφαση της από 24-06-2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Εταιρείας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 

συμμετοχή τους στις εργασίες του καθώς και στις εργασίες της Επιτροπής 
Ελέγχου, της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρωπίνου Δυναμικού και της 

Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
ανά μέλος, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

  
ΟΝΟΜΑ/ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΘΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΔΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΔΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ 

ΜΙΧΑΛΗΣ  

ΤΣΑΜΑΖ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
(ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ) 

1/1 – 31/12/2020    

 

x 

ΧΑΡΑΛΑΜΠ

ΟΣ 

ΜΑΖΑΡΑΚΗ

Σ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

1/1 – 31/12/2020   x 

SRINI  

GOPALAN 

ΜΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

 

1/1 – 31/12/2020 ΜΕΛΟΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΜΟΙΒΩΝ & 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

& 

ΜΕΛΟΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩ

Ν ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

ΔΣ 
 

1/1– 31/12/2020  
 

 

 
 

1/1– 31/12/2020 

 
 

 

 

x 

ROBERT  

HAUBER 

ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

1/1 – 31/12/2020    

x 
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DOMINIQUE 

LEROY 

ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

 

9/11 – 31/12/2020    

x 

ΑΝΔΡΕΑΣ  

ΨΑΘΑΣ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 
 

1/1 – 24/6/2020 ΜΕΛΟΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1/1– 24/6/2020 46.400€ 

KYRA  

ORTH 

ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

1/1 – 31/12/2020 ΜΕΛΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΜΟΙΒΩΝ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

& 
ΜΕΛΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩ

Ν ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

ΔΣ 
 

1/1– 31/12/2020 

 

 
 

 

1/1– 31/12/2020 
 

 

 

 

x 

MICHAEL  

WILKENS  

 

ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

1/1 – 31/12/2020    

x 

ΕELCO 

BLOK 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ

Σ, 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 
 

1/1 – 31/12/2020 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ    
& 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
& 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩ

Ν ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 
ΔΣ  

 

1/1– 31/12/2020 

 

 
 

1/1– 31/12/2020 

 
 

 

 
 

1/1– 31/12/2020 

115.100€ 

      

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΤΣ

ΟΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

(από 29/6/2020) 

ΜΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 
 

1/1 – 31/12/2020 ΜΕΛΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

1/7 – 31/12/2020 75.200€ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΒΑΣΣΑΛΟΣ 

ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

1/1 – 31/12/2020 ΜΕΛΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

1/1– 31/12/2020 

 

92.800€ 

 

 

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι:   

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

του Διοικητικού Συμβουλίου (κ.κ. Μιχάλης Τσαμάζ και Χαράλαμπος 
Μαζαράκης), καθώς ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας, κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνουν τις 

αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται της 
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αποζημιώσεως την οποία λαμβάνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  

 
(β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου S.Gopalan, R.Hauber, D.Leroy, 

K.Orth και M.Wilkens έχουν παραιτηθεί της λήψης των προβλεπόμενων 
αποζημιώσεων.  
 

(γ) Κατά τη διάρκεια του έτους 2020 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.  
 

Β.  Η Γ.Σ καλείται επίσης να καθορίσει τις αποζημιώσεις και τα έξοδα των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες 
του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2021 

και να προεγκρίνει την καταβολή τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2022 και θα προβεί 

στον οριστικό καθορισμό τους.  
 
Η πρόταση είναι να μην υπάρξει αύξηση στις αποζημιώσεις και τα έξοδα 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις 
εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου, της 
Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού και της Επιτροπής 

Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 
χρήση 2021 σε σχέση με όσα ίσχυαν για τη χρήση 2020. 

 
Οι αποζημιώσεις και έξοδα σήμερα έχουν ως εξής: 
 

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. 
iv. Αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης 
Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους 

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

α) 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.  
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β) 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. 

 

Οι αποζημιώσεις και έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 

συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Επιτροπών του (Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου 

Δυναμικού και Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου) για τη χρήση 2021, θα ζητηθεί από τη Γενική 
Συνέλευση να καταβληθούν και κατά τη χρήση 2022 μέχρι τον οριστικό 

καθορισμό τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα 
πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2022.   

 

 

Θέμα 6ο  

Έγκριση μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 (1/1/2020-

31/12/2020). 
 

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις μεταβλητές αμοιβές των 

εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 
(1/1/2020-31/12/2020). Ειδικότερα: 
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(α) Μιχάλης Τσαμάζ – Διευθύνων Σύμβουλος 
 

Η Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο υλοποίησης της εγκεκριμένης από τη 
Γενική Συνέλευση σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, καλείται να 

εγκρίνει το προς καταβολή ποσό της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής για την 
επίτευξη των στόχων έτους 2020 και το μεταβλητό χρηματικό ποσό για την 
τετραετή περίοδο αξιολόγησης 2017-2020, 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 2020. 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 2020. 

 
Τα ως άνω προς καταβολή ποσά αναλύονται ως εξής: 

 

(i) Ετήσια αμοιβή επίτευξης στόχων έτους 2020: 
•  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 2020 (%):120,4% [σημειώνεται ότι 
ο τελικός βαθμός επίτευξης για το έτος 2020 (120,4%) προκύπτει από το 

βαθμό επίτευξης των εταιρικών στόχων με βαρύτητα 100%] 
• Ποσό προς καταβολή [σε αριθμό μικτών μηνιαίων μισθών (ΜΜΜ) έτους 
2020]:  120,4% Χ 60% Χ 14 ΜΜΜ = 10,15 ΜΜΜ  

 
(ii) Μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τετραετή περίοδο 2017-2020: 

• Ποσό προς καταβολή για το επίπεδο απόδοσης 100%:  50% των ετήσιων 
μικτών βασικών αποδοχών 
• Τελικός βαθμός επίτευξης για την περίοδο αξιολόγησης 2017-2020(%):  

117,2%  
• Ποσό προς καταβολή [σε αριθμό μικτών μηνιαίων μισθών (ΜΜΜ) έτους 
2020]: 117,2% X 50% X 14 ΜΜΜ = 8,22 ΜΜΜ 

 
Επιπλέον η Γενική Συνέλευση στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω 

σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου καλείται να εγκρίνει το προς 
καταβολή ποσό της μεταβλητής αμοιβής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για 
το Πρόγραμμα Κινήτρου Επαναλαμβανόμενης Απόδοσης, ύψους 1,53 MM, 
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όπως αυτό εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου 
Δυναμικού και το Διοικητικό Συμβούλιο  της Εταιρείας, δεδομένου ότι η 

Εταιρία επέτυχε υπερ-επίτευξη (>150%) για τρία  συνεχόμενα έτη (2018, 
2019 και 2020) του στόχου «μη προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων 

και αποσβέσεων» (EBITDA unadjusted) που συνδέεται με το Πρόγραμμα 
αυτό. 

 

 
(β) Χαράλαμπος Μαζαράκης - Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων 
Ομίλου ΟΤΕ  

 
Η Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης εργασίας του 

κ. Χ. Μαζαράκη, καλείται να εγκρίνει τo προς καταβολή ποσό ειδικού πριμ 
απόδοσης  για το έτος 2020, ύψους 9,08 μικτών μηνιαίων μισθών (έτους 
2020) για βαθμό επίτευξης των εταιρικών στόχων 120,4%, 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 2017-2020. Η Γενική Συνέλευση 
καλείται να εγκρίνει το προς καταβολή μεταβλητό χρηματικό ποσό για την 
τετραετή περίοδο 2017-2020, για τελικό βαθμό επίτευξης 117,2% για την 

περίοδο αξιολόγησης 2017-2020, ύψους 7,57 μικτών μηνιαίων μισθών 
(έτους 2020).  

 
Τέλος η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει το προς καταβολή ποσό της 
μεταβλητής αμοιβής στον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων 

Ομίλου ΟΤΕ για το Πρόγραμμα Κινήτρου Επαναλαμβανόμενης Απόδοσης, 
ύψους 3,28 MM, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αμοιβών & 
Ανθρώπινου Δυναμικού και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, 

δεδομένου ότι η Εταιρεία επέτυχε υπερ-επίτευξη (>150%) για τρία 
συνεχόμενα έτη (2018, 2019 και 2020) του στόχου «μη προσαρμοσμένα 

κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων» (EBITDA unadjusted) που 
συνδέεται με το Πρόγραμμα αυτό. 
 

 

Θέμα 7ο  

Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 
χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΟΤΕ Α.Ε. για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 

4548/2018. Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών έχει προηγουμένως εγκριθεί και 
από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας. 
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Σημειώνεται ότι η ΟΤΕ Α.Ε., ως εταιρεία με μετοχές εισηγμένες σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 

να καταρτίζει και να υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων Έκθεση Αποδοχών, με το περιεχόμενο που ορίζει το εν λόγω 

άρθρο του νόμου, η οποία να περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του 
συνόλου των αποδοχών, οι οποίες καταβλήθηκαν/χορηγήθηκαν σε κάθε 
ένα από τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου στο τελευταίο οικονομικό έτος.  
 
Οι ελεγκτές της Εταιρείας ελέγχουν, αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί 

με την Έκθεση Αποδοχών οι πληροφορίες που ορίζονται στο νόμο. Για το 
σκοπό αυτό, υποβάλλεται επίσης στη Γενική Συνέλευση η σχετική Έκθεση 

Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".   
 

Η Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με το νόμο, υποβάλλεται προς συζήτηση 
στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως αντικείμενο της 

ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική.  
 
 
(Η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. για τη χρήση 
2020 όπως και η σχετική Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας 
"ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" έχουν αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα: 
https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.html) 

 

 

Θέμα 8ο 

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 31/12/2021 έως 31/12/2022, 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 και λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη την Έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton 
Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων 

Επιχειρήσεων» (GRANT THORNTON) σύμφωνα με την  παρ. 1 του 
άρθρου 101 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.html
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από 31.12.2021 έως 31.12.2022, της ασφαλιστικής κάλυψης 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 συντρέξουν οι κάτωθι 
προϋποθέσεις: 

 ανανεωθεί το κύριο (Master) Συμβόλαιο της DTAG για το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,  

 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 κυμανθεί στο 

προϋπολογιζόμενο ποσό των πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων 
και οκτακοσίων ευρώ (588.800€) κατ’ ανώτατο συνολικά για τον 
Όμιλο ΟΤΕ [εκ των οποίων ποσό διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων 

ευρώ (288.000€) περίπου θα αφορά στην ΟΤΕ Α.Ε.]. 
 

2. Για 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 31.12.2021 έως 
31.12.2022. 

 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 «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και 
Συμβούλων Επιχειρήσεων», 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 8ο θέμα, συμπεριλαμβανομένης της εξειδίκευσης του 
κόστους ανά εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ καθώς και η Έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας “Grant 
Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων»» έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: 
https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.html) 

 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.html
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Θέμα 9ο  

Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β του Ν.4548/2018, 
τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και συμβάσεων 
χρήσης 2020 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 

(συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη). 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δημοσιοποιεί στη Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β του Ν. 4548/2018, 
τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τις συμβάσεις χρήσης 2020 

που εμπίπτουν στο άρθρο 99 («Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με 
συνδεδεμένα μέρη») του Ν.4548/2018. 

 

Το 9ο θέμα αποτελεί ενημέρωση προς την Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται 

σε ψηφοφορία.  

 
(Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και οι συμβάσεις χρήσης 2020 που εμπίπτουν στο 
άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: 
https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.html) 

 

 
Θέμα 10ο  

Έγκριση ακύρωσης τριών εκατομμυρίων, τετρακοσίων εξήντα εννέα 

χιλιάδων πεντακοσίων (3.469.500) ιδίων μετοχών που έχει 
αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος 
απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με 

αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 
εννέα εκατομμυρίων, οκτακοσίων δέκα οχτώ χιλιάδων, εξακοσίων 
ογδόντα πέντε ευρώ (€9.818.685,00), σύμφωνα με το άρθρο 49 του 

Ν.4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό 
Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.   

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων: 
 

(1) Για την ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, 
συνολικά τριών εκατομμυρίων, τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων 

πεντακοσίων (3.469.500) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής 
αξίας €2,83 η καθεμία, οι οποίες αποκτήθηκαν, με σκοπό την ακύρωσή 
τους, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της Εταιρείας (συνεδρίαση της 20-02-2020) Προγράμματος 
Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σε υλοποίηση μέρους (πέραν δηλαδή της 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.html
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καταβολής μερισμάτων) της εγκεκριμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο  
της Εταιρείας (συνεδρίαση της 18-01-2018) Πολιτικής Αμοιβών των 

Μετόχων, και ως εξής: 

 1.421.976 μετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν στο διάστημα από 
01/11/2020 έως 20/01/2021, με μέση τιμή αγοράς €12,20 ανά 
μετοχή, και 

 2.047.524 μετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν στο διάστημα από 
05/03/2021 έως 30/04/2021, με μέση τιμή αγοράς €13,60 ανά 

μετοχή. 
 

(2) Για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  κατά το ποσό 

των εννέα εκατομμυρίων, οκτακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων 
ογδόντα πέντε ευρώ (€9.818.685,00) το οποίο προκύπτει από τον 
συνολικό αριθμό των προς ακύρωση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα 

παραπάνω (υπό 1), επί την ονομαστική αξία της μετοχής του ΟΤΕ (ήτοι 
3.469.500 μετοχές x €2,83).     

  
(3) Για τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της 

Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να αποτυπωθεί η ως 

άνω μείωση, και ειδικότερα για την τροποποίηση της παραγράφου 1 και 
την προσθήκη υποπαραγράφου (ιβ) στην παράγραφο 2 του εν λόγω 

άρθρου του Καταστατικού, ως εξής: 
 

«Άρθρο 5 – Μετοχικό κεφάλαιο 
 

1. Το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  ανέρχεται σε ένα 
δισεκατομμύριο, διακόσια ενενήντα δύο εκατομμύρια, πεντακόσιες 
εβδομήντα μία χιλιάδες, επτακόσια εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά 
(€1.292.571.709,60) και διαιρείται σε τετρακόσια πενήντα έξι 
εκατομμύρια, επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες και εκατόν είκοσι 
(456.739.120) κοινές  ονομαστικές  μετοχές, ονομαστικής αξίας 
δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€2,83) η κάθε μία.  

2. Το  μετοχικό  κεφάλαιο  δημιουργήθηκε ως εξής: 
….. 
(ιβ) Με την από 09.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε κατά εννέα εκατομμύρια, 
οκτακόσιες δέκα οχτώ χιλιάδες, εξακόσια ογδόντα πέντε ευρώ 
(€9.818.685,00) το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω ακύρωσης τριών 
εκατομμυρίων, τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων 
(3.469.500) ιδίων μετοχών, οι οποίες είχαν αγορασθεί από την 

Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, μετά από 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διά της οποίας είχε εγκριθεί 
πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, με σκοπό την ακύρωσή τους. 
Συνεπεία της ανωτέρω μείωσης το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε 
σε ένα δισεκατομμύριο, διακόσια ενενήντα δύο εκατομμύρια, 
πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες, επτακόσια εννέα ευρώ και 
εξήντα λεπτά (€1.292.571.709,60) και διαιρείται σε τετρακόσια 
πενήντα έξι εκατομμύρια, επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες και 
εκατόν είκοσι (456.739.120) κοινές  ονομαστικές  μετοχές, 
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ονομαστικής  αξίας  δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€2,83)  η  
κάθε  μία».  

 
Σημειώνεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, προ της ως άνω 

μείωσης λόγω της ακύρωσης των ιδίων μετοχών, ανέρχεται σε 
€1.302.390.394,60 διαιρούμενο σε 460.208.620 κοινές ονομαστικές 
μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,83 η κάθε μία.  

 
 
 

Θέμα 11ο  
Έγκριση της «Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου», σύμφωνα με τον Ν.4706/2020 και την 
υπ’αριθμ. 60/18.09.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων την έγκριση της «Πολιτικής  Καταλληλότητας των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
Ν.4706/2020  και την υπ’αριθμ. 60/18.09.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. Η εν λόγω Πολιτική έχει προηγουμένως εγκριθεί από την 

Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
(Η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: 
https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.html) 

 

 

Θέμα 12ο 

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός ανεξάρτητων 

μελών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4706/2020. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1, 2 και 3 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, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και 
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία ορίζει μεταξύ 
αυτών τα ανεξάρτητα μέλη.  

 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για τρία (3) χρόνια και 

είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Η θητεία κάθε μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου αρχίζει την ημέρα της εκλογής του από την Γενική Συνέλευση 
και λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους κατά το οποίο έχει 

ήδη συμπληρωθεί η τριετία από την εκλογή (με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του άρθρου 9 που ρυθμίζει την έκπτωση πριν από τη λήξη 
της θητείας).  

 
Σύμφωνα δε με το άρθρο 5 του Ν.4706/2020, του οποίου η ισχύς αρχίζει 

στις 17-7-2021, (α) τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.html
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Συμβουλίου δεν υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών 
(αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο 

αριθμό), και (β) η εκπροσώπηση ανά φύλο δεν υπολείπεται του 25% του 
συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (αν προκύψει κλάσμα 

στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό). 
 
Συνεπώς, λόγω της λήξης της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού 

Συμβουλίου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 09-06-2021, η εν 
λόγω Γενική Συνέλευση θα πρέπει να εκλέξει νέο δεκαμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο για τριετή θητεία. Επίσης, η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να 

ορίσει τρία (3) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κατά την 
έννοια του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, από εκείνα που θα εκλεγούν.    

 

Στο πλαίσιο του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη 
Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα δέκα (10) μέλη: 

1.  Μιχαήλ Τσαμάζ  - Εκτελεστικό μέλος (ανανέωση θητείας)  

2. Χαράλαμπος Μαζαράκης - Εκτελεστικό μέλος (ανανέωση θητείας) 

3. Robert Hauber - Μη εκτελεστικό μέλος (ανανέωση θητείας) 

4. Dominique Yvette M. Leroy - Μη εκτελεστικό μέλος (ανανέωση θητείας) 

5. Kyra Elen Sibylle Orth - Μη εκτελεστικό μέλος (ανανέωση θητείας) 

6. Michael Wilkens - Μη εκτελεστικό μέλος (ανανέωση θητείας) 

7. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος - Μη εκτελεστικό μέλος (νέο μέλος) 

8.  Eelco Blok - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (ανανέωση θητείας) 

9. Δημήτριος Γεωργούτσος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (ανανέωση θητείας) 

10. Catherine de Dorlodot – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (νέο μέλος) 

 

Σε σχέση με τα ανωτέρω σημειώνονται τα εξής:  

(α) Τα μέλη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 και 10 έχουν προταθεί από το μέτοχο 
Deutsche Telekom AG. 

(β) Τα μέλη 7 και 9 έχουν προταθεί από το μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο. 

 
Για την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου στο παρόν θέμα, αυτό έλαβε 
υπόψη την προτεινόμενη προς έγκριση στο 11ο θέμα της Γενικής 

Συνέλευσης «Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε.», τις απαιτήσεις του Ν.4706/2020 για τη 

σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αναλυτικά βιογραφικά 
σημειώματα των προτεινόμενων μελών και το αποτέλεσμα του ελέγχου 
ακεραιότητας που διενεργήθηκε από τον επικεφαλής της Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης της Εταιρείας. 
 
Σημειώνεται επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόταση των 

ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών έλαβε υπόψη τις προτάσεις της 
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Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου.1 

 
Τυχόν άλλες υποψηφιότητες στο πλαίσιο του παρόντος  θέματος μπορούν 

να υποβληθούν από τους μετόχους το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 04-
06-2021.   
 

Κάθε υποψηφιότητα που θα υποβληθεί από μετόχους πρέπει να 
συνοδεύεται: (α) από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, (β) 
εφόσον προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 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 9 του 
Νόμου Ν.4706/2020, και (γ) από Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του 
άρθρου 3 του Ν.4706/2020) ή Ποινικό μητρώο.  
 

[Έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:  
https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.html 

 Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης υποψήφιου Ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου  

 Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.4706/2020)  

 Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων 10 υποψηφίων ] 

 

 

Θέμα 13ο 

Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου. 

 
Το άρθρο 2 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου 

της Εταιρείας προβλέπει, στο πλαίσιο του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 
όπως ισχύει, ότι η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία (3) μη 
εκτελεστικά μέλη του, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, 
τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενώ η Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων  ορίζει τον ακριβή αριθμό των μελών της Ε.Ε., όπως 
επίσης τη θητεία και τις ιδιότητές τους.   

 
Λόγω λήξης της θητείας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου παράλληλα με 
τη λήξη της θητείας τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε 

συνέχεια  της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο 12ο θέμα της 
παρούσας Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, 

η Γενική Συνέλευση καλείται να καθορίσει το είδος (επιτροπή του 
διοικητικού συμβουλίου ή ανεξάρτητη επιτροπή), τη σύνθεση (αριθμός και 

                                                 
1 Με βάση τις τρέχουσες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου, η εν λόγω Επιτροπή προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την 

εκλογή των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, ενόψει ωστόσο της έναρξης ισχύος 

από 17-7-2021 των διατάξεων 1-24 του Ν.4706/2020, θα ενταχθεί στις αρμοδιότητές της 

η πρόταση εκλογής και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.html
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ιδιότητες των μελών της επιτροπής) και τη θητεία των μελών της Επιτροπής 
Ελέγχου της Εταιρείας.  

 
Στο πλαίσιο αυτό, ο μέτοχος Deutsche Telekom AG έχει προτείνει η 

Επιτροπή Ελέγχου να εξακολουθήσει να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού 
Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη του, στο σύνολό τους 
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, με θητεία ίδια με τη θητεία τους ως μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Σημειώνεται ότι πέραν της ως άνω, άλλες προτάσεις μπορούν να 

υποβληθούν από τους μετόχους το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 04-06-
2021. 

 
 
 

Θέμα 14ο 
Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 

και το άρθρο 14 του Καταστατικού, στα Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά 
συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ που 

επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων για τη χορήγηση άδειας στα Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και στους Διευθυντές της ΟΤΕ Α.Ε. ώστε να δύνανται να 

μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου 
Ο.Τ.Ε. που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.  
 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των σκοπών της ΟΤΕ Α.Ε. 
αλλά και συνολικά του Ομίλου ΟΤΕ, κρίνεται συχνά σκόπιμο μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε 
διοικητικά Συμβούλια και εν γένει στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του 
Ομίλου που μπορεί να επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.  

 


