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Επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΟΤΕ ΑΕ χρήσης 2020 – Επεξήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το εδάφιο 
γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 

 
Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών 
για το τελευταίο οικονομικό έτος (χρήση 2020), οι οποίες ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών 
της ΟΤΕ ΑΕ για τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία  εγκρίθηκε στην Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων (ΤΓΣ) του Ιουνίου 2020 (εφεξής «Πολιτική Αποδοχών»).  
 
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018,  η  Έκθεση Αποδοχών του τελευταίου 
οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην ΤΓΣ ως αντικείμενο της ημερήσιας 
διάταξης, η δε ψήφος των μετόχων όσον αφορά στην Έκθεση Αποδοχών είναι συμβουλευτική.  
Το  Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών, τον τρόπο με 
τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την ΤΓΣ. Στο πλαίσιο 
αυτό σημειώνεται ότι η Έκθεση Αποδοχών χρήσης 2019, η οποία υποβλήθηκε για συζήτηση στην 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. του Ιουνίου 2020, έλαβε τη θετική ψήφο 
μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 97,11% μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου. Το 
γεγονός της καθολικής σχεδόν αποδοχής της εν λόγω Έκθεσης Αποδοχών έλαβε υπόψη του το 
Διοικητικό Συμβούλιο για την κατάρτιση της παρούσας Έκθεσης Αποδοχών τόσο ως προς τη 
μορφή όσο και ως προς το περιεχόμενο των καταβληθεισών αμοιβών.   

Παρέχεται στο σημείο αυτό μια συνοπτική επισκόπηση της πορείας, των αποτελεσμάτων και 
των επιτεύξεων της ΟΤΕ ΑΕ για την περίοδο 2020. 

Η επιδημία COVID-19 το 2020 άλλαξε ριζικά τις λειτουργίες του ΟΤΕ. Από την πρώτη ημέρα, η 
προτεραιότητα του ΟΤΕ μετατοπίστηκε στην διασφάλιση της προστασίας των ανθρώπων του, 
των πελατών και των συνεργατών, καθώς και στην διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας 
των δικτύων και των υπηρεσιών του, ένα αγαθό ζωτικής σημασίας για όλους - για την κυβέρνηση 
και τις τοπικές αρχές, για επιχειρήσεις και ιδιώτες αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της. Οι 
υποδομές δικτύων του ΟΤΕ λειτούργησαν απρόσκοπτα και διαχειρίστηκαν με απόλυτη επιτυχία 
την έκρηξη στην κίνηση φωνής και δεδομένων. Ταυτόχρονα, η πανδημία επιτάχυνε τον πλήρη 
ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ υποστήριξε τους οικιακούς και επιχειρηματικούς 
πελάτες του, τόσο στον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη 
των αγορών του, μόλις υποχωρήσει η έκτακτη αυτή κρίση. Κατά την περίοδο του 2020 ο Όμιλος 
ΟΤΕ: 

 Κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις σε μια εξαιρετικά πρωτόγνωρη χρονιά, παρά τον αρνητικό 
αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης στους πελάτες, τον τουρισμό, και την ελληνική 
οικονομία γενικότερα. Ο OTE πέτυχε τους στόχους του και ανταποκρίθηκε στις δεσμεύσεις 
του αναφορικά με την πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους, ενώ συνέχισε να ενισχύει τη 
θέση του στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, επενδύοντας σε ιδιαιτέρως ανεπτυγμένα 
δίκτυα υποδομών σε κινητή και σταθερή. Έτσι, ο ΟΤΕ παραμένει σήμερα ανάμεσα στις 
κύριες επενδυτικές επιλογές κορυφαίων διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων, όπως οι JP 
Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BOFA - Merrill Lynch, New Street κ.α.  

 Εκτός από την υλοποίηση της στρατηγικής του και την επίτευξη ανθεκτικών επιδόσεων, ο 
ΟΤΕ, άμεσα και/ ή μέσω θυγατρικών του, έφερε εις πέρας μια σειρά σημαντικών 
πρωτοβουλιών, οι οποίες θα ενισχύουν τις δραστηριότητές του και θα επηρεάσουν ευνοϊκά 
τις μελλοντικές επιδόσεις του: 
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o Η απόσχιση των κλάδων της πρώτης γραμμής στην Ελλάδα (Εξυπηρέτηση 
Πελατών, Καταστήματα, Τεχνικοί Πεδίου) σε αυτόνομες εξειδικευμένες 
θυγατρικές εταιρείες μαζί με τα εφαρμοσμένα προγράμματα εθελούσιας 
αποχώρησης ενισχύουν την ευελιξία, την ανταπόκριση και την 
αποτελεσματικότητα του Ομίλου 

o Η σύναψη συμφωνίας για την πώληση της σταθερής στη Ρουμανία, η οποία 
ανακοινώθηκε το Νοέμβριο και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο μισό 
του 2021, θα δώσει τη δυνατότητα στον Όμιλο να ανακατευθύνει πόρους σε πιο 
βιώσιμες δραστηριότητες 

 

o Η διάθεση των υπηρεσιών 5G αμέσως μετά τη δημοπρασία φάσματος - ο πρώτος 
πάροχος κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα που διέθεσε υπηρεσίες 5G - και η 
ανανέωση των δικαιωμάτων μετάδοσης των αγώνων ποδοσφαίρου της UEFA 
ενισχύει την θέση του σε κινητή τηλεφωνία και συνδρομητική τηλεόραση, 
βασικούς στρατηγικούς τομείς για τον ΟΤΕ 

o Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της υποδομής Fiber-to-the-home (FTTH) σε νέες 
περιοχές καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας αυξάνεται συνεχώς 
ενισχύει τη θέση του ΟΤΕ στην σταθερή τηλεφωνία 

 Διατήρησε την ηγετική του θέση στην αγορά, προσφέροντας στους πολίτες της Χώρας 
συνεχώς νέες και βελτιούμενες υπηρεσίες και καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών για 
σταθερή και κινητή επικοινωνία, διασύνδεση, τηλεόραση αλλά και άλλες υπηρεσίες. 

 Κατάφερε να συγκρατήσει το προσαρμοσμένο EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόρων και 
αποσβέσεων) του Ομίλου με μείωση μόλις 0,5% σχεδόν αντισταθμίζοντας πλήρως τις 
επιπτώσεις από  τους δραστικούς περιορισμούς στις μετακινήσεις που επιβλήθηκαν λόγω 
της κρίσης COVID-19, αντανακλώντας κυρίως την αυστηρή διαχείριση κόστους σε επίπεδο 
Ομίλου. 

 Στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Όμιλος ΟΤΕ κατόρθωσε να καταγράψει 
σχεδόν αμετάβλητα έσοδα (-0,1%) ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA (κέρδη προ τόκων, 
φόροι, αποσβέσεις και αποσβέσεις) μειώθηκε μόνο κατά 1%, παρά τη σημαντική επίπτωση 
στα έσοδα από περιαγωγή λόγω της απουσίας των τουριστών και το παρατεταμένο 
κλείσιμο της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Οι ανθεκτικές επιδόσεις 
τροφοδοτήθηκαν από τη συνεχιζόμενη ενίσχυση των υπηρεσιών δεδομένων κινητής 
τηλεφωνίας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών, την υιοθέτηση οπτικών ινών καθώς και των 
έργων ICT. Εξαιρουμένης της απουσίας του τουρισμού, τα έσοδα και το EBITDA στην Ελλάδα 
θα ήταν αυξημένα σχεδόν κατά 1%. Το περιθώριο EBITDA στην Ελλάδα παρέμεινε ισχυρό 
στο 40,8% ως αποτέλεσμα της ορθολογικής διαχείρισης του κόστους. 

 Συνέχισε να αναπτύσσει  τα δίκτυα νέας γενιάς και να επενδύει στην βέλτιστη εμπειρία του 
πελάτη διασφαλίζοντας έτσι το συγκριτικό του πλεονέκτημα και την μελλοντική του 
ανάπτυξη. Παρά τα εμφανή εμπόδια και τις καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας, ο OTE 
συνέχισε να επεκτείνει το FTTH δίκτυο του, ώστε να καλύψει τη συνεχώς αυξανόμενη 
ζήτηση για συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων. Έμφαση επίσης δόθηκε στην πλήρη κάλυψη 
4G/4G+ με ένα από τα καλύτερα δίκτυα στην Ευρώπη, στην εμπορική διάθεση των 
υπηρεσιών 5G καθώς και στον μετασχηματισμό δικτύου σε IP, με άμεση ανταπόκριση στις 
ανάγκες των πελατών στην εγχώρια αγορά: 

o 1ος στην εμπορική διάθεση δικτύου 5G στην Ελλάδα; ~40% 5G κάλυψη το 2020; 
90% στις δύο μεγάλες πόλεις 

o 4G/4G+ κάλυψη: 99%/96% 
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o Κάλυψη δικτύου Fiber: >71%; 45,000km Δίκτυα Οπτικών Ινών; 16χιλ. καμπίνες 
οπτικών ινών 

o FTTH: >300χιλ. νοικοκυριά το 2020; στόχος για >1εκατ. μέχρι το 2024 

o Κορυφαίο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας: OOKLA “Το γρηγορότερο δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας στην Ελλάδα” και P3 “Best in Test” 

o Εμπειρία πελάτη: Ισχυρή και σταθερή υπεροχή στις έρευνες TRI*Μ 

o ~100% των σταθερών συνδέσεων είναι σε IP 

 

 Ειδική έμφαση δόθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου και της χώρας: 

o Mobile app: Διείσδυση της εφαρμογής στο 76% με 3,3 εκατ. χρήστες 

o Νούμερο 1 σε έργα ICT σημειώνοντας σημαντική αύξηση εσόδων κατά 14% 
καθώς ο ΟΤΕ αξιοποιεί την εμπειρία του ως προς την παροχή σύνθετων έργων 
ICT, σε συνεργασία με επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, επιδιώκοντας 
προηγμένες λύσεις στους τομείς της υγείας, του τουρισμού, της ασφάλειας 
πληροφοριών, της ενέργειας, των data centers, του cloud και του IoT. Μεταξύ 
άλλων έργων, ο OTE υλοποίησε το σημαντικό έργο της ψηφιακής υπογραφής 
στο Δημόσιο 

o e-bill: με συμμετοχή άνω του 70% των πελατών  

o εκτεταμένη χρήση αυτοματισμών σε διαδικασίες και λειτουργίας του Ομίλου 

 

 Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές ξεπέρασαν τα €412 εκατ. το 2020, υπερκαλύπτοντας το στόχο 
των  €350 εκατ. που είχε τεθεί, σε ένα πρωτόγνωρο οικονομικό περιβάλλον και παρόλες τις 
προκλήσεις που δημιούργησε η κρίση του COVID-19, υποστηρίζοντας τις δεσμεύσεις της 
εταιρίας αναφορικά με την αμοιβή των μετόχων το 2020. Το 2018 η Διοίκηση, κρίνοντας 
πως η κεφαλαιακή δομή του Ομίλου είναι αρκούντως ισχυρή (κάτι που επαληθεύτηκε και 
στην κρίση του COVID-19), ενέκρινε την Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους, η 
εφαρμογή της οποίας στηρίζεται στις προβλεπόμενες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές με 
επιμερισμό μεταξύ μερισμάτων και απόκτησης ιδίων μετοχών περίπου στο 65% και 35% 
αντίστοιχα: 

o Η συνολική αμοιβή των μετόχων το 2020 ανήλθε στα €400 εκατ., αυξημένη κατά 
17% σε σύγκριση με το 2019 

o Το μέρισμα ανήλθε σε €0,55/μετοχή, αυξημένο κατά 20% σε σχέση με το 2019, 
ενώ η εταιρεία διέθεσε €140 εκατ. για την απόκτηση ιδίων μετοχών στο πλαίσιο 
του σχετικού προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, σε σύγκριση με €121 
εκατ. που διέθεσε με το Πρόγραμμα του 2019 

o Για το 2021 η διοίκηση αναμένει αύξηση κατά 20% στην αμοιβή των μετόχων, 
φθάνοντας τα €480 εκατ.  

o Η απόδοση προς τους μετόχους (μέρισμα & απόκτηση ιδίων μετοχών) ανέρχεται 
σήμερα σε περίπου 8% (Απρίλιος 2021), αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες 
αποδόσεις του κλάδου, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη παραγωγή ταμειακών 
ροών και την ξεκάθαρη πολιτική ανταμοιβής των μετόχων με το σύνολο των 
ετήσιων ροών.  

 

 Τον Ιούνιο του 2020, ο Όμιλος προχώρησε σε δύο εκδόσεις ομολόγων ύψους €150 εκατ. 
ευρώ και €200 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με ετήσιο κουπόνι χαμηλότερο από 1% 



6 
 

αποδεικνύοντας την ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου, και εξοικονομώντας 
σημαντικά χρηματοοικονομικά έξοδα. Τα νέα ομόλογα αναλήφθηκαν πλήρως από την 
Deutsche Telekom AG. 

 Επέκταση σε νέες δραστηριότητες και πηγές εσόδων με τη είσοδο σε νέες ψηφιακές 
αγορές, ώστε να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό περιβάλλον που να καλύπτει ένα σημαντικό 
μέρος των αναγκών των πολιτών: 

o Box Delivery Services / 

o COSMOTE Insurance /  

o 11888 GIAOLA 

o πλατφόρμα on line payment για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών συναλλαγών του 
Ομίλου, την εξοικονόμηση πόρων και τη δυνατότητα εφαρμογής e-wallet. 

 
 
 Η τιμή της μετοχής του ΟΤΕ κατέγραψε υψηλότερες αποδόσεις, παρά τις προκλήσεις του 

2020, τόσο σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών όσο και με τον κλάδο 
Ευρωπαϊκών παρόχων τηλεπικοινωνιών. Ο ΟΤΕ σταθερά, τόσο σε περιόδους κρίσης, όσο 
και σε περισσότερο ομαλές συνθήκες αποτελεί επενδυτική επιλογή που ξεπερνά τους 
αντίστοιχους δείκτες, τόσο της Ελλάδας, όσο και της Ευρώπης. 
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A. Αποζημιώσεις μελών για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕ ΑΕ και τις 
Επιτροπές αυτού χρήσης 2020 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί αναφέρονται οι μικτές (ακαθάριστες) αποζημιώσεις που 
καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ή ΔΣ) της ΟΤΕ ΑΕ (ή ΟΤΕ ή Εταιρείας) 
και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου από 1/1 έως 31/12/2020,  ανάλογα με τη 
διάρκεια της θητείας κάθε μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του, εντός του 
έτους 2020, καθώς κάποια μέλη εξελέγησαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του 2020 ή 
κάποιων μελών έληξε η θητεία εντός του 2020.  
 
Σημειώνεται ότι : 
 

1. Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ για τη 
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ ΟΤΕ και των Επιτροπών του είναι 
σύμφωνες με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2. (Αποδοχές Μη Εκτελεστικών 
Μελών του ΔΣ) της Πολιτικής Αποδοχών της ΟΤΕ ΑΕ για τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η οποία  εγκρίθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 
Ιουνίου 2020 (εφεξής «Πολιτική Αποδοχών»). Για το έτος 2020 οι αποζημιώσεις 
έχουν οριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις της 68ης Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) των 
Μετόχων της ΟΤΕ ΑΕ της 24-06-2020, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
(συνεδρίαση με αριθ. 3112/13.05.2020, θέμα 9ο), η οποία λαμβάνει υπόψη το γενικό 
επίπεδο των αμοιβών στην Ελληνική αγορά για μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ. Σημειώνεται 
ότι πέραν των αποζημιώσεων των κατωτέρω Πίνακα 1 και Πίνακα 2 δεν χορηγούνται 
κανενός είδους επιδόματα στα μέλη του ΔΣ ΟΤΕ για τη συμμετοχή τους στις 
συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών του. 

 

2. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. S. Gopalan, R. Hauber, K. 
Orth, M. Wilkens και D. Leroy έχουν παραιτηθεί της λήψης των προβλεπόμενων 
αποζημιώσεων. 
 

3. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, ο κος Μιχάλης Τσαμάζ, εκτελεστικό μέλος 
του ΔΣ ΟΤΕ ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δεν λαμβάνει αποζημίωση για 
τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του ΔΣ ΟΤΕ 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. 
 

4. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, ο κος Χαράλαμπος Μαζαράκης, 
εκτελεστικό μέλος του ΔΣ ΟΤΕ, ως Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων 
Ομίλου ΟΤΕ, δεν λαμβάνει αποζημίωση για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του 
ΔΣ ΟΤΕ καθώς συνδέεται με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας ήδη πριν τον ορισμό 
του ως εκτελεστικού μέλους του ΔΣ ΟΤΕ.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αποζημιώσεις μελών για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας και τις Επιτροπές αυτού χρήσης 2020 

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 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ 

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 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

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 

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 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

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 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

 

1/1 – 31/12/2020 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ    

& 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

& 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ  

 

1/1– 31/12/2020 

 

 

 

1/1– 31/12/2020 

 

 

 

 

 

1/1– 31/12/2020 

115.100€ 
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ΟΝΟΜΑ/ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΘΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ 

ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ 

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€ 

 

Σημειώνεται επιπλέον ότι τα (μεικτά) ποσά αποζημιώσεων που αναφέρονται στον ανωτέρω 
Πίνακα 1: 

i) 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) Δεν μεταβάλλονται 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. 

Σημειώνεται ότι πέραν των Αποζημιώσεων  του κατωτέρω Πίνακα 2, δεν χορηγούνται 
κανενός είδους επιδόματα στα μέλη του ΔΣ ΟΤΕ. 
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B. Αποζημιώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕ για τη συμμετοχή τους στις 
εργασίες διοικητικών συμβουλίων εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ χρήσης 2020 
 
1. Στον κατωτέρω Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μικτές (ακαθάριστες) αποζημιώσεις που 
καταβλήθηκαν στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ ΟΤΕ, δηλ. (α) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και 
(β) στον  Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, από 1/1 έως 31/12/2020, 
για τη συμμετοχή τους στις εργασίες διοικητικών συμβουλίων εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ 
(πλην της ΟΤΕ ΑΕ). 

Σημειώνεται ότι  στο πλαίσιο της Σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου με την Εταιρεία, 
συμφωνήθηκε να λαμβάνει αμοιβές για τη συμμετοχή του σε Διοικητικά Συμβούλια 
εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, μειωμένες κατά 15%. 

Επίσης, σημειώνεται ότι πλην των ανωτέρω εκτελεστικών μελών του ΔΣ ΟΤΕ κανένα άλλο   
μέλος του ΔΣ ΟΤΕ δεν μετείχε κατά τη χρήση 2020 σε Διοικητικό Συμβούλιο άλλης εταιρείας 
του Ομίλου ΟΤΕ. 

2. Τον Αύγουστο 2020 υιοθετήθηκε με ισχύ από την 1/01/2021, στο πλαίσιο σχετικής 

πολιτικής, η γενική αρχή ότι μέλη ΔΣ των εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ, εφόσον κατά τη διάρκεια 

της θητείας τους στα εν λόγω ΔΣ λαμβάνουν αποδοχές για υπηρεσιακή θέση που κατέχουν 

σε οποιαδήποτε εταιρία του Ομίλου ΟΤΕ, δεν δικαιούνται αποζημίωση / έξοδα για τη 

συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και τις εργασίες των εν λόγω ΔΣ (την οποία λαμβάνουν τα 

άλλα μέλη των οργάνων αυτών). Η αρχή αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου 

ΟΤΕ με έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, τα ως άνω μέλη των 

Διοικητικών Συμβουλίων των εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ οφείλουν να παραιτούνται των εν 

λόγω αποζημιώσεων/εξόδων εγγράφως, σε περίπτωση που η σχετική πρόβλεψη δεν 

περιλαμβάνεται στο Καταστατικό της εταιρίας του Ομίλου ΟΤΕ στο ΔΣ της οποίας μετέχουν. 

Σύμφωνα με την ως άνω πολιτική, για τα στελέχη που κατέχουν θέσεις Business Leaders 

(ΒLTs) (στον Όμιλο ΟΤΕ έχει εφαρμογή για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΤΕ ΑΕ), οι 

αποζημιώσεις για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις/εργασίες των ΔΣ ή/και των 

Επιτροπών των ΔΣ των εταιριών του Ομίλου, καθορίζονται σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασής τους με την εταιρία από την οποία λαμβάνουν αποδοχές για υπηρεσιακή τους 

θέση. Σημειώνεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΤΕ ΑΕ παραιτήθηκε οικειοθελώς, από 

01/08/2020, της αποζημίωσης για τη συμμετοχή του στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών 

ΟΤΕ International Investments LTD και ΟΤΕ International Solutions S.A. (OTEGlobe).   

Τέλος σημειώνεται ότι για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος της εν λόγω 

πολιτικής (01/08/2020 έως 31/12/2020), οι αποζημιώσεις για τη συμμετοχή των μελών ΔΣ 

στις συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών του ΔΣ των εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ διέπονται 

από τις ισχύουσες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των εταιριών του 

Ομίλου ΟΤΕ, μειωμένες κατά 50%. Εν προκειμένω η μεταβατική αυτή διάταξη εφαρμόστηκε 

για τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ όσον αφορά στις 

αποζημιώσεις για τη συμμετοχή του στα ΔΣ εταιριών Ομίλου ΟΤΕ από την 1.08.2020 ως την 

31.12.2020. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αποζημιώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕ για τη συμμετοχή 
τους στις εργασίες διοικητικών συμβουλίων εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ χρήσης 2020 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΘΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΚΤΟ 

ΠΟΣΟ 

(α) ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΤΕ ΑΕ 

COSMOTE AE ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

1/1 – 31/12/2020 49.200€ 

COSMOTE TV PRODUCTIONS ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

1/1 – 31/12/2020 12.000€ 

 TELEKOM ROMANIA 

COMMUNICATIONS S.A. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2020 10.190€ ( 49205 RON) 

ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. 

(ΟΤΕGlobe) 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2020 8.750€ 

 OTE INTERNATIONAL INV. 

LTD 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2020 1.785€ 

ΣΥΝΟΛΟ: 

 

81.925,00€ 

(β) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ – CHIEF OFFICER ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ 

COSMOTE AE1 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2020 48.000€ 

TELEKOM ROMANIA MOBILE 

COMMUNICATIONS 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2020 12.987€ (62.815 RON) 

 TELEKOM ROMANIA 

COMMUNICATIONS  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2020 22.914€ (110.614 RON)  

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2020 11.875€ 

COSMOTE TV PRODUCTIONS ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2020 11.875€ 

 ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2020 11.875€ 

 ΟΤΕ PLC ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2020 4.078, 47€ *  

( 3,666.67 GBP) 

Ε-VALUE INTERNATIONAL ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2020 - 

COSMOTE PAYMENTS – 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΕ 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2020 - 

COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 4/12 – 31/12/2020 550€ 

ΣΥΝΟΛΟ: 
*Βάσει ισοτιμίας 31/12/2020 

124.154,47 € 

 

1 Σημειώνεται ότι οι αποζημιώσεις στα μέλη του ΔΣ της COSMOTE A.E. καταβάλλονται τον επόμενο 

μήνα από αυτόν τον οποίο αφορούν. Ως εκ τούτου, οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν εντός του 
2020 στον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ για τη συμμετοχή στο ΔΣ της 
COSMOTE A.E., αφορούν τους μήνες Δεκέμβριο 2019 και Ιανουάριο – Νοέμβριο 2020, ενώ οι 
αποζημιώσεις για τον μήνα Δεκέμβριο 2020, αποδόθηκαν εντός του Ιανουαρίου 2021 και θα 
εμφανιστούν στην Έκθεση Αποδοχών έτους 2021.  
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Γ.  Αποδοχές εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕ χρήσης 2020  

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι αποδοχές (σε μικτά ποσά) των εκτελεστικών μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕ, δηλαδή του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Chief 
Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, της χρήσης 2020. 

Επιπλέον, παρέχεται αρίθμηση των παραπομπών / επεξηγήσεων για τη διαμόρφωση εντός 
της χρήσης 2020 των επιμέρους αποδοχών των εκτελεστικών μελών του ΔΣ. 

Σημειώνεται ότι πέραν των Αποδοχών του κατωτέρω Πίνακα 3, δεν χορηγούνται κανενός 
είδους επιδόματα στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ ΟΤΕ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Αποδοχές εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕ της 
χρήσης 2020 

Οι αριθμοί (1), (2), (3), (4), (5), (6) και (7) του Πίνακα 3 παραπέμπουν στις επεξηγήσεις που 
ακολουθούν. 

 

Παραπομπές / επεξηγήσεις σε σχέση με τις αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Chief Officer 
Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ που εμφανίζονται στον  Πίνακα 3 

(1) Για τον προσδιορισμό των στοιχείων των αμοιβών των εκτελεστικών μελών του ΔΣ λαμβάνονται υπόψη 
τα μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ, ο ρόλος που διαδραματίζει ο Όμιλος και η σημασία που έχει για την 
οικονομία και κοινωνία (υποδομές, ψηφιοποίηση του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, επιχειρήσεις, 
καταναλωτές, εργαζόμενοι) και η πολυπλοκότητα του αντικειμένου. Με βάση τα ανωτέρω, η 
βαρύτητα/βαθμολόγηση της θέσης των εκτελεστικών μελών του ΔΣ είναι ιδιαίτερα υψηλή (βλ. αμέσως 
κατωτέρω αναφορικά με το Σύστημα Βαθμολόγησης Θέσεων Στελεχών).  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις υψηλές επιδόσεις της Εταιρίας και του Ομίλου όπως 
αναλύονται στις επόμενες ενότητες, η διαμόρφωση του επιπέδου των συνολικών ετήσιων αποδοχών 
τους για το έτος 2020 είναι εύλογη και απόλυτα τεκμηριωμένη. 
 
Σημειώνεται ότι στην Εταιρία, κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό της Συμβούλιο, εφαρμόζεται από την 
1/1/2015 Σύστημα Βαθμολόγησης Θέσεων Στελεχών (Executive Grading System), στο πλαίσιο του 
οποίου όλες οι θέσεις Στελεχών, περιλαμβανομένων και των θέσεων των εκτελεστικών μελών του ΔΣ, 

 
Όνομα/ 
Επώνυμο 
Ρόλος/ θέση 
Χρονικό 
Διάστημα 

Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ                                                                                    
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

Β. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΣΤΑΘΕΡΩΝ / 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
(7) 

1. Σταθερές                                                 
Αποδοχές 

2. Μεταβλητές          
Αποδοχές  

Άλλες 
Παροχές                       

(5) 

 
Συνταξιοδοτικό 

Πρόγραμμα 
(6) 

Ετήσιος 
Τακτικός 
Μισθός              

(1) 

Αποζημιώσεις 
για συμμετοχή 
σε εργασίες ΔΣ 

(2) 

Ετήσιες 
Μεταβλητές 

Αμοιβές               
(3) 

Μακροχρόνιες 
Μεταβλητές 

Αμοιβές           
(4) 

Μιχάλης 
Τσαμάζ -
Διευθύνων 
Σύμβουλος 

1/1 – 
31/12/2020 

722.504,69€ 81.925,00€ 561.234,26€  386.641,92€ 

 + 134.318,80€ 

= 520.960,72€ 

53.141,10€ 143.858,68€ 2.083.624,45€ 48,06% / 
51,94% 

Χαράλαμπος 
Μαζαράκης - 
Chief Officer 
Χρηματο-
οικονομικών 
Θεμάτων 
Ομίλου ΟΤΕ 

1/1 – 
31/12/2020 

337.500,00€ 124.154,47 € 234.476,71€ 166.272,00€ 

+   84.687,12€  

= 250.959,12€ 

23.447,15€ 50.400,00€ 1.020.937,45€ 52,45% / 
47,55% 



13 
 

αξιολογούνται και βαθμολογούνται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και εντάσσονται στις Διοικητικές 
Ομάδες του Συστήματος (Management Groups - MGs) MG1, MG2, MG3. Το Σύστημα παρέχει μια 
αντικειμενική και διαφανή βάση επί της οποίας προσδιορίζονται τα στοιχεία αμοιβών για τα Στελέχη 
και διευκολύνεται η σύγκριση, σε τακτική βάση, των υφιστάμενων αποδοχών τους με το επίπεδο της 
αγοράς. 
 
Σύμφωνα με την Σύμβαση του Διευθύνοντος Συμβούλου που έχει εγκριθεί από τα αρμόδια εταιρικά 
όργανα (Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση 
Μετόχων) και την σύμβαση εργασίας του Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ με 
την Εταιρεία, που έχει καταρτιστεί πριν την εκλογή του Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων 
Ομίλου ΟΤΕ ως μέλους του ΔΣ ΟΤΕ και έχει τροποποιηθεί στη συνέχεια κατόπιν εγκρίσεως από τα 
αρμόδια εταιρικά όργανα (Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικό Συμβούλιο, 
Γενική Συνέλευση Μετόχων), στον Ετήσιο Τακτικό (Βασικό) Μισθό περιλαμβάνεται ο μικτός μηνιαίος 
τακτικός (Βασικός) μισθός καταβαλλόμενος σε δωδεκάμηνη βάση, και επιπλέον τα Δώρα 
Χριστουγέννων και Πάσχα, και το επίδομα Κανονικής Άδειας, με τις νόμιμες προσαυξήσεις.  
 
Ο μικτός μηνιαίος τακτικός (Βασικός) μισθός του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίστηκε σύμφωνα με 
την από 31/12/2013  τροποποίηση της Σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου κατόπιν έγκρισης των 
ως άνω αρμοδίων οργάνων και έκτοτε ισχύει αμετάβλητος (δηλ. για τα έτη 2014 – 2020 δεν υπήρξε 
καμία αναπροσαρμογή του μικτού μηνιαίου τακτικού (Βασικού) μισθού του Διευθύνοντος Συμβούλου).  
Αντίστοιχα, ο μικτός μηνιαίος τακτικός (Βασικός) μισθός του Chief Officer Χρηματοοικονομικών 
Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ καθορίστηκε με την από 1/7/2012 αρχική σύμβαση εργασίας του Chief Officer 
Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κατόπιν έγκρισης των ως άνω αρμοδίων οργάνων και 
έκτοτε ισχύει αμετάβλητος (δηλ. για τα έτη 2012 – 2020 δεν υπήρξε καμία αναπροσαρμογή του μικτού 
μηνιαίου τακτικού (Βασικού) μισθού του Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ).  
   
 

(2) Οι αποζημιώσεις των εκτελεστικών μελών του ΔΣ ΟΤΕ για τη συμμετοχή τους στις εργασίες διοικητικών 
συμβουλίων εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ χρήσης 2020 παρουσιάζονται αναλυτικά στην ανωτέρω ενότητα 
Β. της παρούσας Έκθεσης Αποδοχών χρήσης 2020. 
 
 

(3) (α) Βραχυπρόθεσμο Κίνητρο (Short Term Incentive –STI) 
 
Βάσει της πολιτικής Βραχυπρόθεσμου Κινήτρου (Short Term Incentive –STI) που έχει εγκριθεί από τα 
αρμόδια εταιρικά όργανα (Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμού Στελεχών, Διοικητικό Συμβούλιο), το 
Βραχυπρόθεσμο Κίνητρο συνδέεται με την επίτευξη των συλλογικών στόχων της Εταιρείας στο πλαίσιο 
του προηγούμενου της καταβολής έτους.  
 
Η αναλογία του ποσού του Βραχυπρόθεσμου Κινήτρου στις Συνολικές Ετήσιες Αμοιβές του 
Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζεται στη Σύμβαση του Διευθύνοντος Συμβούλου με την Εταιρεία. Η 
αναλογία του ποσού του Βραχυπρόθεσμου Κινήτρου στις Συνολικές Ετήσιες Αμοιβές του Chief Officer 
Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, καθορίζεται με βάση τη Διοικητική Ομάδα (Management 
Group). Ακολουθεί σχετική ανάλυση (Πίνακας 4).  
 
Εντός της χρήσης 2020 καταβλήθηκε το Βραχυπρόθεσμο Κίνητρο για την επίτευξη των συλλογικών 
στόχων χρήσης 2019. Οι συλλογικοί στόχοι έτους 2019 (και οι αντίστοιχες βαρύτητες αυτών) που 
συνδέονται με το Βραχυπρόθεσμο Κίνητρο έτους 2019 το οποίο καταβλήθηκε εντός του 2020, 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. 

Για το έτος 2019, το επίπεδο επίτευξης των συλλογικών στόχων με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕ (συνεδρίαση 3109/12.03.2020 (θ3.ο),  καθορίστηκε στο 129,6%. Βάσει του 
επιπέδου επίτευξης των συλλογικών στόχων έτους 2019, το Βραχυπρόθεσμο Κίνητρο έτους 2019:  

- για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανήλθε σε 561.234,26€ μικτά. 
- για τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ ανήλθε σε   234.476,71€  

μικτά. 
 
Τα ανωτέρω μικτά ποσά τους καταβλήθηκαν εντός της χρήσης 2020 κατόπιν έγκρισης από τα αρμόδια 
όργανα της Εταιρίας (Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικό Συμβούλιο, Τακτική 
Γενική Συνέλευση Μετόχων ΟΤΕ). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
 

Αναλογία του ποσού του Βραχυπρόθεσμου Κινήτρου στις Συνολικές Ετήσιες Αμοιβές (1) 

 Στοιχεία των 
Συνολικών 

Ετήσιων 
Αμοιβών 

Για 100% 
επίτευξη ετήσιων 

Στόχων (2) 

Για το ελάχιστο 
(0)% επίπεδο  

επίτευξης 
ετήσιων Στόχων 

Για το μέγιστο 
(150%) επίπεδο 

επίτευξης ετήσιων 
Στόχων 

Διευθύνων 
Σύμβουλος 

% 
Βραχυπρόθεσμου 

Κινήτρου 
37,58% 0% 47,45% 

% Ετήσιου 
Τακτικού Μισθού 

62,42% 100% 52,55% 

Chief Officer 
Χρηματο-
οικονομικών 
Θεμάτων 
Ομίλου ΟΤΕ 

% 
Βραχυπρόθεσμου 

Κινήτρου 
35% 0% 44,68% 

% Ετήσιου 
Τακτικού Μισθού 

65% 100% 55,32% 

 
1. Διευκρινίζεται ότι οι «Συνολικές Ετήσιες Αμοιβές» είναι το άθροισμα του Ετήσιου Βασικού Μισθού συν το 

τελικό Βραχυπρόθεσμο Κίνητρο (ετήσιο μπόνους) για το πραγματικό επίπεδο επίτευξης των ετήσιων στόχων. 
2. Διευκρινίζεται ότι οι «Συνολικές Ετήσιες Αμοιβές Επίτευξης Στόχων» είναι το άθροισμα του Ετήσιου Βασικού 

Μισθού συν το Βραχυπρόθεσμο Κίνητρο Επίτευξης Στόχου (ετήσιο μπόνους), δηλ. του Βραχυπρόθεσμου 
Κινήτρου για επίπεδο επίτευξης στόχων σε επίπεδο 100%. 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
 

Οικονομικοί Στόχοι 2019  - 50% του συνόλου 
 

Βαρύτητα  Βαθμός Επίτευξης 

1. Έσοδα (Revenues) 
 

40%  
 

123,3% 2. Αποτελέσματα/ κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) 
 

40% 

3. Καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές (oFCF – 
operating Free Cash Flow)  
 

20% 

Στρατηγικοί Στόχοι 2019 – 50% του συνόλου   

4. Σύγκλιση προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής & 
κινητής Oμίλου ΟΤΕ (Fixed Mobile Convergence) 

33%  
135,8% 

5. Ψηφιακός μετασχηματισμός (digital transformation): 
- Έμμεσα έξοδα (Indirect costs) 
- Διείσδυση των εφαρμογών στην 

πελατειακή βάση (App penetration) 

67% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 129,6% 

 
Βάσει της πολιτικής Βραχυπρόθεσμου Κινήτρου (Short Term Incentive – STI), το Βραχυπρόθεσμο 
Κίνητρο του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ 
για το έτος 2020, συνδέεται με την επίτευξη των συλλογικών (οικονομικών και στρατηγικών) στόχων της 
Εταιρείας για το έτος 2020. Τα σχετικά ποσά θα καταβληθούν εντός της χρήσης 2021 κατόπιν έγκρισης 
από τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας (Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικό 
Συμβούλιο, Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων ΟΤΕ έτους 2020).  
 
 
(β) Μεταβλητή Αμοιβή για εξαιρετική ατομική απόδοση (Spot Bonus) 
Για το έτος 2020 δεν καταβλήθηκε στον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, 
Μεταβλητή Αμοιβή για εξαιρετική ατομική απόδοση (Spot Bonus).  Σημειώνεται ότι ο Διευθύνων 
Σύμβουλος δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα Spot Bonus. 
 
 

(4) Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ συμμετέχουν 

στα ακόλουθα μακροχρόνια προγράμματα μεταβλητών αμοιβών:  
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(α) Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Κινήτρων (Long term incentive – LTI) 

Την 31/12/2019 ολοκληρώθηκε το τετραετές Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Κινήτρων (Long term 

incentive – LTI) που ξεκίνησε το 2016 και στο οποίο συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Chief 

Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ. Βάσει της πολιτικής του Μακροχρόνιου 

Προγράμματος Κινήτρων που έχει εγκριθεί από τα αρμόδια εταιρικά όργανα (Επιτροπή Αμοιβών και 

Διορισμού Στελεχών, Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση Μετόχων ΟΤΕ), το κίνητρο συνδέεται 

με την επίτευξη συγκεκριμένων παραμέτρων επιτυχίας σε επίπεδο Ομίλου DT.  Οι παράμετροι 

επιτυχίας αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων οικονομικών στόχων και επίσης στόχων 

συνδεδεμένων με τη βιωσιμότητα του Ομίλου.  

 

Οι 4 ισοβαρείς παράμετροι επιτυχίας του Μακροχρόνιου Προγράμματος Κινήτρων είναι οι 

ακόλουθοι και δεν μεταβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος: 

 Απόδοση απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE) 

 Προσαρμοσμένα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) 

 Ικανοποίηση πελατών 

 Ικανοποίηση εργαζομένων   
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος συμμετείχε στο πρόγραμμα αυτό με Ποσό Βάσης1 ίσο με το 33,33% των 
Συνολικών Ετήσιων Αμοιβών Επίτευξης Στόχων2 του. Ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων 
Ομίλου ΟΤΕ συμμετείχε στο πρόγραμμα αυτό με Ποσό Βάσης ίσο με το 30% των Συνολικών Ετήσιων 
Αμοιβών Επίτευξης Στόχων του. Τα ανωτέρω Ποσά Βάσης μετατράπηκαν στις αρχές του έτους 2016 
σε οιονεί μετοχές DT με βάση την τιμή της μετοχής της DT κατά την έναρξη του Προγράμματος, όπως 
αυτή καθορίστηκε από τα αρμόδια εταιρικά όργανα. Τα σχετικά στοιχεία εμφανίζονται στον 
παρακάτω Πίνακα 6. 
 
Το ¼ του πλήθους των οιονεί μετοχών μοχλεύτηκε ετησίως με βάση το ετήσιο επίπεδο επίτευξης 
των ανωτέρω παραμέτρων επιτυχίας και σε αυτό αθροίστηκαν τα οιονεί μερίσματα που δικαιούνταν 
οι μέτοχοι ετησίως.  
Στο τέλος της 4-ετούς περιόδου του Προγράμματος, οριστικοποιήθηκαν τα επίπεδα επίτευξης των 
στόχων των ανωτέρω παραμέτρων επιτυχίας για κάθε ένα από τα τέσσερα έτη του Προγράμματος  
και αθροίστηκαν τα τελικά πλήθη των οιονεί μετοχών κάθε έτους σύμφωνα με τα ανωτέρω. Για τον 
υπολογισμό του τελικού ποσού του Μακροχρόνιου Προγράμματος Κινήτρων, το τελικό άθροισμα 
όλων των οιονεί μετοχών, πολλαπλασιάστηκε με την τιμή της μετοχής της DT κατά το κλείσιμο του 
Προγράμματος, όπως αυτή καθορίστηκε από τα αρμόδια εταιρικά όργανα. 
 
Σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων εταιρικών οργάνων του Ομίλου DT και κατόπιν έγκρισης 
από τα αντίστοιχα όργανα και επιτροπές της Εταιρείας, η συνολική απόδοση του Μακροχρόνιου 
Προγράμματος Κινήτρων (Long term incentive – LTI) που ξεκίνησε το 2016 στην τετραετία 2016-2019 
ανήλθε σε 107,2%. Βάσει της συνολικής απόδοσης του Προγράμματος, το ποσό του Μακροχρόνιου 
Προγράμματος Κινήτρων: 

 για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανήλθε σε 386.641,20€ και  

 για τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ σε 166.272,00€.  
 
Τα εν λόγω ποσά τους καταβλήθηκαν εντός της χρήσης 2020 κατόπιν έγκρισης από τα αρμόδια 
όργανα της Εταιρίας (Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικό Συμβούλιο, Τακτική 
Γενική Συνέλευση Μετόχων ΟΤΕ). 

 
Σημειώνεται ότι ανάλογα τετραετή Μακροχρόνια Προγράμματα Κινήτρων (Long term incentive – 
LTI) που έχουν ξεκινήσει τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020  συνεχίζονται μέχρι τώρα. Στον Πίνακα 6  
αναφέρονται:  

 οι οιονεί μετοχές DT οι οποίες χορηγήθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Chief 
Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων, κατά την έναρξη των Προγραμμάτων LTI που 
ξεκίνησαν το 2016, το οποίο ολοκληρώθηκε την 31/12/2019, και στα έτη 2017, 2018, 2019 
και 2020 και τα οποία συνεχίζονται μέχρι τώρα ,  

 το Ποσό Βάσης με το οποίο αυτοί συμμετείχαν σε κάθε Πρόγραμμα LTI,  

 η τετραετής περίοδος κάθε Προγράμματος,  

 η ημερομηνία ολοκλήρωσης κάθε Προγράμματος και  

 το έτος καταβολής του αντίστοιχου ποσού Μακροχρόνιου Κινήτρου κάθε Προγράμματος,  

                                                           
1 Το «Ποσό Βάσης»  είναι το ποσό βάσει του οποίου υπολογίζεται το πλήθος των οιονεί μετοχών 
2 Διευκρινίζεται ότι οι «Συνολικές Ετήσιες Αμοιβές Επίτευξης Στόχων» είναι το άθροισμα του Ετήσιου Βασικού 

Μισθού συν το Βραχυπρόθεσμο Κίνητρο Επίτευξης Στόχου (ετήσιο μπόνους), δηλ. του Βραχυπρόθεσμου 
Κινήτρου για επίπεδο επίτευξης στόχων σε επίπεδο 100%. 
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σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του Προγράμματος LTI:  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

 

Μακροχρόνιο 
Πρόγραμμα 

Κινήτρων  
(Longterm incentive 

– LTI) 

Διάρκεια  
Προγράμματος 

Ημερομηνία 
Ολοκλήρωσης 
Προγράμματος 

Έτος καταβολής 
αντίστοιχου 

ποσού 
Μακροχρόνιου 

Κινήτρου 

Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 

(Στοιχεία κατά την έναρξη κάθε 
προγράμματος LTI) 

 
Chief Officer Χρηματοοικονομικών 

Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ  
 

(Στοιχεία κατά την έναρξη κάθε 
προγράμματος LTI) 

Oιονεί μετοχές 
DT 

Ποσό Βάσης 
 

Oιονεί μετοχές 
DT 

Ποσό Βάσης 

1 LTI 2016 1/1/2016 – 31/12/2019 31/12/2019 2020 21.860 360.681,08 € 9.400 155.100,00€ 

2 LTI 2017 1/1/2017 – 31/12/2020 31/12/2020 2021 22.332 360.681,08 €  9.604 155.104,60€ 

3 LTI 2018 1/1/2018 – 31/12/2021 31/12/2021 2022 25.552 384.076,48 € 10.316 155.049,48€ 

4 LTI 2019 1/1/2019 – 31/12/2022 31/12/2022 2023 25.488 384.076,48 €  10.292 155.100,44€ 

5 LTI 2020 1/1/2020 – 31/12/2023 31/12/2023 2024 26.020 384.076,48€ 10.508 155.076,90 € 
 

 
Ενημέρωση σε σχέση με την έναρξη του νέου Μακροχρόνιου Προγράμματος Κινήτρων (Long term 

incentive – LTI) για το έτος 2021, αναμένεται στο προσεχές διάστημα.  

 

(β)  Πρόγραμμα Αντιστοίχισης Μετοχών (Share Matching Plan – SMP) 

Τον Ιούνιο 2020  ολοκληρώθηκε το τετραετές Πρόγραμμα Αντιστοίχισης Μετοχών (Share Matching 
Plan – SMP) που ξεκίνησε το 2016 (SMP 2016) στο οποίο συμμετείχε ο Διευθύνων Σύμβουλος 
επενδύοντας σε μετοχές DT, στο πλαίσιο της υποχρέωσης προσωπικής επένδυσης, το 33,30% του 
μικτού ποσού του Βραχυπρόθεσμου Κινήτρου για το έτος 2015, το οποίο του καταβλήθηκε το 2016 
κατόπιν εγκρίσεων από τα αρμόδια όργανα. Με την ολοκλήρωση, τον 5ο/2020, της τετραετούς 
περιόδου διακράτησης των μετοχών που αγόρασε το 2016, ο Διευθύνων Σύμβουλος έλαβε 9.790 
δωρεάν μετοχές αντιστοίχισης (matched shares)  με σχέση 1-1.  Τα σχετικά στοιχεία εμφανίζονται 
στον παρακάτω Πίνακα 7. Διευκρινίζεται ότι στον Πίνακα 3 το ποσό των 134.318,80 ευρώ στην στήλη 
των Μεταβλητών Αμοιβών αντιστοιχεί στην ωφέλεια που προκύπτει από τις εν λόγω δωρεάν 
μετοχές με βάση την τιμή της μετοχής κατά την ημέρα της χορήγησής τους. 
 
Ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ συμμετείχε επίσης στο τετραετές 
Πρόγραμμα Αντιστοίχισης Μετοχών που ξεκίνησε το 2016 και το οποίο ολοκληρώθηκε τον 6ο/2020. 
Ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ επένδυσε το 33,30% του μικτού ποσού 
του Βραχυπρόθεσμου Κινήτρου έτους 2015, το οποίο του καταβλήθηκε το 2016 κατόπιν εγκρίσεων 
από τα αρμόδια όργανα, σε μετοχές DT. Με την ολοκλήρωση, τον 6ο/2020, της τετραετούς περιόδου 
διακράτησης των μετοχών που αγόρασε το 2016, έλαβε 5.601 δωρεάν μετοχές αντιστοίχισης 
(matched shares)  με σχέση 1-1. Τα σχετικά στοιχεία εμφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα 7. 
Διευκρινίζεται ότι στον Πίνακα 3 το ποσό 84.687,12 ευρώ στην στήλη των Μεταβλητών Αμοιβών 
αντιστοιχεί στην ωφέλεια που προκύπτει από τις εν λόγω δωρεάν μετοχές με βάση την τιμή της 
μετοχής κατά την ημέρα της χορήγησής τους. 
 
Σημειώνεται ότι ανάλογα τετραετή Προγράμματα Αντιστοίχισης Μετοχών (Share Matching Plan – 
SMP) που έχουν ς ξεκινήσει τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020 συνεχίζονται μέχρι τώρα. Η πολιτική 
του Προγράμματος Αντιστοίχισης Μετοχών (Share Matching Plan – SMP) έχει εγκριθεί από τα 
αρμόδια εταιρικά όργανα (Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμού Στελεχών, Διοικητικό Συμβούλιο, 
Γενική Συνέλευση Μετόχων ΟΤΕ). Στον Πίνακα 7 αναφέρονται:  
 

 η περίοδος διακράτησης των μετοχών που αγοράστηκαν στο πλαίσιο των Προγραμμάτων SMP 
που ξεκίνησαν τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα, 

 το έτος ολοκλήρωσης κάθε προγράμματος και χορήγησης των αντίστοιχων δωρεάν μετοχών,  

 το πλήθος των μετοχών DT που αγόρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Chief Officer 
Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ ανά έτος, και  

 το πλήθος των προς χορήγηση με σχέση 1-1 δωρεάν μετοχών (για τον Chief Officer 
Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, από το SMP 2018 και εφεξής),   

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του Προγράμματος SMP:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Πρόγραμμα Αντιστοίχησης 
Μετοχών (Share Matching 

Plan – SMP) 

Περίοδος Διακράτησης 
Μετοχών DT που 

αγοράστηκαν στο πλαίσιο 
κάθε Προγράμματος 

Έτος ολοκλήρωσης 
Προγράμματος και 

χορήγησης αντίστοιχων 
δωρεάν μετοχών 

Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 

(Στοιχεία ανά Πρόγραμμα SMP) 

Πλήθος μετοχών DT που 
αγοράστηκαν 

Πλήθος δωρεάν μετοχών 
DT προς χορήγηση 

1 SMP 2016 5/2016 -5/2020 2020 9.790 9.790 

2 SMP 2017 6/2017- 6/2021 2021 9.175 9.175 

3 SMP 2018 4/2018- 4/2022 2022 13.099 13.099 

4 SMP 2019 6/2019- 6/2023 2023 10.000 10.000 

5 SMP 2020 4/2020- 4/2024 2024 10.000 10.000 

 
Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ 

Πρόγραμμα Αντιστοίχησης 
Μετοχών (Share Matching 

Plan – SMP) 

Περίοδος Διακράτησης 
Μετοχών DT που 

αγοράστηκαν στο πλαίσιο 
κάθε Προγράμματος 

Έτος ολοκλήρωσης 
Προγράμματος και 

χορήγησης αντίστοιχων 
δωρεάν μετοχών 

Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ 
 

(Στοιχεία ανά Πρόγραμμα SMP) 

Πλήθος μετοχών DT που 
αγοράστηκαν 

Πλήθος δωρεάν μετοχών 
DT προς χορήγηση 

1 SMP 2016 6/2016 -6/2020 2020 5.601 5.601 

2 SMP 2017 6/2017- 6/2021 2021 4.580 2.290 

3 SMP 2018 6/2018- 6/2022 2022 4.200 4.200 

4 SMP 2019 6/2019- 6/2023 2023 3.100 3.100 

5 SMP 2020 6/2020- 6/2024 2024 3.500 3.500 

 
 

Η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης εκ μέρους του Διευθύνοντος Συμβούλου στο πλαίσιο του 
SMP 2021 διαρκεί από την 25/05/2021 έως την 30/06/2021 ως εκ τούτου δεν είναι προς το παρόν 
διαθέσιμο το πλήθος των μετοχών DT του  Διευθύνοντος Συμβούλου για το SMP 2021. 
 
Σημειώνεται  επίσης ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος κατέχει μετοχές της ΟΤΕ Α.Ε. τις οποίες έχει 
αποκτήσει στο πλαίσιο προγενέστερων προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε 
εκτελεστικά  μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και σε στελέχη εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, τυχόν 
πώληση των οποίων, όταν λαμβάνει χώρα, ανακοινώνεται προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με 
το θεσμικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου της Αθήνας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 

(γ) Πρόγραμμα Κινήτρου Επαναλαμβανόμενης Απόδοσης (Repeated Performance Incentive)  
 
Την 31/12/2018 ολοκληρώθηκε το πρώτο έτος από το τετραετές (2018 – 2021) Πρόγραμμα Κινήτρου 
Επαναλαμβανόμενης Απόδοσης (Repeated Performance Incentive) στο οποίο συμμετέχει ο 
Διευθύνων Σύμβουλος και ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ. Το 2018, ως 
πρώτο έτος του Προγράμματος, λειτουργεί ως το έτος διασφάλισης συμμετοχής εφόσον επιτευχθεί 
ο στόχος «μη προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων» (EBITDA unadjusted) που 
συνδέεται με το Πρόγραμμα Κινήτρου Επαναλαμβανόμενης Απόδοσης, σε επίπεδο ≥115%.  
 
Το 2018, ο στόχος EBITDA unadjusted επιτεύχθηκε σε επίπεδο >150% όπως έχει εγκριθεί από τα 
αρμόδια εταιρικά όργανα (Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικό Συμβούλιο). 
Βάσει της Πολιτικής του Προγράμματος  Κινήτρου Επαναλαμβανόμενης Απόδοσης, για το έτος 
διασφάλισης συμμετοχής δεν προβλέπεται καταβολή ποσoύ κινήτρου στους συμμετέχοντες στο 
Πρόγραμμα. 
 
Την 31/12/2019 ολοκληρώθηκε το δεύτερο έτος από το τετραετές Πρόγραμμα Κινήτρου 
Επαναλαμβανόμενης Απόδοσης (Repeated Performance Incentive) στο οποίο συμμετέχει ο 
Διευθύνων Σύμβουλος και ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ. Το 2019 ο 
στόχος EBITDA unadjusted επιτεύχθηκε σε επίπεδο >150% όπως έχει εγκριθεί από τα αρμόδια 
εταιρικά όργανα (Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικό Συμβούλιο). Tο ποσό του 
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κινήτρου ανέρχεται σε 52.200 € τόσο για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όσο και τον Chief Officer 
Χρηματοοικονομικών θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ και καταβλήθηκε τον Ιανουάριο 2021, ως εκ τούτου θα 
συμπεριληφθεί στην Έκθεση Αποδοχών έτους 2021. 
 
Την 31/12/2020 ολοκληρώθηκε το τρίτο έτος από το τετραετές Πρόγραμμα Κινήτρου 
Επαναλαμβανόμενης Απόδοσης (Repeated Performance Incentive) στο οποίο συμμετέχει ο 
Διευθύνων Σύμβουλος και ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ. Το 2020 ο 
στόχος EBITDA unadjusted επιτεύχθηκε σε επίπεδο >150% όπως έχει εγκριθεί από τα αρμόδια 
εταιρικά όργανα (Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικό Συμβούλιο).  
 
Βάσει της Πολιτικής του Προγράμματος  Κινήτρου Επαναλαμβανόμενης Απόδοσης, για το τρίτο έτος 
συμμετοχής (2020), το ποσό του κινήτρου για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Chief Officer 
Χρηματοοικονομικών θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ θα καταβληθεί κατόπιν έγκρισης από τα αρμόδια 
εταιρικά όργανα (Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικό Συμβούλιο και Τακτική 
Γενική Συνέλευση Μετόχων ΟΤΕ έτους 2021). 

 
 

5. Τα ποσά που παρατίθενται στον Πίνακα 3 αποτελούν το σύνολο του ετήσιου κόστους για την Εταιρεία 

των μη χρηματικών παροχών (πέραν του Συνταξιοδοτικού Προγράμματος) που προβλέπονται από τη 

Σύμβαση του Διευθύνοντος Συμβούλου με την Εταιρεία και από τη Σύμβαση εργασίας του Chief Officer 

Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ με την Εταιρία και παρέχονται σύμφωνα με τις εταιρικές 

πολιτικές που έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας (ασφαλιστική κάλυψη ζωής, υγείας 

και ατυχημάτων, εταιρικό αυτοκίνητο και κόστος καυσίμων και κυκλοφορίας, τηλεπικοινωνιακά κόστη).  

 
6. Το σύνολο του ετήσιου κόστους για την Εταιρεία στη χρήση 2020 σχετικά με τη συμμετοχή του 

Διευθύνοντος Συμβούλου και του Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ σε ιδιωτικό 

συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών ανέρχεται σε 143.858,68 ευρώ για τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε  50.400 ευρώ για τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου 

ΟΤΕ. Πρόβλεψη για συμμετοχή σε Ιδιωτικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα υπάρχει στη Σύμβαση του 

Διευθύνοντος Συμβούλου και η μηνιαία εισφορά της Εταιρείας ανέρχεται σε 20% του ετήσιου μικτού 

Τακτικού Μισθού του. Για τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, σύμφωνα με 

την ισχύουσα πολιτική για στελέχη επιπέδου Chief Officer, η εισφορά της Εταιρείας είναι 15% επί του 

ετήσιου μικτού τακτικού Μισθού του.  

 

7. Η αναλογία Σταθερών / Μεταβλητών Αποδοχών προκύπτει ως το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος 

των ποσών του Πίνακα 3 υπό τα σημεία Α.1.(1), Α.1.(2), Β.(5) και Β.(6) που αφορούν τις Σταθερές 

Αποδοχές, δια  του αθροίσματος των ποσών του Πίνακα 3 υπό τα σημεία Α.2.(3) και Α.2.(4) που αφορά 

στις Μεταβλητές Αποδοχές. 
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Δ.  Πληροφορίες για την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των εκτελεστικών μελών του ΔΣ 

ΟΤΕ, της απόδοσης της ΟΤΕ ΑΕ και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους 

απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά 

έτη. 
 

Δ.1. Αναφορικά με την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του ΔΣ ΟΤΕ, της απόδοσης της 

Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των 

στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη παρέχεται ο ακόλουθος πίνακας στοιχείων: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Ετήσια Μεταβολή 
2016 vs. 
2015 

2017 vs. 
2016 

2018 vs. 
2017 

2019 vs. 
2018 

2020 vs. 
2019 

Συνολικές Ετήσιες Αποδοχές   

Μελών Διοικητικού Συμβουλίου (1) -3,20% -5,10% 2,30% 13,39% 0,06%  

Απόδοση Εταιρίας (ΟΤΕ ΑΕ)   

Έσοδα (Revenues) (2) 2,10% 1,00% -0,10% 1,9% 
0,1% 

Προσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (adjusted EBITDA)  (3) 

7,40% 2,10% 1,90% 1,2% 2,4% 

Απόδοση Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα   

Έσοδα (Revenues) (2) 0,20% -1,30% 1,50% 1,9% 
-0,1% 

Προσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (adjusted EBITDA)  (3) 

1,10% 0,50% 4,00% 2,7% -1,0% 

Απόδοση Ομίλου ΟΤΕ   

Έσοδα (Revenues) (2) (4) 0,10% -2,80% 0,00% 2,9% -1,3% 
Προσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (adjusted EBITDA)  (3) (4) 

-1,60% -2,00% 1,70% 2,8% -0,5% 

Μετοχή ΟΤΕ ΑΕ – Μεταβολή τιμής Μ.Ο. Δεκεμβρίου   

ΟΤΕ  -0,80% 25,50% -5,90% 31,60% -2,60% 

Γενικός Δείκτης 3,80% 21,80% -18,10% 42,00% -12,00% 

Μ.Ο. Συνολικών Ετήσιων Αποδοχών Εργαζομένων   

Μ.Ο. Συνολικών Ετήσιων Αποδοχών  
3,34% -0,39% 1,18% 1,02% 

 
4,71% 

  Εργαζομένων (5) 

Αριθμός Εργαζομένων (μεταβολή) (6) -1,06% -0,68% -3,32% -3,97% -8,09%  

Αριθμός Εργαζομένων την 31/12 κάθε έτους 
(FTEs ) 

8.486 8.428 8.148 7.824,50 7.191,50  

 

 

 

Τα αντίστοιχα απόλυτα μεγέθη (σε εκατομμύρια Ευρώ) παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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ΕΤOΣ 
 
ΜΕΓΕΘΗ 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Εταιρία ΟΤΕ ΑΕ 

Έσοδα (Revenues) (2) 1.536,00 1.568,50 1.583,80 1.582,60 1.613,20 1.614,30 

Προσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων 

και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) (3) 
618,00 663,60 677,60 690,70 699,30 715,90 

Όμιλος ΟΤΕ στην Ελλάδα 

Έσοδα (Revenues) (2) 2.877,60 2.883,40 2.845,90 2.887,60 2.943,40 2.939,70 

Προσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων 

και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) (3) 
1.116,90 1.129,60 1.135,00 1.180,50 1.211,80 1.199,10 

‘Όμιλος ΟΤΕ 

Έσοδα (Revenues) (2) (4) 3.902,90 3.908,10 3.796,90 3.798,70 3.303,00 3.258,90 

Προσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων 

και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) (3) (4) 
1.343,00 1.320,90 1.295,10 1.316,80 1.230,10 1.223,60 

 

 

Διευκρινίσεις 
 

(1) Οι υπολογισμοί των μεταβολών βασίζονται στη σύγκριση έτος προς έτος  (Y-o-Y) των συνολικών 

ετήσιων μικτών αποδοχών των εκτελεστικών μελών του ΔΣ, στις οποίες περιλαμβάνονται οι τακτικές 

ετήσιες αποδοχές, οι έκτακτες μεταβλητές αποδοχές, οι αποζημιώσεις για συμμετοχή τους σε εργασίες 

των ΔΣ των εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ και οι μη χρηματικές παροχές προς αυτούς, πλέον των 

αποζημιώσεων των λοιπών μελών του ΔΣ της ΟΤΕ ΑΕ.   

Σημειώνεται ότι: 

(α) Ο μικτός τακτικός (Βασικός) μισθός του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Chief Officer 

Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ έχει παραμείνει αμετάβλητος καθ’ όλο το χρονικό διάστημα 

τα στοιχεία του οποίου παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα, δηλ. από το 2015 έως το 2020. 

(β) Η μεταβολή που παρατηρείται μεταξύ των ετών 2019/ 2018, οφείλεται στην ολοκλήρωση των 

τετραετών προγραμμάτων SMP 2015 (Πρόγραμμα Αντιστοίχισης Μετοχών) και LTI 2015 (Μακροχρόνιο 

Πρόγραμμα Κινήτρων), τα αντίστοιχα κίνητρα των οποίων καταβλήθηκαν στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ 

εντός του 2019 για το σύνολο της τετραετίας (2015 -2018). 

 
(2), (3)   Η ετήσια μεταβολή της απόδοσης της Εταιρίας απεικονίζεται με βάση την μεταβολή των 

αντιπροσωπευτικών μεγεθών: Έσοδα (Revenues) και  Προσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων (adjusted EBITDA), όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με τα στοιχεία για τον Όμιλο ΟΤΕ στην 

Ελλάδα και για τον Όμιλο ΟΤΕ συνολικά από τους ελεγμένους δημοσιευμένους ισολογισμούς και τα 

αποτελέσματα της ΟΤΕ Α.Ε. για τα έτη 2015 ως και 2020. Ειδικά για τα έτη 2019 και 2020, τα 

Προσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) αναφέρονται στα 

Προσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μετά από μισθώσεις (adjusted EBITDA After 

Leases /AL). 

 
(4) Τα μεγέθη του 2020 είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες. Οι λειτουργικές δραστηριότητες της TELEKOM ROMANIA, ως επακόλουθο της 

υπογραφείσας συμφωνίας πώλησής της εν λόγω εταιρείας  και εν αναμονή της ολοκλήρωσης της 

σχετικής διαδικασίας, έχουν αντιμετωπιστεί ως διακοπείσες δραστηριότητες. Επιπλέον, ορισμένες 

σημαντικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της TELEKOM ROMANIA και της TELEKOM ROMANIA MOBILE 

(η εταιρία Κινητής στη Ρουμανία έχουν επίσης ταξινομηθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες. 
Τα μεγέθη του 2019 έχουν αναπροσαρμοσθεί προκειμένου να συνάδουν με αυτήν την παρουσίαση. Για 

σκοπούς συγκρισιμότητας όμως, η ετήσια μεταβολή των μεγεθών του 2019 σε σχέση με το 2018 

αναφέρεται στα μεγέθη προ αναπροσαρμογής 
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(5), (6) Για τον υπολογισμό του μέσου Συνολικών Ετήσιων Αποδοχών των εργαζομένων, έχουν εξαιρεθεί οι 

εργαζόμενοι με θέση ευθύνης Διευθυντή και άνω, δηλαδή τα στελέχη οι θέσεις των οποίων εντάσσονται 

στις Διοικητικές Ομάδες MG1-MG3 σύμφωνα με το Σύστημα Βαθμολόγησης Θέσεων Στελεχών 

(Executive Grading System) που εφαρμόζει η Εταιρία, καθώς και οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας αορίστου χρόνου διαλείπουσας απασχόλησης (π.χ. ορισμένες ημέρες την εβδομάδα ή το 

15πενθήμερο ή το μήνα), με εξαίρεση τους εργαζόμενους που απασχολούνται συνολικά περισσότερες 

από τις μισές ημέρες του μήνα. Στον υπολογισμό του μέσου Συνολικών Ετήσιων Αποδοχών των 

εργαζομένων περιλαμβάνονται οι τακτικές ετήσιες αποδοχές, οι έκτακτες μηνιαίες αποδοχές (π.χ. από 

υπερωρίες, έκτακτα επιδόματα κλπ.), οι έκτακτες μεταβλητές αποδοχές και οι παροχές.   

 

  Σε σχέση με την εξέλιξη των μεγεθών κατά τα τελευταία 5 έτη σημειώνονται τα ακόλουθα: 

Η κερδοφορία του Ομίλου ΟΤΕ κατά τα έτη 2015 έως 2017 μειώθηκε ως αποτέλεσμα της πτωτικής 

πορείας των αγορών στην Ρουμανία και στην Αλβανία.  Στις αγορές αυτές και κυρίως στην Ρουμανία, Ο 

Όμιλος πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις εξελίσσοντας τις τεχνολογικές του υποδομές, ενώ 

υλοποίησε πολυάριθμες πρωτοβουλίες με σκοπό  να ενισχύσει  την εμπορική του παρουσία αλλά και 

να πετύχει την αναδιοργάνωση των λειτουργειών με σκοπό να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την 

αποτελεσματικότητα του. 

  

Κατά την ίδια περίοδο στην Ελληνική αγορά, και παρά τις δύσκολες συνθήκες και τις προκλήσεις της 

αγοράς λόγω της μακροχρόνιας και παρατεταμένης μακροοικονομικής κρίσης και των προγραμμάτων 

οικονομικής προσαρμογής που εφαρμόστηκαν, ο Όμιλος ΟΤΕ σημείωσε άνοδο τόσο του κύκλου 

εργασιών όσο και της κερδοφορίας του. Ο Όμιλος συνέχισε την περίοδο αυτή να αναπτύσσει και να 

εξελίσσει τα δίκτια και τις υποδομές του και να επενδύει στην βέλτιστη εμπειρία του πελάτη, 

διασφαλίζοντας έτσι το συγκριτικό του πλεονέκτημα ενώ ταυτόχρονα έμφαση δόθηκε στην ορθολογική 

διαχείριση του κόστους. 

 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο Όμιλος ΟΤΕ την περίοδο  2018 -2019, σημείωσε αξιόλογη άνοδο της 

κερδοφορίας, αντανακλώντας τις ενέργειες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του στην αγορά 

της Ελλάδας καθώς και την σταθεροποίηση και ανάκαμψη στην Ρουμανία. Ο όμιλος συνέχισε να 

επενδύει σε δίκτυα νέας γενιάς ενώ ταυτόχρονα έμφαση δόθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της 

εταιρίας  

 

To 2020 ο Όμιλος ΟΤΕ, παρά τον αρνητικό αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης, κατάφερε να 

συγκρατήσει την κερδοφορία του με μείωση μόλις 0,5%, παρά τη σημαντική επίπτωση στα έσοδα από 

περιαγωγή λόγω της απουσίας των τουριστών και το παρατεταμένο κλείσιμο της οικονομικής 

δραστηριότητας, αντισταθμίζοντας σχεδόν πλήρως τις επιπτώσεις από τους δραστικούς περιορισμούς 

στις μετακινήσεις που επιβλήθηκαν λόγω της κρίσης COVID-19, αντανακλώντας κυρίως την αυστηρή 

διαχείριση κόστους σε επίπεδο Ομίλου. 

Στην Ελλάδα διατήρησε την ηγετική του θέση στην αγορά, προσφέροντας στους πολίτες της Χώρας 

συνεχώς νέες και βελτιούμενες υπηρεσίες και καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών για σταθερή και 

κινητή επικοινωνία, διασύνδεση, τηλεόραση αλλά και άλλες υπηρεσίες. 

 

 

 

Ε.  Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών 

Κατά το έτος 2020 δεν υπήρξε παρέκκλιση στην εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών που εγκρίθηκε στην Τακτική 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων ΟΤΕ του Ιουνίου 2020. 


