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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 112 Ν. 4548/2018 
 
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της  Εταιρείας Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ ΑΕ) 
Λεωφ. Κηφισίας 99 
151 24 Μαρούσι 
 
Διενεργήσαμε την εργασία που περιγράφεται κατωτέρω στην ενότητα «εύρος εκτελεσθείσας 
εργασίας», βάσει της από 02/05/2020 μεταξύ μας σύμβασης, και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 4 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν και κατά πόσον 
έχουν παρασχεθεί στην Έκθεση Αποδοχών (Παράρτημα Α), που καταρτίστηκε από την εταιρεία ΟΤΕ 
Α.Ε (Εταιρεία) για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.  
 
Κανονιστικό Πλαίσιο 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, οι εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε 
ρυθμιζόμενη αγορά υποχρεούνται να καταρτίζουν σαφή και κατανοητή Έκθεση Αποδοχών, η οποία 
περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική 
αποδοχών όπως προβλέπεται από το άρθρο 110 του ίδιου νόμου. Η Έκθεση Αποδοχών υποβάλλεται 
προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Μετά από 
συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση η Έκθεση Αποδοχών δημοσιεύεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για περίοδο δέκα (10) ετών. Στην 
ίδια παράγραφο αναφέρεται επίσης ότι οι ελεγκτές της εταιρείας θα πρέπει να ελέγξουν, αν και κατά 
πόσον η Έκθεση Αποδοχών παρέχει τις πληροφορίες του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης της Εταιρείας 
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη της ορθής κατάρτισης της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με 
το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.  Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Εταιρείας υποχρεούται να 
καταρτίζει σαφή και κατανοητή Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του 
συνόλου των αποδοχών όπως αυτές ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας που 
προβλέπεται από το άρθρο 110 του Ν.4548/2018. 
 
Περαιτέρω, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση όλων των απαραίτητων 
εσωτερικών δικλίδων που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις των άρθρων 
110, 111 και 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στην έκδοση της παρούσας Έκθεσης, που βασίζεται  στην 
εκτελεσθείσα εργασία μας, για να διαπιστώσουμε αν και κατά πόσον παρατίθενται στην Έκθεση 
Αποδοχών (Παράρτημα Α), που καταρτίστηκε από την Εταιρεία για τη χρήση που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2019, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. 
 
Η εργασία μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, 
«Αναθέσεις Διασφάλισης εκτός από Ελέγχους και Επισκοπήσεις Ιστορικών Χρηματοοικονομικών 
Πληροφοριών» και καλύπτει περιοριστικά τα αντικείμενα που περιγράφονται στην ενότητα «εύρος 
εκτελεσθείσας εργασίας» κατωτέρω. 
 
Εύρος Εκτελεσθείσας Εργασίας 
Η εργασία μας διενεργήθηκε με σκοπό να διαπιστώσουμε ότι η Έκθεση Αποδοχών περιέχει κατ’ 
ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες, όσον αφορά τις αποδοχές κάθε επιμέρους μέλους του 
διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας. 
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(α) το σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί, με ανάλυση στις επιμέρους αμοιβές 
τους, τα σχετικά ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των 
αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 109 και επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων 
απόδοσης και του τρόπου με τον οποίο οι συνολικές αποδοχές συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη 
πολιτική αποδοχών, 
 
(β) την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του γενικού διευθυντή 
της και του ομοίως ως άνω αναπληρωτή του, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών 
των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε 
(5) οικονομικά έτη τουλάχιστον, με κοινή παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων, ώστε να διευκολύνεται η 
σύγκριση των στοιχείων από τους μετόχους, 
 
(γ) τυχόν αποδοχές πάσης φύσεως από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο όμιλο, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 32 του Ν. 4308/2014, 
 
(δ) τον αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί 
στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή, 
 
(ε) τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαιρέσεως από μέρους του διοικητικού συμβουλίου στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, 
 
(στ) πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών, 
 
(ζ) πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110, με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων 
και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της πολιτικής αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε 
η παρέκκλιση. 
 
Συμπέρασμα 
Με βάση, τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν, δεν έχει περιέλθει στην 
αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η Έκθεση Αποδοχών 
(Παράρτημα Α) της Εταιρείας OTE A.E, που καταρτίστηκε για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 
2019, δεν περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.  
 
Περιορισμός Χρήσης  
Η Έκθεσή μας συντάχθηκε αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της 
παρούσας και απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με σκοπό να 
τεθεί υπόψη των μετόχων στην τακτική γενική συνέλευσή της Εταιρείας,  και δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.  

 
         Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020 
         Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

 
ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές                                                                              Φώτης Σμυρνής 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113                                                                                                   ΑΜ ΣΟΕΛ 52861                                                                                                   

 
 
 
 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/32
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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OTE Α.Ε. 
 
Έκθεση Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2019   
(Άρθρο  112 Ν. 4548/2018) 
 
Περιεχόμενα 
 

 Επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕ 

χρήσης 2019 
Σελ. 3 

A. Αποζημιώσεις μελών για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕ ΑΕ και τις 
Επιτροπές αυτού χρήσης 2019 

Σελ. 6 

B. Αποζημιώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕ για τη συμμετοχή τους στις 
εργασίες διοικητικών συμβουλίων εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ χρήσης 2019 

Σελ. 9 

Γ. A. Αποδοχές εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕ  χρήσης 2019 Σελ. 10 

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 

Ε 

Σελ. 17 

Ε.  Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών Σελ. 19 
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Επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΟΤΕ ΑΕ χρήσης 2019 
 
Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών για 
το τελευταίο οικονομικό έτος (χρήση 2019), οι οποίες ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της ΟΤΕ 
ΑΕ για τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία  πρόκειται να υποβληθεί προς 
έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Ιουνίου 2020 (εφεξής «Πολιτική 
Αποδοχών»).  
 
Παρέχεται στο σημείο αυτό μια συνοπτική επισκόπηση της πορείας, των αποτελεσμάτων και 
των επιτεύξεων της ΟΤΕ ΑΕ για την περίοδο 2018-2019. 
Την περίοδο 2018-2019 ο όμιλος ΟΤΕ: 

➢ Πέτυχε να ανακάμψει σημαντικά, να ενισχύσει τη θέση του στον κλάδο των 

τηλεπικοινωνιών, επενδύοντας σε ιδιαιτέρως ανεπτυγμένα δίκτυα υποδομών σε κινητή και 

σταθερή, βελτιώνοντας συγχρόνως τα έσοδα, την κερδοφορία, τις ταμειακές ροές και την 

ανταμοιβή των μετόχων. Έτσι, ο ΟΤΕ βρίσκεται σήμερα ανάμεσα στις κύριες επενδυτικές 

επιλογές κορυφαίων διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων, όπως οι JP Morgan, Goldman 

Sachs, Barclays, Morgan Stanley, BOFA – Merrill Lynch κ.α.  

 
➢ Διατήρησε την ηγετική 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. 

 
➢ Σημείωσε αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων κατά 

1,7% το 2018 και 3,6% το 2019 αντανακλώντας, πέραν της θετικής πορείας στην Ελληνική 

αγορά και την ανάκαμψη των λειτουργικών αποτελεσμάτων στην Ρουμανία ως απόρροια 

των ενεργειών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών του Ομίλου στην 

συγκεκριμένη αγορά. 

 
➢ Στην Ελλάδα, αύξησε τα έσοδα κατά 1,5% το 2018 και κατά 1,9% το 2019 και τα 

προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων κατά 4.0% και 3,4% αντίστοιχα, 

επιδόσεις που αποτελούν από τις καλύτερες στον κλάδο πανευρωπαϊκά. Οι θετικές 

επιδόσεις τροφοδοτήθηκαν από τη συνεχιζόμενη ενίσχυση των υπηρεσιών data κινητής, 

των ευρυζωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών οπτικής ίνας καθώς και των έργων ICT. Το 

περιθώριο κερδοφορίας στη Ελλάδα αυξήθηκε διαδοχικά και τα δύο έτη φτάνοντας το 

41.5% ως αποτέλεσμα της πορείας των εσόδων καθώς και της ορθολογικής διαχείρισης του 

κόστους. 

 
➢ Ανέπτυξε τα δίκτυα νέας γενιάς και επένδυσε στην βέλτιστη εμπειρία του πελάτη. Έμφαση 

δόθηκε στην ταχεία ανάπτυξη υποδομών οπτικών ινών, στην πλήρη κάλυψη 4G/4G+ με ένα 

από τα καλύτερα δίκτυα στην Ευρώπη, καθώς και στον μετασχηματισμό δικτύου σε IP, με 

άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών στην εγχώρια αγορά.  

 

• 4G/4G+ κάλυψη: 99%/96% 

• Κάλυψη δικτύου Fiber: ~72% (122% αύξηση των πελατών fiber την τελευταία 2ετία) 

• OOKLA and P3: Best Mobile Network 

• Πρώτοι στην Ελλάδα με δοκιμαστικό δίκτυο 5G 

• ~100% των σταθερών συνδέσεων είναι σε IP 
 

➢ Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές κατέγραψαν ισχυρή αύξηση κατά την περίοδο της τελευταίας 

διετίας τόσο από τη δραστηριοποίηση στην εγχώρια αγορά όσο και σε επίπεδο Ομίλου. Την 

διετία 2018-2019 αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά €419 εκ στην Ελλάδα και κατά €525 εκ σε 
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επίπεδο Όμιλου, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την αυξημένη κερδοφορία, τη βελτίωση του 

χρηματοοικονομικού κόστους, τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης καθώς επίσης και 

τις στοχευμένες επενδύσεις, μετά και την αλματώδη κάλυψη της χώρας με το δίκτυο FTTC. 

Το 2019 οι ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €407mn (+53%). Ως 

αποτέλεσμα, ενισχύθηκε σημαντικά η αμοιβή των μετόχων που καθορίζεται από αυτό 

ακριβώς το μέγεθος. 

 
➢ Το 2018 η Διοίκηση, κρίνοντας πως η κεφαλαιακή δομή του Ομίλου είναι αρκούντως ισχυρή 

(κάτι που επαληθεύτηκε και στην κρίση του COVID-19),  προέκρινε νέα Πολιτική Αμοιβών 

προς τους Μετόχους, η εφαρμογή της οποίας στηρίζεται στις ισχυρές ελεύθερες ταμειακές 

ροές. Το 2018 το μέρισμα ανήλθε σε €0,35/μετοχή (+119% σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος), σημειώνοντας περαιτέρω αύξηση το 2019, στα €0,46/μετοχή, ενώ για το 2020 το 

Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή 

μερίσματος ποσού €0,55/μετοχή. Στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους η 

εταιρία κατέβαλε την τελευταία  διετία το ποσό των €214mn για την απόκτηση ιδίων 

μετοχών. Η απόδοση προς τους μετόχους (μέρισμα & επαναγορά ιδίων μετοχών) ανέρχεται 

σήμερα σε περίπου 7%, αποτελώντας μία απο τις μεγαλύτερες αποδόσεις του κλάδου, και 

εκφράζοντας με τη σειρά της την αυξανόμενη παραγωγή ταμειακών ροών και την ξεκάθαρη 

πολιτική ανταμοιβής των μετόχων με το σύνολο των ετήσιων ροών.  

 
➢ Τον Σεπτέμβριο του 2019 ο Όμιλος προέβη σε σημαδιακή έκδοση ομολόγου €500εκατ. με 

0,875% ετήσιο κουπόνι, το χαμηλότερο επιτόκιο στην ιστορία της εταιρείας καθώς και το  

χαμηλότερο επιτόκιο για ομόλογο με πιστοληπτική διαβάθμιση Sub-Investment 

παγκοσμίως, αποδεικνύοντας την ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου, και 

εξοικονομώντας σημαντικά χρηματοοικονομικά έξοδα.  

 
➢ Ειδική έμφαση δόθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου και της χώρας. 

 

• Mobile app: Διείσδυση της εφαρμογής στο 76% της βάσης το 2019 (2,9 εκατ. Χρήστες) 
σε σχέση με 45% το 2017 

• No 1 σε έργα ICT βοηθώντας αποφασιστικά στην ψηφιοποίηση κρατικών υπηρεσιών, 
όπως ενδεικτικά η ψηφιακή συνταγογράφηση, η ψηφιοποίηση της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, κλπ 

• e-bill: με συμμετοχή άνω του 58% των πελατών  

• εκτεταμένη χρήση αυτοματισμών σε διαδικασίες και λειτουργίας του Ομίλου 
 

➢ 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 και να αποτελέσει το πεδίο μελλοντικής επέκτασης του Ομίλου: 

 

• Box Delivery Services / 

• COSMOTE Insurance /  

• 11888 GIAOLA 

• 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 καταγράφει υψηλές αποδόσεις την τελευταία δεκαετία τόσο σε 

σχέση με τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών όσο και με τον κλάδο Ευρωπαϊκών 

παρόχων τηλεπικοινωνιών. Η πορεία αυτή συνεχίστηκε και το 2019 (+50%). 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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Σχεδόν όλοι οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι θεωρούν τον ΟΤΕ ως μια από τις καλύτερες 

επενδυτικές επιλογές στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών πανευρωπαϊκά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Bloomberg  
 
 
 
 

A. Αποζημιώσεις μελών για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕ ΑΕ και τις  
 

Επιτροπές αυτού χρήσης 2019 

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 31/12/2019,  ανάλογα με τη 
διάρκεια της θητείας κάθε μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του, εντός του 
έτους 2019, καθώς κάποια μέλη εξελέγησαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του 2019 ή 
κάποιων μελών έληξε η θητεία εντός του 2019.  
 
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  πρόκειται να υποβληθεί προς 

έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Ιουνίου 2020 (εφεξής «Πολιτική 

Αποδοχών»). Για το έτος 2019 οι αποζημιώσεις έχουν οριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις της 

67ης Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) των Μετόχων της ΟΤΕ ΑΕ της  12-06-2019, κατόπιν 

πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου (συνεδρίαση με αριθ. 3086/ 08-05-2019), 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 

και M. Wilkens 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.  

 

OTE 2019: +50%

+395%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αποζημιώσεις μελών για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας και τις Επιτροπές αυτού χρήσης 2019 

ΟΝΟΜΑ/ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΘΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΔΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ 

ΜΙΧΑΛΗΣ  

ΤΣΑΜΑΖ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

(ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ

Ο ΜΕΛΟΣ) 

1/1 – 31/12/2019    

 

x 

ΧΑΡΑΛΑΜ

ΠΟΣ 

ΜΑΖΑΡΑΚ

ΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

1/1 – 31/12/2019   x 

ΠΑΝΑΓΙΩΤ

ΗΣ 

ΤΑΜΠΟΥΡ

ΛΟΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ  

ΜΕΛΟΣ 

1/1 – 12/6/2019 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ   

&  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΜΟΙΒΩΝ  & 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ   

1/1– 12/6/2019 

 

 

 

1/1– 12/6/2019 

 

59.800,00€ 

SRINI  

GOPALAN 

ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

 

1/1 – 31/12/2019 ΜΕΛΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΜΟΙΒΩΝ & 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

& 

ΜΕΛΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩ

Ν ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ 

 

1/1– 31/12/2019  

 

 

 

 

12/6– 31/12/2019 

 

 

 

 

x 

ROBERT  

HAUBER 

ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

 

1/1 – 31/12/2019    

x 

ΠΑΝΑΓΙΩΤ

ΗΣ 

ΣΚΕΥΟΦΥΛ

ΑΞ 

ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ  

1/1 – 10/9/2019 ΜΕΛΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ  

1/1– 10/9/2019 74.000,00€ 

ΑΝΔΡΕΑΣ  

ΨΑΘΑΣ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

 

1/1 – 31/12/2019 ΜΕΛΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1/1– 31/12/2019 92.800,00€ 

KYRA  

ORTH 

ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟ 

1/1 – 31/12/2019 ΜΕΛΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΜΟΙΒΩΝ & 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

& 

ΜΕΛΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1/1– 31/12/2019  

 

 

 

 

12/6– 31/12/2019 

 

 

 

 

x 
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ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩ

Ν ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ 

 

MICHAEL  

WILKENS  

 

ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

1/1 – 31/12/2019    

x 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΚΟΥΦΟΡΙΖ

ΟΥ  

ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

 

1/1 – 10/9/2019   43.200,00€ 

ΕELKO 

BLOK 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡ

ΟΣ, 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

 

12/6 – 31/12/2019 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ   

&  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

& 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩ

Ν ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ  

 

12/6– 31/12/2019 

 

 

 

12/6– 31/12/2019 

 

 

 

 

 

12/6– 31/12/2019 

50.900,00€ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Σ  

ΓΕΩΡΓΟΥΤ

ΣΟΣ 

ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

 

10/9 – 31/12/2019   19.200,00€ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΒΑΣΣΑΛΟΣ 

ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

10/9 – 31/12/2019 ΜΕΛΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

18/10– 

31/12/2019 

 

23.600,00€ 

 
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 2019 
 
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 31/12/2019, 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%. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αποζημιώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕ για τη 
συμμετοχή τους στις εργασίες διοικητικών συμβουλίων εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ 
χρήσης 2019 
 

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 – 31/12/2019 49.200,00€ 

 

COSMOTE TV 

PRODUCTIONS 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

1/1 – 31/12/2019 12.000,00€ 

 TELEKOM ROMANIA 

COMMUNICATIONS 

S.A. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2019 (58.343 RON) 
12.300 EUR 

ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Α.Ε. (ΟΤΕGlobe) 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2019 15.000,00€ 

 OTE INTERNATIONAL 

INV. LTD 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2019 3.060,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

91.560 € 

(β) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ – CHIEF OFFICER ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ 

COSMOTE AE ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2019 52.800,00€ 

TELEKOM ROMANIA 

MOBILE 

COMMUNICATIONS 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2019 (78.007 RON) 
16.412 EUR 

 TELEKOM ROMANIA 

COMMUNICATIONS  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2019 (137.290 RON) 
28.944 EUR 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2019 15.000,00€ 

COSMOTE TV 

PRODUCTIONS 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2019 15.000,00€ 

 ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2019 15.000,00€ 

 ΟΤΕ PLC ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2019 (4.000 £) 
4.724,8 €* 

Ε-VALUE 

INTERNATIONAL 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2019 - 

COSMOTE PAYMENTS 

– ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΕ 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2019 - 

ΣΥΝΟΛΟ: 

*Βάσει ισοτιμίας 31/12/2019 

147.880,8 € 
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(γ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ  – μέλος ΔΣ ΟΤΕ από 1/1 – 12/6/2019 

COSMOTE AE ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2019 57.600,00€ 

TELEKOM ROMANIA 

COMMUNICATIONS 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 19/12 – 31/12/2019 - 

 

 COSMOTE PAYMENTS 

- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΕ 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 1/1 – 31/12/2019 - 

ΣΥΝΟΛΟ: 57.600,0 € 

 

Γ.  Αποδοχές εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕ χρήσης 2019  

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 2019 . 
Επιπλέον, παρέχεται αρίθμηση των παραπομπών / επεξηγήσεων για τη διαμόρφωση εντός της 
χρήσης 2019 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 2019 

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 2019 είναι εύλογη και απόλυτα τεκμηριωμένη. 

 
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) 

Αποζημιώσει
ς για 

συμμετοχή 
σε εργασίες 

ΔΣ (2) 

Ετήσιες 
Μεταβλητές 

Αμοιβές               
(3) 

Μακροχρόνιες 
Μεταβλητές 

Αμοιβές           
(4) 

Μιχάλης 
Τσαμάζ -
Διευθύνων 
Σύμβουλος 
1/1 – 
31/12/2019 

722.504,69€ 91.560 € 567.296,98€ (545.500,07€ 
+ 46.080€ =) 
591.580,07€ 

53.135,33
€ 
 

143.858,68 € 
 

2.078.375,75€ 41,26% / 
58,74% 

Χαράλαμπος 
Μαζαράκης - 
Chief Officer 
Χρηματο-
οικονομικών 
Θεμάτων 
Ομίλου ΟΤΕ 
1/1 – 
31/12/2019 

337.500,00
€ 

147.880,8 € (237.009,23 € 
+10.000 € =) 
247.009,23€ 

(235.588,03€
+  51.446,94€ 

=) 
287.034,97€ 

25.380,83
€ 
 

50.400,00 € 
 

947.325,03€ 47,61% / 
52,39% 
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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, 
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 – 2019 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 – 2019 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 2019 παρουσιάζονται αναλυτικά στην 

ανωτέρω ενότητα Β. της παρούσας Έκθεσης Αποδοχών χρήσης 2019. 

 

(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 2019 καταβλήθηκε το Βραχυπρόθεσμο Κίνητρο για την επίτευξη των συλλογικών 
στόχων χρήσης 2018. Οι συλλογικοί στόχοι έτους 2018 (και οι αντίστοιχες βαρύτητες αυτών) που 
συνδέονται με το Βραχυπρόθεσμο Κίνητρο έτους 2018 το οποίο καταβλήθηκε εντός του 2019, 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. 

Για το έτος 2018, το επίπεδο επίτευξης των συλλογικών στόχων με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕ (συνεδρίαση 3082 / 13.03.2019 (θ.4ο),  καθορίστηκε στο 131%. Βάσει του 
επιπέδου επίτευξης των συλλογικών στόχων έτους 2018, το Βραχυπρόθεσμο Κίνητρο έτους 2018:  

- για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανήλθε σε 567.296,98 € μικτά. 
- για τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ ανήλθε σε   237.009,23 € 

μικτά. 

 
Τα ανωτέρω μικτά ποσά τους καταβλήθηκαν εντός της χρήσης 2019 κατόπιν έγκρισης από τα αρμόδια 
όργανα της Εταιρίας (Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικό Συμβούλιο, Τακτική 
Γενική Συνέλευση Μετόχων ΟΤΕ). 
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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 2019, συνδέεται με την επίτευξη των συλλογικών (οικονομικών και στρατηγικών) στόχων 

της Εταιρείας για το έτος 2019. Τα σχετικά ποσά θα καταβληθούν εντός της χρήσης 2020 κατόπιν 
έγκρισης από τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας (Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Διοικητικό Συμβούλιο, Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων ΟΤΕ έτους 2020).  
 

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 2018  - 50% του συνόλου 
 

Βαρύτητα  Βαθμός Επίτευξης 

1. 

Έσοδα (Revenues) 
 

40%  
 

136,6% 

2. 

Αποτελέσματα/ κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) 
 

40% 

3. 

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

20% 

Στρατηγικοί Στόχοι 2018 – 50% του συνόλου 

  

4. 

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

50%  
125,4% 

5. 

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

πελατειακή βάση (App penetration) 

50% 

 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 131% 
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(β) Μεταβλητή Αμοιβή για εξαιρετική ατομική απόδοση (Spot Bonus) 
Επιπλέον, εντός του έτους 2019 καταβλήθηκε στον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων 
Ομίλου ΟΤΕ, κατόπιν έγκρισης από τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας (Επιτροπή Αμοιβών & 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικό Συμβούλιο, Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων ΟΤΕ), Μεταβλητή 
Αμοιβή για εξαιρετική ατομική απόδοση (Spot Bonus) ύψους 10.000,00€ μικτά για την εξαιρετική 
απόδοση που επέδειξε το έτος 2018, ειδικότερα όσον αφορά στην περιοχή «αύξηση των εσόδων», 
μέσω της επιτυχούς αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης της Telekom Albania. 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:  

(α) Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Κινήτρων (Long term incentive – LTI) 

Την 31/12/2018 ολοκληρώθηκε το τετραετές Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Κινήτρων (Long term 

incentive – LTI) που ξεκίνησε το 2015 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 2015 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 2015 στην τετραετία 2015-
2018 ανήλθε σε 151%. Βάσει της συνολικής απόδοσης του Προγράμματος, το ποσό του 
Μακροχρόνιου Προγράμματος Κινήτρων: 

− για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανήλθε σε 545.500,07€ και  

− για τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ σε 235.588,03€,  
ποσά τα οποία τους καταβλήθηκαν εντός της χρήσης 2019 κατόπιν έγκρισης από τα αρμόδια 
όργανα της Εταιρίας (Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικό Συμβούλιο, Τακτική 
Γενική Συνέλευση Μετόχων ΟΤΕ). 

 
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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Σημειώνεται ότι ανάλογα τετραετή Μακροχρόνια Προγράμματα Κινήτρων (Long term incentive – 
LTI) έχουν ξεκινήσει μέχρι τώρα για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019. Στον Πνακα 6  αναφέρονται 
οι οιονεί μετοχές DT οι οποίες χορηγήθηκαν κατά την έναρξη κάθε Προγράμματος στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων, 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, 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 2015 1/1/2015 – 31/12/2018 31/12/2018 2019 27.408 360.681,08 €  11836 155.761,76€ 

2 

LTI 2016 1/1/2016 – 31/12/2019 31/12/2019 2020 21.860 360.681,08 € 9400 155.100,00€ 

3 

LTI 2017 1/1/2017 – 31/12/2020 31/12/2020 2021 22.332 360.681,08 €  9604 155.104,60€ 

4 

LTI 2018 1/1/2018 – 31/12/2021 31/12/2021 2022 25.552 384.076,48 € 10316 155.049,48€ 

5 

LTI 2019 1/1/2019 – 31/12/2022 31/12/2022 2023 25.488 384.076,48 €  10292 155.100,44€ 

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

incentive – LTI) για το έτος 2020, αναμένεται στο προσεχές διάστημα.  

 

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

Τον Ιούνιο 2019  ολοκληρώθηκε το τετραετές Πρόγραμμα Αντιστοίχισης Μετοχών (Share 
Matching Plan – SMP) που ξεκίνησε το 2015 (SMP 2015) 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 2014, το οποίο του 
καταβλήθηκε το 2015 κατόπιν εγκρίσεων από τα αρμόδια όργανα. Με την ολοκλήρωση, τον 
6/2019, της τετραετούς περιόδου διακράτησης των μετοχών που αγόρασε το 2015, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος έλαβε 3.000 δωρεάν μετοχές αντιστοίχησης (matched shares)  με σχέση 1-1.  
Διευκρινίζεται ότι στον Πίνακα 3 το ποσό των 46.080 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 Αντιστοίχησης Μετοχών που ξεκίνησε το 2015 και το οποίο ολοκληρώθηκε τον 6/2019. 
Ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ επένδυσε το 33,30% του μικτού ποσού 
του Βραχυπρόθεσμου Κινήτρου έτους 2014, το οποίο του καταβλήθηκε το 2015 κατόπιν εγκρίσεων 
από τα αρμόδια όργανα, σε μετοχές DT. Με την ολοκλήρωση, τον 6/2019, της τετραετούς 
περιόδου διακράτησης των μετοχών που αγόρασε το 2015, έλαβε 3.378 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 51.446,94 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) έχουν ξεκινήσει μέχρι τώρα τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019. Η πολιτική του Προγράμματος 
Αντιστοίχησης 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 κάθε Προγράμματος, το έτος ολοκλήρωσης κάθε προγράμματος και 
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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,  σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και 

τους όρους του Προγράμματος SMP:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

 

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) 

Chief Officer Χρηματοοικονομικών 
Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ 

 
(Στοιχεία ανά Πρόγραμμα SMP) 

Πλήθος μετοχών 

DT που 

αγοράστηκαν 

Πλήθος δωρεάν 

μετοχών DT προς 

χορήγηση 

Πλήθος μετοχών 

DT που 

αγοράστηκαν 

Πλήθος δωρεάν 

μετοχών DT προς 

χορήγηση 

1 

SMP 2015 6/2015-6/2019 2019 3.000 3.000 3.378 3.378 

2 

SMP 2016 6/2016 -6/2020 2020 9.790 9.790 5.601 5.601 

3 

SMP 2017 6/2017- 6/2021 2021 9.175 9.175 4.580 2.290 

4 

SMP 2018 6/2018- 6/2022 2022 13.099 13.099 4.200 4.200 

5 

SMP 2019 6/2019- 6/2023 2023 10.000 10.000 3.100 3.100 

 

Η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης εκ μέρους του Διευθύνοντος Συμβούλου στο πλαίσιο του 

SMP 2020 διαρκεί έως την 30/6/2020 ως εκ τούτου δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο το πλήθος 

των μετοχών DT του  Διευθύνοντος Συμβούλου για το SMP 2020. 

 

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).  
 
Βάσει της Πολιτικής του Προγράμματος  Κινήτρου Επαναλαμβανόμενης Απόδοσης, για το δεύτερο 
έτος συμμετοχής (2019), το ποσό του κινήτρου για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Chief Officer 
Χρηματοοικονομικών θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ θα καταβληθούν κατόπιν έγκρισης από τα αρμόδια 
εταιρικά όργανα (Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικό Συμβούλιο και Τακτική 
Γενική Συνέλευση Μετόχων ΟΤΕ έτους 2020). 

 
 



 
 

16 
 

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 2019 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 (1), (2), (5) και (6) που αφορούν τις Σταθερές 

Αποδοχές, δια  του ποσού του Πίνακα 3 υπό το σημείο (4) που αφορά στις Μεταβλητές Αποδοχές. 

 

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 
2015  vs. 
2014 

2016 vs. 
2015 

2017 vs. 
2016 

2018 vs. 
2017 

2019 vs. 
2018 

Συνολικές Ετήσιες Αποδοχές 

Μελών Διοικητικού Συμβουλίου (1) -5,0% -3,2% -5,1% 2,3% 13,39% 
Απόδοση Εταιρίας (ΟΤΕ ΑΕ) 

Έσοδα (Revenues) (2) 1,6% 2,1% 1,0% -0,1% 1,9% 
Προσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (adjusted EBITDA)  (3) 3,1% 7,4% 2,1% 1,9% 2,2% 
Απόδοση Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα 

Έσοδα (Revenues) (2) 0,3% 0,2% -1,3% 1,5% 1,9% 
Προσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (adjusted EBITDA)  (3) -0,8% 1,1% 0,5% 4,0% 3,4% 
Απόδοση Ομίλου ΟΤΕ 

Έσοδα (Revenues) (2) -0,4% 0,1% -2,8% 0,0% 2,9% 
Προσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (adjusted EBITDA)  (3) -5,5% -1,6% -2,0% 1,7% 3,6% 
Μετοχή ΟΤΕ ΑΕ – Μεταβολή τιμής Μ.Ο. Δεκεμβρίου 
ΟΤΕ  -5,7% -0,8% 25,5% -5,9% 31,6% 
Γενικός Δείκτης -31,7% 3,8% 21,8% -18,1% 42,0% 
Μ.Ο. Συνολικών Ετήσιων Αποδοχών Εργαζομένων 
Μ.Ο. Συνολικών Ετήσιων Αποδοχών  
Εργαζομένων (4) 

-18,46% 3,34% -0,39% 1,18% 1,02% 

Αριθμός Εργαζομένων (μεταβολή) (5) 21,94% -1,06% -0,68% -3,32% -3,97% 

Αριθμός Εργαζομένων την 31/12 κάθε έτους 
(FTEs ) 

8.577 8.486 8.428 8.148 7.824,5 

 

 

 

 



 
 

17 
 

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 από το 2014 έως το 2019. 

(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 2014 ως και 2019.  Τα αντίστοιχα απόλυτα μεγέθη (σε 

εκατομμύρια Ευρώ) παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Σε σχέση με τα μεγέθη που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα 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, Ο Όμιλος υλοποίησε σειρά 

ενεργειών στις τεχνολογικές του υποδομές, στην εμπορική του παρουσία αλλά και στην 

αναδιοργάνωση των λειτουργειών με σκοπό να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την 

αποτελεσματικότητα του. 

Κατά την ίδια περίοδο στην Ελληνική αγορά, εν μέσω των προκλήσεων που προερχόταν κυρίως από τα 

μακροοικονομικά μεγέθη, ο Όμιλος ΟΤΕ σημείωσε άνοδο τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της 

κερδοφορίας του, ως αποτέλεσμα των υψηλών επενδύσεων που έγιναν στις υποδομές, την προσφορά 

νέων και καινοτόμων υπηρεσιών καθώς και την εκλογίκευση του κόστους. 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο Όμιλος ΟΤΕ κατά τα δύο τελευταία έτη, δηλ. το 2018 και 2019,  

σημείωσε αξιόλογη άνοδο της κερδοφορίας, αντανακλώντας τις ενέργειες για την αυξημένη 

ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα και την σταθεροποίηση και ανάκαμψη στην Ρουμανία. 

 
 (4), (5) 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 
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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.   

 

Επίσης σημειώνεται ότι η μεταβολή μεταξύ των ετών 2015 / 2014 τόσο στον αριθμό εργαζομένων όσο 

και στον μέσο όρο των συνολικών ετήσιων αποδοχών  των εργαζομένων οφείλεται στην πρόσληψη 

στην ΟΤΕ ΑΕ 2.004 εργαζομένων από την θυγατρική της ΟΤΕ Plus τον Μάρτιο 2015, με σημαντικά 

διαφορετικές αποδοχές σε σχέση με το προσωπικό της ΟΤΕ ΑΕ.   

 

 

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

Κατά το έτος 2019 δεν υπήρξε παρέκκλιση από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που αφορούσαν στις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του ΔΣ. 

 


