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I. Με την ιδιότητα του υποψήφιου προς εκλογή, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΟΤΕ Α.Ε. (ΟΤΕ ή Εταιρεία), στο πλαίσιο του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της 68ης Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. της 24.06.2020 και αφού έλαβα υπόψη μου τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, 
όπως ισχύει σήμερα, δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

 
A) Δεν κατέχω μετοχές σε  ποσοστό  μεγαλύτερο  του  0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ούτε έχω 

σχέση εξάρτησης με την  Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα και συγκεκριμένα:  
 

i. Δεν διατηρώ επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν 
επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 που να επηρεάζει από τη φύση της την 
επιχειρηματική της δραστηριότητα, ούτε είμαι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της 
Εταιρείας.  

ii. Δεν είμαι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με την Εταιρεία 
επιχείρησης, δεν είμαι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία 
επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, ούτε συνδέομαι με την Εταιρεία ή τις 
συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής. 

iii. Δεν έχω συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ούτε είμαι σύζυγος εκτελεστικού 
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 
32 του Ν. 4308/2014.  

 
B) Αναλαμβάνω την ευθύνη να σας ενημερώσω άμεσα, υποβάλλοντας νέα υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση 

οποιασδήποτε μεταβολής στο πρόσωπό μου ή στα πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος 
των ως άνω δεδομένων μέχρι τη συνεδρίαση της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 
II. Με την ιδιότητα του υποψήφιου προς εκλογή, ως (Ανεξάρτητου) μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της ΟΤΕ Α.Ε., στο 

πλαίσιο του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της ίδιας ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
ΟΤΕ Α.Ε. και αφού έλαβα υπόψη μου τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, δηλώνω υπεύθυνα 
ότι διαθέτω επαρκή γνώση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στη λογιστική και/ή ελεγκτική.  

 
Ημερομηνία ……/…./2020      
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