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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.: 

 

1. Μιχαήλ Τσαμάζ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος 

2. Eelco Blok, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

3. Χαράλαμπος Μαζαράκης, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Δηλώνουμε ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε: 

 

α)   Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και Εταιρικές) της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2021, οι οποίες καταρτίσθηκαν 

σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την 

καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 

εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 

β)   H Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της 

παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007, ήτοι τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το Α’ εξάμηνο της οικονομικής 

χρήσης και την επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας 

και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, τους κυριότερους κινδύνους και 

αβεβαιότητες για το Β’ εξάμηνο της οικονομικής χρήσης, καθώς και τις σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ αφενός 

της Εταιρείας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και αφετέρου των συνδεμένων με αυτές προσώπων.  

 

 

 

Μαρούσι, 4 Αυγούστου 2021 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

& Διευθύνων Σύμβουλος 
                  Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

 

       Το Μέλος του Δ.Σ. 

 

Μιχαήλ Τσαμάζ Eelco Blok  Χαράλαμπος Μαζαράκης 

 

 

 

 

 

Τα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που υπογράφουν τις ανωτέρω δηλώσεις, ορίστηκαν προς τούτο, με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 4 Αυγούστου 2021. 
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Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής 

αναφερόμενος ως ο «ΟΤΕ» ή η «Εταιρεία») έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 3556/2007 καθώς και τις 

σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναφέρεται στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και Εταιρικές) της 30 Ιουνίου 2021 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την 

ημερομηνία αυτή. Ο Όμιλος ΟΤΕ («Όμιλος»), πέραν της Εταιρείας, περιλαμβάνει τις θυγατρικές εταιρείες, στις οποίες ο ΟΤΕ άμεσα ή 

έμμεσα ασκεί έλεγχο (εφεξής αποκαλούμενες από κοινού με την Εταιρεία ως «ο Όμιλος»). Οι Ενοποιημένες και Εταιρικές 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).  

 

Η παρούσα έκθεση, περιέχει τον οικονομικό απολογισμό της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021, τις προοπτικές 

για το Β’ εξάμηνο του 2021, τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το Α’ εξάμηνο του 2021, την περιγραφή των κυριότερων 

κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το Β’ εξάμηνο της οικονομικής χρήσης, τις σημαντικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με 

τα συνδεμένα τους μέρη και τέλος τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά το τέλος του Α’ εξαμήνου του 2021.  

 

Στην παρούσα Έκθεση γίνεται επίσης αναφορά σε Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης. Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των 

δεικτών βλέπε Ενότητα Ζ, «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης». 
 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες), η έκθεση επισκόπησης ορκωτών ελεγκτών 

λογιστών επί της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτώνται 

στη διεύθυνση:  
https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/oikonomikes_katastaseis_omilou_ote_kai_ae.html. 
 

Τα ποσά της παρούσας έκθεσης απεικονίζονται σε εκατομμύρια Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. 

 

Α .  Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Α ΄ ΕΞ Α Μ Η ΝΟ Υ  2 0 2 1  

 

Βασικά χρηματοοικονομικά στοιχεία: 

 

Όμιλος ΟΤΕ 
Α’ Εξάμηνο 

 2021  

Α’ Εξάμηνο 

 2020 
+/-% 

Κύκλος Εργασιών 1.615,4 1.563,4 +3,3% 

Προσαρμοσμένο EBITDA Ομίλου μετά από μισθώσεις (AL) 611,6 586,9 +4,2% 

Περιθώριο (%) 37,9% 37,5% +0,4μον 

*Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των δεικτών βλέπε ενότητα Ζ, «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» 
 Σημείωση: Όλα τα στοιχεία είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Telekom Romania (TKR) 
μαζί με ορισμένες σημαντικές εμπορικές συναλλαγές (συμφωνία MVNO και πωλήσεις συσκευών) που υπάρχουν μεταξύ της TKR και της Telekom Romania Mobile (TKRM) έχουν 
ταξινομηθεί σαν περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες. 

 

Tα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.615,4 το πρώτο εξάμηνο του 2021, αυξημένα κατά 3,3% σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, με θετική ανάπτυξη στην Ελλάδα, όπου όλες οι γραμμές εσόδων κατέγραψαν θετικές 

επιδόσεις.  

 

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, πριν από αποσβέσεις, απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας 

αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 965,9 το πρώτο 

εξάμηνο του 2021, καταγράφοντας αύξηση 2,6% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020 αντανακλώντας εν μέρει το υψηλότερο 

κόστος συσκευών που προέκυψε από την αντίστοιχα σημαντική αύξηση στις πωλήσεις συσκευών καθώς και ορισμένες προβλέψεις 

και επιπλέον έξοδα που σχετίζονται με το διαχωρισμό των λειτουργιών κινητής και σταθερής στη Ρουμανία. Ο Όμιλος συνέχισε να 

καταγράφει σημαντικές εξοικονομήσεις στο κόστος προσωπικού μετά τις πρωτοβουλίες στρατηγικού μετασχηματισμού που 

εφαρμόστηκαν το 2020.  

 

Το πρώτο εξάμηνο του 2021, το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 4,2% και ανήλθε σε 

Ευρώ 611,6 λόγω της αυξημένης κερδοφορίας στην Ελλάδα. 

 

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν 

σε Ευρώ 318,8 σε σχέση με Ευρώ 256,7 το πρώτο εξάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 24,2% κυρίως λόγω της βελτιωμένης 

κερδοφορίας στην Ελλάδα.  

 

Οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 24,0 μειωμένα κατά 27,5% κυρίως λόγω του μειωμένου κόστους 

δανεισμού σε συνδυασμό με χαμηλότερα επίπεδα δανεισμού. 

 

Ο φόρος εισοδήματος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε Ευρώ 120,1 το πρώτο εξάμηνο του 2021, αυξημένος κατά 72,8% σε σύγκριση 

με το πρώτο εξάμηνο του 2020 αντανακλώντας κυρίως τον αρνητικό αντίκτυπο της μείωσης του συντελεστή φόρου εισοδήματος 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/oikonomikes_katastaseis_omilou_ote_kai_ae.html
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από 24% σε 22% στη βάση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων καθώς και την υψηλότερη κερδοφορία κατά το πρώτο 

εξάμηνο του 2021. 

 

Τα προσαρμοσμένα κέρδη του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (κατανεμόμενα στους μετόχους της Εταιρείας) ανήλθαν 

σε Ευρώ 207,9 το πρώτο εξάμηνο του 2021, σε σχέση με Ευρώ 195,9 την αντίστοιχη περίοδο το 2020. 

 

Το πρώτο εξάμηνο του 2021, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις (AL) ανήλθαν σε Ευρώ 325,6 

αυξημένες κατά 13,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2020, αντανακλώντας κυρίως την εποχικότητα των επενδύσεων σε 

πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

 

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε Ευρώ 786,7 στις 30 Ιουνίου 2021 μειωμένος κατά 23,9% σε 

σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο 

προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου (εξαιρουμένων των μισθώσεων) ανήλθε σε 

Ευρώ 445,6 και αντιστοιχεί σε 0,4 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL). 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 
Α’ Εξάμηνο 

 2021  

Α’ Εξάμηνο 

 2020 
+/-% 

Κύκλος Εργασιών 1.475,7  1.399,1  +5,5% 

Έσοδα Λιανικής Σταθερής 469,1 465,7 +0,7% 

Έσοδα από Υπηρεσίες Κινητής 455,5 440,1 +3,5% 

Έσοδα Χονδρικής 282,5 276,2 +2,3% 

Λοιπά Έσοδα 268,6 217,1 +23,7% 

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 602,0  573,4  +5,0% 

Περιθώριο (%) 40,8% 41,0% -0,2pp 

 

Τα έσοδα της Ελλάδας αυξήθηκαν κατά 5,5% και ανήλθαν σε Ευρώ 1.475,7 με τη χώρα να καταγράφει αυξημένα έσοδα για τρία 

συνεχόμενα τρίμηνα. Οι Ισχυρές επιδόσεις στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες κινητής, τα έργα ICT και τα έσοδα από πωλήσεις 

συσκευών συνέβαλαν στην ανθεκτικότητα των εσόδων. 

 

Τα έσοδα από υπηρεσίες σταθερής λιανικής σημείωσαν αύξηση 0,7%, καθώς τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες συνέχισαν την 

θετική τους πορεία υποστηριζόμενα από την αξιοσημείωτη υιοθέτηση των υπηρεσιών οπτικών ινών. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής 

στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 3,5% το πρώτο εξάμηνο του 2021 αντανακλώντας την πετυχημένη στρατηγική αναβάθμισης των 

πελατών σε υψηλότερα πακέτα κινητής σε συνδυασμό με τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών από τα μέσα Μαΐου, 

οδηγώντας ξανά την περιαγωγή σε σταδιακή ανάκαμψη. Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 2,3% 

κυρίως λόγω της διεθνούς κίνησης καθώς και την αυξανόμενη διείσδυση των υπηρεσιών οπτικής ίνας στην αγορά. 

 

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 23,7% το πρώτο εξάμηνο του 2021, προερχόμενα από τη θετική ανάπτυξη τόσο των έργων ICT 

όσο και των εσόδων από πωλήσεις συσκευών. Τα έσοδα από ICT αυξήθηκαν κατά 11,5% καθώς ο ΟΤΕ αξιοποιεί την εμπειρία του 

στην ανάληψη και υλοποίηση 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, στις 

υπηρεσίες Cloud και Internet of Things. Τα έσοδα από πωλήσεις συσκευών αυξήθηκαν σημαντικά αντανακλώντας κυρίως την 

μετάβαση των πελατών σε προϊόντα υψηλότερης αξίας καθώς και την κρατική πρωτοβουλία για την επιδότηση πωλήσεων tablets 

και φορητών υπολογιστών για μαθητές. 

 

Λειτουργικά Στοιχεία (απόλυτα ποσά) 
Α’ Εξάμηνο 

 2021  

Α’ Εξάμηνο 

 2020 
+/-% 

Συνδέσεις Σταθερής 2.699.457 2.670.242 +1,1% 

Ευρυζωνικές Συνδέσεις 2.203.809 2.080.113 +5,9% 

           εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών 1.056.210 840.383 +25,7% 

Συνδρομητές τηλεόρασης 578.851 563.197 +2,8% 

    

Πελάτες κινητής 6.987.941 7.208.393 -3,1% 

          Συμβολαίου 2.755.671 2.704.856 +1,9% 

          Καρτοκινητής 4.232.270 4.503.537 -6,0% 
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Το πρώτο εξάμηνο του 2021, ο ΟΤΕ κατέγραψε 58 χιλιάδες νέες συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών με το σύνολο να αγγίζει τις 

2.204 χιλιάδες, ενώ συνέχισε να επεκτείνει τη βάση οπτικών ινών του, προσθέτοντας 111 χιλιάδες συνδρομητές με το συνολικό 

αριθμό να ανέρχεται στους 1.056 χιλιάδες. Οι επιτυχημένες καμπάνιες για την αναβάθμιση της ταχύτητας, οι επενδύσεις της 

Εταιρείας, καθώς και η αυξανόμενη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες τροφοδότησαν την ανάπτυξη των υπηρεσιών οπτικών ινών 

του ΟΤΕ. 

 

Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών οπτικής ίνας αυξήθηκε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και τον Ιούνιο ανήλθε 

στο 48% του συνόλου των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών ως αποτέλεσμα των συνεχόμενων αναβαθμίσεων στην ταχύτητα 

και στην ποιότητα των υπηρεσιών του ΟΤΕ. 

Οι πελάτες συνεχίζουν να υιοθετούν ολοένα και περισσότερο τις υπηρεσίες FTTx, και το ποσοστό των συνδρομητών που 

απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες έχει αγγίξει το 20% των συνδέσεων οπτικών ινών, διπλάσιο σε σύγκριση με ένα 

χρόνο πριν. 

 

Ο ΟΤΕ συνεχίζει το πλάνο υλοποίησης των υποδομών οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) καθώς η ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες 

συνεχίζει να αυξάνεται. Έχοντας ξεπεράσει το ορόσημο των 300 χιλιάδων νοικοκυριών στο τέλος του 2020, ο ΟΤΕ άγγιξε τα 388 

χιλιάδες νοικοκυριά το πρώτο εξάμηνο του 2021, με στόχο να ξεπεράσει τα 550 χιλιάδες στο τέλος αυτής της χρονιάς. Η αυξανόμενη 

διαθεσιμότητα υπηρεσιών οπτικών ινών και η σταθερά αυξανόμενη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες υποστηρίζουν τη 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου. 

 

Στις 30 Ιουνίου του 2021, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης ανήλθε στις 579 χιλιάδες, αυξημένος κατά 2,8% σε 

ετήσια βάση, καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει να αξιοποιεί τις νέες υπηρεσίες Over-the-Top και την ελκυστικότητα του περιεχομένου του. 

 

Το πρώτο εξάμηνο του 2021, ο ΟΤΕ παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,0 εκατ. πελάτες, μειωμένους κατά 3,1% σε σχέση 

με το πρώτο εξάμηνο του 2020, κυρίως λόγω της καρτοκινητής, καθώς οι συνδρομητές συμβολαίου συνεχίζουν να αυξάνονται. Αυτό 

αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της εταιρείας να μετατρέπει τους συνδρομητές καρτοκινητής σε πελάτες συμβολαίου, προσφέροντας 

ελκυστικά και ευέλικτα πακέτα δεδομένων.  

 

Σε συνέχεια της επιτυχημένης εμπορικής διάθεσης υπηρεσιών 5G, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας φάσματος στα 

τέλη του 2020, ο ΟΤΕ επεκτείνει με γρήγορους ρυθμούς την κάλυψη 5G ήδη επιτυγχάνοντας τον αρχικό του στόχο για το έτος. Ο 

ΟΤΕ στοχεύει σε πληθυσμιακή κάλυψη 5G 60% στα τέλη του 2021 και στην κάλυψη των αυτοκινητοδρόμων έως το 2023, ενώ 

συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω του δικτύου 4G/4G+. Η πληθυσμιακή κάλυψη υπηρεσιών 5G στις δύο μεγαλύτερες 

πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχει ήδη ξεπεράσει το 97% και 90% αντίστοιχα. Η Εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι θα καταργήσει το 

3G δίκτυό της μέχρι το τέλος του 2021 και το φάσμα που θα απελευθερωθεί θα αξιοποιηθεί για την ενίσχυση της χωρητικότητας 

και της αποτελεσματικότητας των δικτύων 4G και 5G. Η Εταιρεία θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στην αύξηση της κίνησης δεδομένων 

και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης. 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 
Α’ Εξάμηνο 

 2021  

Α’ Εξάμηνο 

 2020 
+/-% 

Κύκλος Εργασιών 151,9  175,5  -13,4% 

Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 109,3 117,4 -6,9% 

Λοιπά Έσοδα 42,6 58,1 -26,7% 

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 9,6  13,5  -28,9% 

Περιθώριο (%) 6,3% 7,7% -1,4pp 

 

Λειτουργικά Στοιχεία (απόλυτα ποσά) 
Α’ Εξάμηνο 

 2021 

Α’ Εξάμηνο 

 2020 
+/-% 

Πελάτες κινητής 3.539.629 3.758.011 -5,8% 

          Συμβολαίου 1.696.398 1.573.127 +7,8% 

          Καρτοκινητής 1.843.231 2.184.884 -15,6% 

 

Στη Ρουμανία τα έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ 151,9 το πρώτο εξάμηνο του 2021 μειωμένα κατά 13,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

περίοδο το 2020, αντανακλώντας εν μέρει την ισχυρή απόδοση των έργων ICT του προηγούμενου έτους, οδηγώντας σε υψηλή βάση 

σύγκρισης. 

 

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 109,3, μειωμένα κατά 6,9%, κυρίως λόγω της πτωτικής 

τάσης στην καρτοκινητή. Η Εταιρεία διατήρησε το μερίδιό της στην αγορά καρτοκινητής, η οποία συνεχίζει να συρρικνώνεται σε όλο 
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τον κλάδο. Οι υπηρεσίες συμβολαίου συνέχισαν να σημειώνουν θετικές επιδόσεις, με τον συνολικό αριθμό συνδρομητών να αυξάνεται 

για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο. 

 

Η Εταιρεία κατέγραψε Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) Ευρώ 9,6, αντανακλώντας κυρίως τα κόστη που σχετίζονται 

με τη διαδικασία διαχωρισμού της Εταιρείας ενώ οι τάσεις άρχισαν να βελτιώνονται σταδιακά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. 

Β .  Σ Η Μ Α ΝΤ Ι Κ Α  Γ ΕΓ Ο ΝΟ Τ Α  Τ Ο Υ  Α ’  ΕΞ Α Μ Η Ν Ο Υ  2 0 2 1  

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Ενόψει της έναρξης ισχύος των διατάξεων του Ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση από 17 Ιουλίου 2021, ο ΟΤΕ προέβη 

στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις (πχ. έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των 

μελών του Δ.Σ., Πολιτικής για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη, Πολιτικής Αξιολόγησης του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου και εφαρμογής των διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης του Ν. 4706/2020, επικαιροποίηση του 

Κανονισμού Λειτουργίας ΟΤΕ, των Κανονισμών Λειτουργίας του ΔΣ και των Επιτροπών του, κλπ.), υιοθετώντας παράλληλα τον 

Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (2021) στη λειτουργία του. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Στις 9 Ιουνίου 2021, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε τη διανομή μερίσματος Ευρώ 0,68 (σε 

απόλυτο ποσό) ανά μετοχή. Η συνολική πληρωμή μερίσματος ποσού Ευρώ 313 αντιπροσωπεύει το 65% του συνολικού ποσού που 

διατίθεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων για το 2021. Το εναπομείναν ποσό, περίπου Ευρώ 167 ή το 35% του 

συνολικού ποσού που διατίθεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων για το 2021, διατίθεται για την απόκτηση από την 

Εταιρεία ιδίων μετοχών υπό το ισχύον Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, όπως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων στις 20 Φεβρουαρίου 2020. 

 

Τα μερίσματα που αντιστοιχούσαν στις ίδιες μετοχές που απέκτησε η Εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων 

Μετοχών και τις οποίες κατείχε η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής, προσαύξησαν το μέρισμα των λοιπών μετόχων. 

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος 2020-2022, και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 4 Μαρτίου 2020 έως 28 Ιανουαρίου 2021, 

αποκτήθηκαν από την Εταιρεία συνολικά 11.387.932 ίδιες μετοχές με μέση τιμή αγοράς Ευρώ 12,20 (σε απόλυτο ποσό) ανά 

μετοχή. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 4 Δεκεμβρίου 2020, ενέκρινε την ακύρωση συνολικού 

αριθμού 9.965.956 ιδίων μετοχών που είχαν αποκτηθεί κατά την περίοδο από 4 Μαρτίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020. 

 

Οι εν λόγω μετοχές ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 15 Ιανουαρίου 2021, κατόπιν ολοκλήρωσης 

των λοιπών νομικών και κανονιστικών διαδικασιών. 

 

Ο δεύτερος χρόνος του Προγράμματος ξεκίνησε στις 5 Μαρτίου 2021, κατά τη διάρκεια του οποίου, ήτοι μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 

2022, η Εταιρεία σκοπεύει να διαθέσει συνολικά περίπου Ευρώ 167 για αγορές ιδίων μετοχών. Ειδικότερα, κατά την περίοδο από 5 

Μαρτίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021, αποκτήθηκαν 4.062.424 ίδιες μετοχές με μέση τιμή αγοράς Ευρώ 14,15 (σε απόλυτο ποσό) 

ανά μετοχή. Στις 9 Ιουνίου 2021, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε την ακύρωση 3.469.500 ιδίων 

μετοχών, ήτοι: 

 

 1.421.976 μετοχών, οι οποίες είχαν αποκτηθεί στο διάστημα από 01 Νοεμβρίου 2020 έως 28 Ιανουαρίου 2021, με 

μέση τιμή αγοράς Ευρώ 12,20 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή, και  

 2.047.524 μετοχών, οι οποίες αποκτήθηκαν στο διάστημα από 05 Μαρτίου 2021 έως 30 Απριλίου 2021, με μέση τιμή 

αγοράς Ευρώ 13,60 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή. 

 

Η εν λόγω ακύρωση εγκρίθηκε με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό Ευρώ 9.818.685 (σε 

απόλυτο ποσό) (το οποίο ισοδυναμεί με το γινόμενο του αριθμού των ανωτέρω ιδίων μετοχών επί την ονομαστική αξία της μετοχής 

της Εταιρείας, δηλαδή Ευρώ 2,83 (σε απόλυτο ποσό)) και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του 

Καταστατικού της Εταιρίας. Οι εν λόγω ίδιες μετοχές αντιπροσώπευαν το 0,75% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

 

Κατόπιν ενημέρωσης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ολοκλήρωσης των λοιπών νομικών και 

κανονιστικών διαδικασιών, ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής των παραπάνω μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) 

ορίστηκε η 19η Ιουλίου 2021, οπότε και έπαψε η διαπραγμάτευση αυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Στις 9 Ιουνίου 2021, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε μεταξύ άλλων την εκλογή νέου δεκαμελούς 

Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία. 

 

Κατόπιν τούτου και μετά τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα την ίδια μέρα, η σύνθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει ως εξής:  

 
1. κ. Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος  

2. κ. Eelco Blok, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος  

3. κ. Χαράλαμπος Μαζαράκης, Εκτελεστικό μέλος  

4. κ. Robert Hauber, Μη εκτελεστικό μέλος  

5. κα. Kyra Orth, Μη εκτελεστικό μέλος  

6. κα. Dominique Leroy, Μη εκτελεστικό μέλος  

7. κ. Michael Wilkens, Μη εκτελεστικό μέλος  

8. κα. Catherine de Dorlodot, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος  

9. κ. Δημήτρης Γεωργούτσος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος  

10. κ. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος, Μη εκτελεστικό μέλος  

 

Στη σύνθεση του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν για πρώτη φορά η κα Catherine de Dorlodot και ο κ. Γρηγόριος 

Ζαριφόπουλος.  

 

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024. 

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΤΕ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ STANDARD & POOR'S ΣΕ "ΒΒΒ"ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

Στις 4 Μαΐου 2021, ο οίκος Standard & Poor's προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ σε "ΒΒΒ" με 

σταθερή προοπτική. Η εν λόγω κίνηση ακολουθεί την πρόσφατη αναβάθμιση της Ελλάδας, υποδεικνύοντας μια βελτίωση στο 

οικονομικό περιβάλλον του ΟΤΕ και την προσδοκία ότι ο ΟΤΕ θα επωφεληθεί από την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας τα 

επόμενα δύο χρόνια. Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει επίσης τους ισχυρούς πιστωτικούς δείκτες του ΟΤΕ, συμπεριλαμβανομένου του 

ισχυρού ισολογισμού και των ανθεκτικών ταμειακών ροών. 

 

ΈΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

Στις 14 Μαΐου 2021, η ΟΤΕ PLC εξέδωσε Ομόλογα ύψους Ευρώ 150,0 λήξεως Νοεμβρίου 2021 και Ευρώ 200,0 λήξεως Μαΐου 

2028, τα οποία αναλήφθηκαν πλήρως από την DEUTSCHE TELEKOM AG. Τα νέα Ομόλογα εκδόθηκαν από την OTE PLC με την 

εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφιστάμενου Προγράμματος Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (GMTN 

Programme). Οι εισπράξεις από τα νέα Ομόλογα χρησιμοποιήθηκαν για την αναχρηματοδότηση του Ομολόγου ποσού Ευρώ 200,0 

της ΟΤΕ PLC, λήξεως Ιουνίου 2021, καθώς και για γενικές επιχειρηματικές ανάγκες του Ομίλου ΟΤΕ. 

 

COSMOTE 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ ΕΥΡΩ 150,0 ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EΙΒ) 

Την 25 Ιανουαρίου 2021, η COSMOTE πλήρωσε δόση κεφαλαίου ύψους Ευρώ 11,5 κάτω από τη δανειακή σύμβαση με την EIB 

καθώς και τους δεδουλευμένους τόκους. 

 

Γ .  Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ ΕΣ  Γ Ι Α  Τ Ο  Β ΄ ΕΞ Α Μ Η ΝΟ  2 0 2 1  

 

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας άρχισε σταδιακά να υποχωρεί, μετά την άρση του 

lockdown, τη χαλάρωση των περιορισμών στις μετακινήσεις, και την επιτάχυνση των εμβολιασμών. Ο Όμιλος ΟΤΕ αναμένει ενίσχυση 

των εσόδων και αύξηση της κερδοφορίας το 2021, παρά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις μεταλλάξεις του COVID-19. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) της Ελλάδας ύψους Ευρώ 30,5 δισ., ένα σημαντικό 

βήμα για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση κρίσιμων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στη χώρα και την υποστήριξη της 

οικονομικής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΤΕ έχει την τεχνογνωσία για να υποστηρίξει την ψηφιακοποίηση της χώρας και να 

προσφέρει το τεχνολογικό υπόβαθρο που θα επιταχύνει την μελλοντική της ανάπτυξη. 

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επωφελείται από την υπεροχή των δικτυών του, παρέχοντας ακόμη γρηγορότερες ταχύτητες στους πελάτες του. 

Η δυναμική ανάπτυξη των δικτύων FTTC/H και 5G αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον ΟΤΕ και του δίνει τη δυνατότητα να 

προσφέρει ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες και να συνεχίσει να αναπτύσσεται.  
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Για το 2021, η Διοίκηση αναμένει προσαρμοσμένες επενδύσεις ύψους Ευρώ 550 περίπου, και προσαρμοσμένες ελεύθερες 

ταμειακές ροές Ευρώ 575 περίπου. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε Ευρώ 480 περίπου, αποτελώντας και τη συνολική 

Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2021 (μη συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την πώληση της Telekom Romania), μια 

αύξηση 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 

 

Επιπρόσθετα, την περίοδο 2018-2020, κατά την οποία εφαρμόζεται η Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους, λόγω των καλύτερων 

επιδόσεων των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών, συγκεντρώθηκε ποσό ύψους Ευρώ 80, επιπλέον της στοχοθετημένης διανομής στους 

μετόχους. Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών το 2020 και το 2021, η Διοίκηση έκρινε σωστό να διατηρήσει  το επιπλέον ποσό για 

το εγγύς μέλλον, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις από τη νέα φάση της πανδημίας. Κατά το επόμενο έτος, και 

δεδομένου ότι το περιβάλλον που δραστηριοποιείται η εταιρεία θα επανέλθει σε κανονικές συνθήκες, η Διοίκηση θα αποφασίσει για 

τη διανομή αυτού του επιπλέον ποσού, μαζί με οποιοδήποτε ποσό συγκεντρωθεί το 2021. 

Δ .  Κ Υ Ρ Ι Ο Τ Ε ΡΟ Ι  Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ο Ι  Κ Α Ι  Α Β ΕΒ Α Ι Ο Τ Η Τ ΕΣ  Γ Ι Α  Τ Ο  Β ΄ ΕΞ Α Μ Η ΝΟ  2 0 2 1  

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά ISO 

31000:2018 και υποστηρίζει τη Διοίκηση στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, με κύριο στόχο τη διαφύλαξη της ομαλής 

επιχειρησιακής λειτουργίας και της μελλοντικής επιχειρηματικής επιτυχίας του Ομίλου. Αυτό επιτυγχάνεται με τον εντοπισμό, την 

αξιολόγηση, την επικοινωνία και την αντιμετώπιση των εταιρικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων βιώσιμης 

ανάπτυξης και σύγκρουσης συμφερόντων, αξιοποιώντας όλα τα στρατηγικά, επιχειρησιακά και οργανωτικά μέτρα ελέγχου και 

παρακολουθώντας την εφαρμογή τους, τόσο για τον περιορισμό των κινδύνων όσο και για την αξιοποίηση μελλοντικών ευκαιριών. 

 

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, πραγματοποιείται Ανάλυση Ουσιαστικότητας (Materiality Assessment), με στόχο τον προσδιορισμό 

των σημαντικότερων θεμάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου. H ανάλυση αυτή βασίζεται στην ενιαία μεθοδολογία Διαχείρισης 

Εταιρικών Κινδύνων και εξετάζει σημαντικές στρατηγικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές, λαμβάνοντας υπόψη 

τυχόν επιπτώσεις στη φήμη, που μπορεί να επηρεάζουν (ή/και να επηρεάζονται από) τις αποφάσεις του Ομίλου, συνεκτιμώντας τις 

προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών του Ομίλου.  

Πληροφορίες αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων περιλαμβάνονται στο Κεφ. ΣΤ. Δήλωση Εταιρικής 

Διακυβέρνησης («ζ. Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων») στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/oikonomikes_katastaseis_omilou_ote_kai_ae.html. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ εκτιμούν συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό 

και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου. Με 

βάση την τρέχουσα αξιολόγησή της, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των 

χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου κατά την 30 Ιουνίου 2021. 

 

Πανδημική Κρίση: Covid–19 

Η πανδημία του COVID-19 οδήγησε σε πρωτοφανή κρίση στην παγκόσμια υγεία και οικονομία. Στην Ελλάδα, ο ιός εντοπίστηκε για 

πρώτη φορά στα τέλη Φεβρουαρίου 2020, οδηγώντας σε εθνική καραντίνα. Το «Πλάνο Πανδημίας» και το «Πλάνο Διαχείρισης 

Κρίσεων» του ΟΤΕ τέθηκαν σε εφαρμογή από την 5 Μαρτίου 2020, με άμεση ανταπόκριση στις εθνικές (και διεθνείς) εξελίξεις. Στις 

αρχές Μαΐου 2020, ξεκίνησε μία σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών της καραντίνας, η οποία συνεχίστηκε έως τον Ιούνιο. Κατά 

τη διάρκεια του καλοκαιριού, ωστόσο, η αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 στην Ελλάδα οδήγησε στην πρόωρη λήξη της 

τουριστικής περιόδου και την επαναφορά περιοριστικών μέτρων. Μέτρα περιορισμένης επαναλειτουργίας των καταστημάτων 

εφαρμόστηκαν κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας άρχισαν να αίρονται σταδιακά 

από τα μέσα Απριλίου 2021. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, η Εταιρεία ενεργεί διαρκώς με βάση τις οδηγίες και τις αποφάσεις 

όλων των σχετικών φορέων, τηρώντας τις απαιτήσεις και το πλάνο δράσης που υιοθέτησαν οι ελληνικές αρχές.  

 

Η πανδημία επιτάχυνε τον μετασχηματισμό του ΟΤΕ σε ψηφιακό οργανισμό, καθώς επήλθαν αλλαγές στις καθημερινές εργασίες του. 

Από την έναρξη της καραντίνας, η Εταιρεία έλαβε μια σειρά προληπτικών μέτρων, μεταξύ των οποίων ένα πλάνο τηλεργασίας 

ευρείας κλίμακας. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία μερίμνησε για την παροχή υγειονομικού εξοπλισμού και εξειδικευμένων στολών για το 

τεχνικό προσωπικό, καθώς και τη διάθεση καναλιών επικοινωνίας για συμβουλές σε θέματα υγείας και ψυχολογικής υποστήριξης για 

όλους τους εργαζόμενους (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. κατωτέρω ενότητα «Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία»). 

 

Παρά την ιδιαίτερα αυξημένη καθημερινή κίνηση δεδομένων σε σταθερά και κινητά δίκτυα, τα δίκτυα του ΟΤΕ ανταποκρίθηκαν 

στην υψηλότερη ζήτηση. Επιπλέον, οι αξιολογήσεις κινδύνου της Εταιρείας αναφορικά με πιθανές ελλείψεις αποθεμάτων συσκευών 

/ εξοπλισμού, δεν εντόπισαν έκθεση στον σχετικό κίνδυνο.  

 

Ο βαθμός στον οποίο ο ΟΤΕ θα επηρεαστεί από τον COVID-19 στα προσεχή τρίμηνα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις 

μελλοντικές εξελίξεις της πανδημίας. 

 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/oikonomikes_katastaseis_omilou_ote_kai_ae.html
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Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 

Οι παρακάτω κίνδυνοι επηρεάζονται σημαντικά από το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα.  

 

α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον Όμιλο και στην Εταιρεία 

οικονομική ζημιά εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

 

Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένοι ο Όμιλος και η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία κατάρτισης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, είναι η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών τους στοιχείων.  

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αφορούν 

τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια και άλλα χρεόγραφα. Αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εκτιμάται ότι δεν 

εκθέτουν τον Όμιλο και την Εταιρεία σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο.  

 

Οι αθετημένες πληρωμές από πελάτες είναι μέγεθος το οποίο μπορεί ενδεχόμενα να επηρεάσει αρνητικά την ομαλή ρευστότητα του 

Ομίλου και της Εταιρείας. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού πελατών και της διασποράς της πελατειακής βάσης του Ομίλου, δεν 

υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις αυτές. Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου ωστόσο 

εντοπίζεται στις απαιτήσεις από άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, λόγω του περιορισμένου αριθμού τους και του μεγάλου 

ύψους των συναλλαγών που έχουν με τον Όμιλο και την Εταιρεία. Για αυτήν την κατηγορία ο Όμιλος και η Εταιρεία αξιολογούν τον 

πιστωτικό κίνδυνο σύμφωνα με τις καθιερωμένες πολιτικές και διαδικασίες και αναγνωρίζεται η κατάλληλη πρόβλεψη για απομείωση.  

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονες αφενός τον έλεγχο πιστοληπτικής 

ικανότητας των πελατών και αφετέρου την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης των απαιτήσεων πριν αυτές καταστούν 

ληξιπρόθεσμες αλλά και όταν αυτές καταστούν εκπρόθεσμες ή επισφαλείς. Για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου, οι 

πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν, τα χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου τους, την ενηλικίωση των 

απαιτήσεών τους και τα τυχόν προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη 

μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους πελάτες καθώς και το οικονομικό περιβάλλον.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογούνται οι επιπτώσεις στην εισπραξιμότητα των απαιτήσεων, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού στη χώρα 

και παγκοσμίως. 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα του Ομίλου είναι κυρίως επενδυμένα σε αντισυμβαλλόμενους με υψηλή πιστοληπτική 

αξιολόγηση και για μικρό χρονικό διάστημα.  

 

Τα δάνεια περιλαμβάνουν δάνεια χορηγηθέντα προς το προσωπικό, τα οποία είτε αποπληρώνονται μέσω παρακράτησης δόσεων 

από τη μισθοδοσία, είτε συμψηφίζονται με την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης καθώς και δάνεια προς το ταμείο επικουρικής 

ασφάλισης σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού προηγούμενων ετών. Τα τελευταία δάνεια είναι 

εκτεθειμένα στον πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται με την ικανότητα του ασφαλιστικού ταμείου για την εξυπηρέτηση του χρέους του. 

 

β) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος ή η Εταιρεία να μην μπορέσουν να εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές 

τους υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών 

ταμειακών διαθεσίμων ή / και πιστωτικών ορίων, που διασφαλίζουν την εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με λήξη 

στους επόμενους 12 μήνες. Τα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του 

Ομίλου και της Εταιρείας την 30 Ιουνίου 2021 ανέρχονταν σε Ευρώ 891,7 και Ευρώ 480,7 αντίστοιχα και τα βραχυπρόθεσμα 

δάνεια και το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων τους ανέρχονταν σε Ευρώ 173,2 και Ευρώ 150,1 αντίστοιχα. 

 

Για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας, οι εταιρείες του Ομίλου ετοιμάζουν προβλέψεις ταμειακών 

ροών σε τακτική βάση.  

 

γ) Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια 

και τιμές μετοχών, να επηρεάσουν τη διακύμανση της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχουν ο Όμιλος και η Εταιρεία. 

Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς συνίσταται στην προσπάθεια του Ομίλου και της Εταιρείας να διαχειρίζονται και να ελέγχουν 

την έκθεσή τους σε αποδεκτά όρια.  

 

 

Οι επιμέρους κίνδυνοι που συνθέτουν τον κίνδυνο αγοράς και οι πολιτικές διαχείρισής τους από τον Όμιλο και την Εταιρεία 

περιγράφονται παρακάτω: 
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α. Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 

Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών χρηματοροών ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Η έκθεση του Ομίλου στον 

κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων σχετίζεται πρωταρχικά με το μακροπρόθεσμο δανεισμό του Ομίλου.  

 

β. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των ταμειακών ροών ενός χρηματοοικονομικού μέσου να 

παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος.  

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στη Ρουμανία και ως εκ τούτου εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο ο οποίος 

προέρχεται από τις μεταβολές των λειτουργικών νομισμάτων των χωρών αυτών έναντι άλλων νομισμάτων. Τα κυριότερα νομίσματα 

με τα οποία γίνονται συναλλαγές στον Όμιλο είναι το Ευρώ και το Ρουμανικό Ρον. 

 

Διαχείριση Κεφαλαίου 

Ο πρωταρχικός στόχος του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της διατήρησης 

ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας και υγειών κεφαλαιακών δεικτών με σκοπό την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας τους 

και τη μεγιστοποίηση της αξίας προς όφελος των μετόχων. 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαχειρίζονται την κεφαλαιακή διάρθρωση και πραγματοποιούν προσαρμογές προκειμένου να 

εναρμονίζονται με τις αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον. Για τη διατήρηση ή την προσαρμογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο 

Όμιλος και η Εταιρεία ενδέχεται να προσαρμόσουν την πληρωμή μερίσματος στους μετόχους, να επιστρέψουν κεφάλαιο στους 

μετόχους ή να εκδώσουν νέες μετοχές. 

 

Ένα σημαντικό μέσο για τη διαχείριση κεφαλαίου είναι η χρήση του δείκτη μόχλευσης (ο δείκτης του καθαρού δανεισμού προς τα 

ίδια κεφάλαια), ο οποίος παρακολουθείται σε επίπεδο Ομίλου. Ο καθαρός δανεισμός περιλαμβάνει τα τοκοφόρα δάνεια και ομόλογα, 

καθώς και τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις (μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 από την 1 

Ιανουαρίου 2019), μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα.  

 

ΟΜΙΛΟΣ 30/06/2021 31/12/2020 

Μακροπρόθεσμα δάνεια  1.164,1  974,8  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 150,1  205,9  

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων  23,1  23,1  

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) 280,2  290,6  

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) 60,9  61,2  

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (885,9) (516,2) 

Καθαρός δανεισμός 792,5 1.039,4 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.004,2  2.139,8  

Δείκτης μόχλευσης 0,40x 0,49x 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/06/2021 31/12/2020 

Μακροπρόθεσμα δάνεια  1.196,4  894,1  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 150,1  270,8  

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) 139,7  195,3  

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) 30,7  44,8  

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (477,7) (105,5) 

Καθαρός δανεισμός 1.039,2 1.299,5 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.008,6  3.259,2  

Δείκτης μόχλευσης 0,35x 0,40x 

δ) Λοιποί κίνδυνοι 

Η Αξιολόγηση Κινδύνων στον Όμιλο ΟΤΕ είναι μια δομημένη διεργασία όσον αφορά την αναγνώριση, ανάλυση, αποτίμηση και την 

αντιμετώπιση των επιχειρηματικών κινδύνων, με στόχο τη λήψη, από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας, βέλτιστων αποφάσεων που 

λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους, για τη διαχείριση και αντιμετώπισή τους, καθώς και την παρακολούθηση υλοποίησης των 

σχετικών μέτρων αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογούνται και παρακολουθούνται λειτουργικοί, στρατηγικοί, ρυθμιστικοί, 

χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, καθώς και κίνδυνοι νομικής/ κανονιστικής φύσεως. Ένα ιδιαιτέρως σημαντικό μέτρο αντιμετώπισης 

των κινδύνων αποτελεί η μεταφορά του κινδύνου σε τρίτους (π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες), καθώς η Εταιρεία προστατεύεται, μέσω 

πολυεθνικών και τοπικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, από λειτουργικούς κινδύνους, οι οποίοι δύναται να ασφαλιστούν. 
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Πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις 

Τα προηγούμενα έτη, το Ελληνικό Δημόσιο υιοθέτησε δημοσιονομικά μέτρα με στόχο την αύξηση των φορολογικών εσόδων του 

Δημοσίου που επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας. Σύμφωνα με τον Ν.4799/2021 που 

δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2021, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των εταιρειών μειώθηκε στο 22% από τη χρήση του 

2021 και τις επόμενες, ενώ η προκαταβολή φόρου εισοδήματος μειώθηκε από το 100% στο 70% για το έτος 2021 και 80% για το 

2022 και τα επόμενα έτη. Από την 1 Ιανουαρίου 2020 μειώθηκε και ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα μερίσματα από 10% 

σε 5%. Δεδομένης, όμως, της δημοσιονομικής θέσης του Ελληνικού Δημοσίου στα προηγούμενα έτη, δεν μπορεί να αποκλειστεί το 

ενδεχόμενο να επιβληθούν στο μέλλον φορολογικά μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη 

χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας. 

Πιθανές ζημιές απομείωσης 

Σε συνδυασμό με τις συνθήκες σε πολλές αγορές στις οποίες ο Όμιλος έχει επενδύσει, ο Όμιλος αντιμετωπίζει προκλήσεις σχετικά με 

τη χρηματοοικονομική κατάσταση κάποιων θυγατρικών του. Συνεπώς, ζημιές απομείωσης μπορεί να πραγματοποιηθούν στα 

περιουσιακά στοιχεία των θυγατρικών αυτών. 

 

Πρόσθετες εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία 

Σύμφωνα με αναλογιστικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν κατά το παρελθόν αλλά και με βάση πρόσφατες εκτιμήσεις, τα 

ασφαλιστικά ταμεία εμφανίζουν (ή θα εμφανίσουν στο μέλλον) αυξανόμενα ελλείμματα. Ο ΟΤΕ δεν έχει νομική υποχρέωση κάλυψης 

μελλοντικών ελλειμμάτων των ταμείων αυτών ούτε, σύμφωνα με τη διοίκηση, προτίθεται να καλύψει τέτοια πιθανά ελλείμματα. 

Εντούτοις, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να απαιτηθεί από τον ΟΤΕ στο μέλλον (μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων) η 

καταβολή αυξημένων εισφορών προς κάλυψη λειτουργικών ελλειμμάτων των ταμείων αυτών. 

Ρυθμιστικό πλαίσιο 

Οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις και ανταγωνιστικές πιέσεις επηρεάζουν την ικανότητα του ΟΤΕ να εφαρμόσει ανταγωνιστικές τιμές 

λιανικής και χονδρικής οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητά του να ανταγωνίζεται αποτελεσματικά. Σύμφωνα 

με το ισχύον νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων («ΕΕΤΤ») έχει ορίσει τον ΟΤΕ ως 

εταιρεία με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ) στις σχετικές αγορές χονδρικής και ελέγχει την τιμολογιακή πολιτική του. Οι ρυθμιστικές 

υποχρεώσεις ελέγχου τιμών αναγκάζουν τον ΟΤΕ συχνά να χρεώνει τιμές που είναι υψηλότερες από τις τιμές των ανταγωνιστών του 

για τις ίδιες υπηρεσίες. 

Αδυναμία λειτουργίας κρίσιμων υποδομών 

Η υποδομή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) θεωρείται βασικός άξονας λειτουργίας όλων των 

τηλεπικοινωνιακών εταιρειών. Η ποικιλομορφία των σύγχρονων υπηρεσιών που παρέχονται από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, έχει 

αυξήσει σε μεγάλο βαθμό τόσο την πολυπλοκότητα των υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών όσο και την 

αλληλεξάρτηση μεταξύ των δικτύων και των πλατφορμών υπηρεσιών. Από την άλλη, μία διακοπή λειτουργίας της τεχνολογικής 

υποδομής, είτε αυτή οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. σεισμοί, πλημμύρες, κ.ά.) είτε σε εσωτερικούς (π.χ. έλλειψη 

ηλεκτρικής ισχύος, διακοπή κλιματισμού, ανθρώπινο λάθος, κ.ά.) αποτελεί γεγονός το οποίο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Κατά 

συνέπεια, η διακοπή λειτουργίας μίας υπηρεσίας μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή απώλεια εσόδων για την επιχείρηση, αύξηση του 

κόστους αποκατάστασης των ζημιών ή/και σε πιθανές αξιώσεις αποζημίωσης εκ μέρους των πελατών της, με επακόλουθες 

επιπτώσεις στην πελατειακή βάση και τη φήμη της Εταιρείας.  

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ, για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρησιακής του λειτουργίας, έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ισχυρό 

σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά ISO 22301:2019. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν ήδη 

εκπονηθεί από την Υποδιεύθυνση Επιχειρησιακής Συνέχειας Ομίλου ΟΤΕ, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Network Automation, 

Security & Operations Support Σταθερής & Κινητής και την Υποδιεύθυνση IT Service Continuity & Risks Σταθερής & Κινητής, σχέδια 

για την επανάκτηση τόσο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου όσο και των υποδομών πληροφορικής. Η ανθεκτικότητα του 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου έχει ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της σταδιακής εισαγωγής νέων τεχνολογιών. 

 

Επιπλέον, η διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ισχύος σε όλα τα κρίσιμα κτίρια παρακολουθείται συνεχώς και ενισχύεται. Δύο από τα κύρια 

κέντρα της Εταιρείας έχουν ήδη πιστοποιηθεί με το “Tier III-category certification” από το Uptime Institute. Εργασίες αναβάθμισης 

των Ηλεκτρομηχανολογικών Υποδομών έλαβαν χώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα επενδύσεων «Διπλών Παροχικών Δρόμων».  

 

Η παροχή, προς τον Όμιλο Deutsche Telekom (DT), υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας και το αδιάλειπτο αυτών, διασφαλίζεται τόσο 

σε επίπεδο λειτουργίας των κρίσιμων υποδομών όσο και από την προδιαγεγραμμένη χρήση εναλλακτικής εγκατάστασης. 

Ασφάλεια των πληροφοριών 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η υιοθέτηση στρατηγικών και επιχειρηματικών μοντέλων που αξιοποιούν τη χρήση νέων 

τεχνολογιών (π.χ. διασυνδεσιμότητα, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογία 5G, ευέλικτη ανάπτυξη, συνεργατικές πλατφόρμες, 

κ.λπ.) αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, δημιουργώντας αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον Όμιλο ΟΤΕ. Τα νέα 

ψηφιακά μοντέλα παροχής υπηρεσιών και οι σημαντικές επιπτώσεις ενδεχόμενης παραβίασης ενισχύουν ωστόσο τις υφιστάμενες 

προκλήσεις κυβερνοασφάλειας και δημιουργούν νέες, εισάγοντας νέα επίπεδα πολυπλοκότητας και κινδύνων. 
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Ο Όμιλος ΟΤΕ κατανοώντας τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που σχετίζονται με το συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, 

αλλά και τις αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις για την ασφάλεια και προστασία των συστημάτων δικτύων και πληροφοριών, έχει 

καταρτήσει και υλοποιεί ισχυρή στρατηγική κυβερνοασφάλειας. Η αποτελεσματική διαχείριση των συνεχώς αυξανόμενων κινδύνων 

του κυβερνοχώρου με την υλοποίηση κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων προστασίας αποτελεί προτεραιότητα για τον 

οργανισμό, ο οποίος εφαρμόζει μια ολιστική προσέγγιση εξισορροπώντας την ανάγκη προστασίας του από κινδύνους του 

κυβερνοχώρου με την ανάγκη για ψηφιακή καινοτομία. 

 

Καθώς ο Όμιλος ΟΤΕ παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ICT, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών για μεγάλους πελάτες και δημόσιους 

οργανισμούς, εφαρμόζει μία ολιστική προσέγγιση με γνώμονα τις επιχειρησιακές του ανάγκες και τους κινδύνους που σχετίζονται με 

θέματα κυβερνοασφάλειας, εστιάζοντας σε πρακτικές που υποστηρίζουν την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και την ταχεία 

απόκριση στις συνήθεις, καθώς και τις νέες απειλές του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. 

 

Τον Σεπτέμβριο του 2020, κατά τη διάρκεια ελέγχου των συστημάτων του Ομίλου ΟΤΕ, ανιχνεύτηκε μη εξουσιοδοτημένη εξαγωγή 

αρχείου από σύστημα της Εταιρείας, ως αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης. Η Εταιρεία απέκλεισε άμεσα την πρόσβαση, έλαβε όλα τα 

αναγκαία μέτρα και ενημέρωσε από την πρώτη στιγμή τις αρμόδιες Αρχές, όπως προβλέπεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. Οι Αρχές αναμένεται να εκδώσουν απόφαση για το περιστατικό μετά το πέρας της διερεύνησής του. 

 

Για τη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών στην εταιρεία, ο Όμιλος ΟΤΕ, μέσω της Διεύθυνσης 

Ασφάλειας Πληροφοριών και Αποτροπής Τηλεπικοινωνιακής Απάτης, εφαρμόζει ένα αυστηρό πλαίσιο ασφάλειας και προστασίας των 

πληροφοριών, εφαρμόζει τις δέουσες πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές ασφάλειας, υιοθετεί μια δομημένη και ολιστική προσέγγιση 

για τη διαχείριση των κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών, αναπτύσσει νέους μηχανισμούς, συστήματα και υποδομές ασφάλειας, 

καθώς και αξιολογεί την ορθή υλοποίηση και αποτελεσματικότητά τους (λ.χ. μέσω περιοδικών ελέγχων συστημάτων). 

  

Επίσης, στο Security Operations Center της Εταιρείας, συλλέγονται και αναλύονται στοιχεία από εταιρικά συστήματα σε 24ωρη 

βάση, προκειμένου να εντοπίζονται εγκαίρως και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τυχόν περιστατικά ασφάλειας (π.χ. 

κυβερνοεπιθέσεις).  

 

Η ασφάλεια των συστημάτων δικτύων και πληροφοριών αποτελούν βασικό στόχο του Ομίλου ΟΤΕ, καθώς και ανταγωνιστικό του 

πλεονέκτημα για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών και συνεργατών του. 

Προστασία των προσωπικών δεδομένων  

Η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί δεδομένα κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της και τα προστατεύει με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τους Εταιρικούς Δεσμευτικούς Κανόνες Προστασίας Δεδομένων για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων του Ομίλου, που έχουν υιοθετηθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Παρόλο που 

λαμβάνονται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα μέτρα ενδέχεται να αποτύχουν και 

ορισμένα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να χαθούν ως αποτέλεσμα ανθρώπινου σφάλματος ή τεχνολογικής αποτυχίας ή να 

χρησιμοποιηθούν κακόβουλα. Ενδεχόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία ή από τους συνεργάτες ή 

προμηθευτές της μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα, ζημιές στη φήμη, απώλεια συνδρομητών και να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

επιχείρηση και στην οικονομική κατάσταση αυτής. 

 

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες του Ομίλου ΟΤΕ, όχι μόνο για να ανταποκριθεί 

στις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, αλλά και ως αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει 

συστήσει τη μονάδα Προστασίας Δεδομένων Ομίλου ΟΤΕ, με επικεφαλής τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος 

εποπτεύεται λειτουργικά από την Επιτροπή Ελέγχου.  

 

Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας δεδομένων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μέτρα για την αποτροπή πρόσβασης μη 

εξουσιοδοτημένων ατόμων στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων, μέτρα που εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων 

κατά την αποθήκευση και διαβίβασή τους (π.χ. κρυπτογράφηση, ψευδωνυμοποίηση), μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά 

δεδομένα που επεξεργάζονται τρίτα μέρη/ανάδοχοι τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας, καθώς 

και περιοδικές δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων. 

Προστασία κλίματος 

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό ζήτημα, οι επιπτώσεις του οποίου επηρεάζουν όλο το εύρος των 

οικονομικών δραστηριοτήτων και τη ζωή στον πλανήτη. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε 

πρόσφατα ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, συγκριτικά με 

τα επίπεδα του 1990, ενώ, για το 2050, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal), ο στόχος αφορά 

στον μηδενισμό των καθαρών (net) εκπομπών. Τον Οκτώβριο του 2020, συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο νέος 

Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος, με αρχικό στόχο μείωσης 40% για το 2030, ενώ τον Απρίλιο του 2021 συμφωνήθηκε ο 

αναθεωρημένος στόχος μείωσης για το 2030 (55% σε σχέση με τις εκπομπές του 1990). 

 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΟΤΕ εφαρμόζει συγκεκριμένη περιβαλλοντική στρατηγική σε τρεις άξονες: 
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 Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές του, 

 Ανάπτυξη και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που επιτρέπουν την αύξηση της παραγωγικότητας και της προστασίας 

του περιβάλλοντος σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, και  

 Ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των ενδιαφερομένων μερών του. 

 

Στη βάση της περιβαλλοντικής του στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ο Όμιλος ΟΤΕ συμμετείχε στην 

επίτευξη του στόχου του Ομίλου DT για μείωση κατά 20% των εκπομπών Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ) έως το 

2020, και συμμετέχει στην επίτευξη νέων πιο φιλόδοξων στόχων, στην κατεύθυνση των μηδενικών εκπομπών (κλιματική 

ουδετερότητα), όπως αυτοί που ανακοινώθηκαν τον Μάρτιο του 2021 για τον Όμιλο DT οι οποίοι προβλέπουν: 

 

 Μηδενισμό (net-zero) των άμεσων και έμμεσων εκπομπών από την κατανάλωση ενέργειας (scope 1 & scope 2) έως το 

2025, με ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών από την κατανάλωση ενέργειας έως 95% το 2025 σε σχέση με το 2017.  

 100% χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κατανάλωση ηλεκτρισμού του Ομίλου DT έως το 2021 και στη 

συνέχεια 

 Μηδενισμό (net-zero) των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (scope 1, 2 και 3) το αργότερο έως το 2040. 

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί σημαντική πηγή εκπομπών ΑΦΘ για τον Όμιλο ΟΤΕ, 

συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή (και στην ατμοσφαιρική ρύπανση). Παράλληλα, συμβάλλει στο λειτουργικό κόστος του 

Ομίλου ΟΤΕ, το οποίο επηρεάζεται άμεσα από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις του εθνικού συστήματος Μεταφοράς και Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας και από: 

 

 Την αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω των τελών/εισφορών/επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στον τομέα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (έμμεσος ρυθμιστικός κίνδυνος). 

 Τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς με υποχρεωτικές διατάξεις (π.χ. ενεργειακοί έλεγχοι 

δραστηριοτήτων, των συστημάτων θέρμανσης/ψύξης, κ.λπ.). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Όμιλος ΟΤΕ απογράφει ετησίως τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές ΑΦΘ (scope #1, #2 και 

#3) που προέρχονται από τη λειτουργία του και καταβάλλει προσπάθειες για τη συνεχή μείωσή τους. Για το λόγο αυτό, έχει 

υιοθετήσει μία σειρά δράσεων μείωσης κατανάλωσης ενέργειας (και αντίστοιχων εκπομπών) και, κατ’ επέκταση, περιορισμού των 

κινδύνων, αλλά και προσαρμογής, μακροπρόθεσμα, στην κλιματική αλλαγή. Στις δράσεις αυτές, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: 

 

 Αυτοματισμός set point κλιματισμού σε χώρους τεχνολογίας 

 Σύμπτυξη αιθουσών τεχνολογίας 

 Απενεργοποίηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που δεν παρέχει υπηρεσίες 

 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση Η/Μ υποδομών  

 Εγκατάσταση συστημάτων ψύξης Free Cooling & ενεργειακές επιθεωρήσεις χώρων 

 Εκσυγχρονισμός δικτύου κινητής 

 Ενεργοποίηση χαρακτηριστικών εξοικονόμησης ενέργειας δικτύου κινητής σε περιόδους χαμηλής κίνησης 

 Μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων με υβριδικές λύσεις σε εγκαταστάσεις εκτός ηλεκτρικού δικτύου  

 Μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε χώρους Data Center 

 Ενεργειακή αναβάθμιση του κελύφους των κτιρίων 

 Ενεργειακός σχεδιασμός ανακαινιζόμενων κτιρίων και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού με υψηλή ενεργειακή απόδοση 

καθώς και συστημάτων φωτισμού LED 

 Αυτοματισμοί σε συστήματα φωτισμού, κλιματισμού, γεννητριών κ.λπ. και επιτήρηση των ενεργειακών καταναλώσεων 

 Διενέργεια ενεργειακών ελέγχων και εντοπισμός των μέτρων βελτίωσης της απόδοσης και της λειτουργίας του 

εγκατεστημένου εξοπλισμού 

 Συγχώνευση γραφειακών χώρων 

 Συστήματα αυτοματισμού BMS / BEMS και ενεργειακή διαχείριση εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001 

 Περιβαλλοντική πιστοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων με βάση διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα 

 Ανανέωση στόλου οχημάτων με νέα οχήματα με κινητήρες χαμηλών ρύπων και βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης 

 

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντικούς κινδύνους, λόγω των σοβαρών και μακροπρόθεσμων επιπτώσεών της. 

Από τη μία πλευρά, οι χαμηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη φήμη και το μερίδιο αγοράς του 

Ομίλου, καθώς οι έρευνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές και οι επενδυτές τείνουν να συνεργάζονται με εταιρείες που εφαρμόζουν 

αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική. Από την άλλη πλευρά, μακροπρόθεσμα, οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές θα μπορούσαν 

να επηρεαστούν από ακραία καιρικά φαινόμενα (φυσικές επιπτώσεις) που ενδέχεται να οδηγήσουν σε διακοπές δικτύου. 

Εφοδιαστική αλυσίδα 

Ο Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας του, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική 

λειτουργία του, την οικονομική ανάπτυξη, τη διατήρηση και βελτίωση της καλής φήμης του. Η διαχείριση αυτή λαμβάνει υπόψη 
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τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος επιδιώκει να συνεργάζεται με προμηθευτές που είναι περιβαλλοντικά 

και κοινωνικά υπεύθυνοι. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν κίνδυνοι, οι οποίοι μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν επιχειρησιακές 

αποτυχίες, απώλειες εσόδων και ζημιές στη φήμη, ως αποτέλεσμα ενεργειών τρίτων/προμηθευτών (περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις/πρόστιμα, ανεπαρκείς συνθήκες εργασίας, παιδική εργασία, απάτες, κ.λπ.). 

 

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από την εφοδιαστική αλυσίδα, ο Όμιλος ΟΤΕ 

έχει υιοθετήσει τα παρακάτω: 

 

 Τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών Ομίλου ΟΤΕ, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα και είναι 

προσβάσιμος στους προμηθευτές. Η αποδοχή του Κώδικα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή 

υποψήφιου προμηθευτή στο Μητρώο Προμηθευτών καθώς και κατά την υπογραφή μίας σύμβασης ή άλλης συμφωνίας 

με προμηθευτή (η τήρησή του συνιστά συμβατική υποχρέωση). Επιπρόσθετα, ο προμηθευτής πρέπει να δεσμεύει τους 

εργολάβους (και/ή υπεργολάβους) του να τηρούν τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών στον βαθμό που 

συμμετέχουν στην παροχή παραδοτέων δυνάμει της σύμβασης. 

 Τον Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών Ομίλου ΟΤΕ, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην εταιρική 

ιστοσελίδα και στο Μητρώο Προμηθευτών και είναι προσβάσιμος στους προμηθευτές, τους πελάτες και τα λοιπά 

ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου. Ο Όμιλος ΟΤΕ απαιτεί από τους προμηθευτές του να σέβονται και να εφαρμόζουν τις 

αρχές του Κώδικα στο σύνολο των δραστηριοτήτων και των επιχειρηματικών τους σχέσεων.  

 Ειδικό όρο περί καταπολέμησης της διαφθοράς, ο οποίος είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνεται τόσο στους Γενικούς Όρους 

Παραγγελιών όσο και ως όρος στις συμβάσεις με τους προμηθευτές. Στον ανωτέρω ειδικό όρο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, 

ότι ο προμηθευτής και οι υπεργολάβοι του προμηθευτή έχουν την υποχρέωση να τηρούν, στο πλαίσιο του συμφωνητικού, 

τις αρχές και αξίες (Κανόνες) που περιγράφονται στον «Κώδικα Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ», στον «Κώδικα Δεοντολογίας 

Προμηθευτών Ομίλου ΟΤΕ» και στον «Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών Ομίλου ΟΤΕ» (η τήρηση των 

Κανόνων συνιστά συμβατική υποχρέωση). 

 Διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης προμηθευτών (προ-συμβατικός έλεγχος ακεραιότητας και αξιολόγηση των 

υποψήφιων προμηθευτών) σύμφωνα με τα κριτήρια της Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν 

τη διερεύνηση παραβιάσεων της νομοθεσίας περί δωροδοκίας ή περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, αρνητική δημοσιευμένη πληροφόρηση σχετικά με τον προμηθευτή, καθώς και αναφορά του 

προμηθευτή σε δημοσιευμένους καταλόγους κυρώσεων.  

 Επικοινωνία / ενημέρωση σε προμηθευτές σχετικά με τις Αρχές του Ομίλου ΟΤΕ, το Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

που εφαρμόζεται στον Όμιλο ΟΤΕ και τους σχετικούς με προμηθευτές Κώδικες, όπως επίσης και σχετικά με τη συμβατική 

τους υποχρέωση να τηρούν αυτές τις αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής μας συνεργασίας. 

 Ετήσια αξιολόγηση προμηθευτών. 

 

Κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται με την Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία από ανθρωπογενείς πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (Η/Μ), έχουν προσελκύσει 

ιδιαίτερη προσοχή τα τελευταία χρόνια. Για το λόγο αυτό, διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί έχουν διαμορφώσει όρια ασφαλούς 

έκθεσης σε μη ιονίζουσες (Η/Μ) ακτινοβολίες και έχει αναπτυχθεί ένα σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. 

 

Οι σχετικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και αξιολογηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας δεν δείχνουν κάποια 

συσχέτιση επιπτώσεων από Η/Μ εκπομπές σταθμών τηλεπικοινωνιών σε επίπεδα κατώτερα των θεσπισμένων ορίων ασφαλούς 

έκθεσης και, σύμφωνα με ανεξάρτητες μετρήσεις, οι τιμές του Η/Μ πεδίου που οφείλεται στους Σταθμούς Βάσης, συνεισφέρουν 

κατά λιγότερο από το 30% του συνολικού ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου στις κατοικημένες περιοχές. Τα επίπεδα 

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου σε όλους τους Σταθμούς Βάσης, συμμορφώνονται με τα όρια που συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας και η Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τις μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP), καθώς και με τα όρια που θέτει ο 

νόμος 4635/2019 και τα οποία είναι στο 60-70% των ορίων της ICNIRP [κατά τη θέσπιση των ορίων αυτών, η επιστημονική 

κοινότητα έχει θέσει συντελεστή ασφάλειας πενήντα (50), λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδεχομένως κάποιες ομάδες πληθυσμού να είναι 

πιο ευπαθείς], στα σημεία ελεύθερης πρόσβασης του κοινού. Γενικότερα, η πολιτική του Ομίλου ΟΤΕ βασίζεται στην εφαρμογή εξ’ 

ορισμού, της Αρχής της Πρόληψης, η οποία βασίζεται στις αρχές της Διαφάνειας, Πληροφόρησης, Συμμετοχής και Προώθησης της 

Επιστήμης, για το σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών. 

 

Το 2020, η ICNIRP δημοσίευσε τις νέες οδηγίες της για την προστασία από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Σύμφωνα 

με τις νέες διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές της ICNIRP, μετά από 20ετή και πλέον έρευνα, επιβεβαιώνεται η ασφάλεια των δικτύων 

κινητής τηλεφωνίας για όλους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, εφόσον τηρούνται τα συνιστώμενα όρια έκθεσης. Όπως 

διαπιστώνει η ICNIRP: «Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάται ο κόσμος είναι ότι οι τεχνολογίες 5G δεν θα είναι σε θέση 

να προκαλέσουν βλάβη εφόσον τηρούνται οι νέες κατευθυντήριες γραμμές». 

 

Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία 

Ένα πλήθος παραγόντων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες κατά την εργασία είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την Υγεία και 

Ασφάλεια των εργαζομένων, καθιστώντας πιο ευάλωτο το τεχνικό προσωπικό (στο οποίο συγκαταλέγονται οι τεχνικοί πεδίου, οι 

https://www.cosmote.gr/otegroup_company/about_us/otegroup/corporate_governance/OTEGroup_CodeOfConduct2017_14p_A4_GR_web.pdf
https://www.cosmote.gr/otegroup_company/about_us/otegroup/procurement/PL1.SPRM.02_OTE_GR.pdf
https://www.cosmote.gr/otegroup_company/about_us/otegroup/procurement/PL1.SPRM.02_OTE_GR.pdf
https://www.cosmote.gr/otegroup_company/about_us/otegroup/corporate_governance/codeofhumanrights_gr.pdf
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τεχνικοί δικτύου και κατανεμητή, οι εναερίτες, οι ηλεκτρολόγοι, οι ψυκτικοί, οι αποθηκάριοι κ.λπ.). Η παροχή ενός μη ικανοποιητικά 

ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος μπορεί να επιβαρύνει την Εταιρεία με υποχρεώσεις αποζημίωσης και λοιπά νομικά κόστη, 

θίγοντας παράλληλα τη φήμη της. 

 

Κατόπιν αξιολόγησης των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος από την επιχειρησιακή μονάδα Υγείας και Ασφάλειας και 

λαμβάνοντας υπόψη τα επακόλουθα της ύπαρξης των κινδύνων αυτών, οι πιο σημαντικοί κίνδυνοι είναι αυτοί στους οποίους 

εκτίθεται το τεχνικό προσωπικό και απορρέουν από τις ακόλουθες περιστάσεις: 

 

1. Μη ορθή χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), τα οποία αποσκοπούν στη μείωση της σοβαρότητας ή της 

επίπτωσης κάποιου τραυματισμού. 

2. Εργασία σε φρεάτια, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο επισκευής ή συντήρησης. Το φρεάτιο αποτελεί περιβάλλον 

που μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του εργαζομένου, λόγω περιορισμένου χώρου και ύπαρξης 

στάσιμων νερών, τα οποία είναι δυνατό να αποτελέσουν εστία μολύνσεων, ειδικά σε συνδυασμό με τη μη ορθή χρήση 

των Μ.Α.Π.. 

3. Εργασία σε στύλους, η οποία επίσης μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα επί το έργον, κυρίως λόγω της μη χρήσης ή της 

μη ορθής χρήσης των Μ.Α.Π..  

4. Μη ορθή χρήση φορητών κλιμάκων, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο εργασιών επισκευών ή συντήρησης.  

5. Μη ορθή και προσεκτική χρήση των εργαλείων χειρός που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

6. Παράλειψη της αδιάλειπτης εφαρμογής των οδηγιών ασφαλούς εργασίας που επικοινωνούνται με πολλαπλούς τρόπους 

και αφορούν σε κάθε εργασία ξεχωριστά. 

 

Ο ΟΤΕ φροντίζει ώστε το τεχνικό προσωπικό να είναι πάντα εξοπλισμένο με τα κατάλληλα, ανάλογα με την εργασία, Μ.Α.Π., τα οποία 

επιλέγονται βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών, είναι σύγχρονης τεχνολογίας, πιστοποιημένα και ελεγμένα ως προς την 

ακεραιότητα και τη λήξη τους και ανανεώνονται με βάση τα πρότυπα που ορίζει η νομοθεσία. Επίσης, η Εταιρεία έχει επενδύσει στη 

συνεχή εκπαίδευση, με στόχο τη συνεχή επαγρύπνηση του τεχνικού προσωπικού σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια σε κάθε 

είδους εργασία, προγραμματίζοντας σεμινάρια και επαναληπτικές παρακολουθήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εντός του 

έτους. Στο πλαίσιο της ανανέωσης της εκπαίδευσης και της προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των εκπαιδευόμενων, η Εταιρία 

ενσωματώνει συνεχώς νέες μεθόδους, όπως για παράδειγμα η χρήση διαδραστικών τεχνικών. Πέρα από τα περιοδικά σεμινάρια, οι 

εργαζόμενοι λαμβάνουν και πιο συχνές εκπαιδεύσεις από τους Τεχνικούς Ασφάλειας που επισκέπτονται τακτικά τις εγκαταστάσεις, 

και αφού επικοινωνήσουν στους εργαζόμενους την κατά περίπτωση εκπαίδευση τους μοιράζουν και έντυπο υλικό. Τέλος, στο 

ενδοδίκτυο της εταιρείας, αναρτώνται οδηγίες ασφαλούς εργασίας, στις οποίες μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να ανατρέξει ανά πάσα 

στιγμή.  

 

Πέρα από τις εξειδικευμένες δράσεις για το απαιτητικό έργο του τεχνικού προσωπικού, όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου καλύπτονται 

από ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας, σύστημα αποζημιώσεων για θέματα υγείας και έχουν στη διάθεσή τους ιατρούς εργασίας.  

 

Την περίοδο της πανδημίας του COVID-19, η Εταιρεία, μέσω της επιχειρησιακής μονάδας Υγείας και Ασφάλειας, ανταποκρίθηκε 

έγκαιρα και εξασφάλισε από την πρώτη στιγμή τα απαραίτητα μέσα και τις προϋποθέσεις προστασίας από τον ιό, παρέχοντας διαρκή 

ενημέρωση προς τους εργαζόμενους για τα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας. Από την έναρξη της πανδημίας, το 80% των 

εργαζομένων εργάστηκε με τηλεργασία, ενώ οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή (τεχνικοί πεδίου / καταστήματα), εφοδιάστηκαν 

άμεσα με τον απαραίτητο υγειονομικό εξοπλισμό, φόρμες ειδικού τύπου και γυαλιά προστασίας στις απαιτούμενες ποσότητες. 

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής, σε τεχνικά τμήματα και καταστήματα πανελλαδικά, είχαν το δικό τους σύμβουλο 

υγείας, μέσα από μία σειρά Live Digital sessions με την ομάδα των Ιατρών Εργασίας. Παράλληλα, όλοι οι εργαζόμενοι είχαν συνεχή 

και άμεση ενημέρωση, μέσω πληθώρας καναλιών επικοινωνίας (ειδική τηλεφωνική γραμμή για επικοινωνία με την ιατρική ομάδα, e-

mail αποκλειστικά για ερωτήματα σχετικά με την πανδημία, 24/7 γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης), με γενικές αλλά και ειδικές 

οδηγίες ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας των μονάδων και διάφορα άλλα ζητήματα (π.χ. ως προς τη μετάβαση προς /από τους 

χώρους εργασίας, την ασφαλή μετακίνηση στους χώρους εντός των εγκαταστάσεων και στο χώρο του πελάτη). Από το ιατρείο της 

εταιρίας έγινε διαχείριση θετικών κρουσμάτων και των επαφών τους, ενώ δημιουργήθηκε και ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης 

κρουσμάτων που απεστάλη στις εγκαταστάσεις. Επιπρόσθετα, όπου κρίθηκε απαραίτητο, πραγματοποιήθηκε απολύμανση σύμφωνα 

με τις ενδεδειγμένες οδηγίες της πολιτείας και συντήρηση / καθαρισμός στις κλιματιστικές μονάδες όλων των εγκαταστάσεων. 

Παράλληλα: 

 

 Όσον αφορά στην ασφάλεια κατά την τηλεργασία και τη μυοσκελετική υγεία: η επιχειρησιακή μονάδα Υγείας και 

Ασφάλειας διοργάνωσε live webinars με θέμα: «Εργονομία Θέσης & Σωστή Στάσης Σώματος» με στόχο να εξασφαλίσει 

την όσο το δυνατό πιο σωστή και αναπαυτική στάση σώματος για τους εργαζόμενους γραφείου, οι οποίοι κατά την 

περίοδο της καραντίνας εργάζονταν υποχρεωτικά από το σπίτι τους.  

 Όσον αφορά στην ασφάλεια, πραγματοποιήθηκαν Webinars και live εκπαιδεύσεις για την προστασία από σεισμό και τη 

φωτιά, σεμινάρια ασφαλούς εργασίας σε ύψος και εκπαιδεύσεις για την ασφαλή χρήση των εργαλείων χειρός.  

 Όσον αφορά στην υγεία: η επιχειρησιακή μονάδα Υγείας και Ασφάλειας διοργάνωσε Webinars που αφορούσαν σε πρώτες 

βοήθειες για πρόληψη ατυχημάτων παιδιών και εφήβων. Επιπλέον, διοργανώθηκε ψηφιακή ημερίδα σχετικά με τα Παιδιά 

με Ειδικές Δεξιότητες: Μέθοδος «Doman», για σκοπούς ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης.  
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Όσον αφορά στην ενδυνάμωση των εργαζομένων σε θέματα ψυχικής υγείας, η επιχειρησιακή μονάδα Υγείας και 

Ασφάλειας διοργάνωσε live webinars για τη διαχείριση κρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον σε συνεργασία με 

εξειδικευμένους συνεργάτες: τα live webinars είχαν στόχο την ευεξία, την αυτοβελτίωση και τη διατήρηση του work – 

life balance.  
 

 Όσον αφορά στην ευεξία: Δόθηκε νέα διάσταση στην προαγωγή της υγείας και της ευεξίας αναπροσαρμόζοντας τα μέχρι 

σήμερα δεδομένα, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της εποχής. Στο πλαίσιο αυτό, η ψηφιακή πλατφόρμα the Coach έγινε 

διαθέσιμη σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας. Αυτή η νέα πλατφόρμα άσκησης και ευεξίας επιτρέπει στους 

εργαζομένους, μέσα από ένα ευρύ φάσμα (λ.χ. ενδυνάμωση, αεροβική ή ήπια προπόνηση / άσκηση, πολεμικές τέχνες, 

διαλογισμός, χορός, κ.ά.) να επιλέξει άσκηση ή ασκήσεις που του ταιριάζουν σύμφωνα με τις σωματικές του ανάγκες, τη 

διάθεσή του κ.λπ. Οι υπηρεσίες της πλατφόρμας είναι διαθέσιμες 24/7. 

 

 Όσον αφορά στην κοινωνία: Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) κύκλοι της καθιερωμένης διαχρονικά εθελοντικής αιμοδοσίας, 

η οποία λαμβάνει χώρα κάθε εξάμηνο, με την τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. 

 

 Όσον αφορά στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών, δύο νέες εφαρμογές δημιουργήθηκαν. Ψηφιακή εφαρμογή για τη 

διαδικασία διανομής των Μέσων Ατομικής Προστασίας (PPEs Application) που διευκολύνει τη διαχείριση της διανομής, 

των αποθεμάτων και των παραγγελιών, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται ιστορικό παραλαβής για τον κάθε εργαζόμενο. 

Ψηφιακή εφαρμογή για τη διαχείριση των Ατομικών Ιατρικών Φακέλων των εργαζόμενων (Medical Tool application). 

 

Σε συνέχεια των ενεργειών που ξεκίνησαν το 2020, λόγω του κορωνοϊού, συνεχίστηκε και το 2021 η διανομή μέσων ατομικής 

προστασίας όπως γάντια και μάσκες (Ασφάλεια), η διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων και ο εντοπισμός αυτών σε συνεργασία με 

διαγνωστικά κέντρα (Υγεία) καθώς και η δημιουργία νέων βίντεο #Wellness Apo to Spiti, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στο 

ενδοδίκτυο της εταιρίας (Ευεξία).  

 

Όλο αυτό το διάστημα, η Εταιρεία ακολουθεί και ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις επίσημες οδηγίες της Πολιτείας, προσαρμόζοντας 

ανάλογα τις επιχειρησιακές της λειτουργίες (ποσοστά τηλεργασίας, τροποποίηση λειτουργίας καταστημάτων στις επιβαρυμένες 

επιδημιολογικά περιοχές κ.λπ.). Η πανδημία εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς μας, και η Εταιρεία, μέσω της 

μονάδας Υγείας και Ασφάλειας, συνεχίζει να μεριμνά για την τήρηση όλων των απαραίτητων κανόνων, μέτρων και οδηγιών με στόχο 

την προστασία όλων των εργαζομένων και των οικογενειών τους αλλά και των πελατών και του ευρύτερου συνόλου. 

Κίνδυνοι κανονιστικής συμμόρφωσης, διαφθοράς, δωροδοκίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Η Κανονιστική Συμμόρφωση αντιπροσωπεύει μία δέσμευση στις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, του 

επαγγελματισμού, του ομαδικού πνεύματος και του σεβασμού στους κανόνες, αρχές οι οποίες διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας. 

 

Περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς (π.χ. απάτη, διαφθορά, δωροδοκία, υπεξαίρεση, κλοπή, ξέπλυμα χρήματος, παραποίηση 

των οικονομικών αναφορών, αθέμιτος ανταγωνισμός, διακρίσεις στο χώρο εργασίας, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς 

και οτιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη της Εταιρείας ή οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης των ανωτέρω) που 

διαπράττονται είτε εντός της Εταιρείας είτε εκτός της Εταιρείας, με τη συμμετοχή επιχειρηματικών συνεργατών (π.χ. πελατών, 

προμηθευτών ή διανομέων) που εμπλέκονται στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, θα μπορούσαν να έχουν δυσμενή 

επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση και τη φήμη της Εταιρείας και να οδηγήσουν σε πρόστιμα, κυρώσεις και περιορισμό της 

επιχειρηματικής λειτουργίας. Σημειώνουμε ότι οι εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίσουν ότι τα άτομα που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς, έχοντας βάσιμους 

λόγους να θεωρούν ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αληθείς, θα προστατεύονται από αντίποινα που θα μπορούσαν να τους 

προκαλέσουν προσωπική, επαγγελματική ή οικονομική ζημιά.  

 

Με σκοπό την αποφυγή κινδύνων μη συμμόρφωσης με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και άλλων νομικών 

συνεπειών για την Εταιρεία και τους Εργαζόμενους, η Διοίκηση έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης (Compliance Management System - CMS), στο πλαίσιο του οποίου υιοθέτησε τη διαδικασία Διαχείρισης Καταγγελιών 

(«Tell me») και τα σχετικά κανάλια επικοινωνίας.  

 

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος, έχουν υιοθετηθεί οι Κώδικες και οι Πολιτικές Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΤΕ που καλύπτουν σημαντικές λειτουργίες και διαδικασίες της Εταιρείας, όπως, μεταξύ άλλων, ο Κώδικας 

Δεοντολογίας, ο Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών, ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών, η Πολιτική περί 

Αποφυγής της Διαφθοράς και άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων, η Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης, η Πολιτική περί 

Αποδοχής και Προσφοράς Ωφελημάτων, η Πολιτική περί Δωρεών, η Πολιτική περί Χορηγιών, η Πολιτική για τη Συμμόρφωση στο 

Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού καθώς, επίσης και η Πολιτική περί Μη Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών. 

 

Η αδυναμία υιοθέτησης και εφαρμογής κατάλληλων και ισχυρών διαδικασιών που αποτρέπουν την εμφάνιση περιστατικών 

διαφθοράς, δωροδοκίας και καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβίασης μπορεί να προκαλέσουν ζημίες στη φήμη του 

Ομίλου ΟΤΕ, επηρεάζοντας ενδεχομένως, στη συνέχεια, την χρηματοοικονομική του θέση, καθώς και την αφοσίωση και εμπιστοσύνη 

των εργαζομένων του. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει τη διαφθορά, τη δωροδοκία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων ως αναδυόμενο κίνδυνο, δεδομένης της υιοθέτησης εσωτερικών και διεθνών κανονισμών σχετικά με τα εν λόγω 

https://www.cosmote.gr/compliance/tell-me-channel
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θέματα. Κατά συνέπεια, έχει θεσπίσει αποτελεσματικές πολιτικές και διαδικασίες (όπως διαδικασίες καταγγελιών «whistleblower») 

για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση πιθανών περιστατικών.  

Κρίσιμες Εταιρικές Συμβάσεις και Επιχειρηματική Ανθεκτικότητα 

Οι εξελίξεις και οι συνεχόμενες τεχνολογικές αλλαγές έχουν προσδώσει έναν ακόμη πιο κρίσιμο ρόλο στις τηλεπικοινωνιακές 

υπηρεσίες για τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (π.χ. υπηρεσίες cloud, κινητές και σταθερές τεχνολογίες και λύσεις). Η 

συγκεκριμένη αγορά απαιτεί από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών, προκειμένου να 

υποστηρίξουν αυτές τις προηγμένες και εξατομικευμένες λύσεις. Ο ανταγωνισμός επικεντρώνεται, κυρίως, σε καινοτόμες υπηρεσίες, 

ενώ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες έγκαιρα και με αξιόπιστο τρόπο. 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη διατήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων δικτύων και εγκαταστάσεων, την 

αναβάθμιση παλαιών συστημάτων και την προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες, με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τη διακοπή εργασιών 

και να συμβάλλει στην επιχειρηματική ανθεκτικότητα, ώστε να παρέχει στους πελάτες καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. 

Επιπλέον, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει προληπτικά μέτρα και μέτρα διορθωτικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση 

και τον περιορισμό των σχετικών κινδύνων, προκειμένου να διασφαλισθεί η αδιάλειπτη παροχή εργασιών. Οποιαδήποτε αποτυχία 

στη συνεχή και αδιάλειπτη παροχή αυτών των σύνθετων υπηρεσιών υψηλής αξίας μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των εσόδων και 

αύξηση του κόστους αποκατάστασης (π.χ. αποτυχίες στην παροχή υπηρεσιών ICT, διακοπές στο δίκτυο, αποτυχίες στις υποδομές 

και στα συστήματα πληροφορικής, κ.λπ.). Κάθε ένα από τα ανωτέρω θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην εμπειρία 

και στην ικανοποίηση των πελατών, όσο και στη φήμη και την εικόνα της Εταιρείας. 

Ε .  Σ Η Μ Α ΝΤ Ι Κ Ε Σ  Σ Υ ΝΑ ΛΛ Α Γ ΕΣ  Μ Ε  Σ Υ ΝΔ ΕΜ ΕΝ Α  Μ Ε Ρ Η  

 

Ως συνδεμένα μέρη του ΟΤΕ, θεωρούνται αυτά που ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεμένων Μερών».  

 

Ο Όμιλος περιλαμβάνει όλες τις εταιρείες τις οποίες ο ΟΤΕ ελέγχει είτε άμεσα είτε έμμεσα. Συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ των 

εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ απαλείφονται κατά την ενοποίηση. 

 

Η DEUTSCHE TELEKOM AG είναι κατά 47,9% μέτοχος του ΟΤΕ και ενοποιεί τον ΟΤΕ με βάση τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

Κατά συνέπεια, όλες οι εταιρείες στον όμιλο της DEUTSCHE TELEKOM θεωρούνται συνδεμένα μέρη.  

 

Η Εταιρεία αγοράζει αγαθά και λαμβάνει υπηρεσίες από τα συνδεμένα μέρη και παρέχει υπηρεσίες και αγαθά σε αυτά. Επιπλέον, ο 

ΟΤΕ χορηγεί και λαμβάνει δάνεια από και προς τα συνδεμένα μέρη και τέλος λαμβάνει και διανέμει μερίσματα.  

 

Οι πωλήσεις και οι αγορές του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής: 

 

 
Α' Εξάμηνο 2021 Α' Εξάμηνο 2020 

Πωλήσεις ΟΤΕ Αγορές ΟΤΕ Πωλήσεις ΟΤΕ Αγορές ΟΤΕ 

Όμιλος COSMOTE - Ελλάδα 28,0  75,3  41,5  63,5  

COSMOTE TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. - 3,2  - 3,2  

COSMO-ONE  - 0,2  - 0,2  

OTESAT-MARITEL 0,2  - 0,2  0,2  

CTS  0,1  73,8  - 0,6  

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 0,1  0,1  0,2  3,5  

OTE GLOBE 3,4  16,7  5,3  17,7  

OTE ACADEMY - 1,3  - 0,5  

TELEKOM ROMANIA - 0,2  - - 

TELEKOM ROMANIA MOBILE - - 0,1  - 

OTE RURAL NORTH 1,3  1,9  1,0  1,2  

OTE RURAL SOUTH 1,7  2,8  1,4  2,0  

Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός Ομίλου ΟΤΕ) 6,0  2,3  10,5  2,6  

ΣΥΝΟΛΟ 40,8  177,8  60,2  95,2  

 

Οι αγορές του ΟΤΕ από την CTS περιλαμβάνουν υπηρεσίες κατασκευής δικτύου ποσού Ευρώ 8,9 για το πρώτο εξάμηνο του 2021 

(πρώτο εξάμηνο 2020: Ευρώ μηδέν). 

 

Στο πλαίσιο της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16, το πρώτο εξάμηνο του 2021 οι αγορές του ΟΤΕ από συνδεμένα μέρη δεν περιλαμβάνουν 

έξοδα μισθώσεων ποσού Ευρώ 17,8 (πρώτο εξάμηνο του 2020: Ευρώ 21,4). 
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Οι πωλήσεις και οι αγορές του Ομίλου με τα συνδεμένα μέρη, οι οποίες δεν απαλείφονται στην ενοποίηση αναλύονται ως εξής: 

 

 
Α' Εξάμηνο 2021 Α' Εξάμηνο 2020 

Πωλήσεις Ομίλου Αγορές Ομίλου Πωλήσεις Ομίλου Αγορές Ομίλου 

Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός Ομίλου ΟΤΕ) 16,9  28,0  20,9  19,7  

ΣΥΝΟΛΟ 16,9  28,0  20,9  19,7  

 

Το πρώτο εξάμηνο του 2021, οι πωλήσεις του Ομίλου προς τον Όμιλο εταιρειών της DEUTSCHE TELEKOM περιλαμβάνουν ποσό 

Ευρώ 3,2 που αφορά σε διακοπείσες δραστηριότητες (πρώτο εξάμηνο 2020: Ευρώ 2,7) και οι αγορές του Ομίλου περιλαμβάνουν 

ποσό Ευρώ 15,1 που αφορούν σε διακοπείσες δραστηριότητες (πρώτο εξάμηνο 2020: Ευρώ 5,5). 

 

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής: 

 

 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα ΟΤΕ 

Α' Εξάμηνο 2021 Α' Εξάμηνο 2020 

Όμιλος COSMOTE - Ελλάδα 6,9  0,1  

OTE ACADEMY 0,1  0,1  

OTE GLOBE 0,1  - 

CTS  4,9  - 

ΣΥΝΟΛΟ 12,0  0,2  

 

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα του Ομίλου με τα συνδεμένα μέρη, τα οποία δεν απαλείφονται στην ενοποίηση αναλύονται ως εξής: 

 

 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα Ομίλου 

Α' Εξάμηνο 2021 Α' Εξάμηνο 2020 

Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός Ομίλου ΟΤΕ) 0,1  - 

ΣΥΝΟΛΟ 0,1  - 

 

 

 

Οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη οι οποίες προέρχονται από τόκους χορηγούμενων και 

ληφθέντων δανείων καθώς επίσης και από λοιπές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αναλύονται ως εξής: 

 

 

Α' Εξάμηνο 2021 Α' Εξάμηνο 2020 

Χρηματοοικονομικά 

έσοδα ΟΤΕ 

Χρηματοοικονομικά 

έξοδα ΟΤΕ 

Χρηματοοικονομικά 

έσοδα ΟΤΕ 

Χρηματοοικονομικά 

έξοδα ΟΤΕ 

OTE PLC - 9,2  - 21,3  

Όμιλος COSMOTE - Ελλάδα 0,1  0,1  0,1  0,2  

OTE RURAL NORTH  - - 0,5  - 

OTE RURAL SOUTH 0,2  0,1  0,2  0,1  

OTE AKINHTA - 3,0  - 6,0  

ΣΥΝΟΛΟ 0,3  12,4  0,8  27,6  

 

Τα έσοδα από μερίσματα που λαμβάνει ο ΟΤΕ από συνδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής: 

 

 
Έσοδα από μερίσματα ΟΤΕ 

Α' Εξάμηνο 2021 Α' Εξάμηνο 2020 

OTESAT-MARITEL - 0,3  

Όμιλος COSMOTE - Ελλάδα - 150,0  

OTE AKINHTA 20,4  30,7  

ΣΥΝΟΛΟ 20,4  181,0  
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Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τις μεταξύ τους τρέχουσες συναλλαγές 

αναλύονται ως εξής: 

 

 
30/06/2021 31/12/2020 

Απαιτήσεις ΟΤΕ Υποχρεώσεις ΟΤΕ Απαιτήσεις ΟΤΕ Υποχρεώσεις ΟΤΕ 

Όμιλος COSMOTE - Ελλάδα 27,6  159,6  184,8  162,6  

TELEKOM ROMANIA MOBILE 0,1  - 0,4  - 

COSMOTE TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.  - 1,7  0,1  1,7  

COSMO-ONE  - 0,3  - - 

OTESAT-MARITEL 5,3  - 5,1  0,2  

CTS  4,8  33,6  - 0,5  

COSMOTE PAYMENTS 0,1  - - - 

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 21,8  202,9  1,8  226,6  

OTE GLOBE 2,6  11,0  2,8  15,8  

OTE ACADEMY - 0,5  0,5  0,4  

TELEKOM ROMANIA 0,6  0,1  1,6  - 

OTE RURAL NORTH 0,4  2,1  0,5  1,0  

OTE RURAL SOUTH 0,6  4,2  0,7  2,0  

Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός Oμίλου ΟΤΕ) 3,6  155,3  3,0  3,0  

ΣΥΝΟΛΟ 67,5  571,3  201,3  413,8  

 

Οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ προς τον Όμιλο DEUTSCHE TELEKOM (εκτός Ομίλου ΟΤΕ) περιλαμβάνουν μερίσματα πληρωτέα ποσού Ευρώ 

151,7 την 30 Ιουνίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: Ευρώ μηδέν). 

 

Οι απαιτήσεις του ΟΤΕ από την ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ και την OTESAT-MARITEL περιλαμβάνουν μερίσματα εισπρακτέα ύψους Ευρώ 20,4 

και Ευρώ 0,9 την 30 Ιουνίου 2021, αντίστοιχα (31 Δεκεμβρίου 2020: Όμιλος COSMOTE - Ελλάδα και OTESAT-MARITEL ποσά Ευρώ 

150,0 και Ευρώ 0,9 αντίστοιχα). 

 

Στο πλαίσιο της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16, οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ προς την ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, τον Όμιλο COSMOTE - Ελλάδα, την OTE 

RURAL NORTH και την OTE RURAL SOUTH περιλαμβάνουν υποχρεώσεις από μισθώσεις. 

 

Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις της Εταιρείας με τα συνδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής: 

 

 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις ΟΤΕ 

30/06/2021 31/12/2020 

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 154,8  203,3  

Όμιλος COSMOTE - Ελλάδα 2,8  6,3  

OTE RURAL NORTH 1,0  0,6  

OTE RURAL SOUTH 2,0  1,0  

ΣΥΝΟΛΟ 160,6  211,2  

 

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Ομίλου με τα συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τις μεταξύ τους συναλλαγές, και οι οποίες 

δεν απαλείφονται στην ενοποίηση αναλύονται ως εξής:  

 

 

30/06/2021 31/12/2020 

Απαιτήσεις 

Ομίλου 

Υποχρεώσεις 

Ομίλου 

Απαιτήσεις 

Ομίλου 

Υποχρεώσεις 

Ομίλου 

Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός Ομίλου ΟΤΕ) 11,8  661,1  10,3  357,9  

ΣΥΝΟΛΟ 11,8  661,1  10,3  357,9  

 

Οι υποχρεώσεις του Ομίλου προς τον Όμιλο DEUTSCHE TELEKOM (εκτός Ομίλου ΟΤΕ) περιλαμβάνουν μερίσματα πληρωτέα ποσού 

Ευρώ 151,7 την 30 Ιουνίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: Ευρώ μηδέν). 

 

Την 30 Ιουνίου 2021, οι απαιτήσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν ποσό Ευρώ 0,9 που αφορά σε διακοπείσες δραστηριότητες (31 

Δεκεμβρίου 2020: Ευρώ 1,8) και οι υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν ποσό Ευρώ 19,7 που αφορά σε διακοπείσες 

δραστηριότητες (31 Δεκεμβρίου 2020: Ευρώ 16,7). 
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Οι υποχρεώσεις του Ομίλου προς τον όμιλο της DEUTSCHE TELEKOM (εκτός Ομίλου ΟΤΕ) την 30 Ιουνίου 2021 περιλαμβάνουν ποσό 

Ευρώ 450,0 (ονομαστική αξία) που αφορά σε Ομόλογα της OTE PLC τα οποία έχουν αναληφθεί πλήρως ή μερικώς από την 

DEUTSCHE TELEKOM AG (31 Δεκεμβρίου 2020: Ευρώ 300,0 ονομαστική αξία). 

 

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη που προέρχονται από χορηγούμενα και ληφθέντα δάνεια αναλύονται 

ως εξής: 

 

 
30/06/2021 31/12/2020 

Απαιτήσεις ΟΤΕ Υποχρεώσεις ΟΤΕ Απαιτήσεις ΟΤΕ Υποχρεώσεις ΟΤΕ 

OTE PLC - 1.359,5  - 1.172,1  

Όμιλος COSMOTE - Ελλάδα 0,1  - 0,1  - 

OTE RURAL NORTH 6,0  - 6,1  - 

OTE RURAL SOUTH 8,5  - 8,6  - 

ΣΥΝΟΛΟ 14,6  1.359,5  14,8  1.172,1  

 

Οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ στην ΟΤΕ PLC που αφορούν δάνεια, περιλαμβάνουν τόκους πληρωτέους ύψους Ευρώ 13,0 (31 Δεκεμβρίου 

2020: Ευρώ 7,2). 

 

Τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης, λαμβανομένων υπόψη και των στενών συνδεομένων με αυτούς προσώπων, ορίζονται 

ως συνδεμένα μέρη με βάση αυτά που ορίζει το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεμένων μερών». Οι αμοιβές συμπεριλαμβάνουν 

μισθούς και άλλες βραχυπρόθεσμες παροχές, παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία, παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

και άλλες μακροπρόθεσμες παροχές (όπως ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζομένους») και παροχές που εξαρτώνται από 

την αξία των μετοχών (όπως ορίζεται στο Δ.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»). 

 

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, οι οποίες επιβάρυναν 

τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2021 ανήλθαν σε Ευρώ 6,8 (πρώτο εξάμηνο 2020: Ευρώ 2,8). Η μεταβολή έναντι του 

πρώτου εξαμήνου 2020 οφείλεται στην διαφορετική περίοδο καταβολής των μεταβλητών αμοιβών. 

Σ Τ .  Σ Η Μ Α ΝΤ Ι Κ Ο Τ Ε ΡΑ  Γ ΕΓ Ο ΝΟ Τ Α  Μ ΕΤ Α  Τ Η  ΛΗ Ξ Η  Τ Ο Υ  Α ΄ ΕΞ Α Μ Η ΝΟ Υ  2 0 2 1  

 

Τα πιο σημαντικά γεγονότα μετά την 30 Ιουνίου 2021 είναι τα ακόλουθα: 

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

Tην 9 Ιουνίου 2021, η Τακτική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την ακύρωση 3.469.500 ιδίων μετοχών: 

 

 1.421.976 μετοχές, οι οποίες είχαν αποκτηθεί στο διάστημα από 01 Νοεμβρίου 2020 έως 28 Ιανουαρίου 2021, με 

μέση τιμή αγοράς Ευρώ 12,20 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή, και  

 2.047.524 μετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν στο διάστημα από 05 Μαρτίου 2021 έως 30 Απριλίου 2021, με μέση τιμή 

αγοράς Ευρώ 13,60 (απόλυτο ποσό) ανά μετοχή, 
 

Η εν λόγω ακύρωση εγκρίθηκε με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό Ευρώ 9.818.685 (σε 

απόλυτο ποσό) (το οποίο ισοδυναμεί με το γινόμενο του αριθμού των ανωτέρω ιδίων μετοχών επί την ονομαστική αξία της μετοχής 

της Εταιρείας, δηλαδή Ευρώ 2,83 (σε απόλυτο ποσό)) και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του 

Καταστατικού της Εταιρείας. Οι εν λόγω μετοχές αντιπροσώπευαν το 0,75% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 

 

Κατόπιν ενημέρωσης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ολοκλήρωσης των λοιπών νομικών και 

κανονιστικών διαδικασιών, ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής των παραπάνω μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) 

ορίστηκε η 19 Ιουλίου 2021, οπότε και έπαψε η διαπραγμάτευση αυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ TELEKOM ROMANIA 

Στις 28 Ιουλίου 2021, Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι στις 28 Ιουλίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EΕ) ενέκρινε, υπό έναν όρο, τη συμφωνία 

που ανακοινώθηκε την 9η Νοεμβρίου 2020, μεταξύ OTE και Orange Romania για την πώληση του ποσοστού (54%) που κατέχει ο 

ΟΤΕ στην Telekom Romania Communications S.A. (“TKR”) (εφεξής η “Έγκριση”). 

 

Ειδικότερα, η Έγκριση θέτει ως όρο την πώληση του ποσοστού 30% που κατέχει η ΤΚR στην Telekom Romania Mobile 

Communications S.A. (TKRM). Ο ΟΤΕ κατέχει το υπόλοιπο 70%. 

 

Ο ΟΤΕ προτίθεται να αποκτήσει από την TKR, το 30% στην TKRM υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων. Με αυτή την 

εξαγορά, ο ΟΤΕ θα αυξήσει το ποσοστό του στην TKRM από 70% που κατέχει σήμερα, σε σχεδόν 100%. Με βάση τη συμφωνημένη 

αξία για το 100% της ΤKRM η οποία ανέρχεται στα Eυρώ 109, η αξία του 30% που κατέχει η TKR έχει καθοριστεί στα Ευρώ 32,78. 
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Η τελική τιμή αγοράς θα καθοριστεί μετά τις τελικές προσαρμογές στον καθαρό δανεισμό και στο κεφάλαιο κίνησης της TKRM. Με 

βάση τις τρέχουσες προβλέψεις η εκτιμώμενη τιμή αγοράς ανέρχεται περίπου σε Ευρώ 59,5 και θα οριστικοποιηθεί όταν θα είναι 

διαθέσιμα τα τελικά ποσά του καθαρού δανεισμού και του κεφαλαίου κίνησης. Η τελική τιμή αγοράς θα ληφθεί υπόψιν για την 

διανομή του καθαρού ποσού που θα προκύψει από την πώληση της TKR, μέσα στο έτος. 

 

Σε συνέχεια της Έγκρισης, η πώληση του 54% της TKR στην Orange Romania αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών 

μηνών, αφού εκπληρωθεί ο όρος που έθεσε η ΕΕ και πληρωθούν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Το καθαρό ποσό που θα λάβει ο ΟΤΕ 

από την εν λόγω συναλλαγή, μετά το κόστος απόκτησης του 30% της TKRM, τα έξοδα συναλλαγής και τις απαιτούμενες 

προσαρμογές, θα διανεμηθεί στους μετόχους του ΟΤΕ με τη μορφή έκτακτου μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών. 

 

COSMOTE 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ ΕΥΡΩ 150,0 ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EΙΒ) 

Την 23 Ιουλίου 2021, η COSMOTE πλήρωσε κεφάλαιο ύψους Ευρώ 11,5 κάτω από τη δανειακή σύμβαση με την EIB καθώς και τους 

δεδουλευμένους τόκους. 

 

Ζ .  Ε Ν Α Λ ΛΑ Κ Τ Ι Κ Ο Ι  Δ Ε Ι Κ Τ ΕΣ  Μ ΕΤ ΡΗ Σ Η Σ  Α Π Ο Δ Ο Σ Η Σ  ( « Ε Δ Μ Α » )  

 
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον 

χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και τη δημοσίευση των επιδόσεών 

του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του 

Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. 

 

 

 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») 

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») όπως: 

EBITDA και περιθώριο EBITDA %, Καθαρός Δανεισμός, Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Οι 

Ορισμοί και οι υπολογισμοί των παραπάνω παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα παρακάτω.  

Επιπλέον χρησιμοποιούνται “Προσαρμοσμένοι” δείκτες όπως: Προσαρμοσμένο EBITDA και προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA %, 

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός, προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες Ελεύθερες 

Ταμειακές Ροές. Οι προσαρμοσμένοι αυτοί δείκτες υπολογίζονται αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν 

υπολογιστεί από κονδύλια των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την επίδραση από τα κόστη ή τις καταβολές που 

σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, τα κόστη ή τις καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα αναδιοργάνωσης 

και έξοδα μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων καθώς και αυτά που σχετίζονται με την αγορά φάσματος. 

 

Κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 

Τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εμπεριέχουν το κόστος των κινήτρων που δίνονται στους 

εργαζόμενους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τις εισφορές στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης για την αποχώρηση / 

συνταξιοδότηση των εργαζομένων πριν από το προβλεπόμενο έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών στις γραμμές «Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα 

εθελούσιας αποχώρησης» και «καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης». Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των 

«προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που 

σχετίζονται με την καθ’ αυτή δραστηριότητα του Ομίλου. 

 

Έξοδα ή καταβολές σχετιζόμενα με λοιπά προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 

Τα έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κόστη που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν 

από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και έξοδα σχετιζόμενα με μη επαναλαμβανόμενες νομικές 

υποθέσεις. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου, ενώ οι καταβολές των ποσών αυτών 

συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση ταμειακών ροών. Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών 

προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθαυτή 

δραστηριότητα του Ομίλου. 

 

Καταβολές για αγορά φάσματος 

Οι καταβολές για αγορά φάσματος περιλαμβάνουν τα ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση αδειών μέσω διαγωνισμών που 

διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή για τη μετάδοση σημάτων μέσω συγκεκριμένων ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Καθώς οι 

Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») 
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πληρωμές αυτές είναι σημαντικές και μη περιοδικές, αποτελεί κοινή πρακτική στην αγορά τηλεπικοινωνιών να μην 

συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των προσαρμοσμένων ταμειακών ροών και των προσαρμοσμένων επενδύσεων (σε πάγια 

περιουσιακά στοιχεία) προκειμένου τα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου να είναι συγκρίσιμα. 

Καθαρός Δανεισμός  

Ο Καθαρός Δανεισμός είναι ένας «ΕΔΜΑ» που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου 

και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο 

μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, και αφαιρώντας από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα (βλ, παρακάτω πίνακα). Μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με 

μισθώσεις περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού από το 2019 και μετά. 

 

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός 

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ορίζεται ως ο Καθαρός Δανεισμός που συμπεριλαμβάνει και τα λοιπά χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία καθότι αποτελούν σχετικά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ 30/06/2021 31/12/2020 +/- % 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 1.164,1  974,8 +19,4% 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 23,1  23,1 +0,0% 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 150,1  205,9 -27,1% 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) 280,2  290,6 -3,6% 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) 60,9  61,2 -0,5% 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (885,9) (516,2) +71,6% 

Καθαρός Δανεισμός  792,5  1.039,4 -23,8% 

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (5,8) (5,4) +7,4% 

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός 786,7  1.034,0 -23,9% 

 

Καθαρός δανεισμός και προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός εξαιρουμένων μισθώσεων 

Τον Καθαρό Δανεισμό και τον Προσαρμοσμένο Καθαρό Δανεισμό εξαιρουμένου του ΔΠΧΑ 16 τα χρησιμοποιεί η διοίκηση για να 

αξιολογήσει τη κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης εξαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

που σχετίζονται με μισθώσεις, για σκοπούς συγκρισιμότητας με τα προηγούμενα έτη. Ορίζονται ως Καθαρός Δανεισμός και 

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (όπως περιγράφονται παραπάνω) αφαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που 

σχετίζονται με μισθώσεις όπως περιγράφονται παρακάτω: 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ 30/06/2021 31/12/2020 +/- % 

Καθαρός Δανεισμός  792,5  1.039,4 -23,8% 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) (280,2)  (290,6) -3,6% 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) (60,9)  (61,2) -0,5% 

 Καθαρός Δανεισμός (εξαιρούμενων μισθώσεων) 451,4  687,6 -34,4% 

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (5,8) (5,4) +7,4% 

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρούμενων μισθώσεων) 445,6  682,2 -34,7% 

 

EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και 

απομειώσεις) 

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο 

κύκλου εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις 

όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου 

εργασιών. 

 

Προσαρμοσμένο EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, 

αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη 

επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις) 

Το προσαρμοσμένο EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της 

επίδρασης προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων. Ως 

«προσαρμοσμένο» EBITDA ορίζεται το EBITDA εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων 
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αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο 

περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.  

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ 
Α’ Εξάμηνο 

 2021  

Α’ Εξάμηνο 

 2020 
+/-% 

Σύνολο Κύκλου εργασιών 1.615,4 1.563,4 +3,3% 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 5,6 6,5 -13,8% 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (972,1) (994,4) -2,2% 

EBITDA 648,9 575,5 +12,8% 

Περιθώριο % 40,2% 36,8% +3,4μον 

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 4,7 53,1 -91,1% 

Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές 

υποθέσεις 
1,5 - - 

Προσαρμοσμένο EBITDA 655,1 628,6 +4,2% 

Περιθώριο % 40,6% 40,2% +0,4μον 

 

EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, 

αποσβέσεις και απομειώσεις μετά από μισθώσεις) 

Ο δείκτης EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και 

υπολογίζεται αφαιρώντας από το EBITDA τις αποσβέσεις και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις όπως παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA (AL) με το σύνολο του κύκλου εργασιών. 

 

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα 

αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις μετά από μισθώσεις) 

Το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του 

Ομίλου. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ορίζεται το EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξαιρουμένων των 

εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών 

υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (%) 

υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) με το σύνολο του κύκλου εργασιών. 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ 
Α’ Εξάμηνο 

 2021  

Α’ Εξάμηνο 

 2020 
+/-% 

EBITDA 648,9 575,5 +12,8% 

Περιθώριο % 40,2% 36,8% +3,4μον 

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (35,0) (32,0) +9,4% 

Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (8,5) (9,7) -12,4% 

EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 605,4 533,8 +13,4% 

Περιθώριο %  37,5% 34,1% +3,4μον 

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 4,7 53,1 -91,1% 

Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές 

υποθέσεις 
1,5 - - 

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)  611,6 586,9 +4,2% 

Περιθώριο %  37,9% 37,5% +0,4μον 

 

ΕΛΛΑΔΑ 
Α’ Εξάμηνο 

 2021  

Α’ Εξάμηνο 

 2020 
+/-% 

EBITDA 630,7 555,5 +13,5% 

Περιθώριο % 42,7% 39,7% +3,0μον 

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (25,8) (26,2) -1,5% 

Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (7,5) (8,8) -14,8% 

EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 597,4 520,5 +14,8% 

Περιθώριο %  40,5% 37,2% +3,3μον 

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 4,6 52,9 -91,3% 

Έξοδα αναδιοργάνωσης, και μη επαναλαμβανόμενες νομικές 

υποθέσεις 
- - - 

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)  602,0 573,4 +5,0% 

Περιθώριο %  40,8% 41,0% -0,2μον 
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ 
Α’ Εξάμηνο 

 2021  

Α’ Εξάμηνο 

 2020 
+/-% 

EBITDA 18,3 20,1 -9,0% 

Περιθώριο % 12,0% 11,5% +0,5μον 

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (9,3) (5,9) +57,6% 

Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (1,0) (0,9) +11,1% 

EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)  8,0 13,3 -39,8% 

Περιθώριο %  5,3% 7,6% -2,3μον 

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 0,1 0,2 -50,0% 

Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές 

υποθέσεις 
1,5 - - 

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 9,6 13,5 -28,9% 

Περιθώριο %  6,3% 7,7% -1,4μον 

 

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας 

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρείας διευκολύνουν στην ανάλυση της καθαρής 

κερδοφορίας του Ομίλου εξαιρουμένης της επίδρασης μη επαναλαμβανόμενων ή μη περιοδικών στοιχείων και στη σύγκριση των 

επιδόσεων προηγούμενων περιόδων. Υπολογίζεται αν προστεθεί στα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας η επίδραση από τα 

ακόλουθα: κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, καθαρή επίδραση από απομειώσεις, επανεκτίμηση των 

αναβαλλόμενων φόρων, αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με την πώληση περιουσιακών στοιχείων, κόστη σχετιζόμενα με 

προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, κέρδη από πώληση θυγατρικών, επίδραση αλλαγής 

φορολογικών συντελεστών, φορολογική επίδραση από τις εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχών και μερισμάτων από θυγατρικές και 

φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες προβλέψεις προηγούμενων ετών. Αναλυτικά ο υπολογισμός παρατίθεται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

Επίδραση μετά φόρων 
Α’ Εξάμηνο 

 2021  

Α’ Εξάμηνο 

 2020 

+/- % 

Καθαρά κέρδη σε μετόχους της εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  176,8 155,5 +13,7% 

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης  3,7 40,4 -90,8% 

Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις  1,1 - - 

Επίδραση λόγω αλλαγής των συντελεστών φόρου εισοδήματος 26,3 - - 

Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη σε μετόχους της εταιρείας 207,9 195,9 +6,1% 

 

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι οι καταβολές για αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» για να εξασφαλίσει ότι η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται σύμφωνα με την 

ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για τη διαχείριση αυτών. Στον δείκτη των προσαρμοσμένων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά 

στοιχεία δεν υπολογίζονται οι καταβολές για αγορά φάσματος και οι πληρωμές κεφαλαίου σχετιζόμενες με μη επαναλαμβανόμενες 

νομικές υποθέσεις, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ 
Α’ Εξάμηνο 

 2021  

Α’ Εξάμηνο 

 2020 
+/- % 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων - (Επενδύσεις σε πάγια 

περιουσιακά στοιχεία) (238,2) (282,6) -15,7% 

Καταβολές για αγορά φάσματος 1,1  -  - 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Προσαρμοσμένο) - 

(Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) (237,1) (282,6) -16,1% 

 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ορίζονται ως τα ταμειακά διαθέσιμα που πηγάζουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου 

(εξαιρουμένων των καθαρών ταμειακών ροών από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες) μετά την αγορά ενσώματων και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων προσθέτοντας τους πιστωτικούς τόκους. Ο δείκτης αυτός μετράει τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν 

από την λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου, την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη την 

αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» προς διευκόλυνση του 

αναγνώστη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να αξιολογήσει καλύτερα τις ταμειακές επιδόσεις, τη δυνατότητα 

αποπληρωμής του χρέους, διανομής μερίσματος και διατήρησης αποθεματικού. 

 



 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Νόμου 3556/2007) 
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Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL).  

Ορίζεται προσθέτοντας στις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές την αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις. 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ 
Α’ Εξάμηνο 

 2021  

Α’ Εξάμηνο 

 2020 
+/- % 

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες  614,4  605,3  +1,5% 

Μείον: Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών 

δραστηριοτήτων 69,7  61,3  +13,7% 

Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 0,4  0,8  -50,0% 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (238,2) (282,6) -15,7% 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 306,9  262,2  +17,0% 

Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (33,0) (28,2) +17,0% 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 273,9  234,0  +17,1% 

 

Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 

Ο δείκτης αυτός διευκολύνει την σύγκριση των ταμειακών ροών μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και 

χρησιμοποιείται συχνά σε συζητήσεις με το επενδυτικό κοινό και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι προσαρμοσμένες 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές υπολογίζονται εξαιρώντας από τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (βλ. ορισμό παραπάνω) τις καταβολές 

προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων και την αγορά 

φάσματος. 

 

Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις (AL)  

Ορίζονται ως οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προσθέτοντας την αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις. 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ 
Α’ Εξάμηνο 

 2021  

Α’ Εξάμηνο 

 2020 
+/- % 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 306,9  262,2  +17,0% 

Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης 47,7  49,9  -4,4% 

Καταβολές αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων 2,9  2,6  +11,5% 

Καταβολές για αγορά φάσματος 1,1  -  - 

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 358,6  314,7  +13,9% 

Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (33,0)  (28,2)  +17,0% 

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)  325,6  286,5  +13,6% 

 

 

 

Μαρούσι, 4 Αυγούστου 2021 

 

 

 

 

 

 
    Μιχαήλ Τσαμάζ                                                                     Χαράλαμπος Μαζαράκης 

          Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος              Μέλος Δ.Σ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 



 

 
 
ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία,  Τ: +30 210 6874400, www.pwc.gr 
 

       Αθήνα: Λεωφ. Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι | Τ: +30 210 6874400 
       Θεσσαλονίκη: Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου 16, 55535 Πυλαία | Τ: +30 2310 488880 
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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 
 
Εισαγωγή 
 
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση  
χρηματοοικονομικής  θέσης της Εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της 30ης Ιουνίου 2021 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες 
καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες 
επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του 
Ν.3556/2007.  
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης 
συνοπτικής]χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα  
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”).  
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 
 
Εύρος Επισκόπησης 
 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης  
(ΔΠΑΕ) 2410 “Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον 
ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής  
πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων 
διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος 
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν 
περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 
έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 
 
 
Συμπέρασμα 
 
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να 
πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει 
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του  
Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού  
Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με τη συνημμένη  
ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  
 
 
 
 

 
     Αθήνα, 4 Αυγούστου 2021    

                O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  

 
 
 

 
ΠράϊσγουωτερχαουςΚούπερς  
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 113            Φώτης Σμυρνής  

                 ΑΜ ΣΟΕΛ: 52861 
 
 
 
  
      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ) 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ) ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

 
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 36 έως 70 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 4 Αυγούστου 2021 και υπογράφονται από τους κατωτέρω: 
 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

& Διευθύνων Σύμβουλος  

 

 

Το Μέλος του Δ.Σ.  

& Chief Officer  

Χρηματοοικονομικών 

Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ 

Ο Executive Director 

Financial Operations 

Ομίλου ΟΤΕ 

 

Ο Διευθυντής Λογιστικών 

Υπηρεσιών  

Μιχαήλ Τσαμάζ Χαράλαμπος Μαζαράκης Γεώργιος Μαυράκης Αναστάσιος Καπενής 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 001037501000  

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 - 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ 
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Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Θ Ε Σ Η Σ  ( Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Η  Κ Α Ι  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η )  

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Σημειώσεις 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ενσώματα πάγια  2.055,3  2.060,6  1.244,9  1.250,3  

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης  346,9  362,1  167,2  235,5  

Υπεραξία  376,6  376,6  - - 

Τηλεπικοινωνιακές άδειες  340,9  361,0  2,1  2,5  

Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία  378,5  408,0  258,9  282,3  

Συμμετοχές 4 0,1  0,1  3.100,1  3.083,8  

Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία  70,5  72,3  70,5  72,3  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  327,3  364,0  145,7  185,4  

Κόστος συμβάσεων 12 23,4  24,6  7,7  5,5  

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  73,6  75,7  43,7  72,4  

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  3.993,1  4.105,0  5.040,8  5.190,0  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Αποθέματα  40,5  26,9  5,1  7,6  

Πελάτες  459,7  433,1  256,5  250,4  

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  5,8  5,4  3,0  2,8  

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 12 31,0  28,7  1,8  0,4  

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  115,8  143,8  88,6  251,2  

Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα  1,9  2,3  - - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  885,9  516,2  477,7  105,5  

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  1.540,6  1.156,4  832,7  617,9  

Περιουσιακά στοιχεία ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση 4 617,5  606,5  148,6  148,7  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  6.151,2  5.867,9  6.022,1  5.956,6  

      ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας       

Μετοχικό κεφάλαιο 5 1.302,4  1.330,6  1.302,4  1.330,6  

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο  5 466,5  476,4  466,5  476,4  

Ίδιες μετοχές  5 (76,2) (132,2) (76,2) (132,2) 

Τακτικό αποθεματικό  440,7  440,7  440,7  440,7  

Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά  (200,1) (201,6) (26,5) (27,9) 

Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών  (3.314,1) (3.314,1) - - 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο  3.221,8  3.396,0  901,7  1.171,6  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους της 

Εταιρείας  
 

1.841,0  1.995,8  3.008,6  3.259,2  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 4 163,2  144,0  - - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  2.004,2  2.139,8  3.008,6  3.259,2  

      Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Μακροπρόθεσμα δάνεια 7 1.164,1  974,8  1.196,4  894,1  

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  140,5  145,7  41,7  120,1  

Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας  103,8  109,2  103,8  109,2  

Συμβατικές υποχρεώσεις 12 24,8  25,4  40,6  44,1  

Υποχρεώσεις από μισθώσεις  280,2  290,6  139,7  195,3  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  3,3  9,8  - - 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  105,9  107,8  134,5  141,1  

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  1.822,6  1.663,3  1.656,7  1.503,9  

      Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Προμηθευτές   688,3  719,8  361,7  371,5  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 7 150,1  205,9  150,1  270,8  

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 7 23,1  23,1  - - 

Φόρος εισοδήματος  9 141,0  76,2  32,7  7,9  

Συμβατικές υποχρεώσεις 12 125,8  121,8  82,3  74,3  

Υποχρεώσεις από μισθώσεις  60,9  61,2  30,7  44,8  

Πρόβλεψη προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης  138,9  178,9  138,9  178,9  

Μερίσματα πληρωτέα 6 314,9  2,2  314,8  2,1  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  399,7  364,5  245,6  243,2  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  2.042,7  1.753,6  1.356,8  1.193,5  

Υποχρεώσεις ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση 4 281,7  311,2  - - 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  6.151,2  5.867,9  6.022,1  5.956,6  
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Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Α Π Ο Τ Ε Λ ΕΣ Μ Α Τ Ω Ν  ( Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Μ Ε ΝΗ )  

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ, πλην στοιχείων ανά μετοχή) Σημειώσεις 

Α' Εξάμηνο 

2021 2020 

Κύκλος εργασιών    

Σταθερή τηλεφωνία:    

Έσοδα λιανικής  469,1  465,7  

Έσοδα χονδρικής  282,3  275,9  

Λοιπά έσοδα  127,5  137,7  

Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας  878,9  879,3  

Κινητή τηλεφωνία:    

Έσοδα υπηρεσιών    562,6  555,0  

Έσοδα πώλησης συσκευών  128,9  90,3  

Λοιπά έσοδα  9,3  8,0  

Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας  700,8  653,3  

Λοιπά έσοδα  35,7  30,8  

Σύνολο κύκλου εργασιών  1.615,4  1.563,4  

    Λοιπά λειτουργικά έσοδα 10 5,6  6,5  

Λειτουργικά έξοδα    

Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής  (209,8) (207,4) 

Πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές  (37,3) (39,0) 

Αποδοχές προσωπικού  (229,5) (249,2) 

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 8 (4,7) (53,1) 

Έξοδα εμπορικών προμηθειών  (38,9) (39,9) 

Κόστος εμπορευμάτων  (150,9) (130,0) 

Έξοδα συντήρησης και επισκευών   (36,9) (33,4) 

Έξοδα προώθησης  (27,8) (31,0) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα, εκ των οποίων:  (236,3) (211,4) 

       Κόστη σχετιζόμενα με εγκαταστάσεις και μισθώσεις  (41,7) (49,8) 

       Αμοιβές και υπηρεσίες τρίτων  (76,0) (69,2) 

       Λοιποί φόροι και τέλη ρυθμιστικών αρχών   (34,9) (33,2) 

       Κόστος κατασκευής δικτύου  (0,1) (0,2) 

       Λοιπά λειτουργικά έξοδα  (83,6) (59,0) 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις  (972,1) (994,4) 

    Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, 

αποσβέσεων και απομειώσεων  648,9  575,5  

Αποσβέσεις και απομειώσεις  (330,1) (318,8) 

Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων  318,8  256,7  

Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  (24,0) (33,1) 

Πιστωτικοί τόκοι  0,4  0,8  

Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές  (0,7) (0,5) 

Κέρδη / (ζημιές) από συμμετοχές και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - 

Απομειώσεις  0,4  (0,4) 

Συνολικές ζημιές από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες  (23,9) (33,2) 

    Κέρδη προ φόρων  294,9  223,5  

Φόρος εισοδήματος  9 (120,1) (69,5) 

Κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες   174,8  154,0  

Κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες 4 66,7  30,3  

Κέρδη περιόδου  241,5  184,3  

Κατανεμόμενα σε:    

Μετόχους της Εταιρείας  222,0  181,0  

   Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  176,8  155,5  

   Aπό διακοπείσες δραστηριότητες  45,2  25,5  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  19,5  3,3  

Κέρδη περιόδου  241,5  184,3  

    Κέρδη ανά μετοχή κατανεμόμενα σε μετόχους της Εταιρείας από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες    

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 11 0,3865  0,3317  

Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 11 0,3865  0,3317  

Συνολικά βασικά κέρδη ανά μετοχή κατανεμόμενα στους μετόχους της Εταιρείας  11 0,4853  0,3861  
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Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Α Π Ο Τ Ε Λ ΕΣ Μ Α Τ Ω Ν  ( Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η )   

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Σημειώσεις 

Α' Εξάμηνο 

2021 2020 

Κύκλος εργασιών    

Σταθερή τηλεφωνία:    

Έσοδα λιανικής  468,0  466,1  

Έσοδα χονδρικής  164,4  160,8  

Λοιπά έσοδα  113,3  111,8  

Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας  745,7  738,7  

Κινητή τηλεφωνία:    

Έσοδα πώλησης συσκευών  1,1  10,4  

Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας  1,1  10,4  

Λοιπά έσοδα  24,0  31,6  

Σύνολο κύκλου εργασιών  770,8  780,7  

    

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 10 13,8  4,1  

Λειτουργικά έξοδα    

Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής  (42,4) (40,8) 

Πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές  (13,0) (15,0) 

Αποδοχές προσωπικού  (51,6) (132,1) 

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 8 (1,3) (46,2) 

Έξοδα εμπορικών προμηθειών  (20,9) (11,4) 

Κόστος εμπορευμάτων  (22,8) (29,3) 

Έξοδα συντήρησης και επισκευών   (19,3) (17,4) 

Έξοδα προώθησης  (8,4) (10,0) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα, εκ των οποίων:  (241,7) (147,5) 

       Κόστη σχετιζόμενα με εγκαταστάσεις και μισθώσεις  (23,5) (25,6) 

       Αμοιβές και υπηρεσίες τρίτων  (153,3) (82,5) 

       Λοιποί φόροι και τέλη ρυθμιστικών αρχών   (12,3) (10,9) 

       Λοιπά λειτουργικά έξοδα  (52,6) (28,5) 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις  (421,4) (449,7) 

    

Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, 

αποσβέσεων και απομειώσεων  363,2  335,1  

Αποσβέσεις και απομειώσεις  (177,1) (171,6) 

Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων  186,1  163,5  

Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  (16,1) (29,2) 

Πιστωτικοί τόκοι  0,6  1,3  

Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές  0,6  (0,1) 

Έσοδα από μερίσματα 4,14 20,4  181,0  

Κέρδη / (ζημιές) από συμμετοχές και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία - Απομειώσεις  0,2  (0,3) 

Συνολικά κέρδη από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες  5,7  152,7  

    

Κέρδη προ φόρων  191,8  316,2  

Φόρος εισοδήματος  9 (65,5) (40,3) 

Κέρδη περιόδου  126,3  275,9  
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Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Υ  Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ  ( Ε ΝΟ Π Ο Ι Η Μ Ε ΝΗ )  

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) 

Α' Εξάμηνο 

2021 2020 

Κέρδη περιόδου 241,5  184,3  

Λοιπά συνολικά έσοδα:   

Στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων   

Αναλογιστικά κέρδη  9,0  1,9  

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών  (1,7) (0,4) 

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών λόγω αλλαγής στο φορολογικό συντελεστή (0,8) - 

Σύνολο στοιχείων που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 6,5  1,5  

Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων   

Συναλλαγματικές διαφορές (5,3) (6,0) 

Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων (5,3) (6,0) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) περιόδου 1,2  (4,5) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 242,7  179,8  

Κατανεμόμενα σε:   

Μετόχους της Εταιρείας 223,5  177,9  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 19,2  1,9  

 242,7  179,8  

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κατανεμόμενα σε μετόχους της Εταιρείας προερχόμενα από:   

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες 178,3  153,5  

Διακοπείσες δραστηριότητες 45,2  24,4  

 223,5  177,9  

 

 

Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Υ  Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ  ( ΕΤ Α Ι Ρ Ι Κ Η )  

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) 

Α' Εξάμηνο 

2021 2020 

Κέρδη περιόδου 126,3  275,9  

Λοιπά συνολικά έσοδα:   

Στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων   

Αναλογιστικά κέρδη 2,8  1,5  

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών  (0,6) (0,3) 

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών λόγω αλλαγής στο φορολογικό συντελεστή (0,8) - 

Σύνολο στοιχείων που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 1,4  1,2  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 1,4  1,2  

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 127,7  277,1  
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Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 43-70 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.           40 

Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Μ Ε Τ Α Β Ο ΛΩ Ν  Ι Δ Ι Ω Ν  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Ν ( ΕΝΟ Π Ο Ι Η Μ Ε ΝΗ )  

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) 

Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας 

Μη ελέγχουσες 

συμμετοχές 

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αποθεματικό 

υπέρ το 

άρτιο 

Ίδιες 

μετοχές 

Τακτικό 

αποθεματικό 

Συναλλαγματικές 

διαφορές και 

λοιπά 

αποθεματικά 

Μεταβολές σε 

ποσοστά μη 

ελεγχουσών 

συμμετοχών 

Υπόλοιπο 

κερδών 

εις νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 1.358,2 486,6 (110,3) 415,1 (187,5) (3.314,1) 3.404,0 2.052,0 131,1 2.183,1 

Κέρδη περιόδου - - - - - - 181,0 181,0  3,3 184,3 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) - - - - (3,1) - - (3,1) (1,4) (4,5) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) - - - - (3,1) - 181,0  177,9  1,9  179,8  

Ακύρωση ιδίων μετοχών  (27,6) (10,0) 121,3 - - - (83,7) - - - 

Διανομή μερισμάτων  - - - - - - (258,6) (258,6) - (258,6) 

Απόκτηση ιδίων μετοχών  - - (61,7) - - - - (61,7) - (61,7) 

Προγράμματα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης - 0,2 - - - - - 0,2  - 0,2  

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2020 1.330,6 476,8 (50,7) 415,1 (190,6) (3.314,1) 3.242,7 1.909,8 133,0 2.042,8 

           

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021 1.330,6 476,4 (132,2) 440,7 (201,6) (3.314,1) 3.396,0 1.995,8 144,0 2.139,8 

Κέρδη περιόδου - - - - - - 222,0  222,0  19,5  241,5  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) - - - - 1,5  - - 1,5  (0,3) 1,2  

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα  - - - - 1,5  - 222,0  223,5  19,2  242,7  

Ακύρωση ιδίων μετοχών (Σημείωση 5) (28,2) (10,1) 121,6  - - - (83,3) - - - 

Διανομή μερισμάτων (Σημείωση 6) - - - - - - (312,9) (312,9) - (312,9) 

Απόκτηση ιδίων μετοχών (Σημείωση 5) - - (65,6) - - - - (65,6) - (65,6) 

Προγράμματα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης - 0,2  - - - - - 0,2  - 0,2  

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2021 1.302,4  466,5 (76,2) 440,7 (200,1) (3.314,1) 3.221,8 1.841,0 163,2 2.004,2 
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Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 43-70 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.           41 

Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Μ Ε Τ Α Β Ο ΛΩ Ν  Ι Δ Ι Ω Ν  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Ν ( ΕΤ Α Ι Ρ Ι Κ Η )  

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) 

Μετοχικό κεφάλαιο 
Αποθεματικό 

υπέρ το άρτιο 
Ίδιες μετοχές 

Τακτικό 

αποθεματικό 

Λοιπά 

αποθεματικά 

Υπόλοιπο κερδών εις 

νέο 

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 1.358,2 486,6 (110,3) 415,1 (22,4) 1.027,4 3.154,6 

Κέρδη περιόδου - - - - - 275,9 275,9 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα  - - - - 1,2 - 1,2 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - - 1,2 275,9 277,1 

Ακύρωση ιδίων μετοχών  (27,6) (10,0) 121,3 - - (83,7) - 

Διανομή μερισμάτων  - - - - - (258,6) (258,6) 

Απόκτηση ιδίων μετοχών  - - (61,7) - - - (61,7) 

Προγράμματα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης - 0,2 - - - - 0,2  

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2020 1.330,6 476,8 (50,7) 415,1 (21,2) 961,0 3.111,6 

        

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021 1.330,6 476,4 (132,2) 440,7 (27,9) 1.171,6 3.259,2 

Κέρδη περιόδου - - - - - 126,3  126,3  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - - 1,4  - 1,4  

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα  - - - - 1,4  126,3  127,7  

Ακύρωση ιδίων μετοχών (Σημείωση 5) (28,2) (10,1) 121,6  - - (83,3) - 

Διανομή μερισμάτων (Σημείωση 6) - - - - - (312,9) (312,9) 

Απόκτηση ιδίων μετοχών (Σημείωση 5) - - (65,6) - - - (65,6) 

Προγράμματα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης - 0,2  - - - - 0,2  

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2021 1.302,4  466,5  (76,2) 440,7  (26,5) 901,7  3.008,6  

 

 



 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΤΗΣ  

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ   

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 43-70 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων.   42 

Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ ΕΣ  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ω Ν  Ρ Ο Ω Ν ( ΕΝ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Η  Κ Α Ι  ΕΤ Α Ι Ρ Ι Κ Η )  
 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) 

Σημειώσεις 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

01/01- 

30/06/2021 

01/01- 

30/06/2020 

01/01- 

30/06/2021 

01/01- 

30/06/2020 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες      

Κέρδη προ φόρων  294,9  223,5  191,8  316,2  

Προσαρμογές για:      

   Αποσβέσεις και απομειώσεις  330,1  318,8  177,1  171,6  

   Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 8 4,7  53,1  1,3  46,2  

   Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού  2,2  2,3  0,8  1,9  

   Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας  0,6  0,1  0,6  0,1  

   Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές  0,7  0,5  (0,6) 0,1  

   Πιστωτικοί τόκοι  (0,4) (0,8) (0,6) (1,3) 

   Έσοδα από μερίσματα 4, 14 - - (20,4) (181,0) 

   (Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και λοιπά χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία - Απομειώσεις  (0,4) 0,4  (0,2) 0,3  

   Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  24,0  33,1  16,1  29,2  

Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:      

   Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  (13,6) 1,9  (1,8) 0,7  

   Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (23,9) (16,2) 2,3  (12,1) 

   (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού)  (3,5) (2,3) (19,2) (65,5) 

Πλέον / (Μείον):       

   Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης 8 (47,7) (49,9) (41,6) (43,3) 

   Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού νεότητας, 

εκτός εισφορών εργαζομένων  (4,9) (5,0) (4,7) (4,9) 

   Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (πλην 

μισθώσεων) 
 

(7,7) (5,3) (6,0) (4,3) 

   Τόκοι μισθώσεων καταβεβλημένοι  (8,5) (9,7) (3,4) (7,1) 

   Φόρος εισοδήματος καταβεβλημένος  (1,9) (0,5) (0,4) (0,4) 

   Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

διακοπεισών δραστηριοτήτων 
 

69,7  61,3  - - 

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες  614,4  605,3  291,1  246,4  

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες      

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου επενδυμένου σε θυγατρική 4 - - 1,0  - 

Συμμετοχή σε θυγατρική 4 - - (3,0) (4,0) 

Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων  3,6  3,6  3,6  3,6  

Χορηγηθέντα δάνεια σε θυγατρική  - - - (6,0) 

Αποπληρωμή χορηγηθέντων δανείων σε θυγατρική  - - - 6,2  

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  (238,2) (282,6) (134,0) (177,3) 

Κίνηση δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων  0,4  - - - 

Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες  0,4  0,8  0,6  1,4  

Μερίσματα εισπραχθέντα 14 - - 150,0  80,0  

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

διακοπεισών δραστηριοτήτων 
 

(39,3) (34,7) - - 

Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές 

δραστηριότητες 
 

(273,1) (312,9) 18,2  (96,1) 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες      

Απόκτηση ιδίων μετοχών 5 (64,9) (60,4) (64,9) (60,4) 

Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια 7 350,0  361,5  451,5  420,8  

Εξοφλήσεις δανείων 7 (217,4) (84,8) (270,8) (116,7) 

Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις  (33,0) (28,2) (17,3) (21,0) 

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της Εταιρείας  (0,2) - (0,2) - 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

διακοπεισών δραστηριοτήτων 
 

(4,0) (8,9) - - 

Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  30,5  179,2  98,3  222,7  

Καθαρή αύξηση ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων   371,8  471,6  407,6  373,0  

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου  516,2  1.058,3  105,5  560,6  

Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα  (0,9) (1,2) - - 

Μεταφορά σε κλάδους  4 - - (35,4) - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της ομάδας στοιχείων 

κατεχόμενων προς πώληση, έναρξη περιόδου 
 

73,3  - - - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της ομάδας στοιχείων 

κατεχόμενων προς πώληση, λήξη περιόδου 
 

(74,5) - - - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου  885,9  1.528,7  477,7  933,6  
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1 .  Σ Υ Σ Τ Α Σ Η  ΕΤ Α Ι ΡΕ Ι Α Σ  Κ Α Ι  Δ ΡΑ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ ΕΣ  Ο Μ Ι Λ Ο Υ  

 

Η Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία», «ΟΤΕ» ή «μητρική»), ιδρύθηκε 

ως Ανώνυμη Εταιρεία στην Αθήνα, Ελλάδα το 1949 και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 

001037501000. Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας είναι: Λεωφόρος Κηφισίας 99 - 151 24 Μαρούσι, ενώ η διεύθυνση 

διαδικτύου της είναι www.cosmote.gr. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μέχρι τη 19 

Σεπτεμβρίου 2010, οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονταν στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με τη μορφή Αμερικανικών 

Αποθετηρίων Τίτλων (ADR). Σε συνέχεια της εξόδου από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι Αμερικανικοί Αποθετήριοι Τίτλοι του 

ΟΤΕ διαπραγματεύονται στην αμερικανική εξωχρηματιστηριακή αγορά (OTC). Οι Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι (GDRs) του ΟΤΕ είναι 

επίσης εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. 

 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας αφορούν στην παροχή τηλεπικοινωνιακών και συναφών υπηρεσιών.  

 

Από την 6 Φεβρουαρίου 2009, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της DEUTSCHE TELEKOM AG (μέθοδος ολικής ενοποίησης), η οποία εδρεύει στη Γερμανία και την 30 Ιουνίου 2021 

κατέχει ποσοστό 47,9% του ΟΤΕ (βλέπε Σημείωση 5). 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ (στο εξής αναφερόμενος ως «Όμιλος»), πέραν της μητρικής Εταιρείας, περιλαμβάνει και τις εταιρείες, στις οποίες ο 

ΟΤΕ είτε άμεσα είτε έμμεσα ασκεί έλεγχο.  

 

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (στο εξής αναφερόμενες ως «ενδιάμεσες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις») της 30 Ιουνίου 2021 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, εγκρίθηκαν 

για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 4 Αυγούστου 2021. 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας την 30 Ιουνίου 2021 και 2020, καθώς και την 31 

Δεκεμβρίου 2020, ήταν ως ακολούθως: 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30 Ιουνίου 2021 15.355 2.594 

31 Δεκεμβρίου 2020 16.291 7.211 

30 Ιουνίου 2020 16.937 7.470 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου την 30 Ιουνίου 2021 περιλαμβάνει 3.681 εργαζόμενους της TELEKOM 

ROMANIA (κατηγοριοποιημένη ως ομάδα στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση). Ο αντίστοιχος αριθμός προσωπικού την 31 

Δεκεμβρίου 2020 και την 30 Ιουνίου 2020 ήταν 3.792 και 4.008, αντίστοιχα. 

 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας απόσχισης, η οποία ολοκληρώθηκε την 4 Ιανουαρίου 2021, περίπου 4.100 εργαζόμενοι του ΟΤΕ 

μεταφέρθηκαν στις επωφελούμενες θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου (βλέπε σχετική ενότητα παρακάτω). 

 

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΟΤΕ και των ακόλουθων 

θυγατρικών εταιρειών, στις οποίες ο ΟΤΕ άμεσα ή έμμεσα ασκεί έλεγχο:  

 

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 

30/06/2021 31/12/2020 

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. («COSMOTE») 

Υπηρεσίες κινητής 

τηλεφωνίας Ελλάδα 100,00% 100,00% 

OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD 

Εταιρεία διαχείρισης 

επενδύσεων Κύπρος 100,00% 100,00% 

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ Α.Ε. («COSMO-ONE») 

Υπηρεσίες ηλεκτρονικού 

εμπορίου Ελλάδα 61,74% 61,74% 

OTE PLC 

Χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες Η. Βασίλειο 100,00% 100,00% 

OTESAT-MARITEL Α.Ε. («OTESAT-MARITEL») Δορυφορικές επικοινωνίες Ελλάδα 94,09% 94,09% 

COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. («CTS») 

Υπηρεσίες τεχνικής 

υποστήριξης Ελλάδα 100,00% 100,00% 

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. («ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ») 

Εταιρεία εκμετάλλευσης 

ακινήτων Ελλάδα 100,00% 100,00% 

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. («OTE GLOBE») 

Παροχή τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών σε παρόχους Ελλάδα 100,00% 100,00% 

OTE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Α.Ε. («OTE 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ») 

Υπηρεσίες ασφαλιστικής 

πρακτόρευσης Ελλάδα 100,00% 100,00% 

http://www.cosmote.gr/
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ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 

30/06/2021 31/12/2020 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ («OTE 

ACADEMY») Υπηρεσίες εκπαίδευσης Ελλάδα 100,00% 100,00% 

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. 

(«TELEKOM ROMANIA»)  

Υπηρεσίες σταθερής και 

κινητής τηλεφωνίας Ρουμανία 54,01% 54,01% 

ΝΕΧTGEN COMMUNICATIONS SRL («ΝEXTGEN») Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Ρουμανία 54,01% 54,01% 

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. 

(«TELEKOM ROMANIA MOBILE»)  

Υπηρεσίες κινητής 

τηλεφωνίας Ρουμανία 86,20% 86,20% 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. («ΓΕΡΜΑΝΟΣ») 

Εταιρεία δικτύου 

καταστημάτων Ελλάδα 100,00% 100,00% 

COSMOTE E-VALUE Παροχή υπηρεσιών marketing Ελλάδα 100,00% 100,00% 

MOBILBEEEP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Εμπόριο Ελλάδα 100,00% 100,00% 

COSMOTE TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α.Ε. 

Τηλεοπτικές παραγωγές και 

υπηρεσίες τηλεόρασης Ελλάδα 100,00% 100,00% 

E-VALUE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

E.Π.Ε. («Ε-VALUE M.EΠΕ.») 

Διαχείριση εκπρόθεσμων 

λογαριασμών Ελλάδα 100,00% 100,00% 

COSMOHOLDING INTERNATIONAL B.V. 

Εταιρεία διαχείρισης 

επενδύσεων Ολλανδία 100,00% 100,00% 

E-VALUE INTERNATIONAL S.A.  Παροχή υπηρεσιών marketing Ρουμανία 100,00% 100,00% 

OTE RURAL NORTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ («OTE RURAL NORTH»)  

Ανάπτυξη και διαχείριση 

ευρυζωνικών υποδομών Ελλάδα 100,00% 100,00% 

OTE RURAL SOUTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ («OTE RURAL SOUTH»)  

Ανάπτυξη και διαχείριση 

ευρυζωνικών υποδομών Ελλάδα 100,00% 100,00% 

COSMOTE PAYMENTS – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. («COSMOTE PAYMENTS») 

Υπηρεσίες ηλεκτρονικού 

χρήματος Ελλάδα 100,00% 100,00% 

COSMOTE GLOBAL SOLUTIONS S.A. 

Υπηρεσίες Τεχνολογίας, 

Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας (ICT) Βέλγιο 100,00% 100,00% 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ TELEKOM ROMANIA 

Την 9 Νοεμβρίου 2020, ο Όμιλος ανακοίνωσε την σύναψη συμφωνίας για την πώληση του 54,01% της συμμετοχής του στην 

TELEKOM ROMANIA, στην Orange Romania. Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω της πώλησης του συνολικού ποσοστού 

συμμετοχής του ΟΤΕ, ήτοι 100,00%, στην ΟΤΕ INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD, η οποία έχει άμεσο ποσοστό συμμετοχής 

54,01% στην TELEKOM ROMANIA.  

 

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2021. 

 

Ο Όμιλος θα διατηρήσει τη συμμετοχή του στην TELEKOM ROMANIA MOBILE. 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ 

 

Την 4 Δεκεμβρίου 2020, οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων του ΟΤΕ και της COSMOTE ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης 

Διάσπασης μέσω απόσχισης των επιχειρηματικών κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service), Καταστημάτων (Shops) και 

Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations) και την απορρόφηση τους από τις θυγατρικές του Ομίλου, COSMOTE E-

VALUE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και CTS, αντίστοιχα. 

 

Η διαδικασία απόσχισης ολοκληρώθηκε την 4 Ιανουαρίου 2021 μετά την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης, η μετοχική σύνθεση των εταιρειών COSMOTE E-VALUE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και CTS 

μεταβλήθηκε, χωρίς να υπάρξει επίδραση στο ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου σε αυτές. 

 

2 .  Β Α Σ Η  Σ Υ ΝΤ Α Ξ Η Σ  Τ Ω Ν  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο ΝΟ Μ Ι Κ Ω Ν  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ ΕΩ Ν   

 

Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 «Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά».  

 

Οι ενδιάμεσες αυτές χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στις ετήσιες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ελεγμένες 

ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην 
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ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/financial-results/financial-

statements-of-ote-group-and-ote-sa. 

 

Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, που με βάση τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. 

 

Για τη σύνταξη των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές κρίσεις από την πλευρά της Διοίκησης 

κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του Ομίλου και οι κύριες πηγές εκτίμησης της αβεβαιότητας είναι ίδιες με αυτές που 

υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2020.  

 

Στις αρχές του 2020 σημειώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19), η οποία επηρέασε την προσφορά και 

τη ζήτηση στην παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Ο βαθμός στον οποίο η επιδημία του κορωνοϊού θα 

συνεχίζει να επηρεάζει τις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από μελλοντικές εξελίξεις 

που είναι εξαιρετικά αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν σε αυτήν τη χρονική στιγμή. Με βάση την τρέχουσα αξιολόγηση της 

Διοίκησης δεν αναμένεται απόκλιση από την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.  

 

Δεν υπάρχει εποχικότητα στις δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 

Τα ποσά των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων απεικονίζονται σε εκατομμύρια Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται 

διαφορετικά. 

 

3 .  Β Α Σ Ι Κ Ε Σ  ΛΟ Γ Ι Σ Τ Ι Κ ΕΣ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ ΕΣ  

 

Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά τη 

σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2020 και οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στις 

σημειώσεις επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων αυτών, με εξαίρεση την εφαρμογή των νέων προτύπων και 

διερμηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 

Ιανουαρίου 2021. 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν 

εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2021 και μεταγενέστερα. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

 

 ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Διευκολύνσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19»: Η τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές 

(αλλά όχι τους εκμισθωτές) τη δυνατότητα προαιρετικής εξαίρεσης από την εκτίμηση του κατά πόσον η διευκόλυνση σε ενοίκιο που 

σχετίζεται με τον COVID-19 είναι τροποποίηση της μίσθωσης. Οι μισθωτές μπορούν να επιλέξουν να λογιστικοποιήσουν τις 

διευκολύνσεις σε ενοίκια με τον ίδιο τρόπο που θα έκαναν για αλλαγές που δεν είναι τροποποιήσεις μισθώσεων. 

 ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Παράταση της προσωρινής απαλλαγής από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9»: Η τροποποίηση αλλάζει την 

καθορισμένη ημερομηνία λήξης για την προσωρινή εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά μέσα», έτσι ώστε οι οντότητες να υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023. 

 ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς - Φάση 2»: Οι τροποποιήσεις 

συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν μια 

εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο 

συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές 

των χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις σχέσεις αντιστάθμισής της και τις πληροφορίες που πρέπει 

να γνωστοποιήσει. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους 
 

Συγκεκριμένα νέα λογιστικά πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες έχουν τεθεί σε ισχύ για μεταγενέστερες περιόδους και δεν έχουν 

εφαρμοστεί κατά την κατάρτιση αυτών των ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ο Όμιλος ερευνά την 

επίδραση των νέων προτύπων και τροποποιήσεων στις χρηματοοικονομικές του καταστάσεις. 

 

 ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Διευκολύνσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19 – Παράταση περιόδου εφαρμογής» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Απριλίου 2021): Η τροποποίηση 

παρατείνει την εφαρμογή της πρακτικής διευκόλυνσης που δόθηκε για τις παραχωρήσεις σε ενοίκια κατά ένα έτος για 

https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/financial-results/financial-statements-of-ote-group-and-ote-sa
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/financial-results/financial-statements-of-ote-group-and-ote-sa
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να καλύψει τις μειώσεις στα ενοίκια που οφείλονται την ή έως την 30 Ιουνίου 2022. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ε.Ε.. 

 

 ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» και Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023): Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και, μαζί με τις 

τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 που εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2020, αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις 

αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο 

εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία 

οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με αυτά τα συμβόλαια. 

Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε 

τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.E.. 

 ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια - Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022): Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να 

αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν έσοδα που λαμβάνονται από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η 

οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για την προοριζόμενη χρήση του. Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν 

χωριστά τα ποσά των εσόδων και των δαπανών που σχετίζονται με τέτοια παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν 

αποτέλεσμα της συνήθης δραστηριότητας της οντότητας. 

 ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις - Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022): Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας 

σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα συσχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων 

δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή 

πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη 

συγκεκριμένη σύμβαση. 

 

 ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022): Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό 

Πλαίσιο για τη Χρηματοοικονομική Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά περιουσιακό 

στοιχείο ή υποχρέωση σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους 

υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο 

αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία 

απόκτησης. 

 
 ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023): Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις 

ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες βάσει των δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου 

αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες της οντότητας ή από γεγονότα μετά την ημερομηνία 

αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνίζει τη σημασία του όρου «διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. 

 
 ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) «Παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων» και Δεύτερη Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ «Γνωστοποίηση 

λογιστικών πολιτικών» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023): 

Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν πληροφορίες ως προς τις λογιστικές τους πολιτικές όταν αυτές 

είναι ουσιώδεις και παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την έννοια του ουσιώδους όταν αυτή εφαρμόζεται σε γνωστοποιήσεις 

λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. 

 

 ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: Ορισμός των λογιστικών 

εκτιμήσεων» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023): Οι 

τροποποιήσεις διευκρινίζουν το πώς θα πρέπει οι εταιρείες να διακρίνουν τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές από τις 

αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. 

 
 ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που προκύπτουν 

από μία ενιαία συναλλαγή» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2023): Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι εταιρείες να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενη φορολογία σε συγκεκριμένες συναλλαγές 

που, κατά την αρχική αναγνώριση, οδηγούν σε ίσα ποσά φορολογητέων και εκπεστέων προσωρινών διαφορών. Αυτό ισχύει 

συνήθως για συναλλαγές, όπως οι μισθώσεις για τους μισθωτές και οι υποχρεώσεις αποκατάστασης. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. 
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Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018-2020 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2022): 

  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε συγκεκριμένα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. 

 

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»: Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για 

την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα μπορούσαν να καταβληθούν είτε 

σε τρίτους είτε στον δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα 

συμπεριλαμβάνονται στην αξιολόγηση του 10%. 

 

 ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις 

μισθωμάτων στο επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση 

σχετικά με τον χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης.  

 
Έκδοση Απόφασης της Διεθνούς Επιτροπής Διερμηνείας Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΠ) 

 

 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» - Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας: Τον Μάιο 2021, δημοσιεύθηκε απόφαση της 

ΕΔΔΠΧΠ αναφορικά με το ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» και ειδικότερα σε σχέση με το πώς οι λογιστικές αρχές και οι 

απαιτήσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εφαρμόζονται στην κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας. Η επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου από την εφαρμογή αυτής της απόφασης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα σε αυτήν 

τη χρονική στιγμή. 

 

 

4 .  Σ Υ Μ Μ ΕΤ Ο Χ Ε Σ  

 

Οι συμμετοχές αναλύονται ως ακολούθως:  

 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 

(α) Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες - - 3.100,0  3.083,7  

(β) Λοιπές συμμετοχές 0,1  0,1  0,1  0,1  

ΣΥΝΟΛΟ 0,1  0,1  3.100,1  3.083,8  

 

(α) Οι συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες αναλύονται ως εξής: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Άμεση 

συμμετοχή ΟΤΕ 

30/06/2021 

Χώρα 

σύστασης 30/06/2021 31/12/2020 

COSMOTE 100,00% Ελλάδα 2.763,6  2.763,4  

COSMOTE PAYMENTS 100,00% Ελλάδα 4,4  4,4  

COSMOTE TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.  100,00% Ελλάδα 3,8  3,8  

COSMO-ONE 30,87% Ελλάδα 0,5  0,5  

OTESAT-MARITEL 94,08% Ελλάδα 4,6  4,6  

OTE PLC 100,00% Η. Βασίλειο 0,1  0,1  

CTS 85,54% Ελλάδα 12,8  8,2  

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 100,00% Ελλάδα 72,6  72,6  

OTE GLOBE 100,00% Ελλάδα 102,2  102,2  

OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ 99,90% Ελλάδα 0,1  0,1  

OTE ACADEMY 100,00% Ελλάδα 3,2  0,2  

OTE RURAL NORTH  100,00% Ελλάδα 1,8  1,8  

OTE RURAL SOUTH  100,00% Ελλάδα 2,2  2,2  

ΓΕΡΜΑΝΟΣ 4,39% Ελλάδα 6,4  - 

COSMOTE E-VALUE 7,17% Ελλάδα 2,1  - 

TELEKOM ROMANIA MOBILE 70,00% Ρουμανία 119,6  119,6  

ΣΥΝΟΛΟ   3.100,0  3.083,7  
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Η κίνηση των συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες αναλύεται ως ακολούθως: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2021 

Λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου  3.083,7  

Προγράμματα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης θυγατρικών (COSMOTE) 0,2  

Συμμετοχή σε θυγατρική (OTE ACADEMY) 3,0  

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου επενδυμένου σε θυγατρική (ΓΕΡΜΑΝΟΣ) (1,0) 

Συμμετοχή σε θυγατρικές λόγω απόσχισης (βλέπε παρακάτω ενότητα "Συμφωνία για την απόσχιση των 

επιχειρηματικών κλάδων εξυπηρέτησης πελατών, καταστημάτων και τεχνικών υπηρεσιών πεδίου") 14,1  

Λογιστική αξία 30 Ιουνίου 3.100,0  

 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

 

Τα έσοδα από μερίσματα αναλύονται ως εξής: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α' Εξάμηνο 2021 Α' Εξάμηνο 2020 

OTESAT-MARITEL - 0,3  

Όμιλος COSMOTE - Ελλάδα - 150,0  

OTE AKINHTA 20,4  30,7  

ΣΥΝΟΛΟ 20,4  181,0  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ OTE ACADEMY 

Το Μάρτιο 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ και η Γενική Συνέλευση της OTE ACADEMY αποφάσισαν αντίστοιχα, την αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της OTE ACADEMY έναντι ποσού Ευρώ 3,0. Η σχετική συναλλαγή εκτελέστηκε τον Απρίλιο 2021. 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 

Το Μάιο 2021 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας  

συνολικού ποσού Ευρώ 22,4. Το αντίστοιχο ποσό Ευρώ 1,0 που αναλογεί στον ΟΤΕ, εισπράχθηκε τον Ιούνιο 2021. 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ 

 

Την 4 Δεκεμβρίου 2020, οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων του ΟΤΕ και της COSMOTE ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης 

Διάσπασης μέσω απόσχισης των επιχειρηματικών κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service), Καταστημάτων (Shops) και 

Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations) και την απορρόφηση τους από τις θυγατρικές του Ομίλου, COSMOTE E-

VALUE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και CTS, αντίστοιχα. 

 

Η διαδικασία απόσχισης ολοκληρώθηκε την 4 Ιανουαρίου 2021 μετά την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). 

 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας απόσχισης, η μετοχική σύνθεση των εταιρειών COSMOTE E-VALUE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και CTS μεταβλήθηκε, 

χωρίς να υπάρξει επίδραση στο ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου σε αυτές. 
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις όπως είχαν διαμορφωθεί την 4 

Ιανουαρίου 2021, μεταβιβάσθηκαν από τον ΟΤΕ στις θυγατρικές του Ομίλου COSMOTE E-VALUE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και CTS, ως 

ακολούθως: 

 

Υπόλοιπα κατά την ημερομηνία απόσχισης  

(4 Ιανουαρίου 2021) 
OTE 

COSMOTE E-VALUE 

(Εξυπηρέτηση 

Πελατών) 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ 

(Καταστήματα) 

CTS (Τεχνικές 

Υπηρεσίες 

Πεδίου) 

Περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώματα πάγια (6,4) - 2,4 4,0 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης (52,4) 5,3 21,0 26,1 

Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία (3,7) 1,9 0,2 1,6 

Συμμετοχές 14,1 - - - 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (22,6) 2,1 5,5 15,0 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (26,6) 3,0 4,0 19,6 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (97,6) 12,3 33,1 66,3 

Αποθέματα (4,3) - 4,3 - 

Πελάτες (7,7) - 7,7 - 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (0,5) - 0,1 0,4 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (35,4) 5,0 0,4 30,0 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (47,9) 5,0 12,5 30,4 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (145,5) 17,3 45,6 96,7 

Υποχρεώσεις      

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία (75,7) 7,5 12,2 56,0 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (42,6) 4,5 17,8 20,3 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (0,2) - - 0,2 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (118,5) 12,0 30,0 76,5 

Προμηθευτές  (7,4) 1,4 2,9 3,1 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (12,1) 1,0 4,2 6,9 

Πρόβλεψη προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης (0,9) - - 0,9 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (7,4) 0,5 2,6 4,3 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (27,8) 2,9 9,7 15,2 

Σύνολο υποχρεώσεων (146,3) 14,9 39,7 91,7 

(Απαιτήσεις) / Υποχρεώσεις κατά την απόσχιση  0,8 0,3 (1,5) 0,4 

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία - 2,1 7,4 4,6 

 

Στο πλαίσιο της απόσχισης, περίπου 4.100 εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν από τον ΟΤΕ στις επωφελούμενες θυγατρικές εταιρείες. Η 

γραμμή «Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» περιλαμβάνει την αντίστοιχη σωρευτική πρόβλεψη 

για τους εν λόγω εργαζόμενους. Επιπλέον, τα ποσά που περιλαμβάνονται στη γραμμή «Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία» αφορούν κυρίως σε δάνεια που έχουν χορηγηθεί στους εν λόγω εργαζόμενους έναντι της αποζημίωσης τους λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία. 

 

Η γραμμή «Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης» περιλαμβάνει μισθωμένους χώρους (κυρίως κτιρίων, καταστημάτων και 

οχημάτων), απαραίτητων για τον επιχειρησιακό σκοπό των κλάδων. Τέλος, η γραμμή «(Απαιτήσεις) / Υποχρεώσεις κατά την απόσχιση» 

προκύπτει από τις μεταβολές στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των κλάδων μεταξύ της 30 Ιουνίου 2020 (ημερομηνία Λογιστικών 

Καταστάσεων) και της 4 Ιανουαρίου 2021 οπότε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόσχισης, μετά την καταχώρηση στο Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ TELEKOM ROMANIA - ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

Την 9 Νοεμβρίου 2020, ο Όμιλος ανακοίνωσε την σύναψη συμφωνίας για την πώληση του 54,01% της συμμετοχής του στην 

TELEKOM ROMANIA, στην Orange Romania. Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω της πώλησης του συνολικού ποσοστού 

συμμετοχής του ΟΤΕ, ήτοι 100,00%, στην ΟΤΕ INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD, η οποία έχει άμεσο ποσοστό συμμετοχής 

54,01% στην TELEKOM ROMANIA.  

 

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2021. 

 

Ο Όμιλος θα διατηρήσει τη συμμετοχή του στην TELEKOM ROMANIA MOBILE. 

 



 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ 

 

50 

Στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 30 Ιουνίου 2021 και της 31 Δεκεμβρίου 2020, λαμβάνοντας υπόψη 

τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 5, η TELEKOM ROMANIA πληρούσε τα κριτήρια προκειμένου να ταξινομηθεί σαν κατεχόμενη προς πώληση 

και συνεπώς τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της παρουσιάζονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις του Ομίλου στις γραμμές «Περιουσιακά στοιχεία ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση» και «Υποχρεώσεις 

ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση», αντίστοιχα.  

 

Επιπλέον, οι δραστηριότητες αυτής της ομάδας στοιχείων αποτελούν για τον Όμιλο ξεχωριστό τομέα δραστηριοτήτων 

(τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σταθερής και κινητής στη Ρουμανία) και ξεχωριστή μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών. Ως 

αποτέλεσμα, οι δραστηριότητες της, έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες.  

 

Οι καταστάσεις αποτελεσμάτων, οι καταστάσεις ταμειακών ροών και οι σχετικές σημειώσεις για τις προηγούμενες περιόδους έχουν 

αναπροσαρμοσθεί προκειμένου να συνάδουν με αυτήν την παρουσίαση.  

 

Στην εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης του ΟΤΕ κατά την 30 Ιουνίου 2021 και την 31 Δεκεμβρίου 2020, η συμμετοχή 

της Εταιρείας στην OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD ποσού Ευρώ 148,6 (31 Δεκεμβρίου 2021: Ευρώ 148,7) παρουσιάζεται 

ξεχωριστά από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας στη γραμμή «Περιουσιακά στοιχεία ομάδας στοιχείων κατεχόμενων 

προς πώληση». 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση, την 30 Ιουνίου 2021 και την 31 

Δεκεμβρίου 2020, έχουν ως εξής: 

 

TELEKOM ROMANIA 30/06/2021 31/12/2020 

Περιουσιακά στοιχεία   

Ενσώματα πάγια 263,0  241,1  

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 42,8  36,6  

Τηλεπικοινωνιακές άδειες 10,6  8,1  

Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 21,4  23,4  

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 28,9  27,0  

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 366,7  336,2  

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 176,3  197,0  

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 74,5  73,3  

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 250,8  270,3  

Περιουσιακά στοιχεία ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση 617,5  606,5  

Ενδοομιλικές απαιτήσεις 11,7  17,2  

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 629,2  623,7  

   

Υποχρεώσεις    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 51,0  54,6  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 230,7  256,6  

Υποχρεώσεις ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση 281,7  311,2  

Ενδοομιλικές υποχρεώσεις 58,4  61,5  

Σύνολο υποχρεώσεων 340,1  372,7  
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Οι συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων της ομάδας στοιχείων που αφορούν διακοπείσες δραστηριότητες για τις περιόδους που 

παρουσιάζονται, περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 
 TELEKOM ROMANIA 

Α' Εξάμηνο 2021 Α' Εξάμηνο 2020 

Έσοδα λιανικής  99,7  111,9  

Έσοδα χονδρικής 73,5  78,8  

Λοιπά έσοδα 44,4  36,8  

Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας 217,6  227,5  

Έσοδα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 28,2  25,9  

Έσοδα πώλησης συσκευών 7,3  8,9  

Λοιπά έσοδα 0,6  0,7  

Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας 36,1  35,5  

Λοιπά έσοδα 22,1  27,7  

Συνολικά έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 275,8  290,7  

Ενδοομιλικά έσοδα 11,8  11,9  

Σύνολο κύκλου εργασιών 287,6  302,6  

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 15,9  16,1  

Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (265,0) (294,1) 

Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων 38,5  24,6  

Αποσβέσεις και απομειώσεις - (14,5) 

Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων 38,5  10,1  

Συνολικές ζημιές από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες (0,8) (8,2) 

Κέρδη προ φόρων 37,7  1,9  

Φόρος εισοδήματος  0,5  - 

Κέρδη περιόδου 38,2  1,9  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) μετά φόρων - (2,1) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) μετά φόρων 38,2  (0,2) 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένες σημαντικές εμπορικές συναλλαγές (παροχή υπηρεσιών εικονικού παρόχου - MVNO agreement και 

πωλήσεις συσκευών) που υπάρχουν μεταξύ της TELEKOM ROMANIA και της TELEKOM ROMANIA MOBILE δεν θα συνεχιστούν μετά 

την ολοκλήρωση της πώλησης της TELEKOM ROMANIA. Ως αποτέλεσμα, μέρος των εσόδων της TELEKOM ROMANIA MOBILE (από 

εξωτερικούς πελάτες και συνδεμένα μέρη) καθώς και τα σχετικά κόστη, έχουν επίσης ταξινομηθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων (και στην κατάσταση ταμειακών ροών) όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 
 TELEKOM ROMANIA MOBILE 

Α' Εξάμηνο 2021 Α' Εξάμηνο 2020 

Έσοδα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (εξωτερικοί πελάτες) 5,5  5,2  

Έσοδα πώλησης συσκευών (συνδεμένα μέρη) 7,5  8,8  

Λοιπά έσοδα κινητής τηλεφωνίας (συνδεμένα μέρη) 35,2  31,7  

Σύνολο κύκλου εργασιών 48,2  45,7  

Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής (6,8) (8,5) 

Κόστος εμπορευμάτων (7,5) (8,8) 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (14,3) (17,3) 

Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων 33,9  28,4  

Φόρος εισοδήματος  (5,4) - 

Κέρδη περιόδου 28,5  28,4  

 

ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

 

Οι μη ελέγχουσες συμμετοχές του Ομίλου ανέρχονται σε Ευρώ 163,2 κατά την 30 Ιουνίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: Ευρώ 144,0) 

εκ των οποίων ποσό Ευρώ 133,0 προέρχεται από την TELEKOM ROMANIA (31 Δεκεμβρίου 2020: Ευρώ 115,4) και αντιπροσωπεύει 

το 45,99% των ιδίων κεφαλαίων της ΤΕLEKOM ROMANIA, το οποίο ανήκει στο Ρουμανικό Δημόσιο και ποσό Ευρώ 28,7 αφορά στην 
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TELEKOM ROMANIA MOBILE (31 Δεκεμβρίου 2020: Ευρώ 27,1), αντιπροσωπεύοντας το 13,80% των ιδίων κεφαλαίων της 

TELEKOM ROMANIA MOBILE, το οποίο ανήκει εμμέσως στο Ρουμανικό Δημόσιο. 

 

 

5 .  Μ ΕΤ Ο Χ Ι Κ Ο  Κ ΕΦ Α ΛΑ Ι Ο  -  Α Π Ο Θ ΕΜ Α Τ Ι Κ Ο  Υ Π Ε Ρ  Τ Ο  Α ΡΤ Ι Ο  -  Ι Δ Ι ΕΣ  Μ ΕΤ Ο Χ ΕΣ  

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 20 Φεβρουαρίου 2020, ενέκρινε ένα νέο Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών 

διάρκειας 24 μηνών. 

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 4 Δεκεμβρίου 2020 ενέκρινε την ακύρωση των 9.965.956 ιδίων μετοχών που 

αποκτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 4 Μαρτίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό Ευρώ 28,2 και τροποποίηση του Καταστατικού της.  

 

Τη 12 Ιανουαρίου 2021 και κατόπιν ενημέρωσης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της 

ολοκλήρωσης των λοιπών νομικών και κανονιστικών διαδικασιών, οι προαναφερόμενες 9.965.956 μετοχές ακυρώθηκαν και 

διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών τη 15 Ιανουαρίου 2021. 

 

Ως αποτέλεσμα της ακύρωσης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ κατά την 30 Ιουνίου 2021 ανέρχεται σε Ευρώ 1.302,4 (31 

Δεκεμβρίου 2020: Ευρώ 1.330,6) και διαιρείται σε 460.208.620 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,83 (σε απόλυτο ποσό) 

ανά μετοχή. 

 

Ως αποτέλεσμα της ακύρωσης των ως άνω ιδίων μετοχών, μείωση ποσού Ευρώ 10,1 και Ευρώ 83,3 αναγνωρίσθηκε στο αποθεματικό 

υπέρ το άρτιο και στο υπόλοιπο κερδών εις νέο, αντίστοιχα.  

 

Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο κατά την 30 Ιουνίου 2021 ανέρχεται σε Ευρώ 466,5 (31 Δεκεμβρίου 2020: Ευρώ 476,4). 

 

Στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 30 

Ιουνίου 2021, ο ΟΤΕ απέκτησε 4.623.967 ίδιες μετοχές ποσού Ευρώ 65,6.  

 

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας την 30 Ιουνίου 2021 ήταν η ακόλουθη: 

 

Μέτοχος Αριθμός μετοχών  Ποσοστό % 

DEUTSCHE TELEKOM AG 220.567.676 47,9% 

Ελληνικό Δημόσιο  4.901.507 1,1% 

e-Ε.Φ.Κ.Α. (αναφέρεται μόνο στη μεταβίβαση του 4% από το Ελληνικό Δημόσιο) 19.606.015 4,3% 

Ελεύθερη διασπορά 209.649.022 45,5% 

Ίδιες μετοχές 5.484.400 1,2% 

ΣΥΝΟΛΟ 460.208.620 100,00% 

 

Η κίνηση των ιδίων μετοχών απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 Αριθμός μετοχών  Ποσό 

Ίδιες μετοχές την 1 Ιανουαρίου 2021 10.826.389 132,2 

Απόκτηση ιδίων μετοχών κατά την περίοδο 4.623.967 65,6 

Ακύρωση ιδίων μετοχών (9.965.956) (121,6) 

Ίδιες μετοχές κατά την 30 Ιουνίου 2021 5.484.400 76,2 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 9 Ιουνίου 2021 ενέκρινε την ακύρωση των 3.469.500 ιδίων μετοχών που 

αποκτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2020 έως 30 Απριλίου 2021, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό Ευρώ 9,8 και τροποποίηση του Καταστατικού της.  

 

Τη 14 Ιουλίου 2021 και κατόπιν ενημέρωσης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της 

ολοκλήρωσης των λοιπών νομικών και κανονιστικών διαδικασιών, οι προαναφερόμενες 3.469.500 μετοχές ακυρώθηκαν και 

διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών τη 19 Ιουλίου 2021. 
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6 .  Μ ΕΡ Ι Σ Μ Α Τ Α  

 

Την 9 Ιουνίου 2021, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους Ευρώ 312,9 ή 

Ευρώ 0,687878 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή. 

 

Το υπόλοιπο των μερισμάτων πληρωτέων για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 30 Ιουνίου 2021 ανέρχεται σε Ευρώ 314,9 και 

Ευρώ 314,8 αντίστοιχα (31 Δεκεμβρίου 2020: Ευρώ 2,2 και Ευρώ 2,1). 

 

 

7 .  Μ Α Κ Ρ Ο Π Ρ Ο Θ ΕΣ Μ Α  Κ Α Ι  Β Ρ Α Χ Υ Π ΡΟ Θ Ε Σ Μ Α  Δ Α Ν Ε Ι Α  
 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 

 

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια αναλύονται ως εξής: 

 

ΟΜΙΛΟΣ 30/06/2021 31/12/2020 

(α) Τραπεζικά δάνεια 92,3 103,8 

(β) Πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας («GMTN») της ΟΤΕ PLC 1.094,9 894,1 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 1.187,2 997,9 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων (23,1) (23,1) 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 1.164,1 974,8 

 

O μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου αναλύεται ως εξής: 

 

Περιγραφή Επιτόκιο Λήξη 

31/12/2020 30/06/2021 

Εναπομείνασα 

ονομαστική 

αξία 

 Λογιστική 

αξία 

Νέα 

δάνεια 

Αποπληρωμές 

/ 

Προπληρωμές 

Έξοδα 

απόσβεσης 

Εναπομείνασα 

ονομαστική 

αξία 

Λογιστική 

αξία 

α) Τραπεζικά δάνεια          

Δάνειο EΙΒ Ευρώ 150,0 2,805% 23/01/2025 103,8 103,8 - (11,5) - 92,3 92,3 

 β) Πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας της OTE PLC 

Ομόλογο Ευρώ 400,0 2,375% 18/07/2022 400,0 398,8 - - 0,4  400,0  399,2  

Ομόλογο Ευρώ 500,0 0,875% 24/09/2026 500,0  495,3 - - 0,4  500,0  495,7  

Ομόλογο Ευρώ 200,0 0,627% 12/05/2028 - - 200,0  - - 200,0  200,0  

   1.003,8 997,9 200,0 (11,5) 0,8 1.192,3 1.187,2 

 

Η DEUTSCHE TELEKOM AG συμμετείχε στην έκδοση του Ομολόγου Ευρώ 500,0 από την OTE PLC στο πλαίσιο του Προγράμματος 

GMTN, καλύπτοντας ονομαστικό ποσό Ευρώ 100,0 από το συνολικό ποσό. 

 

Το Ομόλογο Ευρώ 200,0 επταετούς διάρκειας που εκδόθηκε τη 14 Μαΐου 2021 από την OTE PLC στο πλαίσιο του Προγράμματος 

GMTN, αναλήφθηκε πλήρως από την DEUTSCHE TELEKOM AG. 

 

Την 30 Ιουνίου 2021, το βραχυπρόθεσμο μέρος των μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου ανέρχεται σε Ευρώ 23,1 το οποίο αφορά 

στο δάνειο της EIB. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/06/2021 31/12/2020 

Διεταιρικά δάνεια 1.196,4 894,1 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 1.196,4 894,1 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων  - - 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 1.196,4 894,1 

 

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια της Εταιρείας αφορούν σε ομολογιακά δάνεια χορηγηθέντα από την ΟΤΕ PLC. 
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O μακροπρόθεσμος δανεισμός της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

 

Περιγραφή Λήξη 

31/12/2020 30/06/2021 

Εναπομείνασα 

ονομαστική αξία 

 Λογιστική 

αξία 

Νέα 

δάνεια 

Αποπληρωμές / 

Προπληρωμές 

Έξοδα 

απόσβεσης 

Εναπομείνασα 

ονομαστική αξία 

Λογιστική 

αξία 

Διεταιρικά δάνεια         

Ομολογιακό Δάνειο 

Ευρώ 400,0 18/07/2022 400,0 398,8 - - 0,4  400,0  399,2  

Ομολογιακό Δάνειο 

Ευρώ 500,0 24/09/2026 500,0 495,3 - - 0,4  500,0  495,7  

Ομολογιακό Δάνειο 

Ευρώ 101,5 15/06/2023 - - 101,5  - - 101,5  101,5  

Ομολογιακό Δάνειο 

Ευρώ 200,0 12/05/2028 - - 200,0  - - 200,0  200,0  

  900,0 894,1 301,5 - 0,8 1.201,5 1.196,4 

 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 

 

ΟΜΙΛΟΣ 

Το εναπομείναν υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων δανείων του Ομίλου κατά την 30 Ιουνίου 2021 ανέρχεται σε Ευρώ 150,1 (31 

Δεκεμβρίου 2020: Ευρώ 205,9) και αφορά το Ομόλογο των Ευρώ 150,1 της OTE PLC. 

 

Η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων δανείων είναι ως εξής: 

 

Περιγραφή Λήξη 

31/12/2020 30/06/2021 

Λογιστική αξία Νέα δάνεια  
Αποπληρωμές / 

Προπληρωμές 

Έκδοση υπέρ 

το άρτιο 

Λογιστική 

αξία 

α) Τραπεζικά δάνεια 

TELEKOM ROMANIA MOBILE - 

Πιστωτική γραμμή 13/03/2021 5,9  - (5,9) - - 

β) Πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας της OTE PLC 

Ομόλογο Ευρώ 200,0 10/06/2021 200,0  - (200,0) - - 

Ομόλογο Ευρώ 150,0 12/11/2021 - 150,0  - 0,1  150,1 

  205,9 150,0 (205,9) 0,1 150,1 

 

Το Ομόλογο των Ευρώ 150,0 που εκδόθηκε τη 14 Μαΐου 2021 από την OTE PLC κάτω από το Πρόγραμμα GMTN, αναλήφθηκε 

πλήρως από την DEUTSCHE TELEKOM AG. 

 

Το Ομόλογο των Ευρώ 200,0 που εκδόθηκε τη 18 Ιουνίου 2020 κάτω από το Πρόγραμμα GMTN και αναλήφθηκε πλήρως από την 

DEUTSCHE TELEKOM AG, αποπληρώθηκε τη 10 Ιουνίου 2021. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το εναπομείναν υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων δανείων της Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2021 ανέρχεται σε Ευρώ 150,1 (31 

Δεκεμβρίου 2020: Ευρώ 270,8).  

 

Η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων δανείων είναι ως εξής: 

 

Περιγραφή Λήξη 

31/12/2020 30/06/2021 

Λογιστική αξία Νέα δάνεια  
Αποπληρωμές / 

Προπληρωμές 

Έκδοση υπέρ 

το άρτιο 
Λογιστική αξία 

Διεταιρικά Δάνεια       

Ομολογιακό δάνειο Ευρώ 200,0 10/06/2021 200,0  - (200,0) - - 

Ομολογιακό δάνειο Ευρώ 70,8 17/06/2021 70,8  - (70,8) - - 

Ομολογιακό δάνειο Ευρώ 150,0 12/11/2021 - 150,0 - 0,1  150,1  

  270,8  150,0  (270,8) 0,1  150,1  

 

Το βραχυπρόθεσμο δάνειο της Εταιρείας αφορά σε ομολογιακό δάνειο που έχει χορηγηθεί από την ΟΤΕ PLC. 
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8 .  Π Ρ Ο Β ΛΕ Ψ Η  Π ΡΟ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ  Ε Θ Ε Λ Ο Υ Σ Ι Α Σ  Α Π Ο Χ Ω Ρ Η Σ Η Σ  

 

Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης ΟΤΕ 

Στο πρώτο εξάμηνο του 2021 ο ΟΤΕ προχώρησε στην υλοποίηση προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, το σχετικό κόστος των 

οποίων ανήλθε σε ποσό Ευρώ 1,3. 

 

Λοιπά προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 

Στο πρώτο εξάμηνο του 2021 οι τομείς δραστηριότητας, Όμιλος COSMOTE - Ελλάδα, η TELEKOM ROMANIA MOBILE και Λοιπά, 

υλοποίησαν προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, το συνολικό κόστος των οποίων ανήλθε σε Ευρώ 1,5, Ευρώ 0,1 και Ευρώ 1,8, 

αντίστοιχα. 

 

Το συνολικό κόστος των προαναφερόμενων προγραμμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2021, ανήλθε σε Ευρώ 4,7 και Ευρώ 1,3 για 

τον Όμιλο και την Εταιρεία, αντίστοιχα. Τα ποσά που πληρώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2021, σχετιζόμενα με προγράμματα 

εθελούσιας αποχώρησης ανήλθαν σε Ευρώ 47,7 για τον Όμιλο και Ευρώ 41,6 για την Εταιρεία, τα οποία αφορούσαν κυρίως στις 

δεδουλευμένες υποχρεώσεις της προηγούμενης χρήσης. 

 

9 .  Φ Ο ΡΟ Σ  Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ   

 

Σύμφωνα με τον νόμο 4799/2021, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα μειώθηκε από 24% σε 

22% από τη χρήση 2021 και εφεξής. 

 

Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ρουμανία έχει ορισθεί στο 16%.  

 

Ανέλεγκτες χρήσεις 

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εταιρείες δεν έχουν ελεγχθεί για τις ακόλουθες χρήσεις και ως εκ τούτου οι φορολογικές τους 

υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ανέλεγκτες Χρήσεις 

OTE 2020 

COSMOTE 2020 

OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD 2015 - 2020 

COSMO-ONE 2020 

OTE PLC 2017 - 2020 

OTESAT-MARITEL 2020 

CTS 2020 

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 2020 

OTE GLOBE 2020 

OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ 2020 

OTE ACADEMY 2020 

COSMOTE TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 2020 

TELEKOM ROMANIA 2017 - 2020 

NEXTGEN 2015 - 2020 

TELEKOM ROMANIA MOBILE 2017 - 2020 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ  2020 

COSMOTE E-VALUE  2020 

MOBILBEEEP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 2015 - 2020 

E-VALUE Μ.ΕΠΕ. 2020 

COSMOHOLDING INTERNATIONAL B.V. 2014 - 2020 

E-VALUE INTERNATIONAL S.A. 2015 - 2020 

OTE RURAL NORTH  2015 - 2017, 2020 

OTE RURAL SOUTH  2015 - 2017, 2020 

COSMOTE PAYMENTS 2018 - 2020 

COSMOTE GLOBAL SOLUTIONS S.A. 2018 - 2020 

 

 Η COSMOTE έλαβε εντολή φορολογικού ελέγχου για τη χρήση του 2018. Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. 
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 Οι εταιρείες TELEMOBIL S.A. (ZAPP), GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A. και SUNLIGHT ROMANIA S.R.L. FILIALA 

απορροφήθηκαν το 2017 από την TELEKOM ROMANIA MOBILE. Η εταιρεία TELEMOBIL S.A. (ZAPP) δεν έχει ελεγχθεί 

φορολογικά για τις χρήσεις 2016 και 2017, ενώ οι εταιρείες GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A. και SUNLIGHT ROMANIA 

S.R.L. FILIALA δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2015 - 2017. 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σχηματίσει προβλέψεις για εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις ή ανέλεγκτες χρήσεις.  

 

Για τις ελληνικές εταιρείες του Ομίλου που υπόκεινται στη διαδικασία έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού, ο φορολογικός έλεγχος 

για την οικονομική χρήση 2020 διενεργείται από την ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς Α.Ε.Ε. και η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» 

θα εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου του 2021. 

 

Ο φόρος εισοδήματος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα αναλύεται ως εξής: 

 

ΟΜΙΛΟΣ 
Α' Εξάμηνο 

2021 2020 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 92,4  71,3  

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 27,7  (1,8) 

Σύνολο φόρου εισοδήματος 120,1  69,5  

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Α' Εξάμηνο 

2021 2020 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 49,8  36,2  

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 15,7  4,1  

Σύνολο φόρου εισοδήματος 65,5  40,3  

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει έξοδο ποσού Ευρώ 26,3 για τον Όμιλο και ποσού Ευρώ 12,8 για την Εταιρεία, 

που προέρχεται από την επανεκτίμηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λόγω της μείωσης του 

συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα. 

 

Ο φόρος εισοδήματος πληρωτέος για τον Όμιλο και την Εταιρεία την 30 Ιουνίου 2021 ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 141,0 και Ευρώ 

32,7 αντίστοιχα (31 Δεκεμβρίου 2020: Ευρώ 76,2 και Ευρώ 7,9 αντίστοιχα). 

 

Ο φόρος εισοδήματος εισπρακτέος για τον Όμιλο και την Εταιρεία την 30 Ιουνίου 2021 ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 6,3 και Ευρώ 

μηδέν, αντίστοιχα (31 Δεκεμβρίου 2020: Ευρώ 32,0 και Ευρώ 24,6 αντίστοιχα) και περιλαμβάνεται στην γραμμή «Λοιπά 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία». 

 

1 0 .  Λ Ο Ι Π Α  Λ Ε Ι Τ Ο Υ ΡΓ Ι Κ Α  Ε Σ Ο Δ Α   

 

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα αναλύονται παρακάτω:  

 

ΟΜΙΛΟΣ 
Α' Εξάμηνο 

2021 2020 

Κέρδη από πωλήσεις ενσώματων παγίων 1,0  2,9  

Έσοδα από επιδοτήσεις 1,5  0,5  

Έσοδα από συνδεμένα μέρη (βλέπε Σημείωση 14) 0,1  - 

Λοιπά 3,0  3,1  

ΣΥΝΟΛΟ 5,6  6,5  

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Α' Εξάμηνο 

2021 2020 

Κέρδη από πωλήσεις ενσώματων παγίων 0,1  2,4  

Έσοδα από επιδοτήσεις 1,1  0,4  

Έσοδα από συνδεμένα μέρη (βλέπε Σημείωση 14) 12,0  0,2  

Λοιπά 0,6  1,1  

ΣΥΝΟΛΟ 13,8  4,1  
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1 1 .  Κ Ε ΡΔ Η  Α Ν Α  Μ ΕΤ Ο Χ Η   

 

Τα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (μετά από φόρους), υπολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους μετόχους της Εταιρείας 

κέρδους / (ζημιάς) µε το μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου, περιλαμβάνοντας για τα 

απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή, τον αριθμό τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών στο τέλος της περιόδου που έχουν 

επίδραση απομείωσης στα κέρδη ανά μετοχή. 

 

Τα κέρδη ανά μετοχή, αναλύονται ως εξής: 

 

 Α' Εξάμηνο 

ΟΜΙΛΟΣ 2021 2020 

Κέρδη κατανεμόμενα στους μετόχους της Εταιρείας 222,0 181,0 

Κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (κατανεμόμενα στους 

μετόχους της Εταιρείας) 176,8 155,5 

Κέρδη περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες (κατανεμόμενα στους μετόχους 

της Εταιρείας) 45,2 25,5  

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών για τα βασικά κέρδη ανά μετοχή 457.465.621 468.768.679 

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών προσαρμοσμένος για τα απομειωμένα κέρδη 

ανά μετοχή 457.465.621 468.768.679 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,4853 0,3861 

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 0,3865 0,3317 

Από διακοπείσες δραστηριότητες 0,0988 0,0544 

Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 0,4853 0,3861 

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 0,3865 0,3317 

Από διακοπείσες δραστηριότητες 0,0988 0,0544  

 

Τα κέρδη ανά μετοχή είναι σε απόλυτα ποσά. 

 

 

1 2 .  Υ Π Ο ΛΟ Ι Π Α  Σ Υ Μ Β Α Σ ΕΩ Ν  
 

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία και τις συμβατικές υποχρεώσεις από 

συμβάσεις με πελάτες: 

 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 

Κόστος συμβάσεων (βραχυπρόθεσμο μέρος) 18,9  19,6  4,6  3,3  

Κόστος συμβάσεων (μακροπρόθεσμο μέρος) 4,5  5,0  3,1  2,2  

Σύνολο κόστους συμβάσεων 23,4  24,6  7,7  5,5  

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία (βραχυπρόθεσμο μέρος) 17,3  15,1  1,8  0,4  

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία (μακροπρόθεσμο μέρος) 13,7  13,6  - - 

Σύνολο συμβατικών περιουσιακών στοιχείων 31,0  28,7  1,8  0,4  

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 54,4  53,3  9,5  5,9  

Συμβατικές υποχρεώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) 125,8  121,8  82,3  74,3  

Συμβατικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) 24,8  25,4  40,6  44,1  

Σύνολο υποχρεώσεων 150,6  147,2  122,9  118,4  
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1 3 .  Π Λ Η ΡΟ Φ Ο ΡΙ ΕΣ  ΛΕ Ι Τ Ο Υ ΡΓ Ι Κ Ω Ν  Τ Ο Μ ΕΩ Ν  

 

Η ακόλουθη πληροφόρηση αναφέρεται στους τομείς που πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

και επισκοπούνται από τους υπεύθυνους του Ομίλου για τη λήψη αποφάσεων. Οι τομείς δραστηριότητας έχουν οριστεί με βάση τη 

νομική διάρθρωση και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου.  

 

Χρησιμοποιώντας ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, ο ΟΤΕ, ο Όμιλος COSMOTE - Ελλάδα και η TELEKOM ROMANIA MOBILE ορίστηκαν 

ως τομείς δραστηριότητας που πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι πληροφορίες των 

τομέων δραστηριότητας που δεν αποτελούν ξεχωριστούς τομείς για αναφορά, έχουν συγκεντρωθεί και απεικονιστεί στην κατηγορία 

«Λοιπά». Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλες τις άλλες δραστηριότητες του Ομίλου, οι πιο σημαντικές εκ των οποίων σχετίζονται με 

τη θυγατρική εκμετάλλευσης ακινήτων του Ομίλου, ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, τον διεθνή πάροχο του Ομίλου, OTE GLOBE, τη θυγατρική 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του Ομίλου, OTE PLC, καθώς και τη θυγατρική παροχής τεχνικών υπηρεσιών πεδίου, CTS. Οι 

υπηρεσίες που παρέχονται από τους τομείς δραστηριότητας που αναφέρονται ξεχωριστά, έχουν ως εξής: 

 

 Ο ΟΤΕ είναι πάροχος υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, υπηρεσιών ICT και υπηρεσιών 

τηλεόρασης στην Ελλάδα.  

 Ο Όμιλος COSMOTE - Ελλάδα είναι πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, λειτουργίας καταστημάτων και υπηρεσιών 

εξυπηρέτησης πελατών.  

 Η TELEKOM ROMANIA MOBILE είναι πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία. 

 

Έως το 2019 η TELEKOM ROMANIA είχε επίσης καθορισθεί ως ξεχωριστά αναφερόμενος τομέας δραστηριότητας. Η TELEKOM 

ROMANIA είναι πάροχος υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, υπηρεσιών ICT και 

υπηρεσιών τηλεόρασης στη Ρουμανία. 

 

Μετά τη σύναψη της σχετικής Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών που αφορά στην πώληση της TELEKOM ROMANIA, λαμβάνοντας 

υπόψη τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 5, η TELEKOM ROMANIA πληρούσε τα κριτήρια προκειμένου να ταξινομηθεί ως κατεχόμενη προς 

πώληση (βλέπε Σημείωση 4). 

 

Επιπλέον, οι δραστηριότητες αυτής της ομάδας στοιχείων αποτελούσαν για τον Όμιλο ξεχωριστό τομέα δραστηριοτήτων του Ομίλου 

και μια ξεχωριστή μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών. Ως αποτέλεσμα, οι δραστηριότητες της έχουν αντιμετωπισθεί ως 

διακοπείσες δραστηριότητες και δεν περιλαμβάνονται στις πληροφορίες λειτουργικών τομέων. 

 

Οι καταστάσεις αποτελεσμάτων και οι καταστάσεις ταμειακών ροών για τις προηγούμενες περιόδους έχουν αναπροσαρμοσθεί 

προκειμένου να συνάδουν με αυτήν την παρουσίαση.  

 

Οι λογιστικές πολιτικές των τομέων δραστηριότητας είναι οι ίδιες με εκείνες που ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα έσοδα μεταξύ των τομέων δραστηριότητας πραγματοποιούνται γενικά στις αξίες που 

προσεγγίζουν τις τιμές πώλησης σε τρίτους. Η διοίκηση αξιολογεί την επίδοση των τομέων δραστηριότητας, βασιζόμενη στα 

λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα 

με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, στα λειτουργικά 

κέρδη / (ζημιές) προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων και στα καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου.  
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Οι πληροφορίες αναφορικά με τους τομείς δραστηριότητας και η συμφωνία με τα ενοποιημένα στοιχεία του Ομίλου έχουν ως εξής: 

 

Εξαμηνιαία περίοδος που έληξε την 

30 Ιουνίου 2021 OTE 

Όμιλος 

COSMOTE 

Ελλάδα 

TELEKOM 

ROMANIA 

MOBILE ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Εγγραφές 

ενοποίησης ΟΜΙΛΟΣ 

Έσοδα λιανικής (σταθερή τηλεφωνία) 467,4 1,7 - - 469,1 - 469,1 

Έσοδα υπηρεσιών (κινητή τηλεφωνία) - 455,4 107,2 - 562,6 - 562,6 

Έσοδα από την πώληση αγαθών και 

εμπορευμάτων 0,5 100,8 28,5 1,9 131,7 - 131,7 

Έσοδα από τη χρήση περιουσιακών 

στοιχείων 81,4 - 1,1 1,5 84,0 - 84,0 

Λοιπά έσοδα 186,7 16,7 8,1 156,5 368,0 - 368,0 

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 736,0 574,6 144,9 159,9 1.615,4 - 1.615,4 

Έσοδα από διακοπείσες 

δραστηριότητες - 1,9 6,9 0,2 9,0 (9,0) - 

Έσοδα μεταξύ τομέων 

δραστηριότητας 34,8 80,4 0,1 130,7 246,0 (246,0) - 

Σύνολο κύκλου εργασιών 770,8 656,9 151,9 290,8 1.870,4 (255,0) 1.615,4 

Λειτουργικά κέρδη προ 

χρηματοοικονομικών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και 

απομειώσεων 363,2 263,9 18,3 35,3 680,7 (31,8) 648,9 

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα 

εθελούσιας αποχώρησης (1,3) (1,5) (0,1) (1,8) (4,7) - (4,7) 

Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη 

επαναλαμβανόμενες νομικές 

υποθέσεις - - (1,5) - (1,5) - (1,5) 

Λειτουργικά κέρδη πριν από 

χρηματοοικονομικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες, αποσβέσεις και 

απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με 

προγράμματα εθελουσίας 

αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης 

και μη επαναλαμβανόμενες νομικές 

υποθέσεις 364,5 265,4 19,9 37,1 686,9 (31,8) 655,1 

Αποσβέσεις και απομειώσεις  (177,1) (139,6) (20,8) (20,8) (358,3) 28,2 (330,1) 

Λειτουργικά κέρδη / (ζημιές) προ 

χρηματοοικονομικών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων 186,1 124,3 (2,5) 14,5 322,4 (3,6) 318,8 

Έσοδα από μερίσματα 20,4 - - - 20,4 (20,4) - 

Πιστωτικοί τόκοι 0,6 0,2 - 9,3 10,1 (9,7) 0,4 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (16,1) (11,3) (1,8) (10,3) (39,5) 15,5 (24,0) 

Φόρος εισοδήματος (65,5) (35,1) (8,9) (10,4) (119,9) (0,2) (120,1) 

Κέρδη / (ζημιές) περιόδου από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες 126,3 78,4 (14,8) 3,3 193,2 (18,4) 174,8 

Αγορά ενσώματων και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων 134,0 69,0 27,0 8,2 238,2 - 238,2 
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Εξαμηνιαία περίοδος που έληξε την 30 

Ιουνίου 2020 OTE 

Όμιλος 

COSMOTE 

Ελλάδα 

TELEKOM 

ROMANIA 

MOBILE ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Εγγραφές 

ενοποίησης ΟΜΙΛΟΣ 

Έσοδα λιανικής (σταθερή τηλεφωνία) 464,8 0,9 - - 465,7 - 465,7 

Έσοδα υπηρεσιών (κινητή τηλεφωνία) - 440,0 115,0 - 555,0 - 555,0 

Έσοδα από την πώληση αγαθών και 

εμπορευμάτων 11,6 58,9 46,5 1,2 118,2 - 118,2 

Έσοδα από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων 86,5 - 1,3 1,4 89,2 - 89,2 

Λοιπά έσοδα 168,1 4,7 6,7 155,8 335,3 - 335,3 

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 731,0 504,5 169,5 158,4 1.563,4 - 1.563,4 

Έσοδα από διακοπείσες δραστηριότητες - 2,2 5,9 0,3 8,4 (8,4) - 

Έσοδα μεταξύ τομέων δραστηριότητας 49,7 64,1 0,1 58,9 172,8 (172,8) - 

Σύνολο κύκλου εργασιών 780,7 570,8 175,5 217,6 1.744,6 (181,2) 1.563,4 

Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών 

και επενδυτικών δραστηριοτήτων, 

αποσβέσεων και απομειώσεων 335,1 224,5 20,1 29,1 608,8 (33,3) 575,5 

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα 

εθελούσιας αποχώρησης (46,2) (6,7) (0,2) - (53,1) - (53,1) 

Λειτουργικά κέρδη πριν από 

χρηματοοικονομικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, 

κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα 

εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα 

αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες 

νομικές υποθέσεις 381,3 231,2 20,3 29,1 661,9 (33,3) 628,6 

Αποσβέσεις και απομειώσεις  (171,6) (127,7) (29,7) (17,5) (346,5) 27,7 (318,8) 

Λειτουργικά κέρδη / (ζημιές) προ 

χρηματοοικονομικών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων 163,5 96,8 (9,6) 11,6 262,3 (5,6) 256,7 

Έσοδα από μερίσματα 181,0 - - - 181,0 (181,0) - 

Πιστωτικοί τόκοι 1,3 0,3 0,2 21,3 23,1 (22,3) 0,8 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (29,2) (11,8) (1,1) (22,3) (64,4) 31,3 (33,1) 

Φόρος εισοδήματος (40,3) (25,4) - (3,0) (68,7) (0,8) (69,5) 

Κέρδη / (ζημιές) περιόδου από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες 275,9 59,7 (10,9) 7,7 332,4 (178,4) 154,0 

Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών 

στοιχείων 177,3 75,3 25,7 4,3 282,6 - 282,6 

 

 

30/06/2021 OTE 

Όμιλος 

COSMOTE 

Ελλάδα 

TELEKOM 

ROMANIA 

MOBILE ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Εγγραφές 

ενοποίησης ΟΜΙΛΟΣ 

Περιουσιακά στοιχεία τομέα από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες 2.772,9 2.375,0 353,7 2.025,3 7.526,9 (1.993,2) 5.533,7 

Υποχρεώσεις τομέα από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες 3.013,4 1.044,5 191,1 1.609,5 5.858,5 (1.993,2) 3.865,3 

 

Την 30 Ιουνίου 2021, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του τομέα TELEKOM 

ROMANIA MOBILE δεν περιλαμβάνουν ποσά Ευρώ 56,4 και Ευρώ 11,0 αντίστοιχα, που αφορούν σε διακοπείσες δραστηριότητες. 

 

 

31/12/2020 OTE 

Όμιλος 

COSMOTE 

Ελλάδα 

TELEKOM 

ROMANIA 

MOBILE ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Εγγραφές 

ενοποίησης ΟΜΙΛΟΣ 

Περιουσιακά στοιχεία τομέα από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες 2.722,6 2.391,7 362,1 1.727,5 7.203,9 (1.942,5) 5.261,4 

Υποχρεώσεις τομέα από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες 2.697,4 1.143,9 207,5 1.310,6 5.359,4 (1.942,5) 3.416,9 

 

Την 31 Δεκεμβρίου 2020, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του τομέα TELEKOM 

ROMANIA MOBILE δεν περιλαμβάνουν ποσά Ευρώ 58,5 και Ευρώ 16,6 αντίστοιχα, που αφορούν σε διακοπείσες δραστηριότητες. 

 

Οι συναλλαγές μεταξύ των τομέων απαλείφονται στο πλαίσιο της ενοποίησης και τα ποσά που απαλείφονται περιλαμβάνονται στη 

στήλη εγγραφές ενοποίησης. Την 30 Ιουνίου 2021, τα περιουσιακά στοιχεία τομέα που εμφανίζονται στη στήλη «Λοιπά» 
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περιλαμβάνουν δάνεια εισπρακτέα και τόκους εισπρακτέους της ΟΤΕ PLC ύψους Ευρώ 1.364,2 (31 Δεκεμβρίου 2020: Ευρώ 

1.177,6) τα οποία σε επίπεδο Ομίλου απαλείφονται.  

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 

Η γεωγραφική πληροφόρηση για τα έσοδα του Ομίλου και για τα λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα 

αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις αναλύεται ως ακολούθως:  

 

Εξαμηνιαία περίοδος που έληξε την  

30 Ιουνίου 2021 

 
Ελλάδα Ρουμανία 

Εγγραφές 

ενοποίησης Σύνολο 

Σύνολο κύκλου εργασιών 1.475,7 151,9 (12,2) 1.615,4 

Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις 630,7 18,3 (0,1) 648,9 

Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα 

με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα 

αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 635,3 19,9 (0,1) 655,1 

 

Εξαμηνιαία περίοδος που έληξε την  

30 Ιουνίου 2020 

 
Ελλάδα Ρουμανία 

Εγγραφές 

ενοποίησης Σύνολο 

Σύνολο κύκλου εργασιών 1.399,1 175,5 (11,2) 1.563,4 

Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις 555,5 20,1 (0,1) 575,5 

Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα 

με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης 

και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 608,4 20,3 (0,1) 628,6 

 

 

1 4 .  Σ Υ Ν Α Λ ΛΑ Γ ΕΣ  Μ Ε  Σ Υ Ν Δ ΕΜ Ε Ν Α  Μ Ε ΡΗ  

 

Ως συνδεμένα μέρη του ΟΤΕ, θεωρούνται αυτά που ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεμένων Μερών».  

 

Ο Όμιλος περιλαμβάνει όλες τις εταιρείες τις οποίες ο ΟΤΕ ελέγχει είτε άμεσα είτε έμμεσα (βλέπε Σημείωση 1). Συναλλαγές και 

υπόλοιπα μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ απαλείφονται κατά την ενοποίηση. 

 

Η DEUTSCHE TELEKOM AG είναι κατά 47,9% μέτοχος του ΟΤΕ και ενοποιεί τον ΟΤΕ με βάση τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

Κατά συνέπεια, όλες οι εταιρείες στον όμιλο της DEUTSCHE TELEKOM θεωρούνται συνδεμένα μέρη.  

 

Η Εταιρεία αγοράζει αγαθά και λαμβάνει υπηρεσίες από τα συνδεμένα μέρη και παρέχει υπηρεσίες και αγαθά σε αυτά. Επιπλέον, ο 

ΟΤΕ χορηγεί και λαμβάνει δάνεια από και προς τα συνδεμένα μέρη και τέλος λαμβάνει και διανέμει μερίσματα.  
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Οι πωλήσεις και οι αγορές του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής: 

 

 
Α' Εξάμηνο 2021 Α' Εξάμηνο 2020 

Πωλήσεις ΟΤΕ Αγορές ΟΤΕ Πωλήσεις ΟΤΕ Αγορές ΟΤΕ 

Όμιλος COSMOTE - Ελλάδα 28,0  75,3  41,5  63,5  

COSMOTE TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. - 3,2  - 3,2  

COSMO-ONE  - 0,2  - 0,2  

OTESAT-MARITEL 0,2  - 0,2  0,2  

CTS  0,1  73,8  - 0,6  

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 0,1  0,1  0,2  3,5  

OTE GLOBE 3,4  16,7  5,3  17,7  

OTE ACADEMY - 1,3  - 0,5  

TELEKOM ROMANIA - 0,2  - - 

TELEKOM ROMANIA MOBILE - - 0,1  - 

OTE RURAL NORTH 1,3  1,9  1,0  1,2  

OTE RURAL SOUTH 1,7  2,8  1,4  2,0  

Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός Ομίλου ΟΤΕ) 6,0  2,3  10,5  2,6  

ΣΥΝΟΛΟ 40,8  177,8  60,2  95,2  

 

Οι αγορές του ΟΤΕ από την CTS περιλαμβάνουν υπηρεσίες κατασκευής δικτύου ποσού Ευρώ 8,9 για το πρώτο εξάμηνο του 2021 

(πρώτο εξάμηνο 2020: Ευρώ μηδέν). 

 

Στο πλαίσιο της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16, το πρώτο εξάμηνο του 2021 οι αγορές του ΟΤΕ από συνδεμένα μέρη δεν περιλαμβάνουν 

έξοδα μισθώσεων ποσού Ευρώ 17,8 (πρώτο εξάμηνο του 2020: Ευρώ 21,4). 

 

Οι πωλήσεις και οι αγορές του Ομίλου με τα συνδεμένα μέρη, οι οποίες δεν απαλείφονται στην ενοποίηση αναλύονται ως εξής: 

 

 
Α' Εξάμηνο 2021 Α' Εξάμηνο 2020 

Πωλήσεις Ομίλου Αγορές Ομίλου Πωλήσεις Ομίλου Αγορές Ομίλου 

Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός Ομίλου ΟΤΕ) 16,9  28,0  20,9  19,7  

ΣΥΝΟΛΟ 16,9  28,0  20,9  19,7  

 

Το πρώτο εξάμηνο του 2021, οι πωλήσεις του Ομίλου προς τον Όμιλο εταιρειών της DEUTSCHE TELEKOM περιλαμβάνουν ποσό 

Ευρώ 3,2 που αφορά σε διακοπείσες δραστηριότητες (πρώτο εξάμηνο 2020: Ευρώ 2,7) και οι αγορές του Ομίλου περιλαμβάνουν 

ποσό Ευρώ 15,1 που αφορούν σε διακοπείσες δραστηριότητες (πρώτο εξάμηνο 2020: Ευρώ 5,5). 

 

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής: 

 

 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα ΟΤΕ 

Α' Εξάμηνο 2021 Α' Εξάμηνο 2020 

Όμιλος COSMOTE - Ελλάδα 6,9  0,1  

OTE ACADEMY 0,1  0,1  

OTE GLOBE 0,1  - 

CTS  4,9  - 

ΣΥΝΟΛΟ 12,0  0,2  

 

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα του Ομίλου με τα συνδεμένα μέρη, τα οποία δεν απαλείφονται στην ενοποίηση αναλύονται ως εξής: 

 

 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα Ομίλου 

Α' Εξάμηνο 2021 Α' Εξάμηνο 2020 

Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός Ομίλου ΟΤΕ) 0,1  - 

ΣΥΝΟΛΟ 0,1  - 
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Οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη οι οποίες προέρχονται από τόκους χορηγούμενων και 

ληφθέντων δανείων καθώς επίσης και από λοιπές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αναλύονται ως εξής: 

 

 

Α' Εξάμηνο 2021 Α' Εξάμηνο 2020 

Χρηματοοικονομικά 

έσοδα ΟΤΕ 

Χρηματοοικονομικά 

έξοδα ΟΤΕ 

Χρηματοοικονομικά 

έσοδα ΟΤΕ 

Χρηματοοικονομικά 

έξοδα ΟΤΕ 

OTE PLC - 9,2  - 21,3  

Όμιλος COSMOTE - Ελλάδα 0,1  0,1  0,1  0,2  

OTE RURAL NORTH  - - 0,5  - 

OTE RURAL SOUTH 0,2  0,1  0,2  0,1  

OTE AKINHTA - 3,0  - 6,0  

ΣΥΝΟΛΟ 0,3  12,4  0,8  27,6  

 

Τα έσοδα από μερίσματα που λαμβάνει ο ΟΤΕ από συνδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής: 

 

 
Έσοδα από μερίσματα ΟΤΕ 

Α' Εξάμηνο 2021 Α' Εξάμηνο 2020 

OTESAT-MARITEL - 0,3  

Όμιλος COSMOTE - Ελλάδα - 150,0  

OTE AKINHTA 20,4  30,7  

ΣΥΝΟΛΟ 20,4  181,0  

 

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τις μεταξύ τους τρέχουσες συναλλαγές 

αναλύονται ως εξής: 

 

 
30/06/2021 31/12/2020 

Απαιτήσεις ΟΤΕ Υποχρεώσεις ΟΤΕ Απαιτήσεις ΟΤΕ Υποχρεώσεις ΟΤΕ 

Όμιλος COSMOTE - Ελλάδα 27,6  159,6  184,8  162,6  

TELEKOM ROMANIA MOBILE 0,1  - 0,4  - 

COSMOTE TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.  - 1,7  0,1  1,7  

COSMO-ONE  - 0,3  - - 

OTESAT-MARITEL 5,3  - 5,1  0,2  

CTS  4,8  33,6  - 0,5  

COSMOTE PAYMENTS 0,1  - - - 

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 21,8  202,9  1,8  226,6  

OTE GLOBE 2,6  11,0  2,8  15,8  

OTE ACADEMY - 0,5  0,5  0,4  

TELEKOM ROMANIA 0,6  0,1  1,6  - 

OTE RURAL NORTH 0,4  2,1  0,5  1,0  

OTE RURAL SOUTH 0,6  4,2  0,7  2,0  

Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός Oμίλου ΟΤΕ) 3,6  155,3  3,0  3,0  

ΣΥΝΟΛΟ 67,5  571,3  201,3  413,8  

 

Οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ προς τον Όμιλο DEUTSCHE TELEKOM (εκτός Ομίλου ΟΤΕ) περιλαμβάνουν μερίσματα πληρωτέα ποσού Ευρώ 

151,7 την 30 Ιουνίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: Ευρώ μηδέν). 

 

Οι απαιτήσεις του ΟΤΕ από την ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ και την OTESAT-MARITEL περιλαμβάνουν μερίσματα εισπρακτέα ύψους Ευρώ 20,4 

και Ευρώ 0,9 την 30 Ιουνίου 2021, αντίστοιχα (31 Δεκεμβρίου 2020: Όμιλος COSMOTE - Ελλάδα και OTESAT-MARITEL ποσά Ευρώ 

150,0 και Ευρώ 0,9 αντίστοιχα). 

 

Στο πλαίσιο της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16, οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ προς την ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, τον Όμιλο COSMOTE - Ελλάδα, την OTE 

RURAL NORTH και την OTE RURAL SOUTH περιλαμβάνουν υποχρεώσεις από μισθώσεις. 
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Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις της Εταιρείας με τα συνδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής: 

 

 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις ΟΤΕ 

30/06/2021 31/12/2020 

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 154,8  203,3  

Όμιλος COSMOTE - Ελλάδα 2,8  6,3  

OTE RURAL NORTH 1,0  0,6  

OTE RURAL SOUTH 2,0  1,0  

ΣΥΝΟΛΟ 160,6  211,2  

 

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Ομίλου με τα συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τις μεταξύ τους συναλλαγές, και οι οποίες 

δεν απαλείφονται στην ενοποίηση αναλύονται ως εξής:  

 

 

30/06/2021 31/12/2020 

Απαιτήσεις 

Ομίλου 

Υποχρεώσεις 

Ομίλου 

Απαιτήσεις 

Ομίλου 

Υποχρεώσεις 

Ομίλου 

Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός Ομίλου ΟΤΕ) 11,8  661,1  10,3  357,9  

ΣΥΝΟΛΟ 11,8  661,1  10,3  357,9  

 

Οι υποχρεώσεις του Ομίλου προς τον Όμιλο DEUTSCHE TELEKOM (εκτός Ομίλου ΟΤΕ) περιλαμβάνουν μερίσματα πληρωτέα ποσού 

Ευρώ 151,7 την 30 Ιουνίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: Ευρώ μηδέν). 

 

Την 30 Ιουνίου 2021, οι απαιτήσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν ποσό Ευρώ 0,9 που αφορά σε διακοπείσες δραστηριότητες (31 

Δεκεμβρίου 2020: Ευρώ 1,8) και οι υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν ποσό Ευρώ 19,7 που αφορά σε διακοπείσες 

δραστηριότητες (31 Δεκεμβρίου 2020: Ευρώ 16,7). 

 

Οι υποχρεώσεις του Ομίλου προς τον όμιλο της DEUTSCHE TELEKOM (εκτός Ομίλου ΟΤΕ) την 30 Ιουνίου 2021 περιλαμβάνουν ποσό 

Ευρώ 450,0 (ονομαστική αξία) που αφορά σε Ομόλογα της OTE PLC (βλέπε Σημείωση 7) τα οποία έχουν αναληφθεί πλήρως ή 

μερικώς από την DEUTSCHE TELEKOM AG (31 Δεκεμβρίου 2020: Ευρώ 300,0 ονομαστική αξία). 

 

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη που προέρχονται από χορηγούμενα και ληφθέντα δάνεια αναλύονται 

ως εξής: 

 

 
30/06/2021 31/12/2020 

Απαιτήσεις ΟΤΕ Υποχρεώσεις ΟΤΕ Απαιτήσεις ΟΤΕ Υποχρεώσεις ΟΤΕ 

OTE PLC - 1.359,5  - 1.172,1  

Όμιλος COSMOTE - Ελλάδα 0,1  - 0,1  - 

OTE RURAL NORTH 6,0  - 6,1  - 

OTE RURAL SOUTH 8,5  - 8,6  - 

ΣΥΝΟΛΟ 14,6  1.359,5  14,8  1.172,1  

 

Οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ στην ΟΤΕ PLC που αφορούν δάνεια, περιλαμβάνουν τόκους πληρωτέους ύψους Ευρώ 13,0 (31 Δεκεμβρίου 

2020: Ευρώ 7,2). 

 

Τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης, λαμβανομένων υπόψη και των στενών συνδεομένων με αυτούς προσώπων, ορίζονται 

ως συνδεμένα μέρη με βάση αυτά που ορίζει το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεμένων μερών». Οι αμοιβές συμπεριλαμβάνουν 

μισθούς και άλλες βραχυπρόθεσμες παροχές, παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία, παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

και άλλες μακροπρόθεσμες παροχές (όπως ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζομένους») και παροχές που εξαρτώνται από 

την αξία των μετοχών (όπως ορίζεται στο Δ.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»). 

 

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, οι οποίες επιβάρυναν 

τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2021 ανήλθαν σε Ευρώ 6,8 (πρώτο εξάμηνο 2020: Ευρώ 2,8). Η μεταβολή έναντι του 

πρώτου εξαμήνου 2020 οφείλεται στην διαφορετική περίοδο καταβολής των μεταβλητών αμοιβών. 

 

1 5 .  Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Υ Π Ο Θ ΕΣ Ε Ι Σ  

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις σχετικά με τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, όταν είναι πιθανό ότι θα 

απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισμό της υποχρέωσης και το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
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Δεν υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις που αναφέρονται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2020, εκτός από την ακόλουθη: 

 

Μη εξουσιοδοτημένη εξαγωγή αρχείων από σύστημα της COSMOTE: Την 8 Σεπτεμβρίου 2020, εντοπίστηκε μη εξουσιοδοτημένη 

εξαγωγή αρχείου από σύστημα της COSMOTE, ως αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης. Το εν λόγω αρχείο περιείχε στοιχεία των κλήσεων 

που πραγματοποίησαν ή δέχθηκαν συνδρομητές κινητής το πενθήμερο από 1 Σεπτεμβρίου έως 5 Σεπτεμβρίου 2020 και 

συγκεκριμένα: αριθμό τηλεφώνου, ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της κλήσης και διάρκειά της. Εμφανίζονταν, επιπλέον, τύπος 

συσκευής, IMSI, ηλικία, φύλο, ARPU, συντεταγμένες σταθμού βάσης και πρόγραμμα κινητής των συνδρομητών COSMOTE. Τα 

στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την εταιρεία για τη βελτιστοποίηση του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το αρχείο 

δεν περιελάμβανε περιεχόμενο κλήσεων (συνομιλίες) ή περιεχόμενο μηνυμάτων, ονοματεπώνυμα ή διευθύνσεις, ούτε κωδικούς 

πρόσβασης ή δεδομένα πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών. Η εταιρεία απέκλεισε άμεσα την πρόσβαση, έλαβε όλα τα 

αναγκαία μέτρα και ενημέρωσε από την πρώτη στιγμή τις αρμόδιες Αρχές, όπως προβλέπεται. Ως σήμερα δεν υπάρχει καμία ένδειξη 

περί δημοσιοποίησης ή άλλης χρήσης του παρανόμως αποκτηθέντος αρχείου. Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στα επηρεαζόμενα 

πρόσωπα τη 14 Οκτωβρίου 2020, σε συνεννόηση με τις Αρχές, καθώς δεν υπήρχε πλέον σοβαρός κίνδυνος για την ορθή διερεύνησή 

του. Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε μέσω δημόσιας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, σε συνδυασμό με δελτίο 

τύπου, το οποίο εστάλη σε περισσότερα από 100 έντυπα, ραδιόφωνα, τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, ηλεκτρονικά μέσα 

επικοινωνίας και ομίλους media. Επίσης, τη 16 Οκτωβρίου 2020 η COSMOTE κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατ’ αγνώστων. Εν 

συνεχεία, ξεκίνησε διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής 

Αστυνομίας. Παράλληλα, η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ξεκίνησαν έλεγχο για τα θέματα αρμοδιότητός τους. Η Εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία 

με τις αρμόδιες αρχές. Την 23 Απριλίου 2021 έλαβε χώρα ακρόαση ενώπιον της ΑΠΔΠΧ. Στην ακρόαση κλήθηκαν τόσο η COSMOTE 

όσο και ο ΟΤΕ. Η κλήση του ΟΤΕ σε αυτήν την ακρόαση σχετίζεται μάλλον με το γεγονός ότι το σημείο που χρησιμοποιήθηκε για την 

κυβερνοεπίθεση στην COSMOTE ήταν ένας ιστότοπος που φιλοξενήθηκε στην υποδομή του ΟΤΕ (Webhosting). Την 24 Μαΐου 2021 

υποβλήθηκε υπόμνημα. Η Αρχή θα αποφασίσει αν θα λάβει χώρα και άλλη ακρόαση για περαιτέρω διευκρινίσεις. Η ακρόαση ενώπιον 

της ΑΔΑΕ αναμένεται να λάβει χώρα εντός του τελευταίου εξαμήνου του 2021. 

 

 

1 6 .  Χ ΡΗ Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο ΝΟ Μ Ι Κ Α  Μ ΕΣ Α  Κ Α Ι  Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η  Χ ΡΗ Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ  Κ Ι ΝΔ Υ ΝΟ Υ  

 

Εύλογη αξία και ιεραρχία εύλογης αξίας  

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών 

μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: 

Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 

Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι 

παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα. 

Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία και δε βασίζονται 

σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των Επιπέδων 1 και 2, ούτε μεταφορές εντός και εκτός του Επιπέδου 

3 για τη μέτρηση της εύλογης αξίας.  
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Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται μια σύγκριση των λογιστικών αξιών των χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ομίλου και της 

Εταιρείας που διακρατούνται στο αποσβεσμένο κόστος και των εύλογων αξιών τους:  

 

ΟΜΙΛΟΣ 

Λογιστική αξία Εύλογη αξία 

30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     

Πελάτες 459,7 433,1 459,7 433,1 

Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία 77,5 79,3 108,7 115,8 

Δάνεια και προκαταβολές στο προσωπικό 37,9 37,3 37,9 37,3 

Εγγυήσεις 6,7 7,2 6,7 7,2 

Χρηματοδοτική συμβολή από Δημόσιο  5,4 4,2 5,4 4,2 

Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα 1,9 2,3 1,9 2,3 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 885,9 516,2 885,9 516,2 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσμα δάνεια 1.164,1 974,8 1.201,3 1.019,3 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 150,1 205,9 150,1 206,9 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 23,1 23,1 24,3 24,4 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 341,1 351,8 341,1 351,8 

Προμηθευτές 688,3 719,8 688,3 719,8 

Δεδουλευμένοι τόκοι 14,0 8,1 14,0 8,1 

Υποχρεώσεις για δικαιώματα μετάδοσης τηλεοπτικού 

περιεχομένου (μακροπρόθεσμο μέρος) 77,9 83,2 77,9 83,2 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λογιστική αξία Εύλογη αξία 

30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     

Πελάτες 256,5 250,4 256,5 250,4 

Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία 77,5 79,3 108,7 115,8 

Δάνεια και προκαταβολές στο προσωπικό 9,3 35,8 9,3 35,8 

Εγγυήσεις 0,3 0,5 0,3 0,5 

Λοιπές απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη 27,5 158,0 27,5 158,0 

Δάνεια σε εταιρείες του Ομίλου 14,5 14,5 16,8 17,1 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 477,7 105,5 477,7 105,5 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσμα δάνεια 1.196,4 894,1 1.232,0 935,4 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 150,1 270,8 150,1 272,2 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 170,4 240,1 170,4 240,1 

Προμηθευτές 361,7 371,5 361,7 371,5 

Δεδουλευμένοι τόκοι 13,3 7,4 13,3 7,4 

Υποχρεώσεις για δικαιώματα μετάδοσης τηλεοπτικού 

περιεχομένου (μακροπρόθεσμο μέρος) 77,9 83,2 77,9 83,2 

 

Η εύλογη αξία των δανείων σε ασφαλιστικά ταμεία, των δανείων σε εταιρείες του Ομίλου, των μακροπρόθεσμων δανείων, των 

βραχυπρόθεσμων δανείων καθώς και το βραχυπρόθεσμο μέρος των μακροπρόθεσμων δανείων προσδιορίζεται με βάση είτε τις 

διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές είτε με την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας άμεσα 

ή έμμεσα παρατηρήσιμα στοιχεία. Η εύλογη αξία των υπόλοιπων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων προσεγγίζει τις λογιστικές τους αξίες. 

 

Την 30 Ιουνίου 2021, ο Όμιλος και η Εταιρεία κατείχαν τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία: 

 

ΟΜΙΛΟΣ 

Εύλογη αξία 

Ιεραρχία εύλογης αξίας 30/06/2021 31/12/2020 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία    

Συμμετοχές σε αμοιβαία κεφάλαια 5,1  4,7  Επίπεδο 1 

Συμμετοχές σε αμοιβαία κεφάλαια 0,7  0,7  Επίπεδο 3 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Εύλογη αξία 

Ιεραρχία εύλογης αξίας 30/06/2021 31/12/2020 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία    

Συμμετοχή σε αμοιβαία κεφάλαια 3,0 2,8 Επίπεδο 1 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα 

Η Διοίκηση εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στην 

Ελλάδα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 

τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα. Με βάση την τρέχουσα αξιολόγησή της, έχει καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου κατά την 30 Ιουνίου 2021. 

 

Κίνδυνος από την εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19) 

Στις αρχές του 2020 σημειώθηκε εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19) σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία επηρέασε την προσφορά και 

τη ζήτηση στην παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Οι κυβερνήσεις ξεκίνησαν προγράμματα εμβολιασμού 

και μέτρα περιορισμού επιβάλλονται όταν είναι απαραίτητο, ενώ δημοσιονομικές πολιτικές και δράσεις αναπτύχθηκαν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, έχοντας ως στόχο τον περιορισμό των πιθανών αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων.  

 

Το εύρος των επιπτώσεων της πανδημίας στις δραστηριότητες του Ομίλου την προσεχή περίοδο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 

τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα της Πολιτείας.  

 

 Η Διοίκηση παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της στις δραστηριότητες του Ομίλου. Ο Όμιλος 

ακολουθεί τις οδηγίες και αποφάσεις των αρμόδιων αρχών και συμμορφώνεται πλήρως στις απαιτήσεις και στις δράσεις που υιοθετεί 

και αναλαμβάνει η Ελληνική Κυβέρνηση. Επιπλέον, υλοποιούνται προληπτικά σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας και περιορισμού του 

ρίσκου, ώστε να ελαττωθεί τυχόν δυσμενή επίδραση στους λειτουργικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες. 

 

Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 

Οι παρακάτω κίνδυνοι επηρεάζονται σημαντικά από το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα.  

 

α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον Όμιλο και στην Εταιρεία 

οικονομική ζημιά εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

 

Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένοι ο Όμιλος και η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία κατάρτισης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, είναι η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών τους στοιχείων.  

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αφορούν 

τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια και άλλα χρεόγραφα. Αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εκτιμάται ότι δεν 

εκθέτουν τον Όμιλο και την Εταιρεία σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο.  

 

Οι αθετημένες πληρωμές από πελάτες είναι μέγεθος το οποίο μπορεί ενδεχόμενα να επηρεάσει αρνητικά την ομαλή ρευστότητα του 

Ομίλου και της Εταιρείας. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού πελατών και της διασποράς της πελατειακής βάσης του Ομίλου, δεν 

υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις αυτές. Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου ωστόσο 

εντοπίζεται στις απαιτήσεις από άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, λόγω του περιορισμένου αριθμού τους και του μεγάλου 

ύψους των συναλλαγών που έχουν με τον Όμιλο και την Εταιρεία. Για αυτήν την κατηγορία ο Όμιλος και η Εταιρεία αξιολογούν τον 

πιστωτικό κίνδυνο σύμφωνα με τις καθιερωμένες πολιτικές και διαδικασίες και αναγνωρίζεται η κατάλληλη πρόβλεψη για απομείωση.  

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονες αφενός τον έλεγχο πιστοληπτικής 

ικανότητας των πελατών και αφετέρου την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης των απαιτήσεων πριν αυτές καταστούν 

ληξιπρόθεσμες αλλά και όταν αυτές καταστούν εκπρόθεσμες ή επισφαλείς. Για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου, οι 

πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν, τα χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου τους, την ενηλικίωση των 

απαιτήσεών τους και τα τυχόν προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη 

μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους πελάτες καθώς και το οικονομικό περιβάλλον.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογούνται οι επιπτώσεις στην εισπραξιμότητα των απαιτήσεων, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού στη χώρα 

και παγκοσμίως. 
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Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα του Ομίλου είναι κυρίως επενδυμένα σε αντισυμβαλλόμενους με υψηλή πιστοληπτική 

αξιολόγηση και για μικρό χρονικό διάστημα.  

 

Τα δάνεια περιλαμβάνουν δάνεια χορηγηθέντα προς το προσωπικό, τα οποία είτε αποπληρώνονται μέσω παρακράτησης δόσεων 

από τη μισθοδοσία, είτε συμψηφίζονται με την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης καθώς και δάνεια προς το ταμείο επικουρικής 

ασφάλισης σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού προηγούμενων ετών. Τα τελευταία δάνεια είναι 

εκτεθειμένα στον πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται με την ικανότητα του ασφαλιστικού ταμείου για την εξυπηρέτηση του χρέους του. 

 

β) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος ή η Εταιρεία να μην μπορέσουν να εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές 

τους υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών 

ταμειακών διαθεσίμων ή / και πιστωτικών ορίων, που διασφαλίζουν την εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με λήξη 

στους επόμενους 12 μήνες. Τα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του 

Ομίλου και της Εταιρείας την 30 Ιουνίου 2021 ανέρχονταν σε Ευρώ 891,7 και Ευρώ 480,7 αντίστοιχα και τα βραχυπρόθεσμα 

δάνεια και το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων τους ανέρχονταν σε Ευρώ 173,2 και Ευρώ 150,1 αντίστοιχα. 

 

Για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας, οι εταιρείες του Ομίλου ετοιμάζουν προβλέψεις ταμειακών 

ροών σε τακτική βάση.  

 

γ) Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια 

και τιμές μετοχών, να επηρεάσουν τη διακύμανση της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχουν ο Όμιλος και η Εταιρεία. 

Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς συνίσταται στην προσπάθεια του Ομίλου και της Εταιρείας να διαχειρίζονται και να ελέγχουν 

την έκθεσή τους σε αποδεκτά όρια.  

 

Οι επιμέρους κίνδυνοι που συνθέτουν τον κίνδυνο αγοράς και οι πολιτικές διαχείρισής τους από τον Όμιλο και την Εταιρεία 

περιγράφονται παρακάτω: 

 

α. Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 

Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών χρηματοροών ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Η έκθεση του Ομίλου στον 

κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων σχετίζεται πρωταρχικά με το μακροπρόθεσμο δανεισμό του Ομίλου.  

 

β. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των ταμειακών ροών ενός χρηματοοικονομικού μέσου να 

παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος.  

 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στη Ρουμανία και ως εκ τούτου εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο ο οποίος 

προέρχεται από τις μεταβολές των λειτουργικών νομισμάτων των χωρών αυτών έναντι άλλων νομισμάτων. Τα κυριότερα νομίσματα 

με τα οποία γίνονται συναλλαγές στον Όμιλο είναι το Ευρώ και το Ρουμανικό Ρον. 

 

Διαχείριση Κεφαλαίου 

Ο πρωταρχικός στόχος του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της διατήρησης 

ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας και υγειών κεφαλαιακών δεικτών με σκοπό την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας τους 

και τη μεγιστοποίηση της αξίας προς όφελος των μετόχων. 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαχειρίζονται την κεφαλαιακή διάρθρωση και πραγματοποιούν προσαρμογές προκειμένου να 

εναρμονίζονται με τις αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον. Για τη διατήρηση ή την προσαρμογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο 

Όμιλος και η Εταιρεία ενδέχεται να προσαρμόσουν την πληρωμή μερίσματος στους μετόχους, να επιστρέψουν κεφάλαιο στους 

μετόχους ή να εκδώσουν νέες μετοχές. 

 

Ένα σημαντικό μέσο για τη διαχείριση κεφαλαίου είναι η χρήση του δείκτη μόχλευσης (ο δείκτης του καθαρού δανεισμού προς τα 

ίδια κεφάλαια), ο οποίος παρακολουθείται σε επίπεδο Ομίλου. Ο καθαρός δανεισμός περιλαμβάνει τα τοκοφόρα δάνεια και ομόλογα, 

καθώς και τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις (μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 από την 1 

Ιανουαρίου 2019), μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα.  
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ΟΜΙΛΟΣ 30/06/2021 31/12/2020 

Μακροπρόθεσμα δάνεια  1.164,1  974,8  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 150,1  205,9  

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων  23,1  23,1  

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) 280,2  290,6  

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) 60,9  61,2  

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (885,9) (516,2) 

Καθαρός δανεισμός 792,5 1.039,4 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.004,2  2.139,8  

Δείκτης μόχλευσης 0,40x 0,49x 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/06/2021 31/12/2020 

Μακροπρόθεσμα δάνεια  1.196,4  894,1  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 150,1  270,8  

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) 139,7  195,3  

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) 30,7  44,8  

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (477,7) (105,5) 

Καθαρός δανεισμός 1.039,2 1.299,5 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.008,6  3.259,2  

Δείκτης μόχλευσης 0,35x 0,40x 

 

 

1 7 .  A Ν Α Τ Α Ξ Ι ΝΟ Μ Η Σ Ε Ι Σ  Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν  

 

Στην ενδιάμεση εταιρική κατάσταση αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2020, ποσό Ευρώ 4,0 έχει αναταξινομηθεί από τα 

«Λοιπά λειτουργικά έξοδα» στο «Κόστος εμπορευμάτων» για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης. 

 

 

1 8 .  Μ ΕΤ Α Γ Ε Ν ΕΣ Τ Ε Ρ Α  Γ Ε Γ Ο ΝΟ Τ Α  

 

Τα πιο σημαντικά γεγονότα μετά την 30 Ιουνίου 2021 είναι τα ακόλουθα: 

 

ΟΤΕ 

Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών 

Μέχρι την 3 Αυγούστου 2021, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών από τη Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων της 20 Φεβρουαρίου 2020, ο ΟΤΕ προέβη στην αγορά 5.889.546 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας Ευρώ 84,1.   

 

Ακύρωση Ιδίων Μετοχών 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 9 Ιουνίου 2021 ενέκρινε την ακύρωση των 3.469.500 ιδίων μετοχών που 

αποκτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2020 έως 30 Απριλίου 2021, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό Ευρώ 9,8 και τροποποίηση του Καταστατικού της.  

 

Τη 14 Ιουλίου 2021 και κατόπιν ενημέρωσης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της 

ολοκλήρωσης των λοιπών νομικών και κανονιστικών διαδικασιών, οι προαναφερόμενες 3.469.500 μετοχές ακυρώθηκαν και 

διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών τη 19 Ιουλίου 2021. 

 

Συμφωνία για την πώληση της TELEKOM ROMANIA 

Την 28 Ιουλίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EΕ) ενέκρινε, υπό έναν όρο, τη συμφωνία που ανακοινώθηκε την 9 Νοεμβρίου 2020, 

μεταξύ του Ομίλου ΟΤΕ και της Orange Romania για την πώληση του 54,01% της συμμετοχής του στην TELEKOM ROMANIA. 

 

Ειδικότερα, η έγκριση θέτει ως όρο την πώληση του ποσοστού 30,00% που κατέχει η TELEKOM ROMANIA στην TELEKOM ROMANIA 

MOBILE. Ο ΟΤΕ κατέχει το υπόλοιπο 70,00%. 
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Ο ΟΤΕ προτίθεται να αποκτήσει από την TELEKOM ROMANIA, το 30,00% στην TELEKOM ROMANIA MOBILE υπό την αίρεση λήψης 

των απαιτούμενων εγκρίσεων. Με βάση τη συμφωνημένη αξία για το 100,00% της TELEKOM ROMANIA MOBILE, η οποία ανέρχεται 

σε Eυρώ 109,0, η αξία του 30,00% που κατέχει η TELEKOM ROMANIA έχει καθοριστεί σε Ευρώ 32,8. Η τελική τιμή αγοράς θα 

καθοριστεί μετά τις τελικές προσαρμογές στον καθαρό δανεισμό και στο κεφάλαιο κίνησης της TELEKOM ROMANIA MOBILE. Με 

βάση τις τρέχουσες προβλέψεις η εκτιμώμενη τιμή αγοράς ανέρχεται περίπου σε Ευρώ 59,5 και θα οριστικοποιηθεί όταν θα είναι 

διαθέσιμα τα τελικά ποσά του καθαρού δανεισμού και του κεφαλαίου κίνησης.  

 

Σε συνέχεια της έγκρισης, η συναλλαγή μεταξύ του Ομίλου και της Orange Romania για την πώληση της TELEKOM ROMANIA 

αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2021.  

 

COSMOTE 

 

Πληρωμή δόσης κεφαλαίου κάτω από τη δανειακή σύμβαση ύψους Ευρώ 150,0 με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European 

Investment Bank, EΙB). 

Την 23 Ιουλίου 2021, η COSMOTE πλήρωσε δόση κεφαλαίου ύψους Ευρώ 11,5 κάτω από τη δανειακή σύμβαση με την EΙB καθώς 

και τους δεδουλευμένους τόκους. 
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V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ("Εταιρεία") και του ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ 

("Όμιλος"). Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία ή τον Όμιλο να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι ενοποιημένες και οι εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που έχουν 

συνταχθεί  σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε., καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας :  www.cosmote.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων: 4 Αυγούστου 2021 1. Μιχαήλ Τσαμάζ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 6. Michael Wilkens, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Φώτης Σμυρνής (ΑΜ ΣΟΕΛ 52861) 2. Eelco Blok, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 7. Χαράλαμπος Μαζαράκης, Εκτελεστικό Μέλος

Ελεγκτική εταιρία: ΠραιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Eλεγκτική Εταιρία (ΑΜ ΣΟΕΛ 113) 3. Robert Hauber, Μη Εκτελεστικό Μέλος 8. Catherine de Dorlodot, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη 4. Dominique Leroy, Μη Εκτελεστικό Μέλος 9. Δημήτριος Γεωργούτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Kyra Orth, Μη Εκτελεστικό Μέλος 10. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ

01.01- 01.01- 01.01- 01.01-

30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Eνσώματα πάγια στοιχεία 2.055,3 2.060,6 1.244,9 1.250,3 Ταμειακές ροές από λειτουργ ικές δραστηριότητες

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 346,9 362,1 167,2 235,5

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.096,0 1.145,6 261,0 284,8 Κέρδη προ φόρων 294,9 223,5 191,8 316,2

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 494,9 536,7 3.367,7 3.419,4 Προσαρμογές για:

Αποθέματα 40,5 26,9 5,1 7,6 Αποσβέσεις και απομειώσεις 330,1 318,8 177,1 171,6

Απαιτήσεις από πελάτες 459,7 433,1 256,5 250,4 Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 4,7 53,1 1,3 46,2

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 154,5 180,2 93,4 254,4 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 2,2 2,3 0,8 1,9

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 885,9 516,2 477,7 105,5 Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 0,6 0,1 0,6 0,1

Περιουσιακά στοιχεία ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση 617,5 606,5 148,6 148,7 Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές 0,7 0,5 (0,6) 0,1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.151,2 5.867,9 6.022,1 5.956,6 Πιστωτικοί τόκοι (0,4) (0,8) (0,6) (1,3)

Έσοδα από μερίσματα - - (20,4) (181,0)

ΙΔ ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία -

Μετοχικό κεφάλαιο 1.302,4 1.330,6 1.302,4 1.330,6 Απομειώσεις (0,4) 0,4 (0,2) 0,3

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 538,6 665,2 1.706,2 1.928,6 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 24,0 33,1 16,1 29,2

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας (α) 1.841,0 1.995,8 3.008,6 3.259,2 Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 163,2 144,0 - - Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (13,6) 1,9 (1,8) 0,7

Σύνολο ιδ ίων κεφαλαίων (γ )  =  (α) +  (β) 2.004,2 2.139,8 3.008,6 3.259,2 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (23,9) (16,2) 2,3 (12,1)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.164,1 974,8 1.196,4 894,1 (Mείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού) (3,5) (2,3) (19,2) (65,5)

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) 280,2 290,6 139,7 195,3 Πλέον / (Μείον): 

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 378,3 397,9 320,6 414,5 Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης (47,7) (49,9) (41,6) (43,3)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 173,2 229,0 150,1 270,8 Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού νεότητας,

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) 60,9 61,2 30,7 44,8 εκτός εισφορών εργαζομένων (4,9) (5,0) (4,7) (4,9)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.808,6 1.463,4 1.176,0 877,9 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (πλην μισθώσεων) (7,7) (5,3) (6,0) (4,3)

Υποχρεώσεις ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση 281,7 311,2 -                               -                              Τόκοι μισθώσεων καταβεβλημένοι (8,5) (9,7) (3,4) (7,1)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 4.147,0 3.728,1 3.013,5 2.697,4 Φόρος εισοδήματος καταβεβλημένος (1,9) (0,5) (0,4) (0,4)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ )  +  (δ) 6.151,2 5.867,9 6.022,1 5.956,6 Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων 69,7 61,3 - -

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργ ικές δραστηριότητες (α) 614,4 605,3 291,1 246,4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ KAI MH ENOΠOIHMENA) Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

01.01- 01.01- 01.01- 01.01- Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου επενδυμένου σε θυγατρική - - 1,0 -

30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020 Συμμετοχή σε θυγατρική - - (3,0) (4,0)

Κύκλος εργασιών 1.615,4 1.563,4 770,8 780,7 Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων 3,6 3,6 3,6 3,6

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 318,8 256,7 186,1 163,5 Χορηγηθέντα δάνεια σε θυγατρική - - - (6,0)

Κέρδη προ φόρων 294,9 223,5 191,8 316,2 Αποπληρωμή δανείων χορηγηθέντων σε θυγατρική - - - 6,2

Κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 174,8 154,0 126,3 275,9 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (238,2) (282,6) (134,0) (177,3)

Κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες 66,7 30,3 -                               -                              Κίνηση δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων 0,4 - - -

Κέρδη μετά από φόρους (Α) 241,5 184,3 126,3 275,9 Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 0,4 0,8 0,6 1,4

Κατανέμονται σε: Μερίσματα εισπραχθέντα - - 150,0 80,0

-Ιδιοκτήτες μητρικής 222,0 181,0 126,3 275,9 Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων (39,3) (34,7) - -

-Μη ελέγχουσες συμμετοχές 19,5 3,3 - - Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (273,1) (312,9) 18,2 (96,1)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) μετά από φόρους (Β) 1,2 (4,5) 1,4 1,2

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (A) +  (B) 242,7 179,8 127,7 277,1 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Κατανέμονται σε: Απόκτηση ιδίων μετοχών (64,9) (60,4) (64,9) (60,4)

-Ιδιοκτήτες μητρικής 223,5 177,9 127,7 277,1 Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια 350,0 361,5 451,5 420,8

-Μη ελέγχουσες συμμετοχές 19,2 1,9 -                               -                              Εξοφλήσεις δανείων (217,4) (84,8) (270,8) (116,7)

Βασικά κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή από συνεχιζόμενες Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (33,0) (28,2) (17,3) (21,0)

 δραστηριότητες (σε €) 0,3865 0,3317 - - Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της Εταιρείας (0,2) - (0,2) -

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων (4,0) (8,9) - -

αποτελεσμάτων, συνολικών αποσβέσεων και απομειώσεων 648,9 575,5 363,2 335,1 Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ ) 30,5 179,2 98,3 222,7

Καθαρή αύξηση ταμειακών δ ιαθεσίμων και ταμειακών 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ ισοδυνάμων (α)+(β)+(γ ) 371,8 471,6 407,6 373,0

Ταμειακά δ ιαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου 516,2 1.058,3 105,5 560,6

30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020 Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα (0,9) (1,2) - -

Σύνολο ιδ ίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2021 και 01.01.2020) 2.139,8 2.183,1 3.259,2 3.154,6 Μεταφορά σε κλάδους - - (35,4) -

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 242,7 179,8 127,7 277,1

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση, 

έναρξη περιόδου 73,3 - - -

Διανομή μερισμάτων (312,9) (258,6) (312,9) (258,6)

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση, λήξη 

περιόδου (74,5) - - -

Απόκτηση ιδίων μετοχών (65,6) (61,7) (65,6) (61,7) Ταμειακά δ ιαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου 885,9 1.528,7 477,7 933,6

Προγράμματα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης 0,2 0,2 0,2 0,2

Σύνολο ιδ ίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2021 και 30.06.2020) 2.004,2 2.042,8 3.008,6 3.111,6

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες συνοπτικές (ενοποιημένες και εταιρικές) χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τις αντίστοιχες έδρες τους, 7)  Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεμένα μέρη (σύμφωνα με το ΔΛΠ 24) αναλύονται ως εξής: Οι πωλήσεις και αγορές της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2021, ανέρχονται

   τα ποσοστά συμμετοχής του Ομίλου (άμεσες και έμμεσες συμμετοχές) καθώς και η μέθοδος ενοποίησης που εφαρμόστηκε, παρατίθενται αναλυτικά στις Σημειώσεις 1 και 4       σε  € 40,8 εκατ. και  € 177,8 εκατ. αντίστοιχα. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανέρχονται σε € 12,0 εκατ.. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα

  των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.      και έξοδα της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2021, ανέρχονται σε € 0,3 εκατ. και € 12,4 εκατ. αντίστοιχα. Τα έσοδα από μερίσματα από συνδεμένα μέρη ανέρχονται σε 

2) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου καθώς και τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων που ολοκληρώθηκαν      € 20,4 εκατ.. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τρέχουσες συναλλαγές στη λήξη της περιόδου ανέρχονται σε 

    παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 9 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.       € 67,5 εκατ. και € 571,3 εκατ. αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας από και προς τα συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τα χορηγηθέντα

3) Η έκβαση των επίδικων υποθέσεων που εκκρεμούν δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Τα ποσά των σωρευμένων προβλέψεων      και τα ληφθέντα δάνεια ανέρχονται σε € 14,6 εκατ. και € 1.359,5 εκατ. αντίστοιχα. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της

    που έχουν σχηματιστεί κατά την 30 Ιουνίου 2021 για επίδικες υποθέσεις και λοιπούς κινδύνους, όπως και για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ή εκκρεμείς      Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 6,8 εκατ.. Σε επίπεδο Ομίλου, τα ποσά πωλήσεων και αγορών προς και από τα συνδεμένα μέρη που δεν απαλείφονται στην

    φορολογικές υποθέσεις ανέρχονται: α) για τον Όμιλο σε € 182,5 εκατ. και σε € 27,8 εκατ. αντίστοιχα και β) για την Εταιρεία σε € 140,7 εκατ. και σε € 16,1 εκατ. αντιστοίχως.      ενοποίηση για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανέρχονται σε € 16,9 εκατ. και € 28,0 εκατ. αντίστοιχα. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα για το 2021, μεταξύ των συνδεμένων μερών, 

    Οι σημαντικότερες εκκρεμείς νομικές υποθέσεις παρατίθονται στη Σημείωση 15 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.     που δεν απαλείφονται, ανέρχονται σε € 0,1 εκατ.. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του Ομίλου με τα συνδεμένα μέρη που προέρχονται  από τις μεταξύ τους 

4) Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου: Όμιλος 15.355 (30.06.2020: 16.937), Εταιρεία 2.594 (30.06.2020: 7.470).     συναλλαγές, και οι οποίες δεν απαλείφονται στην ενοποίηση ανέρχονται σε € 11,8 εκατ. και € 661,1 εκατ. αντίστοιχα. 

5) Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) μετά από φόρους που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια το πρώτο εξάμηνο του 2021 για τον Όμιλο αφορούν σε αναλογιστικά 8)  Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών. 

   κέρδη  € 6,5 εκατ. (καθαρά από αναβαλλόμενους φόρους), σε συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμεταλλεύσεων εξωτερικού € (5,3) εκατ. Για την Εταιρεία, αφορούν σε 9) Έχουν πραγματοποιηθεί αναταξινομήσεις κονδυλίων για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης, που δεν είχαν καμία επίδραση στα ίδια κεφάλαια ή στα αποτελέσματα του Ομίλου και

   αναλογιστικά κέρδη € 1,4 εκατ.  (καθαρά από αναβαλλόμενους φόρους).     της Εταιρείας. Οι παραπάνω αναταξινομήσεις παρατίθενται στη Σημείωση 17 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

6) Από την 6 Φεβρουαρίου 2009, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της DEUTSCHE TELEKOM AG 10) Σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30 Ιουνίου 2021, γνωστοποιούνται στη Σημείωση 18 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

    (πλήρης ενοποίηση), με έδρα τη Γερμανία, η οποία συμμετέχει κατά 47,9% στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ την 30 Ιουνίου 2021.
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