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Π ο ι o i
E i M A Σ T E

97% 100%

54%

100%

100%

30%

100%

94%

100%

100%

100%

62%

70%

100%

ΟΤΕ ΑΕ
Ελλάδα

COSMOTE
Ελλάδα

COSMOTE
Ρουμανία

Γερμανός*
N.A. Eυρώπη

RomTelecom
Ρουμανία

OTE GLOBE
Ελλάδα

OTESat -
Maritel
Ελλάδα

OTEestate
Ελλάδα

OTE Plus
Ελλάδα

OTE 
Academy
Ελλάδα

CosmoONE
Ελλάδα

AMC
Aλβανία

Globul
Βουλγαρία*

Zapp
Ρουμανία

Σταθερή Τηλεφωνία
Κινητή Τηλεφωνία
Άλλες Δραστηριότητες

Ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή
Δ Ο μ ή

* Στις 26 Απριλίου 2013 ο οΤΕ ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για την πώληση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Cosmo Bulgaria Mobile EAD 
(Globul) και της Germanos Telecom Bulgaria (Germanos). 

4

Ε Τ Η Σ Ι Ο Σ  Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  2 0 1 2



Τ ι 
κ Α ν ο υ μ Ε

Ε Λ Λ α Δ α
Σταθερή και Κινητή Τηλεφωνία:

Συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας: 3.126.272

Συνδρομητές ευρυζωνικότητας: 1.204.980

Συνδρομητές τηλεόρασης (oTE TV μέσω Δορυφόρου & μέσω Conn-x): 119.771

Συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας: 7.697.322

ρ Ο Υ μ α ν ι α
Σταθερή και Κινητή Τηλεφωνία:

Συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας: 2.329.042

Συνδρομητές ευρυζωνικότητας: 1.196.561

Συνδρομητές τηλεόρασης: 1.265.325

Συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας: 6.285.830

Β Ο Υ Λ γ α ρ ι α
Κινητή Τηλεφωνία

Συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας: 4.518.191

αΛΒανια
Κινητή Τηλεφωνία

Συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας: 1.874.221
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Π ο υ 
Δ Ρ Α Σ Τ η Ρ ι ο Π ο ι ο υ μ Α Σ Τ Ε

Ό μ ι λ ο ς  Ο τ Ε

Eλλάδα

Ρουμανία

Αλβανία

Boυλγαρία
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Π ο ι Ε Σ  Ε ι ν Α ι
ο ι  Ε Π ι Δ ο Σ Ε ι Σ 
μ Α Σ

 €0,08 
€0,24 

€0,97 

2010 2011 2012 

02. Καθαρά Κέρδη χρήσης ανά μετοχή (€)

1.919,4 
1.731,8 1.656,9 

2010 2011 2012 

01. Προσαρμοσμένη κερδοφορία ΕΒΙΤDΑ* (εκατ. €)

1.315,4  1.322,1  1.313,3  

2010 2011 2012 

03. Καθαρές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές *(εκατ. €)

*Εξαιρoυμένων των ταμειακών εκροών για προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης και/ή επενδύσεις σε άδειες φάσματος.

*Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης

572.9  
703.9  

819.1  

2010 2011 2012 

04. Ελεύθερες Ταμειακές Ροές * (εκατ. €)

*Εξαιρουμένων των ταμειακών εκροών για προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης και/ή επενδύσεις σε άδειες φάσματος

7



Π ο ι Ε Σ  Ε ι ν Α ι
ο ι  Ε Π ι Δ ο Σ Ε ι Σ 
μ Α Σ

13,5% 12,3% 10,6% 

2,0% 
1,3% 

2010 2011 2012 

13,7% 14,2% 
11,8% 0,2% 

2010 2011 2012 

4.283,0  
3.865,1  

2.882,5  

2,2x 2,2x 
1,7x 

2010 2011 2012 

05. Κεφαλαιουχικές Δαπάνες ως % του Κύκλου Εργασιών 

07. Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εκατ. €)  

08. Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός / Pro forma EBITDA

06. Καθαρός Δανεισμός Ομίλου

*Εξαιρουμένων των επενδύσεων σε άδειες φάσματος

Επενδύσεις σε άδειες φάσματος ως % του Κύκλου Εργασιών
Προσαρμοσμένες Κεφαλαιουχικές Δαπάνες *ως % του Κύκλου Εργασιών

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ (Εκατ, € ) 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 +/- %

Βραχυπρόθεσμα:

- Τραπεζικά δάνεια 1,4 2,0 -30,0%

Μεσοπρόθεσμα & Μακροπρόθεσμα:

- Ομόλογα 3.010,0 3.244,9 -7,2%

- Τραπεζικά δάνεια 1.039,4 1.655,1 -37,2%

Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων 4.050,8 4.902,0 -17,4%

Ταμειακά Διαθέσιμα 1.161,6 683,4 +70,0%

Καθαρός Δανεισμός 2.889,2 4.218,6 -31,5%

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 6,7 353,5 -98,1%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός 2.882,5 3.865,1 -25,4%
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OTE

33,8%

Άλλες

4,7%

COSMOTE

48,8%

RomTelecom 

12,8%

OTE

30,1%

Άλλες

6,1%

COSMOTE

53,7%

RomTelecom 

10,0%

09. Γεωγραφική Κατανομή Εσόδων 2012 (προ απαλοιφών)

11. Συνεισφορά στον Κύκλο Εργασιών 2012 12. Συνεισφορά Προσαρμοσμένης* Κερδοφορίας ΕΒΙΤDΑ (προ απαλοιφών)

Άλλες χώρες

27,1%

Ελλάδα

72,9%

10. Γεωγραφική Κατανομή Προσαρμοσμένης* Κερδοφορίας ΕΒΙΤDΑ 2012 
        (προ απαλοιφών)

*Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης

*Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης

Άλλες χώρες

29,6%

Ελλάδα

70,4%

10.925 10.569 
8.750 

2010 2011 2012 

3.857 
3.431 3.126 

2010 2011 2012 

13. Διαχρονική Εξέλιξη Προσωπικού ΟΤΕ Α.E. 

14. Σύνολο Γραμμών Σταθερής Τηλεφωνίας ΟΤΕ (000)
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Π ο ι Ε Σ  Ε ι ν Α ι
ο ι  Ε Π ι Δ ο Σ Ε ι Σ 
μ Α Σ

2.622 2.490 2.329 

2010 2011 2012 

15. Σύνολο Γραμμών Σταθερής Τηλεφωνίας RomTelecom (000)

1.112 1.097 1.179 

2010 2011 2012 

16. Συνδρομητές Ευρυζωνικών Συνδέσεων Λιανικής OTE (000)

17. Συνδρομητές Ευρυζωνικών Συνδέσεων RomTelecom (000)

20.785 20.467 20.376 

2010 2011 2012 

18. Σύνολο Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας (000)

1.013 
1.136 1.197 

2010 2011 2012 
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Π ω Σ
Ε Ρ γ Α ζ ο μ Α Σ Τ Ε

ή  σ τ ρ α τ ή γ ι κ ή  μ α σ
Στόχος της Διοίκησης είναι να μετασχηματιστεί ο οΤΕ σε μια εταιρεία υψη-
λής απόδοσης. Ειδικότερα η εταιρεία επιδιώκει:

 – να είναι ηγέτης στην παροχή υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας, iCT και 
Συνδρομητικής Τηλεόρασης στην Ελλάδα

 – να διαθέτει στους πελάτες άριστες υπηρεσίες υψηλής αξίας
 – να προσφέρει κορυφαία εμπειρία στους πελάτες
 – να καταστεί ο καλύτερος εργοδότης στην Ελλάδα, να αναπτύξει το 

προσωπικό της και να προσελκύει ταλαντούχους εργαζομένους 
 – να ενισχύσει την αξία που δημιουργείται για τους μετόχους

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η εταιρεία έχει ξεκινήσει την 
εφαρμογή ενός ευρύτατου προγράμματος μετασχηματισμού, μεγάλο μέ-
ρος του οποίου έχει ήδη υλοποιηθεί κατά το 2012.

κ Υ ρ ι α  Ε Π ι τ Ε Υ γ μ α τ α  Π ρ Ο γ ρ α μ μ α τ Ο σ
μ Ε τ α σ Χ ή μ α τ ι σ μ Ο Υ  τ Ο  2 0 1 2
Το πρόγραμμα μετασχηματισμού έχει οργανωθεί γύρω από 8 βασικούς πυλώνες.Τα κύρια επιτεύγματα ανά πυλώνα κατά το 2012 είναι:

1. Εμπειρία Πελάτη
υλοποίηση πάνω από 45 δια-διευθυνσιακών έργων που στοχεύουν στη βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν στο συνολικό κύκλο 
ζωής των πελατών

2. Προϊόντα και Υπηρεσίες
 – ιδιαίτερα επιτυχημένο λανσάρισμα νέας οικογένειας προγραμμάτων Ευρυζωνικότητας
 – Σημαντική αναβάθμιση περιεχομένου και υπηρεσιών του οΤΕ TV
 – Ενίσχυση μεριδίου στην αγορά του iCT/System integration

3. Περιορισμός κόστους
υπερ-επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί σχετικά με τη μείωση του λειτουργικού κόστους

4. Βελτιστοποίηση Λειτουργιών
 – Ριζική αναδιοργάνωση των τεχνικών υπηρεσιών και παράλληλη υλοποίηση αυτοματοποιημένου συστήματος Work Force  

 Management σε 2.700 άτομα
 – Βελτιστοποίηση βασικών διαδικασιών σε νευραλγικούς τομείς λειτουργίας (Εξυπηρέτηση Πελατών, Προμήθειες, Προσωπικό,  

 Τεχνική Εξυπηρέτηση, Πληροφορική κ.λπ.) 

5. ανθρώπινο Δυναμικό
 – Επιτυχής υλοποίηση σχημάτων εθελουσίας εξόδου για 1.500 περίπου άτομα με αποτέλεσμα τη σημαντική εξοικονόμηση 

           λειτουργικού κόστους
 – υλοποίηση συστήματος αξιολόγησης προσωπικού

6. νέα γενιά Πρόσβασης (Next Generation Access)
Επιτυχημένο λανσάρισμα υπηρεσιών νέας γενιάς VDSL σε ανταγωνιστικές τιμές 

7. ρύθμιση
καθοριστική συνεισφορά στα επιτυχημένα λανσαρίσματα Ευρυζωνικότητας και VDSL

12
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8. Ομιλικές συνέργειες
 – Δημιουργία ενιαίας ομάδας διοίκησης οΤΕ-CoSMoTE και ενοποίηση των περισσοτέρων μονάδων σε λειτουργικό επίπεδο για  

 μεγιστοποίηση συνεργιών
 – Ενεργός συμμετοχή και υλοποίηση συνεργιών στα πλαίσια του ομίλου DT

Βασιζόμενη στα επιτεύγματα αυτά η εταιρεία κατάφερε μέσα από συντονισμένες εμπορικές δράσεις να ανακτήσει κατά το 2012 την 
ανταγωνιστικότητά της και να πετύχει σημαντικούς στόχους, όπως:

 – η μείωση κατά 50% των καθαρών απωλειών συνδέσεων φωνής προς τον ανταγωνισμό
 – η προσέλκυση περίπου 40% των καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς ευρυζωνικότητας
 – ο διπλασιασμός της πελατειακής βάσης των υπηρεσιών τηλεόρασης
 – η σημαντική ενίσχυση των δεικτών σχετικά με την ικανοποίηση και την πιστότητα των πελατών 

κ Υ ρ ι Ε σ  κ α τ Ε Υ Θ Υ ν σ Ε ι σ  Π ρ Ο γ ρ α μ μ α τ Ο σ
μ Ε τ α σ Χ ή μ α τ ι σ μ Ο Υ  γ ι α  τ Ο  2 0 1 3
Το στρατηγικό πρόγραμμα μετασχηματισμού θα συνεχιστεί και το 2013 με ένα σύνολο δράσεων σε όλους τους πυλώνες. Παράλληλα, 
έμφαση κατά τη νέα χρονιά θα δοθεί στην αξιοποίηση συνεργειών (τόσο σε επίπεδο ομίλου οΤΕ όσο και σε επίπεδο ομίλου DT) καθώς 
και στην απλοποίηση δομών και διαδικασιών. κύριοι τομείς του προγράμματος για το 2013 είναι:

1. Εμπειρία Πελάτη και Εμπορική αποτελεσματικότητα
 – Συνέχιση του προγράμματος για τη βελτίωση της Εμπειρίας του Πελάτη και παράλληλα αναδιάρθρωση εσωτερικών δομών και  

 διαδικασιών κυρίως σε θέματα πωλήσεων ώστε να μεγιστοποιηθούν οι συνέργιες οΤΕ-CoSMoTE
 – Έμφαση στον τομέα B2B (εταιρείες, επιχειρήσεις) καθώς και στις αναπτυσσόμενες αγορές (TV, iCT, internet Services) 

2. Βελτιστοποίηση αποδοτικότητας
Έμφαση στην απλοποίηση και αυτοματοποίηση διαδικασιών καθώς και στις συνέργειες που προκύπτουν από την από κοινού χρήση 
υποστηρικτικών λειτουργιών εντός του ομίλου οΤΕ. Παράλληλα, συνέχιση των δράσεων μετασχηματισμού των τεχνικών υπηρεσιών.

3. ανθρώπινο Δυναμικό
Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας παρά την έκταση του προγράμματος Εθελουσίας, απλοποίηση διαδικασιών διαχείρισης προσωπικού 
και παράλληλα ενίσχυση της εργασιακής κουλτούρας που βασίζεται στην απόδοση.

4. Περιορισμός κόστους
Εκτεταμένα προγράμματα για εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους αξιοποιώντας και την εμπειρία από τον Όμιλο DT.

5. ρύθμιση
Συνεχής παρακολούθηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος και έγκαιρες παρεμβάσεις για διασφάλιση των συμφερόντων του οργανισμού.

6. νέα γενιά Πρόσβασης (NGA)
Επέκταση κάλυψης VDSL και παράλληλα εκπόνηση μεσο/μακροπρόθεσμου πλάνου για τη διάθεση υπηρεσιών και τεχνολογιών νέας 
γενιάς με στόχο την αποδοτικότερη κάλυψη των αναγκών των πελατών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας καθώς και 
τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

7. Ομιλικές συνέργειες
Ενίσχυση των συνεργειών εντός των ομίλων oTE και DT, τόσο σε εμπορικό επίπεδο όσο και σε θέματα βελτιστοποίησης της αποδοτι-
κότητας.
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Τ ι  Ε γ ι ν Ε
μ Ε Σ Α
Σ Τ ο  2 0 1 2

σ Υ μ Φ ω ν ι Ε σ ,  Π ω Λ ή σ Ε ι σ ,  Ο ρ γ α ν ω τ ι κ Ε σ  α Λ Λ α γ Ε σ
κ α ι  α Λ Λ α  Ε τ α ι ρ ι κ α  γ Ε γ Ο ν Ο τ α
Τον Ιανουάριο ολοκληρώνεται η πώληση του συνόλου του ποσοστού, ύψους 20%, που κατείχε ο οΤΕ στην Telecom Serbia. ο oTE 
εισέπραξε συνολικά €397 εκατ., €380 εκατ. από τη μεταβίβαση των μετοχών και €17 εκατ. για μέρισμα της χρήσης 2011, σύμφωνα με 
τη Σύμβαση Πώλησης μετοχών που υπεγράφη το Δεκέμβριο του 2011 στην Αθήνα.

Τον Ιούνιο συνάπτεται σημαντική συμφωνία του οΤΕ με το διεθνή οργανισμό δορυφορικών υπηρεσιών inmarsat για την παροχή 
των ολοκληρωμένων υπηρεσιών Global Xpress™. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων πρωτοποριακών υπηρεσιών από τον inmarsat σε 
παγκόσμιο επίπεδο, ο οΤΕ επελέγη μετά από διεθνή διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν σημαντικοί τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί 
και επίγειοι σταθμοί δορυφορικών υπηρεσιών από ολόκληρη την Ευρώπη, να παράσχει υπηρεσίες μέσω του επίγειου δορυφορικού 
σταθμού που διαθέτει στη νεμέα. με την υπηρεσία Global Xpress (GX), ο inmarsat θα προσφέρει στους τελικούς χρήστες πραγματικές 
ταχύτητες μέχρι 50μΒ, μέσω τριών δορυφόρων inmarsat-5 (i-5), οι οποίοι αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία στα μέσα του 2013.

Τον Ιούλιο ο κ. μπάμπης μαζαράκης αναλαμβάνει τη θέση του γενικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Θεμάτων ομίλου οΤΕ. Στις 
19 ιουλίου, σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Kevin Copp από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του οΤΕ 
εκλέγει τον κ. μαζαράκη ως νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του κ. Copp, δηλαδή μέχρι 
την ημερομηνία τέλεσης της Τακτικής γενικής Συνέλευσης των μετόχων για το έτος 2015.

Το Σεπτέμβριο η CoSMoTE RoMANiA αποκτά ένα μπλοκ φάσματος στη ζώνη των 800 MHz, δύο μπλοκ στη ζώνη των 900 MHz, πέντε 
μπλοκ στη ζώνη των 1800 MHz και δύο μπλοκ στη ζώνη των 2600 MHz (FDD), τα οποία θα ισχύουν από το 2014 έως το 2029, έναντι 
συνολικού τιμήματος €179,9 εκατ.

Τον Οκτώβριο o oTE παρουσιάζει την καινούργια εταιρική του επικοινωνία, με κεντρικό μήνυμα τη νέα εταιρική τοποθέτηση, «μαζί, 
είμαστε ένα», το οποίο αποτυπώνει την πελατοκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας. η τοποθέτηση αυτή δηλώνει ότι η δημιουργία  

προϊόντων και υπηρεσιών έχει σαν στόχο να καλύπτει τις ανάγκες 
των καταναλωτών και για το 2012 αποδείχτηκε μέσα από συγκεκρι-
μένες προτάσεις προϊόντων [πχ. προσιτές τιμές στο oTE Double Play, 
αναβαθμισμένη τεχνολογία (τεχνολογία VDSL), καλύτερη εξυπηρέ-
τηση (13888, ote.gr), ψυχαγωγία (oTE TV)]. μέσα από την εξάλειψη 
των διαφορετικών προϊοντικών λογοτύπων και την ανάδειξη του λο-
γοτύπου του oTE ως το μόνο κυρίαρχο λογότυπο ο οΤΕ ενδυνάμωσε 
τη μάρκα. Σε συνέπεια με τη νέα εταιρική τοποθέτηση, δημιουργήθη-
κε ένα νέο Product tree, το οποίο είναι φιλικό και κατανοητό για τον 
πελάτη και αυτό επιτεύχθηκε μέσα από τη :
•  Δημιουργία ενιαίας και συνεπούς ονοματολογίας των προϊόντων και 
    υπηρεσιών μεταξύ των κατηγοριών για ιδιώτες και για επιχειρήσεις
•  Δημιουργία ξεκάθαρης up – selling πρότασης προϊόντων για τον  
    καταναλωτή
•  Απλοποίηση των προϊοντικών περιγραφών και των ονομάτων ώστε 
   να γίνουν πιο κατανοητά στον πελάτη

Το Νοέμβριο το Διοικητικό Συμβούλιο του οΤΕ εγκρίνει ένα  
Πρόγραμμα οικειοθελούς Αποχώρησης, για το προσωπικού του οΤΕ 
που βρίσκεται κατά κύριο λόγο κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης. 
1.516 άτομα αποδέχθηκαν τα κίνητρα, ενώ ο οΤΕ υπολογίζει την 
ετήσια καθαρή εξοικονόμηση από τη μείωση του προσωπικού σε πε-
ρίπου €80 εκατ.
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Ε ν Ε ρ γ Ε ι Ε σ  α ν α Χ ρ ή μ α τ Ο Δ Ο τ ή σ ή σ
Τον Απρίλιο ο oTE, στο πλαίσιο της Ανακυκλούμενης Πίστωσης ύψους €900 εκατ. (ομολογιακό Δάνειο), προχωράει σε προπληρωμή συνολικού 
ποσού ύψους €300 εκατ., ποσό το οποίο παρέμεινε δεσμευμένο και διαθέσιμο για επαναχρησιμοποίηση. Την 1η ιουνίου 2012, η εταιρεία προχω-
ράει σε πλήρη ανάληψη του ποσού αυτού. Στις 30 ιουνίου 2012 το υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου ανερχόταν σε €896,8 εκατ. 

Τον Ιούλιο η οΤΕ PLC προχωράει σε αποπληρωμή του εναπομείναντος ονομαστικού ποσού €311,7 εκατ. κάτω από την Ανακυκλούμενη 
Πίστωση που έληγε το Σεπτέμβριο του 2012, καταβάλλοντας ταυτόχρονα και τους δεδουλευμένους τόκους. Επίσης, τον ίδιο μήνα η 
οΤΕ PLC προχωράει σε αποπληρωμή του εναπομείναντος ονομαστικού ποσού €445,2 εκατ. του κοινοπρακτικού δανείου που έληγε το 
Σεπτέμβριο του 2012, καταβάλλοντας ταυτόχρονα και τους δεδουλευμένους τόκους.

Το νοέμβριο ο οΤΕ ανακοινώνει ότι εξάσκησε το προβλεπόμενο συμβατικά μονοετές δικαίωμα παράτασης του από 9 Φεβρουαρίου 
2011 κοινοπρακτικού ομολογιακού Δανείου ανακυκλούμενης πίστωσης ύψους €900 εκατ., έχοντας λάβει δεσμευτικές απαντήσεις 
συναίνεσης παράτασης της λήξης του δανείου από τις τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το ποσό των €500 εκατ. του δανείου. Στις 26 
νοεμβρίου 2012 η συναλλαγή ολοκληρώνεται με την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, με το εναπομείναν ποσό των €500 εκατ. να 
πρέπει να αποπληρωθεί στις 11 Φεβρουαρίου 2014. 

μέχρι το Δεκέμβριο η oTE PLC προχωράει σε μερικές επαναγορές ομολόγων συνολικού ονομαστικού ποσού €236,0 εκατ. κάτω από το 
ομόλογο λήξης Αυγούστου 2013, καταβάλλοντας ταυτόχρονα και τους δεδουλευμένους τόκους. Επίσης, τον ίδιο μήνα, η Globul (θυγατρική 
του ομίλου οΤΕ) αντλεί ποσό €153,0 εκατ. κάτω από σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου με κοινοπραξία τραπεζών. Το δάνειο δίδεται χωρίς 
εξασφαλίσεις, έχει διάρκεια 4 έτη, πρόγραμμα αποπληρωμής βάσει χρεολυτικών δόσεων και περιθώριο 5,50% ετησίως πάνω από το Euribor.

Σημειώνουμε ότι εντός του 2013 πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες: 

Τον Ιανουάριο του 2013 η θυγατρική εταιρεία του ΟΤΕ, ΟΤΕ PLC συνάπτει, κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσομακροπρόθε-
σμων Ομολόγων, σύμβαση ανταλλαγής ομολόγων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης βάσει της οποίας €187 εκατ. από το ομόλογο λήξεως  
Αυγούστου 2013 θα ανταλλαχθούν με νέα έκδοση ομολόγων ποσού €187,7 εκατ. λήξεως Φεβρουαρίου 2015. Το Φεβρουάριο του 2013 
ανακοινώνεται ότι το ομόλογο της OTE PLC των €187,7 εκατ. λήξεως Φεβρουαρίου 2015, εισήχθη προς διαπραγμάτευση στο Χρηματι-
στήριο του Λουξεμβούργου και ενοποιήθηκε με το υφιστάμενο ομόλογο των €600 εκατ. λήξεως Φεβρουαρίου 2015, με τρέχον κουπόνι 
7,25%. Συνεπώς, το συνολικό ποσό του ομολόγου λήξεως Φεβρουαρίου 2015 ανέρχεται πλέον σε €787,7 εκατ.

Τον Ιανουάριο του 2013 ο ΟΤΕ ολοκληρώνει με επιτυχία τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση ομολόγων 
πενταετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο, συνολικού ύψους €700 εκατ., με ετήσιο τοκομερίδιο 7,875% πληρωτέο ανά εξάμηνο. Η έκδο-
ση υπερκαλύφθηκε κατά 2,7 φορές, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 1,9 δισ ευρώ. Τα ομόλογα εκδίδονται από την OTE 
PLC με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (Global Medium 
Term Note Programme), ύψους €6,5 δισ. Το Φεβρουάριο η ΟΤΕ PLC εκδίδει το νέο πενταετές ομόλογο.

Το Φεβρουάριο του 2013 η θυγατρική εταιρεία του ΟΤΕ, ΟΤΕ PLC ολοκληρώνει τη διαδικασία επαναγοράς ομολόγων λήξεως Αυγούστου 
2013 και Απριλίου 2014 έναντι μετρητών. Η OTE PLC αποδέχεται συνολικά προσφορές επαναγοράς ύψους €106,2 εκατ. από το ομόλο-
γο λήξεως Αυγούστου 2013 και €92,5 εκατ. από το ομόλογο λήξεως Απριλίου 2014. Τα επαναγορασθέντα ομόλογα παραδόθηκαν για 
ακύρωση. Τον ίδιο μήνα, ο ΟΤΕ προχωράει στην αποπληρωμή ποσού €400,0 εκατ. κάτω από την ανακυκλούμενη πίστωση (ομολογιακό 
δάνειο) €900,0 εκ. το οποίο είχε συνάψει το Φεβρουάριο 2011 με κοινοπραξία τραπεζών. Το εναπομείναν ποσό του δανείου ονομαστικής 
αξίας €500,0 εκατ. που λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2014 αναταξινομήθηκε στο βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων.
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Τον Ιανουάριο το οΤΕ Cinema προστίθεται στην ευρεία γκάμα των καναλιών της οΤΕ TV, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των δια-
θέσιμων καναλιών στα 49. Το oTE Cinema διατίθεται και στα δύο διαθέσιμα πακέτα καναλιών, Family Pack και Full Pack, τόσο μέσω 
Δορυφόρου όσο και μέσω Conn-x. Τον ίδιο μήνα προστίθεται και το DiSCoVERY HD SHoWCASE στην οΤΕ TV. 

Το Φεβρουάριο ο οΤΕ ανακοινώνει τη νέα υπηρεσία Unified Communication Box για επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυ-
ξης και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, ο οΤΕ διαθέτει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την καινοτόμο «all-in-a-box» 
υπηρεσία, που προσφέρει iP τηλεφωνικά κέντρα και ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των 
επιχειρήσεων από έναν πάροχο. ο οΤΕ αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την υλοποίηση, τη διαχείριση και την τεχνική υποστήριξη της νέας 
υπηρεσίας.

Το Μάρτιο εμπλουτίζεται περαιτέρω το επιχειρηματικό - ειδησεογραφικό περιεχόμενο της οΤΕ TV με την προσθήκη του διεθνούς 
τηλεοπτικού καναλιού CNBC. Τα διεθνή ενημερωτικά κανάλια της οΤΕ TV ανέρχονται πλέον σε 9, ενώ ο συνολικός αριθμός των 
καναλιών ξεπερνά τα 50. Το CNBC είναι διαθέσιμο σε όλα τα πακέτα καναλιών της oTE TV και στο Family Pack και στο Full Pack, 
τόσο μέσω δορυφόρου όσο και μέσω Conn-x. Επίσης, ανακοινώνεται η νέα πρωτοποριακή υπηρεσία oTE REPLAY TV, με την οποία οι 
συνδρομητές της oTE TV μέσω Conn-x έχουν τη δυνατότητα να γυρίσουν το χρόνο πίσω έως και 48 ώρες και να παρακολουθήσουν 
το πρόγραμμα που επιθυμούν από 13 διαφορετικά τηλεοπτικά κανάλια, εύκολα και απλά. Ακόμα, εμπλουτίζεται η δορυφορική πλατ-
φόρμα της οΤΕ TV, με τα ελεύθερα κανάλια εθνικής εμβέλειας. 

Το Μάιο ξεκινάει νέα εποχή τιμών για τους πελάτες του οΤΕ με τα νέα προγράμματα οΤΕ Double Play Απεριόριστα, που συνδυάζουν 
Conn-x και απεριόριστη τηλεφωνία προς σταθερά με τιμές μειωμένες έως και 25% σε σχέση με τα προγράμματα της προηγούμενης 
χρονιάς. 

Τον Ιούνιο προστίθεται το νέο κινηματογραφικό κανάλι «Village Cinema» στην οΤΕ TV.

Τον Ιούλιο λανσάρεται το νέο προϊόν οΤΕ Business Cloud, με το οποίο ο οΤΕ εμπλουτίζει το portfolio των τεχνολογικά προηγμένων 
υπηρεσιών του στο πλαίσιο της νέας εποχής προγραμμάτων του για επιχειρήσεις. Στις υφιστάμενες συναφείς υπηρεσίες, που παρέχει 
επιτυχημένα εδώ και χρόνια, έρχονται να προστεθούν νέες, συνθέτοντας με τον τρόπο αυτό μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη Cloud 
λύση για τις καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων. με επτά νέα κανάλια εκ των οποίων τα τέσσερα τοπικού χαρακτήρα, εμπλου-
τίζει η oTE TV την πλατφόρμα του. Τα κανάλια Kontra TV, Extra 3 και Sunny, μαζί με τα TV 100 και 4Ε από τη Θεσσαλονίκη, κρήτη TV 
και Star κεντρικής Ελλάδας, αποτελούν πλέον μέρος της προϊοντικής πρότασης της oTE TV.

Τον Οκτώβριο με μια νέα πρωτοποριακή πρωτοβουλία «η επιχείρησή σου.gr» ο οΤΕ δίνει τη δυνατότητα, για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να προωθήσουν την επιχείρησή τους στο internet, εύκολα, γρήγορα 
και εντελώς δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο. Επιπλέον, προστίθενται 2 νέα κανάλια στην οΤΕ TV: oTE Cinema 1 HD & oTE Cinema 2.

Το Νοέμβριο διατίθενται εμπορικά νέες ταχύτητες γρήγορου internet VDSL. με ταχύτητες έως 50 Mbps το VDSL αλλάζει την καθημε-
ρινή εμπειρία του internet. ο οΤΕ εμπλουτίζει τη σειρά προγραμμάτων oTE Double Play με 4 νέα προγράμματα oTE Double Play VDSL 
καλύπτοντας τις ανάγκες των χρηστών για μεγάλες ταχύτητες και για απεριόριστη τηλεφωνία. η οΤΕ TV ενισχύει το μπουκέτο των 
αθλητικών καναλιών oTE Sport (oTE Sport 1HD, oTE Sport 2HD, oTE Sport 3 και oTE Sport 4), εμπλουτίζοντας το live περιεχόμενο 
και τις high definition μεταδόσεις και αναβαθμίζει την τηλεοπτική εμπειρία των συνδρομητών του, που έχουν πλέον πρόσβαση σε 4 
αθλητικά κανάλια oTE Sport, από τα οποία τα 2 σε high definition.

Το Δεκέμβριο εμπλουτίζεται η συνδρομητική υπηρεσία της oTE TV με τον ΑνΤ1, το Travel Channel HD, το κανάλι πανελλαδικής 
εμβέλειας μακεδονία TV, το μουσικό κανάλι MAD, αλλά και με νέα κανάλια τοπικού χαρακτήρα (Blue Sky, Ήπειρος TV1, Δέλτα TV 
Αλεξανδρούπολη και Δίκτυο Τηλεόραση Σερρών).

Τ ι  Ε γ ι ν Ε
μ Ε Σ Α
Σ Τ ο  2 0 1 2
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Δ ι α κ ρ ι σ Ε ι σ
Το Φεβρουάριο ο οΤΕ αποσπά σημαντικές διακρίσεις κατά την 9η τελετή απονομής των επιχειρηματικών βραβείων «Χρήμα –  
γεώργιος ουζούνης». Συγκεκριμένα, αποσπά το 1ο βραβείο Επενδυτικών Σχέσεων 2011 και το 2ο βραβείο Εταιρικής κοινωνικής 
Ευθύνης. 

Τον Ιούνιο ο οΤΕ ψηφίζεται στην ετήσια πανευρωπαϊκή κατάταξη Extel Europe 2012 από τους διεθνείς επενδυτές ως η καλύτερη 
Ελληνική εταιρεία στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και ο Διευθυντής Σχέσεων με μετόχους, κ. Δημήτρης Τζελέπης, ως ο  
καλύτερος investor Relations Professional στην Ελλάδα.

Τον Οκτώβριο σημαντικές διακρίσεις για τις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας λαμβάνουν ο οΤΕ και η CoSMoTE. ο Όμιλος οΤΕ  
τιμήθηκε στα βραβεία «Θαλής – CEo & CSR 2012» αφενός με το Βραβείο Θαλής «κορυφαία Διάκριση Εταιρικής κοινωνικής Ευθύνης» 
και αφετέρου κατέλαβε την τρίτη θέση στην κατηγορία «Δημοφιλέστερη Εταιρεία στην ΕκΕ». Αντίστοιχα η CoSMoTE, με την καμπάνια
«ο κόσμος μας, εσύ», απέσπασε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία «καλύτερη καμπάνια / Επικοινωνία ΕκΕ». Τον ίδιο μήνα, μία  
σημαντική διάκριση απέσπασε το Εργαστήριο μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής (η/μ) Ακτινοβολίας του οΤΕ, τμήμα των Εργαστηρίων 
νέων Τεχνολογιών της εταιρείας, λαμβάνοντας διαπίστευση κατά ΕΛοΤ Εν iSo/iEC 17025:2005 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 
Α.Ε. (Ε.Συ.Δ). 

Το Δεκέμβριο ο οΤΕ και η CoSMoTE βραβεύονται στα e-volution Awards για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών του ομίλου 
στην κατηγορία «Εφαρμογή B2B ηλεκτρονικού Εμπορίου», στον πυλώνα «Βραβεία για τις Εταιρείες που αξιοποιούν το ηλεκτρονικό 
Επιχειρείν». H cosmooNE βραβεύεται για τη δραστηριοποίησή της στο εξωτερικό, σε Ρουμανία, Σερβία και Αζερμπαϊτζάν. Πρόκειται 
για τη δεύτερη συνεχόμενη διάκριση της cosmooNE στο θεσμό των e-volution awards.
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μ Ε τ Ο Χ ή
οι μετοχές του οΤΕ διαπραγματεύονται στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου (GDRs). Από το Σεπτέμβριο του 2010 σταμάτησε η 
διαπραγμάτευση των μετοχών του οΤΕ στο Χρηματιστήριο της νέας υόρκης. Στη συνέχεια της εξόδου από το Χρηματιστήριο της νέας 
υόρκης, οι Αμερικάνικοι Αποθετήριοι Τίτλοι (ADRs) του οΤΕ διαπραγματεύονται πλέον στην αγορά oTC (over the Counter) με ticker 
HLToY με το πρόγραμμα Level i ADRs.

ΧρήματιστήριΟ αΘήνων
Σύμβολο     oTE
Σύμβολο Bloomberg   > HTo GA 
Σύμβολο Reuters   > oTEr.AT

κεφαλαιοποίηση   > €3.725,1 εκατ. (16 μαΐου 2013)
Τιμή κλεισίματος   > €7,60 (16 μαΐου 2013)
Ετήσια Ανώτατη Τιμή (2012)  > €5,32
Ετήσια κατώτατη Τιμή (2012)  > €1,13
μέσος Όγκος Συναλλαγών (2012) > 1.651.692
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01. Διάγραμμα σχετικής διακύμανσης μετοχής ΟΤΕ και δείκτη FTASE /ASE 20 στο διάστημα Ιαν. 2012 - 16 Μαΐου 2013 

02. Διάγραμμα τιμής μετοχής ΟΤΕ στο διάστημα Ιαν. 2012 - 16 Μαΐου 2013
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Ο μ Ο Λ Ο γ α
ο οΤΕ εκδίδει ομόλογα στο πλαίσιο της πλατ-
φόρμας Global Medium Term Notes (Πρόγραμμα 
Έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης Διάρκειας), 
τα οποία είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο του 
Λουξεμβούργου και διαπραγματεύονται στη δευ-
τερογενή αγορά.
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04. Διάγραμμα τιμής ομολόγων ΟΤΕ στο διάστημα Ιαν. 2012- 16 Μαΐου 2013

05. Λήξεις Δανεισμού Ομίλου ΟΤΕ (31 Μαρτίου 2013)

03. Μετοχική Σύνθεση (31 Μαρτίου 2013)

Κοινοπρακτικό Δάνειο Globul & Λοιπά Δάνεια
Ομόλογα 
Ομολογιακά Δάνεια

Ομόλογα Κωδικός (ISIN) Ονομαστική Αξία σε € εκ. Κουπόνι
Ημερομηνία 

Λήξης
Τιμή 16 Mαϊου 2013

5% €1.250 εκ. XS0173549659 713,8 5,000% Αυγ 05, 2013 100,2

7,25% €500 εκ. XS0615771143 403,0 7,250% Απρ 08, 2014 103,2

7,25% €787,7 εκ. XS0346402463 787,7 7,250% Φεβ 12, 2015 104,8

4,625% €895 εκ. XS0275776283 895,0 4,625% Μάι 20, 2016 98,2

7,875% €700 εκ. XS0885718782 700,0 7,875% Φεβ 07, 2018 107,3

*Συμπεριλαμβάνονται δικαιώματα ψήφου ύψους 4% που κατέχει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
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μ η ν υ μ Α 
Π Ρ ο Ε Δ Ρ ο υ 

Αθήνα, 20 μαΐου, 2013

Αγαπητοί μέτοχοι,

Το 2012 ήταν μια χρονιά μεγάλων προκλήσεων, αλλά και μεγάλων επιτευγμάτων για την εταιρεία. 

οι οικονομικές συνθήκες παρέμειναν δύσκολες ανά τον κόσμο και υπήρξαν ιδιαίτερα αντίξοες στη νοτιανα-
τολική Ευρώπη, περιοχή όπου δραστηριοποιείται ο οΤΕ. Στην Ελλάδα, από όπου προέρχεται το μεγαλύτερο 
μέρος των εσόδων μας, η οικονομία συρρικνώθηκε κατά περισσότερο από 6%, σημειώνοντας το πέμπτο κατά 
σειρά έτος πτώσης. οι καταναλωτικές δαπάνες περιορίστηκαν ακόμη πιο αισθητά, με το ποσοστό ανεργίας να 
ανέρχεται σήμερα στο 27% του πληθυσμού και σχεδόν στο 60% των νέων, ενώ οι περικοπές σε μισθούς και οι 
αυξήσεις στη φορολογία έπληξαν το διαθέσιμο εισόδημα. Στη Ρουμανία, μια επίσης σημαντική για τα έσοδά μας 
αγορά, το ΑΕΠ και οι καταναλωτικές δαπάνες δεν ενισχύθηκαν, ενώ παρόμοιες τάσεις καταγράφηκαν και στις 
άλλες αγορές μας – τη Βουλγαρία και την Αλβανία. 

Παρότι οι τηλεπικοινωνίες είναι γενικότερα πιο ανθεκτικές σε σχέση με τη συνολική κατανάλωση, τα έσοδα του κλάδου στη νΑ Ευρώπη επλήγησαν περαι-
τέρω από μια σειρά σημαντικών μειώσεων τιμών που επέβαλαν οι ρυθμιστικές αρχές σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Στην Ελλάδα, 
τα τέλη τερματισμού της κινητής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 74% στη διάρκεια του χρόνου, επηρεάζοντας σημαντικά τα έσοδα και τη κερδοφορία του 
κλάδου. Αντίστοιχες μειώσεις επηρέασαν και τις διεθνείς μας δραστηριότητες. Σε αυτό το δυσμενές οικονομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, οι επιτυχίες 
του οΤΕ είναι αξιοσημείωτες. Συνεχίσαμε να παρέχουμε στους πελάτες μας καινοτόμα, αξιόπιστα και ανταγωνιστικά προϊόντα -ειδικά στη σταθερή- στην 
Ελλάδα, όταν το επιτρέπει η Ρύθμιση. Εντατικοποιήσαμε τις προσπάθειές μας για περιορισμό του κόστους ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις από τη 
σημαντική μείωση των εσόδων στην κερδοφορία μας. Ενισχύσαμε σημαντικά τα οικονομικά μας μεγέθη. Τέλος, συνεχίσαμε τις στοχευμένες επενδύσεις, 
εξασφαλίζοντας ότι σε κάθε αγορά διαθέτουμε τις απαραίτητες τεχνολογικές υποδομές που θα υποστηρίξουν την ανάκαμψη και ανάπτυξή μας. 

Θα ήθελα να σταθώ λίγο στα επιτεύγματά μας σε καθέναν από αυτούς τους τομείς. 

Προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις για τις ανάγκες των πελατών μας

Τα τελευταία χρόνια, στόχος μας είναι να αναμορφώσουμε πλήρως την εμπειρία που αποκομίζουν οι πελάτες μας από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του 
oTE, να βάλουμε τον πελάτη στο επίκεντρο. Το 2012 σημειώσαμε σημαντική πρόοδο. Επανασχεδιάσαμε από την αρχή όλες τις συναλλαγές μας με το κοινό 
στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, από την ανακαίνιση των καταστημάτων λιανικής ως τους νέους λογαριασμούς που είναι ιδιαίτερα φι-
λικοί προς τον πελάτη. η αναδιοργάνωση των τηλεφωνικών μας κέντρων, προσβάσιμα πλέον από έναν ενιαίο αριθμό, έχει επιταχύνει το χρόνο απόκρισης 
και την επισκευή βλαβών. Παράλληλα, εξακολουθούμε να σημειώνουμε πρόοδο στο μέτωπο των προϊόντων. Στη Ρουμανία, αλλά και στην Ελλάδα, το 
εμπλουτισμένο τηλεοπτικό περιεχόμενο, ιδίως το αθλητικό, έχει ενισχύσει σημαντικά τον αριθμό των πελατών τηλεόρασης, ιδίως μετά την επιτυχημένη 
διάθεση της δορυφορικής τηλεόρασης στην ελληνική αγορά. Λαμβάνοντας για πρώτη φορά έγκριση από την ελληνική ρυθμιστική αρχή να μειώσουμε τη 
διαφορά τιμής σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας για πακέτα double-play, επανακτήσαμε τη δυναμική μας στην αγορά του ADSL και καταφέραμε γι’ άλλη 
μια φορά να συμβάλουμε στη γενικότερη ανάπτυξη της ελληνικής ευρυζωνικότητας. Πρόκειται για μια θετική τάση που ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε 
να υποστηρίζουμε με την επέκταση του VDSL, το οποίο λανσάραμε στο τέλος του χρόνου. Στην κινητή τηλεφωνία, η ηγετική μας θέση στον τομέα των 
δεδομένων ενισχύει τη θέση μας στην αγορά σε όλες τις χώρες, ιδιαίτερα στα συμβόλαια. η πρωτοπορία μας στην τεχνολογία είναι καταλυτική, δίνοντάς 
μας ανταγωνιστικό προβάδισμα. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που οι πελάτες μας σε κάθε αγορά αναγνωρίζουν τη συνεισφορά μας στη ζωή τους. Σε 
αυτό ακριβώς οφείλεται η ανθεκτικότητά μας σήμερα και εδώ θα βασισθεί η ανάπτυξή μας τα επόμενα χρόνια. 

Προσαρμόζουμε τη βάση κόστους μας

οι πρωτοβουλίες μας για τον πελάτη είναι αποφασιστικής σημασίας ώστε να μετριάσουμε την επίδραση από την οικονομία και τη ρύθμιση στα έσοδά μας. 
Σε ένα ρευστό περιβάλλον, όμως, δεν είναι αρκετές από μόνες τους να αναστρέψουν τη διάβρωση των εσόδων. για το λόγο αυτό, πρέπει να εργαστούμε 
το ίδιο εντατικά για την προσαρμογή της διάρθρωσης κόστους του οΤΕ. καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με αποφασιστικότητα βελτιστοποιήσαμε τη 
λειτουργία της εταιρείας και εξορθολογήσαμε τα κόστη. Όπως έχω σημειώσει και στο παρελθόν, οι σημαντικές προσπάθειες που καταβάλουμε για να 
περιορίσουμε τις λειτουργικές δαπάνες θα έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα μόνο αν καταφέρουμε να μειώσουμε τη μεγαλύτερη δαπάνη μας, δηλαδή το 
κόστος μισθοδοσίας και παροχών. Το 2012, σε χρόνο ρεκόρ, καταφέραμε να εκκινήσουμε και να ολοκληρώσουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα εθελουσίας 
εξόδου στη σταθερή τηλεφωνία, στην Ελλάδα. με αρχικό στόχο τους 1.200 υπαλλήλους, το πρόγραμμα υιοθετήθηκε τελικά από περισσότερους από 
1.500 εργαζομένους, οι οποίοι αποχώρησαν πριν το τέλος του χρόνου. η καθαρή εξοικονόμηση από το πρόγραμμα αυτό ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ 
περίπου σε ετήσια βάση, ενώ το κόστος, το επωμίστηκε αποκλειστικά ο οΤΕ, χωρίς την παραμικρή συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου και χωρίς καμία 
επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων. Συνολικά, υπολογίζουμε ότι, τα τελευταία δύο χρόνια, τα κόστη του ομίλου μειώθηκαν κατά περίπου 600 εκατ. 
ευρώ. με τις ενέργειές μας στον τομέα του κόστους, καταφέραμε να προσθέσουμε μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα στο περιθώριο κερδοφορίας EBiTDA 
για το σύνολο του έτους.
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Ενισχύουμε τη χρηματοοικονομική μας δομή

μια ακόμη βασική προτεραιότητα για το 2012 ήταν να ενισχύσουμε τα χρηματοοικονομικά μας, ώστε να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις δανεια-
κές υποχρεώσεις του ερχόμενου χρόνου, αλλά και να συνεχίσουμε τις επενδύσεις. Στη διάρκεια του χρόνου και στις αρχές του 2013, ολοκληρώσαμε την 
πώληση των συμμετοχών μας στην Telecom Serbia και την Hellas-Sat αντίστοιχα, αποκομίζοντας έσοδα άνω των 600 εκατ. ευρώ. Στο δεύτερο εξάμηνο 
του 2012, αναδιαμορφώσαμε εξ’ ολοκλήρου το δανειακό μας προφίλ μέσα από επεκτάσεις δανείων, χρηματοδότηση από τις θυγατρικές μας, επαναγορές 
και ανταλλαγές ομολόγων. Αυτή η σε βάθος αναδιάρθρωση του χρέους μας μάς επέτρεψε, στις αρχές Φεβρουαρίου 2013, να εκδώσουμε ομόλογα σταθε-
ρού επιτοκίου, ύψους 700 εκατ. ευρώ στις διεθνείς αγορές. η έκδοση υπερκαλύφθηκε σημαντικά, έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης των επενδυτών 
στο έργο μας για την ισχυροποίηση των οικονομικών του οΤΕ τα προηγούμενα δύσκολα χρόνια. Χάρη στις συνεχιζόμενες ισχυρές ταμειακές μας ροές, 
κλείσαμε τη χρονιά με καθαρό χρέος λιγότερο από 2,9 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά σχεδόν ένα δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2011. η ταμειακή μας 
θέση στο τέλος του έτους πλησίαζε το 1,2 δισ. ευρώ, κάτι που μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε με σιγουριά τις ανάγκες για αναχρηματοδότηση και 
επενδύσεις της επόμενης χρονιάς.  

Επενδύουμε στο μέλλον – το δικό μας και των χωρών όπου δραστηριοποιούμαστε

καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, εφαρμόσαμε ένα στοχευμένο, αποτελεσματικό πρόγραμμα επενδύσεων με σκοπό να εκσυγχρονίσουμε τις υποδομές 
μας και να εξασφαλίσουμε ότι οι πελάτες που εξυπηρετούμε έχουν πρόσβαση σε άριστες τεχνολογίες. Το 2012, ένα δέκατο και πλέον των εσόδων μας 
επανεπενδύθηκε σε δαπάνες κεφαλαίου. Σ’ αυτές δεν περιλαμβάνονται οι σημαντικές επενδύσεις για την ανανέωση και επέκταση των αδειών χρήσης 
φάσματος κινητής τηλεφωνίας. 

οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις μας της περασμένης χρονιάς ήταν αποτέλεσμα της στρατηγικής μας, αλλά και της πειθαρχίας που επιδείξαμε. Παρά τις 
σημαντικές μειώσεις των τελών τερματισμού και τα μακροοικονομικά στις αγορές όπου έχουμε παρουσία, τα συνολικά μας έσοδα μειώθηκαν κατά 7% 
περίπου, στα 4,7 δισ. ευρώ. Τα αυστηρά προγράμματα που εφαρμόσαμε για τη μείωση των εξόδων είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά μία ολόκληρη 
ποσοστιαία μονάδα της προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBiTDA, που διαμορφώθηκε στο 35,4%. Τα καθαρά μας κέρδη τετραπλασιάστηκαν και συνεχίσαμε 
να σημειώνουμε ενισχυμένες ταμειακές ροές, οι οποίες παρέμειναν σταθερές κατά το έτος, σε πάνω από 1,3 δισ. ευρώ, παρά τις μειωμένες πωλήσεις. 

ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στις διεθνείς θυγατρικές μας, οι επιδόσεις των οποίων, παρά το δυσμενές περιβάλλον, ξεπέρασαν τις προσδοκίες και 
πρόσθεσαν αξία στον Όμιλο. 

Στη Ρουμανία, η RomTelecom πέτυχε σταθερά θετικές λειτουργικές και χρηματοοικονομικές επιδόσεις, εφάρμοσε με επιτυχία πρωτοβουλίες μείωσης 
του κόστους, που οδήγησαν στην ενίσχυση της κερδοφορίας EBiTDA και αύξησε σημαντικά τους πελάτες ευρυζωνικών υπηρεσιών και τηλεόρασης. η 
CoSMoTE Ρουμανίας συνέχισε να βελτιώνει τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα, επιτυγχάνοντας ισχυρό περιθώριο EBiTDA, ενώ αύξησε τους εταιρι-
κούς της πελάτες, χάρη σε στοχευμένες προτάσεις και στις συνέργειες με την Romtelecom στον τομέα Business to Business (B2B).

Στην Αλβανία, μια αγορά με ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό και πολλούς παίκτες, η AMC κατόρθωσε να ενισχύσει την πελατειακή της βάση και να αυξήσει 
τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων κατά 42% σε επίπεδο έτους. 

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω τις δυνατές επιδόσεις της Globul στη δύσκολη βουλγαρική αγορά, επιδόσεις που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον διεθνών επενδυ-
τών. Τον Απρίλιο του 2013, ο Όμιλος ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την πώληση της Globul και της Germanos Telecom Bulgaria στο νορβηγικό 
πάροχο Telenor Mobile Communications AS, με το τίμημα της πώλησης να ανέρχεται σε 717 εκατ. ευρώ (επιχειρησιακή αξία).
 
Το 2013, δεν αναμένουμε σημαντική βελτίωση του λειτουργικού περιβάλλοντος και των τάσεων που επηρεάζουν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Εκτι-
μούμε ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος, καθώς και οι ρυθμιστικές πιέσεις, θα συνεχιστούν. Τα έσοδα και τα κέρδη μας θα επιβαρυνθούν εκ 
νέου από τις υποχρεωτικές μειώσεις των τελών τερματισμού που εφαρμόστηκαν τον περασμένο χρόνο ή θα εφαρμοστούν στο μέλλον. οι έντονες πιέσεις 
από τον ανταγωνισμό αναμένεται να επηρεάσουν τα έσοδά μας σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία. Παρά το δύσκολο περιβάλλον, είμαστε βέβαιοι πως 
η στρατηγική που έχουμε χαράξει τα τελευταία χρόνια, η έμφαση στη λειτουργική αποτελεσματικότητα, η αφοσίωση των εργαζομένων μας, αλλά και η 
ακλόνητη πειθαρχία μας στα χρηματοοικονομικά θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε και πάλι ισχυρές επιδόσεις. 

Μιχάλης Τσαμάζ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΟΤΕ ΑΕ
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Ε Τ Α ι Ρ ι κ η 
Δ ι Α κ υ Β Ε Ρ ν η Σ η 
Σ Τ ο ν  ο Τ Ε

η εταιρική διακυβέρνηση ορίζεται παραδοσιακά ως το σύστημα με το οποίο διοικούνται και ελέγχονται οι εταιρείες και ως ένα σύνο-
λο σχέσεων μεταξύ της διοίκησης μιας εταιρείας, του διοικητικού της συμβουλίου, των μετόχων της και των λοιπών ενδιαφερομένων 
μερών της. Το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών είναι ένας συνδυασμός νομοθεσίας και μη δεσμευτικών 
κανόνων (soft law), που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης. 

ως ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις μετοχές της να διαπραγματεύονται επίσης στο Χρηματιστήριο 
του Λονδίνου (LSE), ο οΤΕ ακολουθεί την κείμενη εγχώρια και ξένη νομοθεσία σε σχέση με τις αρχές και τις πρακτικές εταιρικής 
διακυβέρνησης. Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της εξόδου του οΤΕ από το Χρηματιστήριο της νέας υόρκης τον Αύγουστο 2010, οι 
Αμερικάνικοι Αποθετήριοι Τίτλοι (ADSs) διαπραγματεύονται πλέον στην αγορά oTC (over the Counter) με το πρόγραμμα Level i ADSs. 

οι απορρέουσες διατάξεις και πρακτικές για την εταιρεία αποτυπώνονται στο καταστατικό, στον Εσωτερικό κανονισμό Λειτουργίας, 
καθώς και σε άλλους κανονισμούς και πολιτικές της εταιρείας που ρυθμίζουν τις επιμέρους λειτουργίες της.

σΥστήμα Εταιρικήσ ΔιακΥΒΕρνήσήσ 

Σε εφαρμογή του ν. 3873/2010, ο οΤΕ συμμορφώνεται με τις 
ειδικές πρακτικές που προβλέπει o κώδικας εταιρικής διακυ-
βέρνησης για τις εισηγμένες εταιρείες, του Συνδέσμου Επιχειρή-
σεων και Βιομηχανιών ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσε-
λίδα: http://www.sev.org.gr/online/index.aspx.

η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης του οΤΕ δημοσιεύεται στην 
Ετήσια οικονομική Έκθεση της εταιρείας για το έτος 2012. 

Τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της χρηστής εται-
ρικής διακυβέρνησης αφορούν στο ρόλο Διοικητικού Συμβουλί-
ου και της εκτελεστικής διοίκησης, στην προστασία και το ρόλο 
των μετόχων και στην ενίσχυση της διαφάνειας, του ελέγχου και 
της δημοσιοποίησης πληροφοριών από την εταιρεία.

1. ΔιΟικήτικO σΥμΒΟYΛιΟ 

1.1 σύνθεση Διοικητικού συμβουλίου

Σύμφωνα με το Kαταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) αποτελείται από εννέα έως έντεκα μέλη, τα οποία μπορεί 
να είναι ή να μην είναι μέτοχοι της εταιρείας. με απόφαση της Tακτικής γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 15ης 
ιουνίου 2012 το ΔΣ της εταιρείας αποτελείται από 11 μέλη. Τα μέλη του ΔΣ διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά από τα 
οποία, τουλάχιστον τα δύο είναι ανεξάρτητα. Εκλέγονται από τη γενική Συνέλευση των μετόχων, από την οποία επίσης ορίζονται τα 
εξ αυτών ανεξάρτητα μέλη.
 
η σημερινή σύνθεση του ΔΣ περιλαμβάνει δύο εκτελεστικά μέλη και εννέα μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τέσσερα είναι ανε-
ξάρτητα. Βάσει της Συμφωνίας μετόχων Ελληνικού Δημοσίου – Deutsche Telekom AG στο ΔΣ συμμετέχουν μέλη προτεινόμενα από 
τη Deutsche Telekom και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται για τρία χρόνια και η θητεία κάθε μέλους αρχίζει την ημέρα της 
εκλογής του από τη γενική Συνέλευση και λήγει κατά την τακτική γενική Συνέλευση του έτους κατά το οποίο έχει ήδη συμπληρωθεί 
η τριετία από την εκλογή. 

Παρατίθεται πίνακας με τα μέλη του ΔΣ, όπου περιλαμβάνονται οι ημερομηνίες ανάληψης καθηκόντων τους και οι ημερομηνίες 
λήξης της θητείας καθενός. 
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ΔιΟικήτικΟ σΥμΒΟΥΛιΟ ΟτΕ

*Το μέλος κ. Kevin Copp υπέβαλε την παραίτησή του στις 19/7/2012 και αντικαταστάθηκε από τον κ. Χαράλαμπο Μαζαράκη.
**Το μέλος κ. Timotheus Höttges υπέβαλε την παραίτησή του στις 23/5/2013 και αντικαταστάθηκε από τον κ. Raphael Kübler.

1.2 σύνθεση Επιτροπών Διοικητικού συμβουλίου

Επιτροπή Ελέγχου
η σύνθεση της επιτροπής κατά το 2012 είχε ως εξής: Παναγιώτης Ταμπούρλος (Πρόεδρος - Ειδικός επί χρηματοοικονομικών θεμά-
των), Δημήτριος Τζουγανάτος (μέλος) και Βασίλειος Φουρλής (μέλος).

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗΣ

ΛΗΞΗ 
ΘΗΤΕΙΑΣ

Μιχαήλ Τσαμάζ 
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, 

Εκτελεστικό μέλος
Ανάληψη 3/11/2010

Επανεκλογή 15/6/2012
2015

Δημήτριος Τζουγανάτος 
Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο

μη εκτελεστικό μέλος
Ανάληψη 23/6/2010

Επανεκλογή 15/6/2012
2015

Klaus Müller Μη εκτελεστικό μέλος
Ανάληψη 15/11/2011

Επανεκλογή 15/6/2012
2015

Claudia Nemat Μη εκτελεστικό μέλος
Ανάληψη 26/10/2011

Επανεκλογή 15/6/2012
2015

Ευστάθιος Ανέστης Μη εκτελεστικό μέλος
Ανάληψη 23/6/2010

Επανεκλογή 15/6/2012
2015

Νικόλαος Καραμούζης Μη εκτελεστικό μέλος
Ανάληψη 23/6/2010

Επανεκλογή 15/6/2012
2015

Χαράλαμπος Μαζαράκης* Εκτελεστικό μέλος Ανάληψη 19/7/2012 2015

Μιχαήλ Μπλέτσας Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ανάληψη 23/6/2010

Επανεκλογή 15/6/2012
2015

Παναγιώτης Ταμπούρλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ανάληψη 17/6/2004

Επανεκλογή 15/6/2012
2015

Βασίλειος Φουρλής Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ανάληψη 23/6/2010

Επανεκλογή 15/6/2012
2015

Raphael Kübler** Μη εκτελεστικό μέλος Ανάληψη 23/5/2013 2015

Kevin Copp* Εκτελεστικό μέλος
Ανάληψη 6/2/2009

Επανεκλογή 15/6/2012
19/7/2012

Timotheus Höttges** Μη εκτελεστικό μέλος
   Ανάληψη 6/12/2012

Επανεκλογή 15/6/2012
23/5/2013
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Επιτροπή αμοιβών και ανθρώπινου Δυναμικού
η σύνθεσή της επιτροπής κατά το 2012 είχε ως εξής: από τον οκτώβριο του 2011 μέχρι τον ιούλιο 2012 τα μέλη της ήταν οι κ.κ.  
νικόλαος καραμούζης (Πρόεδρος), Kevin Copp και κυρία Claudia Nemat. Από τον ιούλιο 2012, μετά την παραίτηση του κ. Kevin Copp, 
μέχρι σήμερα, τα μέλη της είναι οι κ.κ. νικόλαος καραμούζης (Πρόεδρος), X. μαζαράκης και κυρία Claudia Nemat.

2 .  Ε κ τ Ε Λ Ε σ τ ι κ H  Δ ι Ο I κ ή σ ή
Τα μέλη της εκτελεστικής διοίκησης του οΤΕ κατά τη περίοδο 2012-2013 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

μEΛή ΕκτΕΛΕστικHσ ΔιΟIκήσήσ ΟτΕ

3 .  μ E τ Ο Χ Ο ι

3.1 γενική συνέλευση των μετόχων

Σύμφωνα με το ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και το καταστατικό της εταιρείας, η γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο 
όργανό της και μπορεί να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό. 
η γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ΔΣ τακτικά μία φορά το χρόνο κατά το πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, 
οπότε και εγκρίνει τις Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και απαλλάσσει τα μέλη του ΔΣ και τους ελεγκτές από κάθε 
ευθύνη αποζημίωσης. Επίσης, η γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ΔΣ έκτακτα όποτε κριθεί σκόπιμο.

η γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν 
παρίσταται τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που ορίζονται από το 
νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και απαιτείται εξαιρετική απαρτία, δηλαδή παρουσία των 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Στην 
περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας η γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 
έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Μιχαήλ Τσαμάζ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ζαχαρίας Πιπερίδης Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής Ομίλου ΟΤΕ

Χαράλαμπος Μαζαράκης Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ
Από 1/7/2012

Γεώργιος Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ

Αριστόδημος Δημητριάδης Γενικός Δ/ντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ

Ειρήνη Νικολαϊδη Εκτελεστική Γενική Διευθύντρια Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ
Νομική Σύμβουλος ΟΤΕ και Ομίλου ΟΤΕ 

Στέφανος Θεοχαρόπουλος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών και Λειτουργιών Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας Ομίλου ΟΤΕ
Από 1/4/2013

Κωνσταντίνος Λιαμίδης Γενικός Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων Ομίλου ΟΤΕ
Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών και Λειτουργιών (Από 15/12/2012 έως 31/3/2013) 

Έλενα Παπαδοπούλου Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ

Μαρία Ροντογιάννη Γενική Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ

Γιάννης Κωνσταντινίδης Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μετασχηματισμού

Ηλίας Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργιών
Έως 14/12/2012

Kevin Copp Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ
Έως 30/6/2012

Ε Τ Α ι Ρ ι κ η 
Δ ι Α κ υ Β Ε Ρ ν η Σ η 
Σ Τ ο ν  ο Τ Ε
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Εάν η προβλεπόμενη από το καταστατικό 
απαρτία δεν συντελεστεί, συνέρχεται πρώτη 
Επαναληπτική γενική Συνέλευση των μετό-
χων, η οποία, στη μεν περίπτωση συνήθους 
απαρτίας συνεδριάζει έγκυρα, οποιοδήποτε και 
αν είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου 
που εκπροσωπείται, στη δε περίπτωση εξαι-
ρετικής απαρτίας απαιτείται η εκπροσώπηση 
του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου, διαφορετικά 
συγκαλείται και δεύτερη Επαναληπτική γενι-
κή Συνέλευση των μετόχων όπου απαιτείται 
η εκπροσώπηση του 1/5 του μετοχικού κεφα-
λαίου. οι αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων, στις περιπτώσεις που απαιτείται 
συνήθης απαρτία, λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία, ενώ στις περιπτώσεις που απαι-
τείται εξαιρετική απαρτία, με πλειοψηφία των 
2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συ-
νέλευση.

3.2 καταβολή μερίσματος

οι μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν μέρισμα μετά 
την έγκριση από την Τακτική γενική Συνέλευση 
των μετόχων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει ένα ιστορικό διανομής μερισμάτων από 
τον οΤΕ

4 .  Ε Λ Ε γ κ τ ι κ Ο I  μ ή Χ α ν ι σ μ O I

4.1 Εσωτερικός Έλεγχος

η εταιρεία διαθέτει ανεξάρτητη γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου η οποία μεταξύ των άλλων διασφαλίζει σε συνεχή βάση την 
αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο περιλαμβάνει ελεγκτικούς μηχανισμούς και διαδικασίες 
που καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της. 

Το 2012, η γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποίησε το σύνολο των ελέγχων που περιλαμβάνονταν στο Ετήσιο Πλάνο 
Ελέγχου το οποίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου καθώς και ελέγχους κατόπιν εντολής της Διοίκησης. Επίσης, ο Εσωτερικός 
Έλεγχος συμμετείχε με επιτυχία στο πρόγραμμα των κοινών ελέγχων (common audit) του ομίλου Deutsche Telekom στα πλαίσια της 
μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ των εταιριών του ομίλου. 

Ακόμα, στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων του Εσωτερικού Ελέγχου, ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της επικαιροποίησης των  
διαδικασιών και του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης του ελεγκτικού έργου του Εσωτερικού Ελέγχου ώστε να διασφαλί-
ζεται διαρκώς η ποιότητα της ελεγκτικής δραστηριότητας και παράλληλα να καλύπτονται όσα προβλέπονται από τα διεθνή πρότυπα 
του Εσωτερικού Ελέγχου όπως ορίζονται από το ιΕΕ (ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών).
 

 – οι στόχοι του Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2013 αφορούν σε:
 – Επιτυχή υλοποίηση του Ετήσιου Πλάνου Ελέγχου
 – Συμμετοχή και υλοποίηση των κοινών ελέγχων οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σε όλες τις εταιρείες 

του ομίλου Deutsche Telekom
 – υλοποίηση των επικαιροποιημένων διαδικασιών για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου
 – Εφαρμογή του νέου πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης των εργασιών του εσωτερικού ελέγχου σε εναρμόνιση με τον ομιλο
 – Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και βέλτιστης πρακτικής που διαθέτουν οι εταιρείες του ομίλου

Έτος 
Μέρισμα σε ευρώ ανά 

μετοχή
Ημερομηνία Απόφασης ΓΣΜ 

1999 0,60 29 ιουνίου, 2000

2000 0,70 26 ιουνίου, 2001

2001 0,70 19 ιουνίου, 2002

2002 0,70 30 ιουνίου, 2003

2003 0,35 17 ιουνίου, 2004 

2004 - 16 ιουνίου, 2005

2005 - 22 ιουνίου, 2006

2006 0,55 21 ιουνίου, 2007

2007 0,75 26 ιουνίου, 2008

2008 0,75 24 ιουνίου, 2009

2009 0,19  16 ιουνίου, 2010 

2010 0,1179 23 ιουνίου, 2011

2011 - 15 ιουνίου, 2012

2012 -
Θα υποβληθεί προς έγκριση στην 

Τακτική γενική Συνέλευση
του 2013
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4.2 Εξωτερικός Έλεγχος

ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές. για το σκοπό αυτό, κάθε χρόνο, εκλέγεται από την τακτική 
γενική Συνέλευση των μετόχων μία ελεγκτική εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών, που παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική 
κατάσταση της εταιρείας κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

Στην Τακτική γενική Συνέλευση των μετόχων του οΤΕ τον ιούνιο 2012 εγκρίθηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου των οικονομικών 
καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2012 στην ελεγκτική εταιρεία «ΠΡΑΪΣγουωΤΕΡΧΑουΣκουΠΕΡΣ Ανωνυμη ΕΛΕγκΤικη ΕΤΑι-
ΡΕιΑ», καθώς και καθορίστηκε η αμοιβή της εταιρείας αυτής για τον έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστά-
σεων, στο ποσό των €478.000,00.

5 .  Δ ι α Φ A ν Ε ι α  κ α ι  Π Λ ή ρ Ο Φ O ρ ή σ ή

5.1. Θεσμοθετημένες διαδικασίες 

η εταιρεία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της διαφάνειας, εφαρμόζει σχετικές διαδικασίες που απορρέουν από το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο:

 – Διαδικασία γνωστοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών, η οποία εφαρμόζεται στο πλαίσιο του ν. 3556/2007, της Απόφασης 
1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου αριθ. 33 της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς που αφορούν στις προϋποθέσεις διαφάνειας για την 
πληροφόρηση σχετικά με εκδότες, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά 

 – Διαδικασίες στο πλαίσιο του ν. 3340/2005 για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομι-
ακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς και του ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

5.2 κανονιστική συμμόρφωση

Στον Όμιλο oΤΕ εφαρμόζεται ένα Σύστημα Διαχείρισης κανονιστικής Συμμόρφωσης, το οποίο αφορά στη συμμόρφωση της εταιρείας 
με τη νομοθεσία αλλά και τις εσωτερικές πολιτικές, με σκοπό την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών για την εταιρεία 
και τους εργαζόμενους. 

Βασικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εφαρμογή των πολιτικών του συστήματος, κατά το 2012, ήταν οι εξής:
 – Αξιολόγηση κινδύνων: Διενεργήθηκε Αξιολόγηση κινδύνων για τον οΤΕ για το έτος 2013 και προέκυψε το Πρόγραμμα κανονιστι-

κής Συμμόρφωσης οΤΕ για το 2013
 – κώδικες /Πολιτικές κανονιστικής Συμμόρφωσης ομίλου οΤΕ: 

• υιοθέτηση του νέου κώδικα Δεοντολογίας για όλες τις εταιρείες του ομίλου οΤΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• υιοθέτηση Πολιτικών κανονιστικής Συμμόρφωσης για όλες τις εταιρείες του ομίλου οΤΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: 

α) για την Αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλησης εντός του ομίλου οΤΕ, β) για την Αποδοχή & Προσφορά ωφελημάτων σε 
αντικατάσταση της “Πολιτικής περί Αποδοχής και Προσφοράς Εταιρικών Δώρων”, γ) για τις Εργασιακές Σχέσεις εντός του 
ομίλου οΤΕ

 – Εκπαιδεύσεις: 
• Διενεργήθηκαν εκπαιδεύσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα & κρήτη για την Αποφυγή Σύγκρουσης Συμφερόντων και για την 

καταπολέμηση της Διαφθοράς (ποσοστό συμμετοχής 82,97 %) και σε θέματα του κώδικα Δεοντολογίας (ποσοστό συμμετοχής 
82,02 %)

• ολοκληρώθηκαν οι εκπαιδεύσεις από τη γενική Διεύθυνση κανονιστικής Συμμόρφωσης ομίλου οΤΕ και τη γενική Διεύθυνση 
Ρυθμιστικών Θεμάτων οΤΕ με θέμα «Επιτόπιοι αιφνίδιοι έλεγχοι από τις αρμόδιες Ρυθμιστικές Αρχές» 

 – Επικοινωνία θεμάτων που σχετίζονται με την κανονιστική Συμμόρφωση: Έμφαση δόθηκε στην επικοινωνία σημαντικών θεμάτων 
από την πλευρά της κανονιστικής Συμμόρφωσης προς τη Διοίκηση της εταιρείας και τους υπόλοιπους εργαζόμενους

 – Δηλώσεις των Ανώτερων Στελεχών οικονομικών υπηρεσιών, βάσει των διατάξεων του κώδικα Δεοντολογίας για τα Ανώτερα Στελέχη 
οικονομικών υπηρεσιών: Τα Ανώτερα Στελέχη οικονομικών υπηρεσιών (υπόχρεα πρόσωπα) υπέγραψαν και υπέβαλαν τις σχετικές 
Δηλώσεις περί γνώσης και εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω κώδικα

 – Eφαρμογή Δήλωσης περί μη Σύγκρουσης Συμφερόντων για υποψήφια προς πρόσληψη υψηλόβαθμα στελέχη στον οΤΕ και τις θυγα-
τρικές αυτού

Ε Τ Α ι Ρ ι κ η 
Δ ι Α κ υ Β Ε Ρ ν η Σ η 
Σ Τ ο ν  ο Τ Ε
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 –  υποβολή αναφορών από το γενικό Δ/ντή κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης κινδύνων και Ασφάλισης ομίλου προς τη  
Διοίκηση της εταιρείας (Επιτροπή κανονιστικής Συμμόρφωσης, Επιτροπή Ελέγχου, Διοικητικό Συμβούλιο) σε τριμηνιαία βάση.  
οι τριμηνιαίες αναφορές καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων κανονιστικής Συμμόρφωσης και εμπεριέχουν στοιχεία τόσο 
του οΤΕ όσο και των θυγατρικών αυτού

 –  καταγγελίες: Το 2012 αναφέρθηκαν συνολικά 143 παράπονα / καταγγελίες, εκ των οποίων τα 38 σχετίζονταν με θέματα  
κανονιστικής Συμμόρφωσης και ειδικότερα με θέματα κατάχρησης / κλοπής / απάτης παραβιάσεων του κανονισμού Προμηθειών, 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του κώδικα Δεοντολογίας και λοιπών Πολιτικών/ Διαδικασιών

 –  Eρωτήματα: Εντός του 2012 αναφέρθηκαν 142 ερωτήματα, εκ των οποίων 55 αφορούσαν Δωρεές-Χορηγίες, 31 την αποδοχή ή 
προσφορά δώρων, 21 θέματα σύγκρουσης συμφερόντων, 3 θέματα κώδικα Δεοντολογίας, 2 την τήρηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και τα υπόλοιπα 30 άλλα θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.

5.3 Επικοινωνία με τους μετόχους

Πέρα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, η εταιρεία εφαρμόζει και άλλες πρακτικές που ενισχύουν 
την πληροφόρηση και την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών, και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 –  Τη δημοσίευση εταιρικών πληροφοριών στην ιστοσελίδα της εταιρείας που στοχεύει στην ταχύτερη και ισότιμη ενημέρωση όλων 
των ενδιαφερόμενων

 –  Την έκδοση εταιρικών εντύπων (Ετήσιο Απολογισμό, Απολογισμό Εταιρικής Διακυβέρνησης, Απολογισμό Εταιρικής υπευθυνότη-
τας) που ενισχύουν την ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες, τη στρατηγική, τους στόχους, και την απόδοση της εταιρείας 

 –  Την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ εκπροσώπων της εταιρείας και της επενδυτικής κοινότητας, που εξασφαλίζεται μέσω συνεδρί-
ων, εταιρικών παρουσιάσεων, ημερίδων επενδυτών, roadshows (στο εξωτερικό και στο εσωτερικό) και τηλε-συνδιασκέψεων.

οι δραστηριότητες του οΤΕ, ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (LSE) αποτε-
λούν αντικείμενο της Διεύθυνσης Σχέσεων με μετόχους οΤΕ. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 –  η εξυπηρέτηση των μετόχων της εταιρείας, ιδιωτών και θεσμικών, Ελλάδας και εξωτερικού, η ενημέρωση τους σχετικά με την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους και η πληρωμή των μερισμάτων της εταιρείας

 –  η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας και γενικότερα η άμεση και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων σε σχέση με την 
πορεία των μεγεθών της εταιρείας μέσω παρουσιάσεων, roadshows και συναντήσεων

 –  Παρουσίαση δραστηριοτήτων και ενημέρωση μετόχων μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας (ιστοσελίδα Επενδυτικών Σχέσε-
ων/investor Relations, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.)

 –  η έκδοση του Ετήσιου Απολογισμού της εταιρείας, καθώς και του Απολογισμού Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 –  η διαχείριση των σχέσεων με τα Χρηματιστήρια και τις Επιτροπές κεφαλαιαγοράς των χωρών στις οποίες είναι εισηγμένη η μετοχή της εταιρείας 
 –  η εξασφάλιση της συμμόρφωσης της εταιρείας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις κεφαλαι-

αγορές και τα χρηματιστήρια στα οποία είναι εισηγμένη η εταιρεία (ΧΑ, LSE)
 –  η υποστήριξη της πιστοληπτικής αξιολόγησης της εταιρείας (rating review)
 –  η διοργάνωση των γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και η ενίσχυση της πληροφόρησης προς τους μετόχους

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχέσεων με μετόχους είναι ο κος Δημήτρης Τζελέπης με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ: +30 210 6111574
Fax: +30 210 6111030
Email: dtzelepis@ote.gr 
Διεύθυνση: Αγίου Λουκά & Ικάρου 1, Παιανία, Αττική
Τηλ. κέντρο: +30 210 611 1000

Ιστοσελίδα Επενδυτικών Σχέσεων ΟΤΕ: 
https://www.ote.gr/web/guest/corporate/ir
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση στον ΟΤΕ μπορείτε να βρείτε στο έντυπο του Απολογισμού Εταιρικής 
Διακυβέρνησης 2012, καθώς και στην ιστοσελίδα: 
https://www.ote.gr/web/guest/corporate/ir/publications/corporate-governance-reports
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Το 2012, ο οΤΕ και η CoSMoTE έδειξαν για μία ακόμη φορά ότι η Εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί βασικό συστατικό της στρατηγικής, της 
πολιτικής και των λειτουργιών που εφαρμόζουν σε εταιρικό επίπεδο, γεγονός που αναδεικνύει τις αξίες τους καθώς και την πεποίθησή 
τους ότι η Εταιρική υπευθυνότητα συνιστά σημαντικό άξονα για τη διαμόρφωση ισχυρότερων και πιο ανταγωνιστικών εταιρειών. 

για το λόγο αυτό, το μάρτιο του 2012, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της Δ/νσης Εταιρικής Επικοινωνίας ομίλου οΤΕ, ενοποιή-
θηκαν τα προγράμματα Εταιρικής υπευθυνότητας (EY) του οΤΕ και της CoSMoTE και δημιουργήθηκαν 2 νέα τμήματα, της Ευ και 
της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε μια κοινή ομάδα Ευ oTE- CoSMoTE, με εκπροσώπους από όλες τις 
γενικές Διευθύνσεις. η ομάδα αυτή, ανάμεσα σε άλλες αρμοδιότητες, συμμετέχει ενεργά τόσο στη διάχυση των αρχών Ευ εντός των 
εταιρειών όσο και στη σύνταξη του πρώτου ενιαίου Απολογισμού Ευ οΤΕ - CoSMoTE. 

Τη χρονιά που πέρασε, οι σημαντικότερες προτεραιότητες σε θέματα Ευ συνέχισαν να είναι η ανάπτυξη των εργαζομένων, η εξυπη-
ρέτηση και η ικανοποίηση των πελατών, η εξοικονόμηση ενέργειας και η διαχείριση των αποβλήτων, η υποστήριξη των ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων και η τήρηση των κορυφαίων ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων Ευ.

τ α  κ Υ ρ ι Ο τ Ε ρ α  Ε Π ι τ Ε Υ γ μ α τ α  τ Ο Υ  2 0 1 2 
αγορά
ο oTE και η CoSMoTE δίνουν ιδιαίτερα μεγάλη  
έμφαση στη διαφανή και υπεύθυνη επιχειρημα-
τική συμπεριφορά, με στόχο την επιτυχημένη πο-
ρεία στην αγορά επιδεικνύοντας πελατοκεντρικό,  
καινοτόμο και ανταγωνιστικό χαρακτήρα και  
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μείωση του ψηφια-
κού χάσματος στην Ελλάδα. 

Το 2012, η διαθεσιμότητα των συνδέσεων ευρυζω-
νικού και mobile internet στην Ελλάδα, πλησίασε το 
100%, ενώ το πραγματικό ποσοστό απορρόφησης αυ-
ξήθηκε στο 22,6% του πληθυσμού, έως τον ιούνιο του 
2012 (από 21,8% το 2011). Επίσης, το 86% των παρα-
πόνων από πελάτες σταθερής τηλεφωνίας επιλύθηκε 
μέσα σε 20 ημέρες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για 
πελάτες κινητής τηλεφωνίας, ανήλθε στο 98%.

Αναφορικά με το πρωταρχικής σημασίας θέμα της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο, το Φεβρουάριο του 2012, ο οΤΕ και η CoSMoTE ξεκίνησαν 
μια σημαντική κοινή πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης του κοινού, η οποία απευθύνθηκε σε γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς, σε συνερ-
γασία με φορείς όπως η μονάδα Εφηβικής υγείας της Β’ Παιδιατρικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, «νοσοκομείο Παίδων Π. & 
Α. κυριακού» και το Ελληνικό κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου www.Saferinternet.gr. Αυτή η εκστρατεία και οι σχετικές πρωτοβουλίες, 
μαζί με τις πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης του οΤΕ και της CoSMoTE σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και των κινητών 
τηλεφώνων, απευθύνθηκαν σε περίπου 35.000 άτομα.

κοινωνία
ο οΤΕ και η CoSMoTE, αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα του ρόλου τους, ως «υπεύθυνοι ενεργοί πολίτες» απέναντι στο κοινωνικό 
σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο εταιρείες έχουν αναπτύξει ένα πλήθος ολοκληρωμένων δράσεων, προγραμμάτων, προϊόντων και 
υπηρεσιών, με στόχο την έμπρακτη και ουσιαστική υποστήριξη των νέων, των οικογενειών, των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, των 
τοπικών κοινωνιών, καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα, το 2012, ο οΤΕ και η CoSMoTE προσέφεραν πάνω 
από €2,3 εκατ., μέσω χορηγιών και δωρεών σε χρήματα και σε είδος. 

Ενδεικτικά, το 2012 για 14η χρονιά, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης παιδιών που έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα, 
οΤΕ και CoSMoTE, προσέφεραν πάνω από μισό εκατ. Ευρώ, σε 14 κοινωφελείς οργανισμούς για το παιδί, μέσω της Χριστουγεννιάτι-
κης καμπάνιας και του Θεσμού Αγάπης. Στον τομέα της εκπαίδευσης και της υποστήριξης των ίσων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, 
με το θεσμό των υποτροφιών οΤΕ- CoSMoTE να συμπληρώνει έντεκα χρόνια, 46 νέοι και νέες παρέλαβαν ένα σημαντικό βοήθημα 
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για τις σπουδές τους, συνολικού ύψους πάνω από €340.000. Παράλληλα, η στήριξη 200 οικογενειών που βρίσκονταν σε ανάγκη, 
έγινε πράξη από την CoSMoTE, μέσω του Προγράμματος Αλληλεγγύης στην οικογένεια, που διαμορφώθηκε σε συνεργασία με το 
κ.υ.Α.Δ.Α., στο πλαίσιο της ενέργειας «o Kόσμος μας Eσύ». Ακόμη, στο πλαίσιο δημιουργίας ενεργών πολιτών, οι εταιρείες πραγμα-
τοποίησαν δράσεις εθελοντισμού, με μεγάλη ανταπόκριση από τους εργαζόμενους, οι οποίοι, μέσα στο 2012 ανήλθαν στους 3.339.
 
Τέλος, σημαντική ήταν η συνεισφορά του μουσείου Τηλεπικοινωνιών οΤΕ στην εξάπλωση της ενημέρωσης σχετικά με τις τηλεπικοι-
νωνίες και την καλύτερη γνώση των νέων τεχνολογιών από νέους, αφού την περίοδο Σεπτεμβρίου 2011- Αυγούστου 2012, δέχθηκε 
πάνω από 12.000 επισκέπτες.

Εργαζόμενοι
ο οΤΕ και η CoSMoTE συνεχίζουν να εστιάζουν στην υποστήριξη της οργανωτικής μεταρρύθμισης και αναδιάρθρωσης των εταιρειών, 
ενώ παράλληλα επικεντρώνονται στη συστηματική παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων και στην 
τήρηση των προτύπων υγείας και Ασφάλειας.

Το 2012, αξιολογήθηκε η απόδοση όλων των  εργαζομένων οΤΕ - CoSMoTE (με χρόνο υπηρεσίας πάνω από 6 μήνες μέσα στο έτος), 
ενώ 9.808 εργαζόμενοι του οΤΕ και 1.806 της CoSMoTE έλαβαν μέρος σε προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. 
Σημαντικός αριθμός των προγραμμάτων αυτών υλοποιήθηκαν από την oTE Academy, με στόχο να ανταποκριθεί στις συγκεκριμένες 
ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού και των στελεχών της εταιρείας. 

Περιβάλλον
ο οΤΕ και η CoSMoTE στοχεύουν στην ανάπτυξη της εταιρείας, με φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές και διαδικασίες. η εταιρική 
στρατηγική σε θέματα περιβάλλοντος προσανατολίζεται κυρίως στη συστηματική καταγραφή του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
της εταιρείας, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Το 2012, μεταξύ των κύριων επι-
τευγμάτων του οΤΕ και της CoSMoTE σε θέματα περιβάλλοντος, συμπεριλαμβάνεται η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας κατά 3% περίπου, σε σχέση με το 2011, καθώς και η μείωση των άμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 10% περίπου. 
οι προσπάθειες για την περαιτέρω αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη μεταφορική δραστηριότητα της εταιρείας 
συνεχίστηκαν και το 2012 τέθηκε σε εφαρμογή ένα νέο Πρόγραμμα, με 
την κωδική ονομασία Work Force Management (WFM), το οποίο στοχεύ-
ει στον έλεγχο των μετακινήσεων και τον περιορισμό της κατανάλωσης 
χαρτιού. Ακόμη, μέσα στο έτος, ξεκίνησε η διαμόρφωση ενός Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου iSo 
14001, το οποίο καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του οΤΕ, και αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2013. Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Δια-
χείρισης των θυγατρικών της CoSMoTE πιστοποιήθηκαν κατά το πρότυπο 
iSo 14001:2004, ενώ τα εργαστήρια η/μ ακτινοβολίας του oTE και της 
CoSMoTE έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN iSo / iEC 17025. 

σ Υ μ μ Ε τ Ο Χ Ε σ  κ α ι  Β ρ α Β Ε ι α 
Ε τ α ι ρ ι κ ή σ  Υ Π Ε Υ Θ Υ ν Ο τ ή τ α σ 
ο οΤΕ και η CoSMoTE ήταν ανάμεσα στις πρώτες ελληνικές εταιρείες που 
εφάρμοσαν με επιτυχία τις διεθνείς οδηγίες απολογισμών αειφορίας «G3» 
(international Sustainability Reporting Guidelines) του Global Reporting 
initiative (GRi), για τη σύνταξη Απολογισμού Εταιρικής υπευθυνότητας. Ήταν 
επίσης από τις πρώτες εταιρείες που υποβλήθηκαν σε εξωτερική πιστοποίηση 
από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με το Πρότυπο Αρχών Εταιρικής υπευθυνό-
τητας ΑΑ1000 (AA1000 Accountability Principles Standard). 

Επιπλέον, υποστηρίζουν το οικουμενικό Σύμφωνο του ο.η.Ε. (Global Compact), τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνό-
τητας διεθνώς, η οποία ακολουθεί δέκα παγκοσμίως αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της εργασίας, 
του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Ταυτόχρονα, έχουν ενσωματώσει αυτές τις αρχές στην επιχειρηματική 
λειτουργία τους, καθώς και στην επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους συνεργάτες τους.
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Από το 2008, ο οΤΕ συμπεριλαμβάνεται στους Δείκτες FTSE4Good, 
οι οποίοι αξιολογούν την απόδοση των εταιρειών που πληρούν διε-
θνώς αναγνωρισμένα πρότυπα εταιρικής υπευθυνότητας σε θέματα 
διαφάνειας, αξιοπιστίας και υπεύθυνων εταιρικών πρακτικών. Επί-
σης, από το 2008, ο οΤΕ συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης 
Corporate Responsibility index (CRi), σε συνεργασία με το «Business 
in the Community», και έλαβε, το 2012, τη διάκριση «Gold», καθώς 
και ένα βραβείο «Environment». Είχε επίσης κερδίσει τις διακρίσεις 
«Gold» το 2010 και το 2011 και «Silver» το 2008 και 2009. 

Το 2012, οι δύο εταιρείες, έλαβαν αρκετά βραβεία στον τομέα της Εται-
ρικής υπευθυνότητας. Συγκεκριμένα ο οΤΕ και η CoSMoTE έλαβαν:

 – «Βραβείο THALES κορυφαία Διάκριση Εταιρικής κοινωνικής Ευ-
θύνης 2012»

 –  Tην 3η θέση στην κατηγορία «Δημοφιλέστερη Εταιρεία στην 
EKE», στο πλαίσιο των Βραβείων Εταιρικής κοινωνικής Ευθύνης

 –  «Θαλής - CEo & CSR AWARDS 2012»
 –  Βραβεία στο διαγωνισμό Environmental Awards 2013:

 1. Waste Management-Reduction 
 2. Waste Management-Recycling
 3. Hazardous Waste Management 
 4. Climate Protection-GHG Emissions Minimization
Επίσης, έλαβαν το μεγάλο βραβείο της κατηγορίας Grand Waste 
Management Award.

– Διάκριση για το «Δείκτη Βιωσιμότητας», στην κατηγορία των καλύτερων Απολογισμών Βιωσιμότητας, στο πλαίσιο του Διαλόγου 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Bravo 2012»

 –  WWF Ελλάς, Δείκτης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαφάνειας - EMDi 2011: ο οΤΕ, για τα περιβαλλοντικά στοιχεία του 2010, 
εντάχθηκε στην 7η (Z:30-39/100) βαθμίδα αξιολόγησης και η CoSMoTE, στην 5η (Ε:50-59/100) βαθμίδα αξιολόγησης, ενώ κατα-
τάχθηκε 1η στον κλάδο για το 2010. 

ο οΤΕ έλαβε ακόμα:
 –  Tη 2η θέση στην κατηγορία «Εταιρική κοινωνική Ευθύνη 2011», στο πλαίσιο της 9ης τελετής απονομής των επιχειρηματικών 

βραβείων «Χρήμα – γεώργιος ουζούνης» για τη συμβολή του στην ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού και την ελληνική 
οικονομία γενικότερα

 –  Το 3ο Βραβείο υψηλής Επίδοσης Έκθεσης ΕκΕ 2010 βάσει δεικτών GRi-G3 του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του «CSR 
Reporting Forum 2012»

 –  Βραβείο στην κατηγορία «Αναγνώριση Αποτύπωσης Ανθρακικού Αποτυπώματος σε κοινωνικό Απολογισμό» στο πλαίσιο των Βρα-
βείων my climate «Green Leader – υπολογισμός & μείωση Ανθρακικού Αποτυπώματος» 

 –  Βραβείο Tech Achievement (μουσείο Τηλεπικοινωνιών) στο διαγωνισμό βραβείων κοινού Τech Εxcellence Αwards, που διοργα-
νώθηκε για 5η συνεχή χρονιά από το τεχνολογικό περιοδικό PC magazine (μέσω online ψηφοφορίας από τον ιανουάριο έως τις 
αρχές μαρτίου 2012).

Ε Τ Α ι Ρ ι κ η 
υ Π Ε υ Θ υ ν ο Τ η Τ Α 
ο Τ Ε - C o S M o T E
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και η CoSMoTE έλαβε:
 –  Διάκριση για το «Δείκτη Αντίληψης», στις κατηγορίες «ΠΕΡιΒΑΛΛον» και «ΔιΑκυΒΕΡνηΣη», στο πλαίσιο του  Διαλόγου για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη «Bravo 2012»
 –  Διάκριση ως «National Champion» της Ελλάδας, στην κατηγορία «Millicom Award for Environmental & Corporate Sustainability», 

στο πλαίσιο των European Business Awards 2012 (ΕΒΑ)
 –  Δεύτερη θέση στην κατηγορία «καλύτερη καμπάνια / Επικοινωνία EKE», για την καμπάνια «ο κόσμος μας, Εσύ», στο πλαίσιο των 

Βραβείων Εταιρικής κοινωνικής Ευθύνης «Θαλής - CEo & CSR AWARDS 2012».
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Στο πλαίσιο της σύγκλισης των διαφόρων τεχνολογιών 
για την ανάπτυξη συνδυαστικών προϊόντων και προ-
κειμένου να υποστηρίξει τη μεγαλύτερη συνδρομητική 
βάση στην Ελλάδα, καθώς και την παροχή υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας, ο οΤΕ εστιάζει στην αναβάθμιση και 
μετεξέλιξη των υπαρχόντων δικτύων και υποδομών του.

οι επενδύσεις της εταιρείας στοχεύουν κυρίως στο στα-
διακό μετασχηματισμό του υφιστάμενου δικτύου στα-
θερής τηλεφωνίας TDM, σε ενιαίο δίκτυο νέας γενιάς 
NGN, καθώς και στην ανάπτυξη δικτύου NGA (FTTx). η 
αρχιτεκτονική του δικτύου NGN, που βασίζεται σε τε-
χνολογίες iP, προσφέρει τη δυνατότητα αυτοματοποι-
ημένου ελέγχου από ένα κεντρικό σημείο και μπορεί 
να υποστηρίξει υφιστάμενες και νέες υποδομές. γενι-
κότερα, η αρχιτεκτονική iMS στην οποία στηρίζονται τα 
δίκτυα νέας γενιάς επιτρέπει τη σύγκλιση σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας και την παροχή νέων υπηρεσιών. 
η ανάπτυξη του δικτύου NGA παρέχει τη δυνατότητα 
παροχής υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων. Σημειώνεται ότι ο οΤΕ είναι ο μοναδικός πάροχος τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα που 
ήδη αναπτύσσει δίκτυο NGA, προσφέροντας εμπορικά στους συνδρομητές του ταχύτητες μέχρι και 50 Mbps. 

Στο πλαίσιο μετεξέλιξης του δικτύου, το 2012, η εταιρεία προχώρησε στα παρακάτω σημαντικά έργα:
– Επέκταση του δικτύου ADSL με εγκατάσταση πάνω από 80.000 νέων πορτών 
– Εγκατάσταση DSLAM σε νέα σημεία παρουσίας, ώστε να διατεθεί η υπηρεσία ΑDSL στους συνδρομητές και των μικρότερων αστι-

κών κέντρων του οΤΕ
– κατασκευή δικτύου NGA σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και έναρξη εμπορικής διάθεσης υπηρεσιών VDSL
– Ενίσχυση του δικτύου μετάδοσης σε χωρητικότητα με αναβάθμιση 7 υφιστάμενων δακτυλίων DWDM κορμού πανελλαδικά και 

εγκατάσταση 44 νέων κόμβων NG -SDH 
– Αναβάθμιση του iP δικτύου κορμού με αύξηση της χωρητικότητας των ζεύξεων μεταξύ των κόμβων καθώς και των ζεύξεων με 

το εξωτερικό (διεθνές ιnternet)
– Εγκατάσταση 5 νέων κόμβων BNG, κυρίως για τη συγκέντρωση της κίνησης VDSL 
– Αναβάθμιση του συστήματος iMS για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών VoiP
– Παροχή νέων υπηρεσιών τηλεόρασης οΤΕ TV (Catch-Up, HD channels) 

Στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων, ανακύκλωσης υλικών και ελέγχου του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας προω-
θήθηκαν και συνεχίζονται οι εξής δράσεις:

 –  Βελτιστοποίηση του δικτύου με επαναχρησιμοποίηση ενεργού εξοπλισμού DWDM/SDH 
 –  Αποξήλωση σχεδόν ενός εκατομμυρίου γραμμών PSTN (σχολάζουσα χωρητικότητα) μειώνοντας με τον τρόπο αυτό κατά 7,5 

εκατ.  kWh την κατανάλωση ενέργειας, με στόχο την αποξήλωση επιπλέον 400.000 γραμμών PSTN το 2013
 – Αποξήλωση των ανενεργών και παροπλισμένων καλωδίων χαλκού από το δίκτυο, συγκεντρώνοντας 600 τόνους καλωδίων από τα 

οποία θα αφαιρεθεί και θα ανακυκλωθεί ο χαλκός και ο μόλυβδος. η αποξήλωση και ανακύκλωση αναμένεται να ενταθεί το 2013

Δ ι κ τ Υ α  τ Ο Υ  Ο τ Ε 
ADSL
Το 2012 αυξήθηκαν οι εγκατεστημένες πόρτες από 1.784.525 στο τέλος του 2011, σε 1.831.000. H διαθεσιμότητα ευρυζωνικής σύν-
δεσης στο τέλος του 2012 έφθασε το 99% των συνολικών τηλεφωνικών συνδέσεων έναντι 98,76% στο τέλος του 2011.
η εταιρεία, θέλοντας να προσφέρει ταχύτητες σύνδεσης μεγαλύτερες από 2Mbps, έχει στραφεί στην τεχνολογία Εthernet (ΕΤη 
DSLAM), ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει ο περιορισμός της χρήσης τεχνολογίας ΑΤμ μέσω αποξηλώσεων. 

Ε Π Ε ν Δ υ Σ Ε ι Σ
Σ Ε  υ Π ο Δ ο μ Ε Σ
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τοπικός Βρόχος
Στο τέλος του 2012 υπήρχαν 1.796.905 ζεύγη χαλκού με πλήρη και μεριζόμενη Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο, έναντι 
1.665.000 το 2011. Επίσης, στο τέλος του 2012 το πλήθος των Αστικών κέντρων (Α/κ) με ενεργή Φυσική Συνεγκατάσταση ήταν 173, 
με ενεργή Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση ήταν 774 και το πλήθος των Α/κ με ενεργή Απομακρυσμένη και Φυσική Συνεγκατάστα-
ση ταυτόχρονα ήταν 59. 

ΟτΕ TV
ο οΤΕ παρέχει υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης (τόσο μέσω δορυφόρου όσο και μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης) καλύπτοντας 
την πλειονότητα της Ελληνικής Επικράτειας.

Δίκτυο ιρ 
 –  Αποτελείται από 108 σημεία παρουσίας πανελλαδικά
 –  οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του δικτύου είναι iP VPN, VoiP VPNs, DiA (Direct internet Access) και Dial Up πρόσβαση στο 

internet iP δίκτυο διανομής και κορμού
 –  υποστηρίζει όλες τις ευρυζωνικές και iP υπηρεσίες που παρέχει ο οΤΕ
 –  Περιλαμβάνει 56 συστήματα BRAS σε 15 σημεία παρουσίας για την εξυπηρέτηση των οικιακών και εταιρικών ευρυζωνικών πελα-

τών, καθώς και συστήματα BNG για τη συγκέντρωση, κυρίως, της κίνησης VDSL 
 –  Το δίκτυο iP Core αποτελείται από 7 σημεία παρουσίας σε όλη την Ελλάδα
 –  οι συνδέσεις των κόμβων του δικτύου κορμού γίνονται αποκλειστικά με κυκλώματα nX10Gbps

Δίκτυο Ethernet
 –  υποστηρίζει υπηρεσίες ευρυζωνικού internet και μισθωμένων κυκλωμάτων
 –  Στο τέλος του 2012 υπήρχαν 2.340 σημεία παρουσίας Metro Ethernet σε όλη την Ελλάδα, έναντι 2.090 στο τέλος του 2011
 –  Ενδεικτικές υπηρεσίες και προϊόντα που βασίζονται στα δίκτυα iP/Ethernet είναι:

• iP VPNs
• DiA (Direct internet Access)
• VoiP VPNs
• oTE Ethernet (Layer 2 VPNs)
• οκΣυΑ
• Dial Up πρόσβαση στο διαδίκτυο

Δ ι κ τ Υ α  α σ Υ ρ μ α τ ω ν  Ε Υ ρ Υ Ζ ω ν ι κ ω ν  Δ ι κ τ Υ ω ν  W I M A X
Είναι σε λειτουργία πανελλαδικά στις εξής περιοχές:
1.  Θεσσαλονίκης, που εξυπηρετεί μεγάλο μέρος της πόλης καθώς και την περιοχή ΒιΠΕ Σίνδου - καλοχωρίου, καλύπτοντας κυρί-

ως  επιχειρησιακούς χρήστες 
2.  Αγίου Όρους, που εξυπηρετεί την πλειοψηφία των μονών-σκητών, την Αμμουλιανή, και την περιοχή ουρανούπολης και ιερισσού 
3.  Αττικής (ιπποκράτειος πολιτεία, Ανατολική Αττική, Λεκανοπέδιο Αττικής, περιοχή Ασπροπύργου) 
4.  Σάμου – ικαρίας – Φούρνων
5.  Περιοχής ζαγοροχωρίων
6.  κυθήρων
7.  Ροδόπης
8.  Φθιώτιδας και Εύβοιας

Παρέχουν υποδομή για ευρυζωνικότητα και τηλεφωνία σε περίπου 3.000 συνδρομητές, εκ των οποίων στους 2.100 περίπου, η υπη-
ρεσία παρέχεται μέσω 53 PoPs σε οικισμούς με κεντρικό σημείο ασυρματικής πρόσβασης στον οικισμό και διασύνδεση MSAN στο 
WiMAX NTE.
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Δ ι κ τ Υ α  ν Ε α σ  γ Ε ν ι α σ  Ο τ Ε
μεταξύ άλλων, ο οΤΕ, διαθέτει και τα ακόλουθα δίκτυα νέας  
γενιάς: FTTx (VDSL) & iMS:

FTTx
ο οΤΕ υλοποιεί δίκτυο νέας γενιάς με τοποθέτηση καλωδίων 
οπτικών ινών στο δίκτυο πρόσβασης πλησίον του χρήστη (FTTC) 
και εγκατάσταση εξοπλισμού DSLAM/VDSL2 (τόσο σε τηλεπι-
κοινωνιακά κέντρα όσο και σε καμπίνες) προκειμένου να δώσει 
ευρυζωνικές υπηρεσίες με υψηλότερες ταχύτητες, που φτάνουν 
μέχρι 50Mbps ανά συνδρομητή. 

μέχρι σήμερα έχουν γίνει επενδύσεις σε εξοπλισμό σε:
 – 178 τηλεπικοινωνιακά κέντρα (Central offices), τα οποία κα-

λύπτουν τα περισσότερα αστικά κέντρα της χώρας, παρέχο-
ντας υπηρεσίες VDSL σε συνδρομητές που βρίσκονται σε απόσταση ως και 800 μέτρα από το τηλεπικοινωνιακό κέντρο,

 – 600 περίπου ολοκληρωμένες και εμπορικά διαθέσιμες καμπίνες VDSL (εξωτερικές) σε συγκεκριμένες αστικές περιοχές (Αλεξαν-
δρούπολη, κομοτηνή, Ξάνθη, Σέρρες, ζωγράφου, Βούλα, καλαμάκι) 

 – 1.100 περίπου καμπίνες VDSL (εξωτερικές), σχεδόν ολοκληρωμένες και στο προσεχές μέλλον εμπορικά διαθέσιμες, σε συγκεκρι-
μένες αστικές περιοχές (Αμπελόκηποι, Βούλα, Βουλιαγμένη, γλυφάδα, ηλιούπολη, καλαμάκι, κομοτηνή, Ξάνθη, Πεντέλη, Τερψι-
θέα, Χαλάνδρι & Ψυχικό)

 – Το 2012 ο οΤΕ προμηθεύτηκε εξοπλισμό για επενδύσεις ανάπτυξης του δικτύου NGA (FTTC) ύψους €10,5 εκατ. περίπου. 

Δίκτυο IMSa
Το δίκτυο iMS αποτελείται από 16 σημεία παρουσίας δύο εκ των οποίων είναι κεντρικά (iMS Core). υποστηρίζει τόσο την παροχή 
υπηρεσιών VoiP στο ειδικό έργο ΣυζΕυΞιΣ όσο και τις υπηρεσίες VoiP σε εταιρικούς πελάτες του οΤΕ.

Το 2012 έγινε αναβάθμιση της πλατφόρμας ώστε να υποστηρίζονται 100.000 SiP Trunks εταιρικών πελατών και 50.000 οικιακοί 
πελάτες. Ακόμη ξεκίνησε η διάθεση υπηρεσίας τηλεφωνίας σε οικιακούς συνδρομητές με χρήση MSAN.

Ε Π Ε ν Δ υ Σ Ε ι Σ
Σ Ε  υ Π ο Δ ο μ Ε Σ
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Ε ι Δ ι κ α  Δ ι κ τ Υ α
TETRA
Το 2012, το δίκτυο «οΤΕ TETRA SERViCES»  
ενισχύθηκε με 2 νέους σταθμούς βάσης που 
επεκτείνουν σημαντικά τη ραδιοκάλυψή του. 
Το δίκτυο καλύπτει την Αθήνα και την ευρύτε-
ρη περιοχή της Αττικής, τη Θεσσαλονίκη και την 
ευρύτερη περιοχή της, όπως η Χαλκιδική, καθώς 
και άλλες μεγάλες πόλεις και περιοχές της Ελλά-
δας (Πάτρα, Λάρισα, Βόλο και καβάλα, τα νησιά 
κέρκυρα και κρήτη, τους αυτοκινητόδρομους 
Πύργου – Πατρών, Πατρών – Αθηνών, Αθηνών 
– Θεσσαλονίκης και Θεσσαλονίκης – καβάλας), 
προσφέροντας τη δυνατότητα ατομικών και ομα-
δικών κλήσεων, κλήσεων προς άλλα δίκτυα, τη 
δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων (Short Data 
Services & Packed Data Services) με ασφάλεια 
επικοινωνιών μέσω κρυπτογράφησης. Το δίκτυο 
«οΤΕ TETRA SERViCES» αποτελείται από κέντρο μεταγωγής και Διαχείρισης Δικτύου και 111 σταθμούς βάσης εκ των οποίων οι 49 
είναι εγκατεστημένοι στην Αθήνα. 

Δ Ο ρ Υ Φ Ο ρ ι κ Ε σ  Ε Π ι κ Ο ι ν ω ν ι Ε σ  κ α ι  Π Λ α τ Φ Ο ρ μ Ε σ
Δ Ο ρ Υ Φ Ο ρ ι κ ω ν  -  τ ή Λ Ε Ο Π τ ι κ ω ν  Υ Π ή ρ Ε σ ι ω ν
οι πωλήσεις ολοκληρωμένων δορυφορικών λύσεων έχουν πελάτες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, iSPs, δορυφορικούς οργανισμούς, 
MME, ναυτιλιακές εταιρείες και δημόσιες επιχειρήσεις. Επίσης, υλοποιούνται εξειδικευμένες λύσεις για κυβερνητικές ανάγκες. Τα 
δύο κέντρα δορυφορικών επικοινωνιών (Θερμοπύλες και νεμέα) και τα δύο Head - Ends του οΤΕ (δορυφορικό και iPTV) καλύπτουν 
γεωγραφικά Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Αυστραλία, Βόρεια Αφρική, μέση Ανατολή και Δυτική Ασία μέσω Ευρωπαϊκών, Αμερικανικών, 
Αφρικανικών και Ασιατικών δορυφόρων, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού δορυφόρου HELLAS-SAT-2.

Tο 2012 ο οΤΕ προχώρησε στις παρακάτω δραστηριότητες στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών:
 – Ανάπτυξη- ενίσχυση υποδομής δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης
 – νέα κεραιοσυστήματα εκπομπής και λήψης 
 – υλοποίηση υποδομών για δορυφορικούς οργανισμούς-πελάτες του οΤΕ 

Συγκεκριμένα, παρασχέθηκαν οι ακόλουθες υπηρεσίες μέσω δορυφόρων των οργανισμών Eutelsat, intelsat, inmarsat, Hellas-Sat, 
Amos, Thaicom, NSS, Apstar, AfricaSat, Arabsat:

 – υπηρεσίες δορυφορικής και επίγειας μετάδοσης εικόνας, φωνής και δεδομένων (μόνιμων & ευκαιριακών ραδιοτηλεοπτικών με-
ταδόσεων, διανομής ραδιο-τηλεοπτικού περιεχομένου, λήψης/αναμετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών σημάτων σε άλλο δορυφόρο 
turnaround services, καθώς και μεταφοράς δεδομένων)

 – υπηρεσίες inmarsat προς τις περιοχές του Ατλαντικού και ινδικού ωκεανού (τηλεφωνία, internet, δεδομένα, Telex, E-mail, 
GMDSS-παγκόσμιο σύστημα ασφάλειας ναυσιπλοΐας)

 – υπηρεσίες ελέγχου δορυφόρων (τηλεμετρία, έλεγχος & αλλαγή της τροχιακής θέσης) 

ο οΤΕ διαθέτει τα παρακάτω ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όσον αφορά στις πωλήσεις των δορυφορικών υπηρεσιών του:
 – Έμπειρο τεχνικό προσωπικό στην υλοποίηση και υποστήριξη δορυφορικών υπηρεσιών
 – υποστήριξη 24 ώρες/365 ημέρες με υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας (99.95%)
 – Διασύνδεση υψηλής χωρητικότητας (SDH και Ethernet services) με το δίκτυο κορμού του οΤΕ και με το διεθνές κέντρο oTEGLoBE, 

μέσω προστατευόμενου οπτικού δακτυλίου
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ραΔιΟναΥτιΛιακΕσ ΥΠήρΕσιΕσ και ΔικτΥα
Το 2012 συνεχίστηκε η παροχή ραδιοναυτιλιακών υπηρεσιών, μέσω του δικτύου ναυτιλιακών Ραδιοεπικοινωνιών οΤΕ (MF - HF – 
VHF- NAVTEX), με κύρια παρεχόμενη υπηρεσία, την εθνική και παγκόσμια κάλυψη στο Σύστημα Ασφάλειας της Ανθρώπινης ζωής στη 
θάλασσα (GMDSS – Global Maritime Distress Safety System). οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

ασφάλεια ναυσιπλοΐας 
 – GMDSS, Παγκόσμιο Σύστημα κινδύνου και ασφάλειας για τη διαχείριση σημάτων κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας στη θάλασσα 

(MF - HF – VHF- NAVTEX)
 – MAYDAY (SoS) - Σήμα κινδύνου πλοίων 
 – ΧΧΧ - Σήμα επείγοντος για ασφάλεια πλοίων και επιβαινόντων 
 – ΤΤΤ - Σήμα ασφαλείας για τη ναυσιπλοΐα 
 – NAVTEX - Εκπομπές μηνυμάτων κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας, προαγγελιών προς τους ναυτιλλομένους, μετεωρολογικών 

δελτίων, έκτακτων δελτίων θυελλωδών ανέμων και οποιοδήποτε μήνυμα σχετικό με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της αν-
θρώπινης ζωής στη θάλασσα 

Ειδικές εκπομπές 
 – Medico - Παροχή ιατρικών οδηγιών μέσω Ε.Ε.Σ-Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στους ναυτιλλομένους 
 – WX - Δελτία καιρού 
 – Aναγγελίες θυελλωδών ανέμων 
 – PRESS - Δελτία ενημέρωσης ναυτιλλομένων (Ειδήσεις) 
 – SVC - υπηρεσιακά μηνύματα 
 – Facsimile – μεταβίβαση μετεωρολογικών Χαρτών μεσογείου 

Εμπορικές ραδιοεπικοινωνίες
 – Ραδιοσυνδιαλέξεις κατεύθυνσης πλοίου – ξηράς, ξηράς – πλοίου και πλοίου - πλοίου 
 – Ραδιοτηλετυπικές επικοινωνίες κατεύθυνσης πλοίου - ξηράς, ξηράς – πλοίου και πλοίου - πλοίου 
 – Δορυφορικές χειροκίνητες θαλάσσιες επικοινωνίες 
 – Αποστολή και λήψη FAX, e-mail, TELEX 
 – 1320 - αριθμός κατάθεσης μηνυμάτων 

ΔΕικτΕσ ΠΟιΟτήτασ ΔικτΥΟΥ σταΘΕρήσ τήΛΕΦωνιασ

                    α' εξάμηνο 2011    Β' εξάμηνο 2011    α' εξάμηνο 2012    Β' εξάμηνο 2012
Ποσοστό αποτυχημένων εθνικών κλήσεων 0,33%  0,29%  0,34%  0,33%

Ποσοστό αποτυχημένων διεθνών κλήσεων 0,84%  0,98%  0,91%  0,91%

Eπίσης, στο πλαίσιο των δεικτών ποιότητας του δικτύου ξεχωρίζει η βελτίωση της τιμής του Repeated Fault Rate (για την τηλεφωνία 
8,20% το 2012 και 8,60% το 2011 και για το ADSL 12,92% για το 2012 και 15,50% για το 2011) σε σχέση με το 2011, η οποία μεταξύ 
άλλων οφείλεται: 

 – στην εισαγωγή δράσεων για τη βελτίωση της διαδικασίας άρσης βλάβης και επικοινωνίας με τον πελάτη, 
 – σε κατάλληλη εκπαίδευση των τεχνικών 
 – στην εισαγωγή work force management εργαλείων στους τεχνικούς πεδίου

Ε Π Ε ν Δ υ Σ Ε ι Σ
Σ Ε  υ Π ο Δ ο μ Ε Σ
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ΕΠΕκτασή των ΔικτΥων τΟ 2013

Εντός του 2013, η εταιρεία θα προχωρήσει σε:
 – Περαιτέρω επέκταση του δικτύου NGA (FTTC) με: 

• Εγκατάσταση VDSL DSLAMs (περίπου 180) σε υπαίθριες καμπίνες σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή 
• Εγκατάσταση VDSL εξοπλισμού σε 100 επιπλέον επιλεγμένα τηλεπικοινωνιακά κέντρα του οΤΕ ανά την Ελλάδα για παροχή  

ευρυζωνικών υπηρεσιών έως 50Mbps σε συνδρομητές που βρίσκονται κοντά στα κέντρα 
• Αναβάθμιση του iP core δικτύου για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών έως 50Mbps ανά συνδρομητή

 – Επέκταση του δικτύου ADSL με ενίσχυση των υφιστάμενων σημείων παρουσίας και εγκατάσταση DSLAM σε νέα σημεία παρουσίας
 – Επέκταση του δικτύου Metro Ethernet με εγκατάσταση νέων Ethernet switches και αναβάθμιση υφιστάμενων Metro Ethernet κόμβων
 – Eγκατάσταση νέων κόμβων BNG
 – Ενίσχυση του δικτύου μετάδοσης με αναβάθμιση υφιστάμενων δακτυλίων DWDM και NG-SDH
 – Επέκταση της υποδομής επίγειων και υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών 
 – Σχεδιασμός για εγκατάσταση και λειτουργία νέων συστημάτων WiMAX και εμπλουτισμός των υφιστάμενων συστημάτων WiMAX σε δυ-

σπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές όπου σήμερα παρέχεται μόνο τηλεφωνία. [Αντικατάσταση συστημάτων ΣΑΡ (Συνδρομητικών 
Αγροτικών Ραδιοδικτύων)] 

 – Αντικατάσταση legacy TDM εξοπλισμού (Line Concentrators, PCM-30) σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας
 – Εγκατάσταση νέων σταθμών βάσης TETRA και επαναληπτών για επέκταση της υφιστάμενης ραδιοκάλυψης
 – Εμπλουτισμό iMS πλατφόρμας
 – Επέκταση και εμπλουτισμός πλατφόρμας διαδικτυακής και δορυφορικής τηλεόρασης  
 – Επέκταση της πλατφόρμας Service Assurance και ανάπτυξη test & diagnostics εργαλείων για τους συνδρομητές του οΤΕ
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Α ν Θ Ρ ω Π ι ν ο 
Δ υ ν Α μ ι κ ο

"Ένα HR, στην υπηρεσία της εταιρείας και των ανθρώπων της"
ο Όμιλος oTE αποτελεί ένα σύγχρονο και σύνθετο περιβάλλον εργασίας που προωθεί τη δημιουργία σημαντικών ευκαιριών και 
εμπειριών για τους εργαζόμενους.  η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την ενημέρωση και την επικοινωνία, τη συμμετοχή 
και κυρίως την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, υποστηρίζει έμπρακτα τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας.

Το 2012 τέθηκε σε εφαρμογή η πρωτοποριακή συλλογική σύμβαση που συνάφθηκε στα τέλη του 2011 για τη μείωση των αποδοχών 
μέσω της μείωσης του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων του οΤΕ. η εταιρεία εκ μέρους της δεσμεύτηκε να εγγυηθεί την απασχό-
ληση και να μην προβεί σε απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους όσο ισχύει η σύμβαση. η σύμβαση αυτή έθεσε το πλαίσιο για να 
προχωρήσει ο οΤΕ στις αναγκαίες αλλαγές. 

Το 2012 ενισχύθηκε περαιτέρω η στρατηγική ιδέα για «Ένα HR, στην υπηρεσία της εταιρείας και των ανθρώπων της» με δύο κύρι-
ες κατευθύνσεις: την υποστήριξη του μετασχηματισμού του οΤΕ κυρίως, σε μια εταιρεία (εξ ολοκλήρου) προσανατολισμένη στην 
εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση του πελάτη, αφετέρου στο μετασχηματισμό των ίδιων των οργανωτικών μονάδων ανθρώπινου 
δυναμικού σε μια πιο ευέλικτη, φιλική και αποτελεσματική μονάδα υποστήριξης για κάθε εργαζόμενο. οι κατευθύνσεις αυτές 
υποστηρίζονται από την καθιέρωση ενός μοντέλου λειτουργίας που εισήχθηκε από το 2011 και εξελίχθηκε το 2012, με στόχο το 
σχεδιασμό και την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, υπό την εποπτεία της γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού. οι τρεις βασικοί άξονες του μοντέλου αυτού είναι: 

 – HR Competency Centers  
 – HR Business Partners 
 – HR Shared Services 

Ε ν ι σ Χ Υ σ ή  Ε τ α ι ρ ι κ ή σ  κ Ο Υ Λ τ Ο Υ ρ α σ
η επικοινωνία και η προώθηση συγκεκριμένων αρχών εταιρικής συμπεριφοράς και εταιρικών αξιών αποτελεί βασικό στόχο της 
εταιρείας και τη βάση για τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας υψηλής απόδοσης. οι κύριες Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς του ομίλου 
οΤΕ είναι:

 – «Προτεραιότητα μου ο ενθουσιασμός του πελάτη»
 – «Συμπεριφέρομαι με σεβασμό και ακεραιότητα»
 – «Είμαι μέλος της ομάδας. Στηρίζω τις αποφάσεις της»
 – «Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας για να εργαστώ και να αναπτυχθώ»
 – «Είμαι μέλος του ομίλου οΤΕ- μπορείς να βασιστείς σ’ εμένα!»
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Π Ο Λ ι τ ι κ Ε σ  μ Ε ι ω σ ή σ
Ε ρ γ α σ ι α κ Ο Υ  κ Ο σ τ Ο Υ σ
Σε ένα περιβάλλον εντεινόμενων οικονομικών αντιξοοτήτων 
και όξυνσης του ανταγωνισμού, η στρατηγική της εταιρείας, και 
το 2012, επικεντρώθηκε στη μείωση του εργασιακού κόστους, 
σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και δια-
δικασιών διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Στο τέλος του 2012 ο οΤΕ απασχολούσε 8.750 εργαζόμενους 
(τακτικό προσωπικό) έναντι 10.569 το 2011. ο μέσος όρος ηλι-
κίας παρέμεινε στα 45 έτη. κατά τη διάρκεια του έτους πραγ-
ματοποιήθηκαν 31 προσλήψεις στον οΤΕ, ενώ 1.850 άτομα 
αποχώρησαν από την εταιρεία. υλοποιήθηκε το πρόγραμμα 
αποχώρησης 293 εργαζομένων με κίνητρα, με δικαίωμα άμεσης 
λήψης σύνταξης, καθώς επίσης και ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού που βρίσκονταν κοντά στα 
όρια συνταξιοδότησης. 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης απευθυνόταν σε εργαζόμενους που κατά κύριο λόγο βρίσκονται πλησίον της 
συνταξιοδότησης τους (εντός των ετών 2013 – 2015), με αρχική εκτίμηση τα 1.000 έως 1.200 άτομα και περιελάμβανε, πέραν της 
νόμιμης αποζημίωσης, οικονομικά και άλλα κίνητρα.
 
η συμμετοχή στο πρόγραμμα ξεπέρασε τον αρχικό στόχο, καθώς 1.516 άτομα αποδέχθηκαν τα κίνητρα που δόθηκαν από την εται-
ρεία. ο οΤΕ υπολογίζει την καθαρή ετήσια εξοικονόμηση από τη μείωση του προσωπικού, σε περίπου 80 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται, 
ότι τα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης δεν επιβαρύνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς ο οΤΕ επωμίζεται το σύνολο του 
κόστους των ασφαλιστικών εισφορών.  

ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων οικειοθελούς αποχώρησης, μέσα από κοινωνικά υπεύθυνες λύσεις, επιτρέπει στον 
οΤΕ να μειώσει σημαντικά τα λειτουργικά του έξοδα, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του και να προχωρήσει περαιτέρω στον 
εκσυγχρονισμό της εταιρείας. 

Διαχρονική Εξέλιξη Προσωπικού ΟτΕ α.E

10.925 10.569 
8.750 

2010 2011 2012 
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κατανομή του Προσωπικού ανά ηλικία (2012)

Π Ο Λ ι τ ι κ Ε σ  α ν α Π τ Υ Ξ ή σ  α ν Θ ρ ω Π ι ν Ο Υ  Δ Υ ν α μ ι κ Ο Υ
η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του, είναι σταθερή προτεραιότητα για την εταιρεία. για την 
επίτευξη αυτού του στόχου, σημαντικός παράγοντας για το 2012 ήταν η ενίσχυση του ρόλου και της υπευθυνότητας των στελεχών με 
ευθύνη διοίκησης ομάδας. Συγκεκριμένα, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία στοχοθέτησης όλων των στελεχών της εταιρείας, ανάλογα 
με τη θέση ευθύνης τους, καθώς και της αντικειμενικής αξιολόγησης των εργαζομένων στις ομάδες τους. 

αξιολόγηση και ανάπτυξη
Το Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης και Ανάπτυξης που εφαρμόζεται στον οΤΕ και την CoSMoTE, είναι μια ολοκληρωμένη δια-
δικασία, η οποία απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλα τα επίπεδα. μέσω του συστήματος αξιολόγησης οι εργαζόμενοι 
συμμετέχουν και συνδέονται με συστήματα επιβράβευσης που εφαρμόζει η εταιρεία (ηθική και υλική επιβράβευση). Τα ανώτατα 
στελέχη της Διοίκησης συμμετέχουν και στο σύστημα PPR (Performance and Potential Review), που εκτός από την αξιολόγηση της 
απόδοσης, αποτυπώνει και τον βαθμό ετοιμότητάς τους για ανάληψη πιο απαιτητικών καθηκόντων, σε ευθυγράμμιση με το σύστημα 
του ομίλου της Deutsche Telekom. 

κατά το 2012 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο αναπτυξιακό μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης και ειδικότερα, στην κατάρτιση του Ατο-
μικού Πλάνου Ανάπτυξης για κάθε εργαζόμενο, το οποίο περιλαμβάνει την αποτύπωση των δυνατών σημείων αλλά και των σημείων 
προς ανάπτυξη του αξιολογούμενου. Το αναπτυξιακό μέρος της αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την κατάρτιση πλάνου ενεργειών, 
όπως τη συμμετοχή του εργαζόμενου σε κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα ή την ανάληψη νέων καθηκόντων και ρόλων ή τη 
συμμετοχή σε νέα έργα (π.χ. υψηλότερων απαιτήσεων και σημαντικότητας). 

Στα επόμενα βήματα, συγκαταλέγονται η εναρμόνιση και ευθυγράμμιση των συστημάτων αξιολόγησης οΤΕ και CoSMoTE, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες μεικτών ομάδων εργαζομένων σταθερής και κινητής.  

Εκπαίδευση
οι διαρκείς εξελίξεις στην αγορά, η μακροπρόθεσμη πρόοδος και η προοπτική της εταιρείας αλλά και η προστασία των θέσεων εργα-
σίας, συνδέονται με τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού. Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, ο οΤΕ και η CoSMoTE σχεδίασαν 
και υλοποίησαν ένα ευρύ εκπαιδευτικό χαρτοφυλάκιο. 

Το 2012 συμμετείχαν 9.808 εργαζόμενοι οΤΕ και 1.806 εργαζόμενοι CoSMoTE σε εκπαιδευτικά προγράμματα διαφόρων κατευθύνσε-
ων (18,25 κατά μέσο όρο εκπαιδευτικές ώρες ανά εργαζόμενο στον οΤΕ και 18,05 για την CoSMoTE, αντίστοιχα).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καλύπτει μεταξύ άλλων, τομείς όπως Τεχνολογία, Διοίκηση, μάρκετινγκ, υγιεινή & Ασφάλεια και Πλη-
ροφορική και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο εκπαιδευτικό φορέα της oTE Academy, μέλος του ομίλου οΤΕ.   
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Σημαντικός είναι και ο ρόλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην υποστήριξη στρατηγικών έργων της εταιρείας, όπως ήταν η διορ-
γάνωση προγράμματος ενημέρωσης και κατανόησης της νέας εταιρικής τοποθέτησης του οΤΕ, με μήνυμα «μαζί, είμαστε ένα» και η 
υλοποίηση τεχνικού προγράμματος υποστήριξης του έργου “WFM” (Workforce Management), για τεχνικούς.

κύριος στόχος για το 2013 είναι η άμεση σύνδεση του προγράμματος εκπαίδευσης με το σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης και 
Ανάπτυξης, καθώς ο καθορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού πρέπει να προκύπτει από την αξιολόγηση της από-
δοσής του και την καταγραφή των δυνατών σημείων και των σημείων προς βελτίωση. ο στόχος αυτός θα υποστηριχτεί μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος HCM (Human Capital Management) που εφαρμόζεται ήδη στον οΤΕ. Το σύστημα αυτό λειτούργησε το 2012 
πιλοτικά, ενώ για το 2013 έχει προγραμματιστεί η πλήρης επέκταση και λειτουργία του.

στελέχωση
η εσωτερική κάλυψη των θέσεων εργασίας με υποψήφιους μέσα από τον Όμιλο οΤΕ, αποτέλεσε βασική αρχή στελέχωσης και για το 
2012. με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμα η διατήρηση των ικανών στελεχών και των ταλέντων μέσα στον Όμιλο και 
δημιουργούνται ευκαιρίες επανατοποθέτησης παλαιότερων στελεχών με ανάληψη νέων καθηκόντων και ρόλων. 

Στόχο για το 2013 αποτελεί η εναρμόνιση των διαδικασιών στελέχωσης μεταξύ οΤΕ και CoSMoTE που θα διευκολύνει και θα ενισχύ-
σει τις συνέργειες για την καλύτερη αξιοποίηση των ταλέντων μέσα στον Όμιλο οΤΕ. Επιπλέον, προτεραιότητα είναι και η συνολική 
βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των εσωτερικών πελατών των μονάδων ανθρώπινου δυναμικού, αναφορικά με τη στελέχω-
ση, μέσα από την απλοποίηση της διαδικασίας και τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την κάλυψη μιας θέσης εργασίας. 

Διαχείριση και Επικοινωνία αλλαγών
Στο σημερινό, διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας - εξωτερικό και εσωτερικό- η διαχείριση των αλλαγών με κοινωνικά 
υπεύθυνο τρόπο, αποτέλεσε μια νέα πραγματικότητα για την εταιρεία, στην οποία κλήθηκε να ανταποκριθεί. η τακτική ενημέρω-
ση εσωτερικών ομάδων για ζητήματα αλλαγών (μέσω παρουσιάσεων, συναντήσεων, λειτουργία γραμμής Help Desk, κ.ά.) και ο 
σχεδιασμός εργαλείων συμμετοχής των εργαζομένων και αμφίδρομης επικοινωνίας τους με την εταιρεία, συνιστούν τις πρώτες 
συντονισμένες ενέργειες από την πλευρά του Ανθρώπινου Δυναμικού. Το 2012 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στον οΤΕ και στην 
CoSMoTE, εκτεταμένη Έρευνα ικανοποίησης Εργαζομένων με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και πλήρη διασφάλιση της ανωνυμίας 
και της εμπιστευτικότητας των απαντήσεων των συμμετεχόντων. η προσπάθεια διαχείρισης και επικοινωνίας των αλλαγών (Change 
Management) με έμφαση στη συμμετοχή και την απόκριση των εργαζομένων αναμένεται να ενταθεί την επόμενη χρονιά. 

κατανομή του Προσωπικού κατά κλάδο απασχόλησης (2012)

Υποστήριξης 6,5%

Τεχνικοί

53,3% Οικονοµικοί

5,8%

Εµπορικοί ∆ιοικητικοί

29,6%

Εξειδικευµένοι 3,6%

Λοιπές
Κατηγορίες

1,2%
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ΠΟΛιτικΕσ Οργανωσήσ και αμΟιΒων/ΠαρΟΧων
Οργανωτική αποτελεσματικότητα
Το 2012 ολοκληρώθηκε ο μετασχηματισμός αρκετών Επιχειρησιακών μονάδων της εταιρείας. ο μετασχηματισμός αυτός είχε βασικό 
στόχο τον εκσυγχρονισμό της δομής των μονάδων, την υποστήριξη οργανωτικών συνεργειών μεταξύ σταθερής και κινητής και την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία των νέων μονάδων, με γνώμονα την εμπειρία του πελάτη. 

Ενδεικτικά, έγιναν οργανωτικές μεταβολές στις επιχειρησιακές μονάδες του Εκτελεστικού γενικού Διευθυντή ομίλου οΤΕ, Χρημα-
τοοικονομικών Θεμάτων ομίλου οΤΕ, Τεχνολογίας & Λειτουργιών ομίλου οΤΕ, Εταιρικής Επικοινωνίας ομίλου οΤΕ, κ.λπ. ιδιαίτερα 
για τις επιχειρησιακές μονάδες του Εκτελεστικού γενικού Διευθυντή ομίλου οΤΕ, βρίσκεται από το Δεκέμβριο του 2012 σε εξέλιξη, η 
μετάβαση στο μοντέλο Business 2 Business & Business 2 Customer, με γνώμονα πάντα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη. Επίσης, 
μεγάλο έργο αποτέλεσε και η ανάπτυξη της νέας επιχειρησιακής μονάδας oTE Δορυφορική Τηλεόραση (oTE Satellite TV), η οποία 
βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να απορροφήσει πόρους από υφιστάμενες μονάδες και ιεραρχικά επίπεδα.

η επικαιροποίηση των περιγραφών των ρόλων της εταιρείας ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσα στο 2012 και ήδη αποτελεί τη 
βάση για τη στελέχωση όλων των επιχειρησιακών μονάδων ανάλογα με τις ανάγκες τους.

συστήματα αμοιβών και παροχών
Στο πλαίσιο του ανασχηματισμού της εταιρείας εντάσσεται και ο ανασχεδιασμός των συστημάτων κινήτρων που εφαρμόζονται, κα-
θώς και η ανάπτυξη νέων. η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του 2012, με σκοπό την παρακίνηση και επιβράβευση 
των εργαζομένων βάσει της απόδοσής τους και τον ταυτόχρονο έλεγχο του κόστους. κύριος στόχος για τον οΤΕ είναι ο ανασχεδια-
σμός των συστημάτων κινήτρων, στην κατεύθυνση της ευθυγράμμισης με τα αντίστοιχα συστήματα της κινητής για τη δημιουργία 
ενός ενιαίου πλαισίου μεταβλητών αμοιβών σταθερής και κινητής. Όλα τα συστήματα κινήτρων θα αναπτυχθούν κάτω από μια κοινή 
«ομπρέλα» με ευθυγραμμισμένους στόχους, συνδεόμενα με τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας, τη διαχείριση της απόδο-
σης, τις μεθοδολογίες της Deutsche Telekom (όπου αυτό είναι εφικτό) και την Ελληνική αγορά. 

Το 2012 ολοκληρώθηκε ένας πρώτος έλεγχος της υφιστάμενης κατάστασης και ξεκίνησε η επεξεργασία τόσο των κινήτρων πωλή-
σεων όσο και των κινήτρων ειδικών έργων (π.χ. είσπραξη επισφαλειών).

Α ν Θ Ρ ω Π ι ν ο 
Δ υ ν Α μ ι κ ο
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σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα
Το 2012 συνεχίστηκε η ανάπτυξη του πληροφοριακού Συστή-
ματος Διοίκησης Ανθρώπινου κεφαλαίου (HCM / Human Capital 
Management), μια web based εφαρμογή με απώτερο σκοπό την 
αυτοματοποίηση των διαχειριστικών εργασιών και την αμεσότε-
ρη ενημέρωση του προσωπικού. Εντός του 2012, ολοκληρώθη-
κε στο HCM ένας σημαντικός αριθμός έργων, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται, η Συστημική Αίτηση και Προκράτηση Εκπαι-
δεύσεων Προσωπικού, η Αξιολόγηση της Απόδοσης με ενεργή 
συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία Αξιολόγησης – 
Στοχοθεσίας, η Συστημική Αίτηση και Έγκριση Αιτημάτων Αδείας 
και Απουσιών, η Συστημική Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Εργαζομένων στο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Εργαζομέ-
νων οΤΕ κ.ά. 
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Δ Ρ Α Σ Τ η Ρ ι ο Τ η Τ Ε Σ 
Τ ο υ  ο μ ι Λ ο υ  ο Τ Ε

σ τ α Θ Ε ρ ή  τ ή Λ Ε Φ ω ν ι α  σ τ ή ν  Ε Λ Λ α Δ α  -  Ο τ Ε  α Ε 
Ε Υ ρ Υ Ζ ω ν ι κ Ε σ  Υ Π ή ρ Ε σ ι Ε σ  κ α ι  Υ Π ή ρ Ε σ ι Ε σ  Φ ω ν ή σ
Το 2012 συνεχίστηκε ο ρυθμός αύξησης της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, κυμαινόμενος στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2011. Το 
γεγονός αυτό αποτελεί θετική εξέλιξη, δεδομένης της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης στη χώρα που αναπόφευκτα επηρεάζει αρ-
νητικά και την αγορά τηλεπικοινωνιών, η οποία ήδη έχει επιδείξει σημάδια ωρίμανσης και κορεσμού. Παρά τις δυσμενείς οικονομικές 
συνθήκες, το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον και τους ρυθμιστικούς περιορισμούς, ο οΤΕ κατάφερε να αντισταθμίσει τις απώλειες 
που κατέγραψε το 2011 στην αγορά του ADSL και να κλείσει, στο τέλος του 2012, όχι μόνο με θετικό πρόσημο στη μεταβολή της 
συνδρομητικής του βάσης αλλά και με 39% μερίδιο στην αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων.

Ελλάδα - Πληθυσμιακή Διείσδυση Ευρυζωνικότητας

Ετήσια αύξηση ευρυζωνικών συνδέσεων Ελληνικής αγοράς (000)

με σταθερό προσανατολισμό στην αύξηση της διείσδυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στην τεχνολογική εξέλιξή 
τους, ο οΤΕ συμβάλλει έμπρακτα στην τεχνολογική πρόοδο της χώρας. με γνώμονα την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει και 
την αξιοπιστία των δικτύων της, η εταιρεία, όχι μόνο συνεχίζει να διασφαλίζει την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών ακόμα και στις 
πιο απομακρυσμένες περιοχές, αλλά τις εξελίσσει, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στο internet, αυτή του VDSL. Πρόκειται για το επό-
μενο εξελικτικό βήμα στη δικτυακή πρόσβαση, με σαφή πλεονεκτήματα έναντι της πρόσβασης ADSL καθώς οι πελάτες μπορούν να 
απολαμβάνουν πλέον ταχύτητες που αγγίζουν τα 50Mbps.

20% 22% 24% 

2010 2011 2012 

345 

196 209 

2010 2011 2012 
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η ανάπτυξη του δικτύου ADSL του οΤΕ συνεχίστηκε και το 2012 σε ολόκληρη την Ελλάδα. η διαθεσιμότητα ευρυζωνικών συνδέσεων 
του oTE άγγιξε το 98,85% των συνολικών τηλεφωνικών συνδέσεων. Εντός του 2012, 171 νέες περιοχές πανελλαδικά απέκτησαν 
ΑDSL ευρυζωνική πρόσβαση. Συνολικά, οι θέσεις παρουσίας PoPs του δικτύου ΑDSL για το 2012 ανήλθαν σε 2.584, σε σχέση με 2.413 
το 2011 (αύξηση 7%). 

Στη διάρκεια του 2012 εγκαταστάθηκαν συνολικά 82.151 νέες πόρτες ADSL, μέσω 348 νέων DSLAM, εκ των οποίων 91 αφορούν 
εγκατάσταση εξοπλισμού σε καμπίνες απομακρυσμένων περιοχών με δυνατότητα να παρέχονται στους πελάτες καλύτερες ταχύ-
τητες ADSL. 

ο οΤΕ με το Conn-x, παραμένει ο βασικός φορέας ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών στη χώρα και κύρια επιλογή των καταναλω-
τών για ποιοτικές ευρυζωνικές υπηρεσίες. Tο Δεκέμβριο του 2012, οι πελάτες ευρυζωνικών υπηρεσιών του οΤΕ, πλησίασαν τους 
1.180.000.

σύνολο Ευρυζωνικών συνδέσεων αγοράς (000)

μερίδια Ευρυζωνικών συνδέσεων αγοράς

1.112 1.097 1.179 

1.150   1.360   1.487   

2.262 2.458 2.667

2010 2011 2012 

Eυρυζωνικές συνδέσεις μέσω ανταγωνιστών (ΟΤΕ χονδρικής + μέσω LLU)
Λειτουργούσες Eυρυζωνικές συνδέσεις ΟΤΕ λιανικής

50,9% 55,4% 55,8% 

49,1% 44,6% 44,2% 

2010 2011 2012 

Eυρυζωνικές συνδέσεις μέσω ανταγωνιστών (ΟΤΕ χονδρικής + μέσω LLU)
Λειτουργούσες Ευρυζωνικές συνδέσεις ΟΤΕ λιανικής
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Ο ι  τ α σ Ε ι σ  τ ή σ  α γ Ο ρ α σ
κατά τη διάρκεια του 2012, ο ανταγωνισμός μεταξύ των πα-
ρόχων εντάθηκε ακόμη περισσότερο με την προσφορά συν-
δυαστικών προγραμμάτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, 
ακολουθώντας την τάση για παροχή συνολικών υπηρεσιών 
στον πελάτη. οι προσφορές σε συνδυαστικά προγράμματα που 
παρέχουν ολοκληρωμένες οικονομικές λύσεις τηλεφωνίας, 
internet και τηλεόρασης κυριάρχησαν, ανταποκρινόμενες στα 
νέα οικονομικά δεδομένα που αντιμετωπίζει ο καταναλωτής 
στην Ελλάδα. οι επιπλέον εκπτώσεις στους συνδρομητές που 
συνδυάζουν Double Play πρόγραμμα και πρόγραμμα για το κινη-
τό τους ή για συνδρομητική τηλεόραση αποτέλεσαν χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα.

Επιπλέον, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να ανα-
στρέψουν την πτωτική πορεία της ζήτησης, προχώρησαν σε στοχευμένες προσφορές τόσο βάσει καναλιού πώλησης (π.χ. καλύτερη 
τιμή για online αγορά του προγράμματος), όσο και βάσει κοινωνικών κριτηρίων (προσφορές προς ανέργους, συνταξιούχους, φοιτητές 
κ.λπ.).

Σε μια δύσκολη περίοδο για τον καταναλωτή, ο οΤΕ κατάφερε να διαθέσει στην αγορά κατά το 2012, ένα νέο χαρτοφυλάκιο οικονο-
μικών προγραμμάτων για οικιακούς πελάτες. Βασικότερο χαρακτηριστικό των προγραμμάτων αυτών ήταν η μειωμένη κατά περίπου 
25% τιμή σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος διατηρώντας ταυτόχρονα, σε υψηλά επίπεδα την ποιότητα και την 
αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών. ο οΤΕ πέτυχε έτσι την αύξηση της πελατειακής του βάσης στην αγορά των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, ξεπερνώντας τους 1,179 εκ. πελάτες και διαγράφοντας αύξηση 7,5% σε σχέση με το 2011. Τέλος, εισάγοντας τη νέα τε-
χνολογία VDSL στις υπηρεσίες internet, έδωσε νέα προοπτική στην αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Δ I κ τ Υ Ο  Π ρ O σ Β α σ ή σ  ν E α σ  γ Ε ν ι A σ 
ο οΤΕ ξεκίνησε, εντός του 2010, την ανάπτυξη ενός νέου Δικτύου Πρόσβασης νέας γενιάς (New Generation Access - NGA). Το 2012, 
συνεχίστηκε η επέκταση του Δικτύου NGA σε πολλές αστικές και ημιαστικές περιοχές, επιτυγχάνοντας κάλυψη σε περίπου 20% των 
τηλεφωνικών γραμμών σε πανελλαδική κλίμακα. 

ο οΤΕ έχει προχωρήσει στην τεχνολογία πρόσβασης VDSL2 βάσει της FTTC (Fiber to the Cabinet) αρχιτεκτονικής, με την εγκατάσταση 
οπτικής Ίνας από το Αστικό κέντρο μέχρι την υπαίθρια καμπίνα (κΑΦΑο ή KV), αντικαθιστώντας μέρος του δικτύου χαλκού. Έτσι μει-
ώνονται σημαντικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές λόγω απόστασης και επιτυγχάνεται η παροχή ευρυζωνικών 
υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων στους τελικούς χρήστες. 

Επιπλέον, η εταιρεία διευρύνει τη δυνατότητα για παροχή υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων, με την εγκατάσταση υποδομής VDSL 
στο Αστικό κέντρο (Α/κ), παρέχοντας σε πολύ περισσότερους πελάτες την επιλογή πρόσβασης στο internet με ταχύτητα ως και 
50Mbps. Στο τέλος του 2012 ο οΤΕ παρείχε πανελλαδικά, μέσω του Δικτύου NGA, ευρυζωνική πρόσβαση VDSL σε 179 Αστικά κέντρα 
και 599 καμπίνες.

Π ρ Ο Ϊ O ν τ α  κ α ι  Υ Π ή ρ Ε σ I Ε σ  γ ι α  Ο ι κ ι α κ Ο Y σ  Π Ε Λ A τ Ε σ
Το 2012 σηματοδότησε μια νέα εποχή για την ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα, με τον οΤΕ να διαδραματίζει για μια ακόμα φορά καθο-
ριστικό ρόλο, παραμένοντας ο βασικός φορέας ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών στη χώρα και συμβάλλοντας καθοριστικά στην 
αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο οΤΕ προχώρησε στην εμπορική διάθεση νέων υπερ-υψηλών ταχυτήτων internet με το VDSL. με ταχύτητες έως 
και 50Mbps άλλαξε την καθημερινή εμπειρία χρήσης του internet ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς χρήστες. 

50

Ε Τ Η Σ Ι Ο Σ  Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  2 0 1 2



Παράλληλα εμπλούτισε τη σειρά οικονομικών προγραμμάτων oTE Double Play με 4 νέα προγράμματα oTE Double Play VDSL κα-
λύπτοντας τις ανάγκες των πελατών του για μεγάλες ταχύτητες και ταυτόχρονα απεριόριστη τηλεφωνία. η παροχή των εν λόγω 
προγραμμάτων, με προνομιακή τιμή για τους 6 πρώτους μήνες, τα κατέστησε ιδιαίτερα προσιτά για τους οικιακούς πελάτες.

Στην ίδια λογική, με ειδική προσφορά τους 6 πρώτους μήνες και σε πολύ οικονομικές τιμές, είχαν προηγηθεί τα νέα οικονομικά προ-
γράμματα oTE Double Play 2Mbps και 24Mbps με απεριόριστο και περιορισμένο χρόνο ομιλίας. η θετική ανταπόκριση των πελατών 
στις ιδιαίτερα προσιτές Double Play προσφορές του οΤΕ αποδείχθηκε όταν, στο τέλος του 2012, το 52,2% της συνδρομητικής βάσης 
με ευρυζωνική υπηρεσία είχε αποκτήσει ένα από τα παραπάνω προγράμματα.

αναλυτικά τα προγράμματα OTE Double Play που έθεσε σε εμπορική διάθεση ο ΟτΕ το 2012 είναι τα ακόλουθα:

Π ρ Ο Ϊ O ν τ α  κ α ι  Υ Π ή ρ Ε σ I Ε σ  γ ι α  Ε τ α ι ρ ι κ Ο Y σ
κ α ι  Ε Π ι Χ Ε ι ρ ή σ ι α κ Ο Y σ  Π Ε Λ A τ Ε σ
για τους εταιρικούς και επιχειρησιακούς πελάτες, ο οΤΕ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και τυποποιημένα πακέτα υπηρεσιών που 
συνδυάζουν υπηρεσίες φωνής, ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο και υπηρεσίες Data Center. 

κατά τη διάρκεια του 2012, οι συνδρομητές σε Business πακέτα ευρυζωνικότητας (οΤΕ Βusiness Conn-x) παρουσίασαν αύξηση 15% 
και αντίστοιχα τα έσοδα από τις υπηρεσίες αυτές αυξήθηκαν κατά 16%. Στο πλαίσιο της επιτυχημένης εμπορικής διάθεσης ευρυζω-
νικών υπηρεσιών για εταιρικούς και επιχειρησιακούς πελάτες, ο οΤΕ, εντός του 2012, παρουσίασε το νέο πρόγραμμα oTE Business 
double play με ενδοεταιρικά κινητά. Έτσι, επέκτεινε ακόμα περισσότερο το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών οΤΕ Business Double Play, που 
παρουσιάστηκε το 2011, καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες της μικρομεσαίας επιχείρησης για απεριόριστη σταθερή τηλεφωνία, 
πρόσβαση και ολοκληρωμένη παρουσία στο διαδίκτυο. Το oTE Business double play με ενδοεταιρικά κινητά (FMC) παρέχει απεριόρι-
στες κλήσεις από σταθερά προς κινητά CoSMoTE BUSiNESS, αστική χρέωση για Διεθνείς κλήσεις προς σταθερούς προορισμούς στις 
χώρες της ΕΕ, επιπλέον εκπτώσεις για άλλους Διεθνείς Προορισμούς και έως 150 λεπτά δωρεάν χρόνο ομιλίας προς εθνικά κινητά.

Το 2012, συνεχίστηκε η τάση για σταδιακή αντικατάσταση των παραδοσιακών υπηρεσιών συνδεσιμότητας (π.χ. μισθωμένες γραμμές, 
ΑΤμ) με νεότερες (iP VPN, Ethernet), οι οποίες προσφέρουν πιο ευέλικτες, απλουστευμένες και οικονομικότερες λύσεις στους εταιρι-
κούς και επιχειρησιακούς πελάτες. η ζήτηση στην αγορά συνέχισε να κινείται γύρω από υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης, πακέτα 
συνδυαστικών υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων, με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, με απαιτήσεις εγγυημένης ποιότητας 
και ανταγωνιστικών τιμών.

Το 2012 ο οΤΕ υλοποίησε μεγάλα εταιρικά δίκτυα iP VPν πελατών, όπως μεγάλες τράπεζες του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, καθώς 
και φορείς του Δημοσίου. Το πλήθος των αιτημάτων που υλοποιήθηκαν, εντός του έτους, ανέρχεται σε 4.000 άκρα περίπου. 

Πρόγραµµα Ιnternet Σταθερά Κινητά Τιµή Καταλόγου
ανά µήνα

Τιµή Προσφοράς
ανά µήνα

για τους πρώτους 6 µήνες

2Mbps

2Mbps

2Mbps

24Mbps

24Mbps

30Mbps

30Mbps

50Mbps

50Mbps

210’

Aπεριόριστα

Aπεριόριστα

Aπεριόριστα

Aπεριόριστα

Aπεριόριστα

Aπεριόριστα

Aπεριόριστα

Aπεριόριστα

30’

-

60’

-

60’

-

60’

-

60’

€26,90

€31,90 

€35,90

€36,90

€40,90

€41,90

€45,90

€51,90

€55,90

€21,90

€26,90

€30,90

€31,90

€35,90

€36,90

€40,90

€46,90

€50,90

OTE Double Play 2 Economy

OTE Double Play 2 Απεριόριστα

OTE Double Play 2 Απεριόριστα Plus

OTE Double Play 24 Απεριόριστα

OTE Double Play 24 Απεριόριστα Plus

OTE Double Play VDSL 30  Απεριόριστα

OTE Double Play VDSL 30  Απεριόριστα Plus

OTE Double Play VDSL 50  Απεριόριστα

OTE Double Play VDSL 50  Απεριόριστα Plus

Πρόγραµµα Κινητά Τιµή Καταλόγου
ανά µήνα

90’

180’

360’

  €4,60

  €9,00

€17,80

OTE Κινητά 90

OTE Κινητά 180

OTE Κινητά 360

Πρόγραµµα Ιnternet Σταθερά Κινητά Τιµή Καταλόγου
ανά µήνα

Τιµή Προσφοράς
ανά µήνα

για τους πρώτους 6 µήνες

OTE Aπεριόριστα

OTE Aπεριόριστα Plus

- Aπεριόριστα -  €23,90 €19,90

- Aπεριόριστα 60’  €27,90 €23,90
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Επίσης, εντός του έτους, ο οΤΕ διέθεσε στην αγορά την αναθεωρημένη πρόταση της υπηρεσίας οΤΕ Tetra Services, ώστε να ανταπο-
κριθεί αποτελεσματικότερα στις ανάγκες τόσο των εταιρικών πελατών για ασφαλή επικοινωνία όσο και κλειστών ομάδων χρηστών. 
Στο 2ο εξάμηνο του 2012 η εταιρεία προχώρησε στην αντικατάσταση της υποδομής για την παροχή των υπηρεσιών managed services 
(Managed WAN), παρέχοντας στους πελάτες της τη δυνατότητα παρακολούθησης του ιδιωτικού τους δικτύου (VPN) ή της σύνδεσης 
τους στο διαδίκτυο (Dedicated internet access). Εντός του 2013 θα ακολουθήσει η διάθεση ακόμη περισσοτέρων λειτουργιών στο 
χώρο των managed υπηρεσιών και εφαρμογών.

με τo προϊόν oTE Ethernet, ολοκληρώθηκαν το 2012 δύο μεγάλα δίκτυα οπτικών ινών, που διαθέτουν πολλαπλές διαδρομές και 
οδεύσεις για τη σύνδεση των σημείων παρουσίας των πελατών. οι ολοκληρωμένες λύσεις μητροπολιτικών δικτύων Ethernet, εξασφα-
λίζουν τόσο την ποιότητα υπηρεσιών όσο και την υψηλή διαθεσιμότητα για τις κρίσιμες εφαρμογές των πελατών.

o oTE διεύρυνε το 2012 τις λύσεις για την παροχή μόνιμης σύνδεσης στο διαδίκτυο για επιχειρήσεις, με την εισαγωγή νέων καινο-
τόμων και πρωτοποριακών υπηρεσιών για τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Έτσι, η βασική έκδοση του Dedicated internet Access εμπλου-
τίστηκε με εκδόσεις όπως η Premium, η οποία παρέχει στον πελάτη ευελιξία στην ταχύτητα σύνδεσης, η λύση Diverse με υψηλή 
διαθεσιμότητα, η λύση Bandwidth on Demand για κάλυψη προσωρινών αναγκών αλλά και η λύση DiA in VPN Access για ασφαλή και 
ελεγχόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσα από το iP δίκτυο του οΤΕ για ολόκληρο το ιδιωτικό δίκτυο (iP-VPN) του πελάτη.

ο οΤΕ, στο πλαίσιο της νέας εποχής προγραμμάτων του για επιχειρήσεις, διέθεσε εμπορικά το 2012 τη νέα και ολοκληρωμένη 
υπηρεσία oTE Business Cloud, η οποία εισάγει τις επιχειρήσεις στο νέο κόσμο των τεχνολογικά προηγμένων υπηρεσιών του Cloud 
Computing. Πρόκειται για το νέο επιχειρησιακό μοντέλο που αλλάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζονται μέχρι πρότινος οι ιΤ υποδομές 
(hardware και software). Το οΤΕ Business Cloud ελαχιστοποιεί παραδοσιακά υψηλά κόστη κτήσης και συντήρησης για υλικοτεχνική 
υποδομή (hardware/software), ενώ παράλληλα διασφαλίζει σε εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και με συγκεκριμένα επίπεδα ποιότητας 
παροχής υπηρεσίας (SLA), τη συνήθως ακριβή υψηλή διαθεσιμότητα. η διάθεσή του γίνεται με τη μορφή υπηρεσίας (pay-as-a-
service), χωρίς να απαιτεί κάποια εγκατάσταση ή αγορά εξοπλισμού. ουσιαστικά το oTE Business Cloud προσφέρει on-line υπηρεσίες, 
με ασφαλή και αδιάλειπτη παροχή ιΤ υποδομών, στις οποίες υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης μέσα από εύχρηστα εργαλεία 
χρήσης, παρακολούθησης και διαχείρισής τους. 

Επίσης, τον οκτώβρη του 2012, ο οΤΕ διέθεσε την υπηρεσία «η επιχείρησή σου.gr» (yourbusiness.gr) παρέχοντας στις επιχειρήσεις, 
δωρεάν για ένα χρόνο, ολοκληρωμένες υπηρεσίες δημιουργίας εταιρικής web παρουσίας (web sites, e-shop), με δυνατότητα κα-
τοχύρωσης του domain name της αρεσκείας τους και πολλαπλά εργαλεία προώθησης της επιχειρηματικής τους δράσης (email & 
sms καμπάνιες, newsletters, δημιουργία εταιρικών καρτών και προωθητικού υλικού π.χ. αφίσες κ.α.). η πρωτοβουλία αυτή, η οποία 
άλλαξε τα δεδομένα στην αγορά της δημιουργίας & φιλοξενίας site στην Ελλάδα, έχει ήδη ξεπεράσει τους 10.000 χρήστες από τον 
οκτώβριο έως το τέλος του έτους. 

ο οΤΕ συνέχισε να παρέχει με επιτυχία στις εταιρείες και τις επιχειρήσεις, ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν τις βασικές τηλεπικοι-
νωνιακές υπηρεσίες (φωνής, ευρυζωνικότητας και υπηρεσιών συνδεσιμότητας), με υπηρεσίες Data Center και με δικτυακές υπηρεσίες:

 – Διαχείρισης και λειτουργίας (managed network services) 
 – Προμήθειας
 – Παραμετροποίησης 
 – Εγκατάστασης και υποστήριξης εξοπλισμού και λογισμικού

Όσον αφορά στις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας για προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε εταιρικούς και επιχειρησι-
ακούς πελάτες, ο οΤΕ υποστήριξε επικοινωνιακά το νέο προϊόν οΤΕ Business Double Play με ενδοεταιρικά κινητά χρησιμοποιώντας 
ένα ευρύ μείγμα μέσων επικοινωνίας δίνοντας έμφαση στην απεριόριστη ομιλία προς ενδοεταιρικά κινητά CoSMoTE BUSiNESS. 
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Παράλληλα, λανσαρίστηκε εμπορικά και επικοινωνιακά το 
Unified Communication Box καθώς και το οΤΕ Business Cloud, 
μέσα από καταχωρίσεις στον τύπο, προβολή στο διαδίκτυο και 
online καμπάνια σε στοχευμένα sites, ενισχύοντας έτσι, ακόμη 
περισσότερο την εικόνα του οΤΕ για καινοτομία στην αγορά επι-
χειρησιακών πελατών. 

Όσον αφορά στη νέα πρωτοβουλία του οΤΕ « η επιχείρησή σου.
gr», δημιουργήθηκε μια ολοκληρωμένη καμπάνια προβολής 
(multimedia), καθώς και αρκετό υποστηρικτικό υλικό (instore 
media, tutorials, κ.α.). Όλη η ενέργεια φιλοξενήθηκε σε μία ειδι-
κή ιστοσελίδα marketing που δημιουργήθηκε εξ' ολοκλήρου για 
αυτή την πρωτοβουλία. 

Τέλος, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς υπήρχαν below the line 
ενέργειες με βασικό στόχο την ενίσχυση των σχέσεων καλής 
συνεργασίας με μεγάλους πελάτες.

σ τ Ο Χ Ο σ  τ Ο Υ  Ο τ Ε :  σ Υ ν Ο Λ ι κ ή  κ α Λ Υ Ψ ή  τ ω ν  α ν α γ κ ω ν 
τ ω ν  Π Ε Λ α τ ω ν  Π α ρ Ε Χ Ο ν τ α σ  Υ Π ή ρ Ε σ ι Ε σ  Υ Ψ ή Λ ή σ 
Π Ο ι Ο τ ή τ α σ  α Λ Λ α  τ α Υ τ Ο Χ ρ Ο ν α  Π ρ Ο σ ι τ Ε σ  Π ρ Ο σ  Ο Λ Ο Υ σ 
ο οΤΕ, έχοντας ως γνώμονα τον πελάτη, αποσκοπεί στη συνολική κάλυψη των αναγκών του, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότη-
τας σε προσιτές τιμές. Έτσι, η εταιρεία το 2013 θα εστιάσει σε :

 – Ανάπτυξη νέων ευρυζωνικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της:
• Επέκτασης της εμπορικής διάθεσης υπηρεσιών VDSL με στόχο τη διεύρυνση της κάλυψης
• Εμπορικής διάθεσης συνδυαστικών πακέτων με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για τον πελάτη 
• Διάθεσης συνδυασμού προγραμμάτων οΤΕ Double Play με οΤΕ TV / και με internet on The Go από την CoSMoTE
• Εμπορικής διάθεσης υπηρεσιών Cloud για τους πελάτες των οΤΕ Double Play (όπως Media Storage, File Back-up, e-mail, music κ.α.)
• Ανάπτυξης υπηρεσιών ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβα-

σης WiFi μέσω δικτύου Hotspots που δημιουργείται από 
το διαμοιρασμό της DSL πρόσβασης των πελατών oTE 
Double Play.

 –  Περαιτέρω ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου μέσω:
• Εμπλουτισμού των παροχών των οικονομικών προγραμ-

μάτων και νέων λύσεων για την αγορά των Διεθνών κλή-
σεων

• Ανάπτυξης βελτιωμένων τιμολογιακών προσφορών

 – Ενδυνάμωση της εικόνας oTE όσον αφορά στην καινοτομία 
και το value for money των υπηρεσιών του, καθώς και ενί-
σχυση της ζήτησης των οικιακών προϊόντων και υπηρεσιών 
(οΤΕ Double Play και οΤΕ Double Play VDSL) με:
• νέες καμπάνιες επικοινωνίας για τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες των οικιακών πελατών
• Ενίσχυση της επικοινωνίας με την αξιοποίηση του διαδικτύου
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Το 2012 ο οΤΕ, στο πλαίσιο της προσπάθειας ικανοποίησης των αναγκών της πελατειακής του βάσης, ολοκλήρωσε επιτυχώς πρό-
γραμμα στοχευμένης προσέγγισής της, με πάνω από 1,5 εκατομμύρια επαφές. Βασικός στόχος, η επικοινωνία και μετακίνηση των 
πελατών στη βέλτιστη υπηρεσία φωνής ή ADSL βάσει του προφίλ συμπεριφοράς τους.

 – Προάσπιση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στην αγορά των εταιρικών και επιχειρησιακών πελατών με παροχή όσο το δυνατόν 
πληρέστερου χαρτοφυλακίου υπηρεσιών που θα καθιστούν τον οΤΕ αποκλειστικό πάροχο για την κάλυψη όλων των τηλεπικοινω-
νιακών αναγκών των πελατών του. Αυτό θα επιτευχθεί με:
• Τη διάθεση νέων υπηρεσιών που να εκμεταλλεύονται τις υψηλές ταχύτητες του VDSL
• Την εμπορική διάθεση πακέτων, σε συνεργασία με την CoSMoTE, που θα συνδυάζουν υπηρεσίες σταθερής και κινητής 

τηλεφωνίας με στόχο τη διακράτηση των πελατών στον Όμιλο οΤΕ
• Την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων που συνδυάζουν τεχνολογίες δικτύων και 

πληροφορικής (iCT)
• Τον εμπλουτισμό του οΤΕ Business Cloud με νέες υπηρεσίες

Υ Π ή ρ Ε σ I Ε σ  σ Υ ν Δ ρ Ο μ ή τ ι κ ή σ  τ ή Λ Ε O ρ α σ ή σ
H oTE TV, το 2012 ενίσχυσε καθοριστικά την παρουσία της στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης παρά την κρίση. η πρόταση 
της oTE TV τοποθετήθηκε ιδανικά σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον έχοντας ως βασικούς πυλώνες την ολοκληρωμένη 
προσφορά αθλητικού και κινηματογραφικού περιεχομένου σε ανταγωνιστική τιμή και τη προσφορά του πλουσιότερου HD περιεχομέ-
νου χωρίς επιπλέον χρέωση. Ειδικά στο αθλητικό περιεχόμενο, η oTE TV συγκέντρωσε το πιο πλούσιο και απολαυστικό θέαμα από τα 
μεγαλύτερα πρωταθλήματα ποδόσφαιρου και μπάσκετ, καθώς και του μηχανοκινήτου αθλητισμού. Επίσης, καθοριστικής σημασίας 
ήταν η προσθήκη των ελεύθερων ελληνικών καναλιών (ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2012). Το μπουκέτο της οΤΕ TV στο τέλος του 
2012 είχε πλέον των 70 καναλιών, περιλαμβάνοντας 17 κανάλια υψηλής ευκρίνειας (High Definition). Συγκεκριμένα, σε επίπεδο 
περιεχομένου έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες:

1. Προσθήκη όλων των ελληνικών ελεύθερων καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας και στην oTE TV μέσω δορυφόρου
2. Λανσάρισμα 5 αποκλειστικών κινηματογραφικών καναλιών (οΤΕ CiNEMA 1HD,2,3 και Village Cinema/Village HD) 
3. Λανσάρισμα 4 Pay Per View καναλιών για δυνατότητα ενοικίασης πρόσφατων κινηματογραφικών επιτυχιών και μέσω δορυφόρου 

(οΤΕ Cinema on Demand HD, 1,2,3)
4. Προσθήκη ενός ακόμα HD καναλιού φτάνοντας σε 4 oTE Sport κανάλια (εκ των οποίων 2 HD)
5. Ενίσχυση της ομάδας αθλητικών δημοσιογράφων με καταξιωμένους επαγγελματίες και δημιουργία νέων αθλητικών εκπομπών
6. Ενδυνάμωση του αθλητικού περιεχομένου με την εξασφάλιση αποκλειστικών δικαιωμάτων για τα εξής αθλητικά γεγονότα:

 – ισπανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου (La Liga) 
 – ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου (Serie A)
 – γερμανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου (Bundesliga 1 & 2) 
 – νΒΑ
 – ισπανικό κύπελλο ποδοσφαίρου (Copa del Rey)
 – ιταλικό κύπελλο ποδοσφαίρου (Coppa italia)
 – Formula 1
 – Moto GP

7. Προσθήκη νέων θεματικών καναλιών με στόχο την ενίσχυση σε κάθε κατηγορία περιεχομένου και ειδικά σε HD ποιότητα μετάδοσης:
 – Travel Chanel HD
 – History HD
 – iConcerts HD
 – Luxe.TV HD

Σημαντική συμβολή στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων του oTE TV το 2012 είχαν επίσης:

1. η συνεπής και ολοκληρωμένη επικοινωνία που είχε στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας αλλά και την ενημέρωση για τις  
      συνεχείς προσθήκες περιεχομένου, καθώς και για τη δυνατότητα παροχής υπηρεσίας μέσω δορυφόρου
2. η ενίσχυση της προώθησης από όλα τα δίκτυα πωλήσεων του ομίλου οΤΕ 
3. η προσφορά νέων υπηρεσιών, όπως το Replay TV, καθώς και η βελτίωση των υπηρεσιών oTE CiNEMA oN DEMAND & oTE TV CLUB.
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η συνδρομητική βάση του οΤΕ TV διπλασιάστηκε μέσα στο 2012, αγγίζοντας τους 120.000 συνδρομητές.

Στόχοι για τις υπηρεσίες τηλεόρασης το 2013 είναι:
 – ο συνεχής και στοχευμένος εμπλουτισμός του περιεχομένου σε όλες τις θεματικές κατηγορίες 
 – η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, όπως TV Everywhere, ώστε ο πελάτης να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο της oTE TV από οποιαδή-

ποτε οθόνη
 – η ενίσχυση του on-Air promotion με στόχο να επικοινωνείται στους συνδρομητές η πληθώρα επιλογών σε κάθε είδους περιεχομένο

συνδρομητές OTE TV (000)

Υ Π ή ρ Ε σ I Ε σ  Φ ω ν H σ
Στην αγορά των οικιακών πελατών, τα μεγάλα τηλεπικοινωνιακά σχήματα που κυριάρχησαν το 2012 έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στη 
σύγκλιση υπηρεσιών σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης. κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς αυτής για 
το 2012 ήταν:

 – H επιθετική τιμολογιακή πολιτική των εναλλακτικών παρόχων
 – H τάση προσέγγισης πελατών με εκτεταμένες καμπάνιες Telemarketing και door-to-door πωλήσεις
 – η πληθώρα τοπικών προσφορών σε συνδυασμό με διάφορες προωθητικές ενέργειες στην Περιφέρεια 

η αγορά των εταιρικών και επιχειρησιακών πελατών, κατά το 2012 επηρεάστηκε από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που συ-
νέχισε να οδηγεί στο κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων. Αυτό είχε ως συνέπεια την περαιτέρω συρρίκνωση της αγοράς, καθώς και την 
ευαισθητοποίηση των πελατών όσον αφορά στις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών. Τόσο ο οΤΕ όσο και οι πάροχοι ανταποκρίθηκαν 
στις συνθήκες αυτές με εκπτώσεις και προσφορές πακέτων που συνδυάζουν σταθερή και κινητή τηλεφωνία, καθώς και υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας. Τέλος, στην αγορά του cloud computing δραστηριοποιήθηκαν πέραν του οΤΕ και οι ανταγωνιστές του.

ΠρΟγρAμματα σταΘΕρHσ τήΛΕΦωνIασ για ΟικιακΟYσ ΠΕΛAτΕσ

η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και συμπίεση των εισοδημάτων σε συνδυασμό με τη συνεχή ρυθμιστική παρέμβαση αλλά και ο 
εντεινόμενος ανταγωνισμός είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια πελατών από τον οΤΕ και το 2012. ωστόσο, η εν λόγω απώλεια εμφα-
νίζεται σαφώς πιο περιορισμένη, καθώς η συνδρομητική βάση του οΤΕ μειώθηκε, αλλά κατά 34% λιγότερο από το 2011.   

Στο τέλος του 2012, ο οΤΕ είχε 2.734.260 PSTN γραμμές (συμπεριλαμβανομένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης γραμμών-WLR), και 
392.012 iSDN BRA & PRA γραμμές (συμπεριλαμβανομένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης γραμμών -WLR).

Το 2012, η εταιρεία ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πελατών και τις προκλήσεις του ανταγωνισμού, προχώρησε στη διάθεση 
νέων οικονομικών προγραμμάτων σταθερής τηλεφωνίας με τη μορφή προσφοράς για 6 μήνες. Αναλυτικότερα:
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Πρόγραµµα Ιnternet Σταθερά Κινητά Τιµή Καταλόγου
ανά µήνα

Τιµή Προσφοράς
ανά µήνα

για τους πρώτους 6 µήνες

2Mbps

2Mbps

2Mbps

24Mbps

24Mbps

30Mbps

30Mbps

50Mbps

50Mbps

210’

Aπεριόριστα

Aπεριόριστα

Aπεριόριστα

Aπεριόριστα

Aπεριόριστα

Aπεριόριστα

Aπεριόριστα

Aπεριόριστα

30’

-

60’

-

60’

-

60’

-

60’

€26,90

€31,90 

€35,90

€36,90

€40,90

€41,90

€45,90

€51,90

€55,90

€21,90

€26,90

€30,90

€31,90

€35,90

€36,90

€40,90

€46,90

€50,90

OTE Double Play 2 Economy

OTE Double Play 2 Απεριόριστα

OTE Double Play 2 Απεριόριστα Plus

OTE Double Play 24 Απεριόριστα

OTE Double Play 24 Απεριόριστα Plus

OTE Double Play VDSL 30  Απεριόριστα

OTE Double Play VDSL 30  Απεριόριστα Plus

OTE Double Play VDSL 50  Απεριόριστα

OTE Double Play VDSL 50  Απεριόριστα Plus

Πρόγραµµα Κινητά Τιµή Καταλόγου
ανά µήνα

90’

180’

360’

  €4,60

  €9,00

€17,80

OTE Κινητά 90

OTE Κινητά 180

OTE Κινητά 360

Πρόγραµµα Ιnternet Σταθερά Κινητά Τιµή Καταλόγου
ανά µήνα

Τιµή Προσφοράς
ανά µήνα

για τους πρώτους 6 µήνες

OTE Aπεριόριστα

OTE Aπεριόριστα Plus

- Aπεριόριστα -  €23,90 €19,90

- Aπεριόριστα 60’  €27,90 €23,90

και τα δύο προγράμματα έτυχαν πολύ καλής αποδοχής από τους συνδρομητές του οΤΕ, καθώς περίπου το 20% των πελατών προ-
γραμμάτων σταθερής τηλεφωνίας εντάχθηκαν σε αυτά μέσα στο δεύτερο μόλις εξάμηνο του 2012.

Επιπλέον, μέσα στο 2012 ο οΤΕ προχώρησε δύο φορές σε μείωση των τιμολογίων για κλήσεις από σταθερό προς κινητό, παραμένο-
ντας ο πάροχος με την πιο οικονομική λύση στην αγορά. Επίσης προχώρησε και στην εμπορική διάθεση νέων πρόσθετων πακέτων 
«oTE κινητά» με στόχο την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των πελατών που επιθυμούν αυξημένο χρόνο ομιλίας από το σταθερό 
προς όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Πρόγραµµα Ιnternet Σταθερά Κινητά Τιµή Καταλόγου
ανά µήνα

Τιµή Προσφοράς
ανά µήνα

για τους πρώτους 6 µήνες

2Mbps

2Mbps

2Mbps

24Mbps

24Mbps

30Mbps

30Mbps

50Mbps

50Mbps

210’

Aπεριόριστα

Aπεριόριστα

Aπεριόριστα

Aπεριόριστα

Aπεριόριστα

Aπεριόριστα

Aπεριόριστα

Aπεριόριστα

30’

-

60’

-

60’

-

60’

-

60’

€26,90

€31,90 

€35,90

€36,90

€40,90

€41,90

€45,90

€51,90

€55,90

€21,90

€26,90

€30,90

€31,90

€35,90

€36,90

€40,90

€46,90

€50,90

OTE Double Play 2 Economy

OTE Double Play 2 Απεριόριστα

OTE Double Play 2 Απεριόριστα Plus

OTE Double Play 24 Απεριόριστα

OTE Double Play 24 Απεριόριστα Plus

OTE Double Play VDSL 30  Απεριόριστα

OTE Double Play VDSL 30  Απεριόριστα Plus

OTE Double Play VDSL 50  Απεριόριστα

OTE Double Play VDSL 50  Απεριόριστα Plus

Πρόγραµµα Κινητά Τιµή Καταλόγου
ανά µήνα

90’

180’

360’

  €4,60

  €9,00

€17,80

OTE Κινητά 90

OTE Κινητά 180

OTE Κινητά 360

Πρόγραµµα Ιnternet Σταθερά Κινητά Τιµή Καταλόγου
ανά µήνα

Τιµή Προσφοράς
ανά µήνα

για τους πρώτους 6 µήνες

OTE Aπεριόριστα

OTE Aπεριόριστα Plus

- Aπεριόριστα -  €23,90 €19,90

- Aπεριόριστα 60’  €27,90 €23,90

 

Στην αγορά καρτών σταθερής τηλεφωνίας, ο οΤΕ διαθέτει τις προπληρωμένες κάρτες σταθερής τηλεφωνίας «οΤΕ Τηλεκάρτα»,
η οποία χρησιμοποιείται μόνο μέσω καρτοτηλεφώνων, «οΤΕ Χρονοκάρτα» και «οΤΕ ALLo», και την υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας 
«οΤΕκΑΡΤΑ» για τη χρήση της οποίας εκδίδεται ανεξάρτητος λογαριασμός. 

ΠρΟγραμματα ΟμιΛιασ για ΕΠιΧΕιρήσιακΟΥσ και ΕταιρικΟΥσ ΠΕΛατΕσ

για τους επιχειρησιακούς και εταιρικούς πελάτες, ο οΤΕ αναβάθμισε τα οικονομικά προγράμματα με το νέο εκπτωτικό πρόγραμμα 
για μεγάλες εταιρείες το οποίο απευθύνεται κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις, ανάλογα με τη 
συνολική διάρκεια της μηνιαίας κίνησης του πελάτη. 

η οικογένεια προϊόντων oTE Business εμπλουτίστηκε με προγράμματα που περιλαμβάνουν απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά στα-
θερά, δωρεάν χρόνο προς κινητά, υπηρεσίες internet και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας από το Conn-x@Work σε μία ευνοϊκή ενιαία 
τιμή ανά τηλεφωνική γραμμή: 

 – νέο ευέλικτο πρόγραμμα internet + ομιλίας «oTE Business Double Play» και 
 – νέο πρόγραμμα ομιλίας «oTE Business Απεριόριστα», το οποίο προσφέρει αστικές-υπεραστικές κλήσεις 2000 λεπτών προς οΤΕ 

και τρίτα δίκτυα και χρόνο 90 λεπτών προς εθνικά κινητά το μήνα

Επίσης, δημιουργήθηκαν πέντε πακέτα χρόνου ομιλίας, τα οποία ανήκουν στην ομπρέλα του «οΤΕ Business Πρόσθετα Πακέτα Χρό-
νου» και περιλαμβάνουν προπληρωμένο χρόνο τηλεφωνίας για κλήσεις προς κινητά, διάρκειας 150, 300, 600, 1000, 2000 λεπτών 
που μπορούν είτε να ενσωματωθούν συμπληρωματικά σε υφιστάμενα προγράμματα τηλεφωνίας είτε να προσφερθούν αυτόνομα 
ανεξάρτητα από άλλα προϊόντα. 

Ενα αΠO τα μΕγαΛΥτΕρα ΔικτΥα ΔιανΟμήσ και ΕΞΥΠήρΕτήσήσ ΠΕΛατων 
στήν ΕΛΛαΔα
ο οΤΕ διαθέτει ένα από τα πιο εκτεταμένα δίκτυα διανομής στη Ελλάδα, με πανελλαδική κάλυψη, πληθώρα διαθέσιμων υπηρεσιών 
και πολλαπλά σημεία εξυπηρέτησης του πελάτη. 
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Το δίκτυο καταστημάτων του ομίλου στην Ελλάδα αποτελείται από 143 καταστήματα oTESHoP πανελλαδικά (εκ των οποίων τα 
135 είναι ιδιόκτητα και τα 8 franchise), 21 καταστήματα CoSMoTE, 34 CoSMoTE Corners, 3 Dealrs, 392 καταστήματα γερμανός 
(εκ των οποίων τα 8 είναι ιδιόκτητα και τα 384 franchise) και Call Centers oTE. Επίσης, το portal www.ote.gr αποτελεί πλέον, τη 
βασική πύλη εισόδου σε όλα τα εμπορικά και εταιρικά sites του οΤΕ. Στην ανανεωμένη ηλεκτρονική διεύθυνση ενοποιήθηκαν οι 
επιμέρους ιστοσελίδες του οΤΕ για προϊόντα και υπηρεσίες (oteshop.gr, otebusiness.gr, conn-x.gr κ.α.). 

Εντός του 2012, 52 καταστήματα oTESHoP ανακαινίστηκαν με σκοπό τη διευκόλυνση των πελατών στην αναζήτηση προϊόντων, 
την εμπλουτισμένη, διαδραστική εμπειρία τους με συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων καθώς και την πιο εργονομική και πα-
ράλληλα μοντέρνα εμφάνιση του χώρου.

Επίσης, για την καλύτερη διαχείριση και εξυπηρέτηση των εταιρικών και επιχειρησιακών πελατών του οΤΕ, έχει αναπτυχθεί πανελλαδικά 
ένα εκτεταμένο δίκτυο εξωτερικών πωλητών, άρτια εκπαιδευμένων, έτοιμο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του συγκεκριμένου κοινού.

Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ομίλου ΟτΕ (2012)

τήΛΕΦωνικα κΕντρα
Τα τηλεφωνικά κέντρα του οΤΕ (Call Centers) παρέχουν μέσω των σύντομων κωδικών κλήσης 13888 (για τους οικιακούς) και 13818 
(για Εταιρικούς και Επιχειρησιακούς πελάτες), ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και σύγχρονο τεχνο-
λογικό εξοπλισμό. 

με γνώμονα την παροχή αποτελεσματικής εξυπηρέτησης του πελάτη, εφαρμόζεται έξυπνη δρομολόγηση των εισερχόμενων κλήσε-
ων μέσα από αυτοματοποιημένο μενού επιλογών iVR (interactive Voice Response), έτσι ώστε να μπορούν οι πελάτες να κατευθύνο-
νται εύκολα και γρήγορα την υπηρεσία που επιθυμούν.

Παράλληλα, παρέχονται εναλλακτικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης μέσω διαφορετικών σύντομων κωδικών, όπως οι υπηρεσίες τη-
λε-πληροφοριών οΤΕ (14844, 14944, 14744), το τηλεφωνικό κέντρο τηλεφωνούμενων τηλεγραφημάτων εσωτερικού-εξωτερικού 
(136), και το τηλεφωνικό κέντρο συνδιαλέξεων εξωτερικού (139). 

Επίσης, λειτουργούν και "outbound call centers" (Τηλεφωνικά κέντρα που πραγματοποιούν εξερχόμενες κλήσεις) με τη χρήση συ-
στημάτων προηγμένης τεχνολογίας. 

οι υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου εσωτερικού (11888) και εξωτερικού (11889) υποστηρίζουν άμεσα και αποτελεσματικά όλες 
τις ανάγκες εύρεσης πληροφοριών, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος θεματολογίας. ο οΤΕ προχώρησε και στην ανάπτυξη του web 
site 11888.gr και της εφαρμογής 11888 για λειτουργικό Android και Apple ioS.   

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών εξυπηρέτησης και ασφάλειας του πολίτη, ο οΤΕ διαθέτει το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του πολί-
τη για έκδοση πιστοποιητικών (1502), τον πανευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης (112), το κέντρο εξυπηρέτησης κωφών 
(18855), το κέντρο άμεσης ειδοποίησης οΤΕ (oTEAlert) και το τηλεφωνικό κέντρο ΕοΠυυ (14784). 

υλοποιώντας νέες τεχνολογίες αιχμής τηλεφωνικών κέντρων και πρωτοποριακές υπηρεσίες διαχείρισης πελατολογίου, όλα τα κέντρα 
εξυπηρέτησης του οΤΕ διαχειρίστηκαν κατά τη διάρκεια του 2012, περισσότερες από 37 εκατ. επαφές, παραμένοντας κοντά στον πελάτη 
και τον πολίτη, δίνοντας λύσεις σε εμπορικά και τεχνικά θέματα και παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ενημέρωσης.

OTEShop Kαταστήµατα COSMOTE Kαταστήµατα Γερµανός

143 

21 

392 
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ΥΠήρΕσιΕσ ΠρΟσ ΠαρΟΧΟΥσ 
τασΕισ αγΟρασ

ο οΤΕ προσφέρει ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες φωνής και δεδομένων προς τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό μέρος της πελατειακής του βάσης.

οι υπηρεσίες που παρέχει ο οΤΕ προς τους παρόχους συνιστούν σε μεγάλο βαθμό προϊόν κανονιστικών απαιτήσεων, οι οποίες απορ-
ρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το μέγεθος της αγοράς των παρόχων τo 2012 συνέχισε να αυξάνεται, ως αποτέ-
λεσμα της αυξανόμενης ζήτησης για υπηρεσίες ευρυζωνικότητας μέσω υπηρεσιών οΤΕ Wholesale, καθιστώντας το ρόλο του οΤΕ 
ιδιαίτερα σημαντικό. H συνολική αγορά υπηρεσιών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας παρουσίασε μείωση της τάξης του 3,3% (4,9 
εκατομμύρια συνδρομητές το 2012, από 5,07 εκατομμύρια το 2011), λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη ύφεση της οικονομίας.

Πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα, σημαντική δραστηριότητα και ανάπτυξη σημειώνεται και στην Ελληνική Περιφέρεια με τη συ-
νολική κάλυψη να ξεπερνάει τους 4.241.000 συνδρομητές (ποσοστό που προσεγγίζει το 86%) συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ταχύ-
τερη διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Το 2012, οι ευρυζωνικές συνδέσεις ξεπέρασαν τα 2,66 εκατομμύρια, αριθμός, που αντιστοιχεί 
σε πληθυσμιακή διείσδυση άνω του 24%.

ο αριθμός των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, με τους οποίους συνεργάζεται ο οΤΕ, ανέρχεται στους 31 εκ των οποίων 14 (έπειτα 
από τη συγχώνευση της oN με τη Vivodi) έχουν διασυνδεθεί με το τηλεφωνικό δίκτυο του οΤΕ, ενώ 5 πάροχοι δραστηριοποιούνται 
κυρίως σε υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (LLU). Στο δύσκολο αυτό περιβάλλον, οι πάροχοι συνεχίζουν να 
επεκτείνουν τα δίκτυα κορμού τους (Backbone Network) με ίδιες επενδύσεις αλλά και με συνεργασίες μεταξύ τους και με ανταλλαγή 
υποδομών οπτικών ινών (network sharing), με απώτερο στόχο να μειώσουν τις λειτουργικές τους δαπάνες αλλά και να γίνουν πιο 
ευέλικτοι και ανταγωνιστικοί σε θέματα ποιότητας και τιμής.

ΥΠήρΕσιΕσ ΟτΕ για τήΛΕΠικΟινωνιακΟΥσ ΠαρΟΧΟΥσ

ο οΤΕ, στοχεύοντας στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει, την άριστη εξυπηρέτηση των παρόχων και την ανταπόκριση στις 
ανάγκες της αγοράς και στις ρυθμιστικές απαιτήσεις, διαθέτει στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους υπηρεσίες:

 – Πρόσβασης και ευρυζωνικότητας
 – μεταφοράς δεδομένων
 – Διασύνδεσης φωνής και δικτύων 
 – Προστιθέμενης αξίας

κατά το 2012, ο οΤΕ πέτυχε, για άλλη μια χρονιά, την πλήρη προσαρμογή και συμμόρφωση με τις υφιστάμενες κανονιστικές υπο-
χρεώσεις, ενώ ταυτόχρονα βελτίωσε τα συστήματα και τις διαδικασίες πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών. Επίσης, διεύρυνε το 
χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών χονδρικής του και αναβάθμισε την ποιότητά τους προχωρώντας σε:

 – Παροχή υπηρεσιών VDSL Χονδρικής στο πλαίσιο ανάπτυξης του νέου δικτύου NGA του οΤΕ και σύμφωνα με τις ρυθμιστικές  
υποχρεώσεις του οΤΕ.

 – Επέκταση και αναβάθμιση των υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων μέσω του δικτύου Ethernet σε αστικό και υπεραστικό επίπεδο. 
Παροχή υπηρεσιών Ethernet Mobile Backhaul για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών 3G και 4G των παρόχων κινητής τηλεφω-
νίας. Τα σημεία παρουσίας της υπηρεσίας οΤΕ-Ethernet το 2012 καλύπτουν περίπου 230 αστικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα, 
με δυνατότητα μεταξύ τους σύνδεσης.

 – Χρήση ευέλικτης εμπορικής και τιμολογιακής πολιτικής για υπηρεσίες δικτύου και μεταφοράς δεδομένων, μέσω της οποίας επε-
τεύχθη η αύξηση των πωλήσεων κυκλωμάτων υψηλής χωρητικότητας 2,5 Gb και 10 Gb και η αποτελεσματικότερη προώθηση των 
wholesale υπηρεσιών μέσω τεχνολογίας. 

 – Δυνατότητα πρόσβασης των συνδρομητών όλων των δικτύων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας σε υπηρεσίες αυξημένης  
χρέωσης (90xx) και σε λοιπούς σύντομους κωδικούς στο πλαίσιο των υπηρεσιών Διασύνδεσης Δικτύων.

 – Επέκταση και αναβάθμιση των συστημάτων ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων W-CRM για τις υπηρεσίες LLU, ADSL Χονδρικής, 
Φορητότητας Αριθμού και Προεπιλογής Φορέα, καθώς και λειτουργία αναβαθμισμένων συστημάτων W-CRM για τις υπηρεσίες 
Διασύνδεσης (W-CRM WiL), μισθωμένων γραμμών Χονδρικής (W-CRM WLL) και WLR (Χονδρική Εκμίσθωση γραμμών).
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σΥνΕΧιΖOμΕνή ΖHτήσή για ΥΠήρΕσIΕσ αΔΕσμΟΠΟIήτήσ ΠρOσΒασήσ στΟν τΟΠικO ΒρOΧΟ (LLU)

Το 2012 συντηρήθηκε η δυναμική της ζήτησης για υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (LLU) τόσο λόγω προ-
σφορών, όσο και λόγω συνδυαστικών πακέτων επικοινωνίας και ψυχαγωγίας.  

ο οΤΕ διέθεσε με επιτυχία 129.000 νέες γραμμές LLU, παρουσιάζοντας μείωση 55% σε σχέση με το 2011. Στο τέλος του 2012, 
οι ενεργές γραμμές LLU ανήλθαν στις 1.794.558. κάθε μήνα του 2012, προστίθεντο, κατά μέσο όρο, 10.775 νέες γραμμές LLU. 

Σταθερή παρέμεινε η ζήτηση που σημειώθηκε για τις υπηρεσίες Συνεγκατάστασης. Στο τέλος του 2012, ο αριθμός των αστικών 
κέντρων του οΤΕ (Α/κ) με Φυσική Συνεγκαταστάση παρέμεινε στα 173 (85 Α/κ της Αττικής, 15 στη Θεσσαλονίκη και 73 στην Περι-
φέρεια), ενώ ο αριθμός των Α/κ του οΤΕ με αιτήματα LLU σε Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση ανήλθε στα τα 714 από 701 στο τέλος 
του 2011.

Εξέλιξη Λειτουργουσών γραμμών LLU (000)

 

σύνολο συνεγκαταστάσεων

1.380   

1.665   1.795   

2010 2011 2012 

686 701 714 

173 173 173 

2010 2011 2012 

859 874 887 

LLU σε Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση

Αστικά Κέντρα ΟΤΕ με Φυσική Συνεγκατάσταση
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ΧΟνΔρική ΕΥρΥΖωνική ΠρΟσΒασή (WHOLESALE ADSL και VDSL)

Στο τέλος του 2012, ο οΤΕ διέθεσε στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους την υπηρεσία «VDSL Χονδρικής», καθώς και περίπου 26.000 
προσβάσεις ADSL χονδρικής μέσω της υπηρεσίας «ΑΡυΣ». ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί σημαντικά, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
ετών, ως αποτέλεσμα:
1. Της εμπορικής πολιτικής των παρόχων, οι οποίοι ενθαρρύνουν τον προσανατολισμό της συνδρομητικής τους βάσης σε υπηρεσίες 

«Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (LLU)», εκμεταλλευόμενοι την ανάπτυξη ιδιόκτητων δικτυακών υποδομών.
2. Των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που οδήγησαν στην απορρόφηση ή και αποχώρηση από την αγορά εταιρειών που δρα-

στηριοποιούνταν κυρίως στην παροχή χονδρικών ευρυζωνικών συνδέσεων.

ΧΟνΔρική ΕκμισΘωσή γραμμων (WHOLESALE LINE RENTAL-WLR)

με την υπηρεσίας «Χονδρικής Εκμίσθωσης γραμμών (WLR)», ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος έχει τη δυνατότητα να εκμισθώνει τη 
γραμμή πρόσβασης του τελικού πελάτη και να του παρέχει υπηρεσίες φωνής, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη δική του εμπορική 
ονομασία. η συγκεκριμένη υπηρεσία δίνει στον τηλεπικοινωνιακό πάροxο τη δυνατότητα να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
στον τελικό πελάτη του χωρίς καμία επιπλέον επένδυση. Στο τέλος του 2012, 64.000 συνδρομητές είχαν επιλέξει οικονομικά προ-
γράμματα μέσω WLR έναντι 82.000 στο τέλος του 2011.

ΥΠήρΕσιΕσ μΕταΦΟρασ ΔΕΔΟμΕνων, μισΘωμΕνΕσ γραμμΕσ ΧΟνΔρικήσ και ΟτΕ ETHERNET

Το 2012, συνεχίσθηκε η μείωση του αριθμού μισθωμένων κυκλωμάτων που παρέχονται, με το σύνολό τους να διαμορφώνεται σε 
περίπου 1.500 Point to Point ψηφιακά κυκλώματα, και σε 550 Τερματικά (ΤΤ) και ζευκτικά τμήματα (ζΤ). Το μερίδιο των Point to Point 
κυκλωμάτων μειώνεται τόσο λογω καταργήσεων όσο και μετατροπών σε Τερματικά ζευκτικά τμήματα. Επίσης, συνεχίστηκε η τάση 
αντικατάστασης κυκλωμάτων μισθωμένων γραμμών Χονδρικής από κυκλώματα υψηλότερης χωρητικότητας τεχνολογίας Ethernet 
για τις ανάγκες των παρόχων. 

οι ζεύξεις Διασύνδεσης 2 μbps (interconnection Links) παρέμειναν στα ίδια επίπεδα αγγίζοντας τις 4.500 (από 4.600 περίπου το 
2011). Από αυτές, περίπου 2.750 αφορούν στην υπηρεσία ημί ζεύξης «η-ζΕυΣ» έναντι των 2.510 «η-ζΕυΣ» του 2011. οι υπηρεσίες 
τεχνολογίας Ethernet παρουσίασαν μικρή αύξηση για το 2012, σε 305 περίπου κυκλώματα από 290 περίπου το 2011. Παράλληλα, 
διαπιστώνεται αύξηση των υπηρεσιών εθνικών Χωρητικοτήτων που χρησιμοποιούνται για μεταφορά δεδομένων από και προς το 
εξωτερικό.

ΥΠήρΕσιΕσ ΔιασΥνΔΕσήσ ΔικτΥων και ΠρΟστιΘΕμΕνήσ αΞιασ

Στις υπηρεσίες Διασύνδεσης τηλεφωνικών δικτύων αυξήθηκαν οριακά τα λεπτά τερματισμού διασύνδεσης από παρόχους σταθερής 
τηλεφωνίας στο δίκτυο του οΤΕ σε σχέση με το 2011, φτάνοντας τα 4,81 δισ. το 2012. Τα λεπτά τερματισμού διασύνδεσης από πα-
ρόχους κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν στα 1,1 δισ. το 2012, σε σχέση με τα 1,3 δισ. το 2011. Παρατηρείται συνεχιζόμενη μείωση της 
κίνησης τερματισμού από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, η οποία δικαιολογείται από την αύξηση των υπηρεσιών μέσω LLU. η κίνηση 
Συλλογής Διασύνδεσης, μειώθηκε σημαντικά, στα επίπεδα των 0,8 δισ. λεπτών από 1,3 δισ. λεπτά το 2011.

οι χρήστες με Προεπιλογή Φορέα (CPS) ανήλθαν σε 121.000 περίπου (από 185.000 το 2011), ενώ αυξήθηκε στους 2.092.000 
το πλήθος των γεωγραφικών αριθμών με ενεργή φορητότητα, από 1.850.000 το 2011.

ΕμΦασή στήν ΠΟιΟτήτα των ΥΠήρΕσιων και στήν ΕΞΥΠήρΕτήσή τΟΥ ΠΕΛατή

Στο πλαίσιο της βέλτιστης διαχείρισης της σχέσης της εταιρείας με τους παρόχους, αλλά και της άριστης εξυπηρέτησή τους, το 2012, 
ο οΤΕ παρακολούθησε την αγορά των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, με στόχο την αποτύπωση των τάσεων και την καταγραφή των 
εξελισσόμενων αναγκών των πελατών. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία προχώρησε σε:

 – Επέκταση του συστήματος W-CRM (Wholesale CRM) για την παρακολούθηση και κατάθεση αιτημάτων σχετικά με τις υπηρεσίες 
VDSL Χονδρικής.
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 – Αναβάθμιση των διαδικασιών εξυπηρέτησης των παρόχων, μέσω: 
• ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτημάτων
• Έκδοσης στατιστικών και reports
• Παρακολούθησης και διεκπεραίωσης των αιτημάτων στον Τοπικό Βρόχο (LLU) στις υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, στις συνδέσεις 

Wholesale xDSL, στη Φορητότητα Αριθμών, στις μισθωμένες γραμμές Χονδρικής (WLL), στην υπηρεσία Προεπιλογής Φορέα και 
στις υπηρεσίες Διασύνδεσης και WLR. 

 – Αναβάθμιση του βλαβοληπτικού κέντρου Παρόχων για την άμεση κάλυψη των αιτημάτων και την πλήρη επίλυση των   
προβλημάτων τους.

 – Σημαντική βελτίωση των χρόνων απόκρισης και διαχείρισης όλων των αιτημάτων. 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται αναλυτικά για κάθε υπηρεσία τα αιτήματα που εξυπηρετήθηκαν από τον οΤΕ τo 2012:

ΥΠήρΕσιΕσ      αιτήματα 

LLU       995.554
Φορητότητα Αριθμού     389.908
Προεπιλογή Φορέα         18.918
Χονδρική Εκμίσθωση γραμμών (WLR)       36.844
Χονδρική Ευρυζωνική ΑΡυΣ         17.564

στΟΧΟι τΟ 2013

Το 2013, η εταιρεία θα εστιάσει σε:
 –  Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των ρυθμιστικών παρεμβάσεων στη δραστηριότητα των υπηρεσιών προς παρόχους
 – Παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των παρόχων σταθερής και κινητής 

τηλεφωνίας στο σύνθετο περιβάλλον σύγκλισης των τηλεπικοινωνιακών αγορών
 – υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και άμεση υποστήριξη πριν και μετά την πώληση.

ΟικΟνΟμικΕσ ΕΠιΔΟσΕισ

Τα έσοδα του οΤΕ από υπηρεσίες χονδρικής διαμορφώθηκαν το 2012 στα €323 εκατ. μειωμένα κατά 6,5% σε σχέση με το 2011.

Πορεία Εσόδων Υπηρεσιών προς Παρόχους (€ εκατ.)*

* Κάθε έτος απεικονίζει το σύνολο των εσόδων από Τέλη Διασύνδεσης/Περιαγωγής/ΕΤΚ, Μισθωμένες γραμμές, ADSL Χονδρικής, Τοπικό 
Βρόχο/Συνεγκατάσταση

322,0 
345,2 

322,8 

2010 2011 2012 
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ανάλυση Εσόδων Υπηρεσιών προς Παρόχους 2012

Τοπικός Βρόχος & 
Υπηρεσίες

Συνεγκατάστασεις

63,3%

Μισθωµένες
γραµµές & µεταφορά 

δεδοµένων

21,6%

∆ιασύνδεση, 
ΕΤΚ

11,7%

Λοιπά

2,6% ADSL Χονδρικής

0,9%
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ρΥΘμιστικΟ ΠΛαισιΟ σταΘΕρήσ τήΛΕΦωνιασ
H Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική (Europe 2020) αποτελεί τον άξονα για τον καθορισμό των στόχων πού αφορούν στην αγορά 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι 
σημαντικός για την οικονομική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών χωρών, οι στόχοι αυτοί έχουν εξειδικευτεί σε μία σειρά από δράσεις που 
περιλαμβάνονται στο Ψηφιακό Θεματολόγιο (Digital Agenda). 

ΕΞΕΛιΞΕισ τΟ 2012

Ένα από τα κυριότερα ζητήματα για το έτος 2012 αποτέλεσε η έκδοση του ν. 4070 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ο οποίος ενσω-
ματώνει ουσιαστικά το νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο έτους 2009. 

Επιπλέον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το έτος 2012 δημοσιεύθηκαν οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την εφαρμογή 
των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, που καθορίζουν τους όρους σύμ-
φωνα με τους οποίους επιτρέπεται κρατική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένων και των 
δικτύων νέας γενιάς. Επιπλέον, αναπτύχθηκε διάλογος αναφορικά με την πρόοδο των επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς, την ανα-
γκαιότητα ανανέωσης των υφιστάμενων ρυθμιστικών κειμένων που άπτονται της ρύθμισης των δικτύων νέας γενιάς αλλά και των 
υφιστάμενων δικτύων χαλκού. Σχετικά, η Επίτροπος νeelie Kroes τον ιούλιο του 2012 ανακοίνωσε τις προθέσεις της ΕΕ, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνεται η διατήρηση της σταθερότητας στην τιμολόγηση του Αδεσμοποίητου Βρόχου, η μη υποχρέωση κοστοστρέφειας 
στις υπηρεσίες χονδρικής για τα δίκτυα νέας γενιάς και η εφαρμογή αυστηρότερων διατάξεων αναφορικά με θέματα μη διακριτικής 
μεταχείρισης. Παράλληλα, δημοσιεύθηκε κείμενο διαβούλευσης για τη ρύθμιση των σχετικών αγορών. 

η ρυθμιστική πολιτική της εταιρείας για το 2012 είχε ως στόχο την προάσπιση των θέσεων του οΤΕ έναντι των Ρυθμιστικών Αρχών, σε 
εθνικό επίπεδο, καθώς και σε σχέση με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, για θέματα που αφορούν ανάμεσα σε άλλα, τα εξής:

 – Άρση των ρυθμιστικών μέτρων στις αγορές που έχει αναπτυχθεί ικανοποιητικά ο ανταγωνισμός: η άρση των ρυθμιστικών μέτρων 
αφορά κυρίως στις αγορές λιανικής σταθερής τηλεφωνίας και μισθωμένων γραμμών αλλά και σε αγορές χονδρικής όπως η 
χονδρική αγορά διαβίβασης κλήσεων και τα ζευκτικά τμήματα μισθωμένων γραμμών, οι οποίες έχουν εξαιρεθεί από τη σχετική 
σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2012, η ΕΕΤΤ ολοκλήρωσε την ανάλυση των αγορών μισθωμένων γραμμών και απέσυρε 
την υποχρέωση της κοστοστρέφειας στις αγορές μισθωμένων γραμμών λιανικής του οΤΕ.

 – Αντιμετώπιση ρυθμιστικών θεμάτων που προκύπτουν από και κατά την παροχή δεσμoποιημένων υπηρεσιών και ειδικότερα την  
έγκριση τιμολογιακών πακέτων από την ΕΕΤΤ.

 – Προάσπιση των επενδύσεων της εταιρείας από την επιβολή αδικαιολόγητα αυστηρών ρυθμιστικών επεμβάσεων
 –  η μεταβαλλόμενη δυναμική της αγοράς και των επιχειρησιακών μοντέλων δημιουργεί νέες προοπτικές ανταγωνισμού μεταξύ των 

εταιρειών, ιδιαίτερα στη βάση των απαιτήσεων για νέες επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς. 

οι σημαντικότερες εξελίξεις μέσα στο 2012 που αφορούσαν και τον οΤΕ ως εξής: 
 – Δημοσίευση της κοινής υπουργικής Απόφασης (κυΑ) αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων  

ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 – Δημοσίευση κυΑ με τις ελάχιστες υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της ακεραιότητας δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και διαθεσι-

μότητας δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις.
 – Δημοσίευση των Προσφορών Αναφοράς οΤΕ για τις υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Χονδρικής Εκμίσθωσης γραμ-

μών και Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. η ΕΕΤΤ προέβη σε σημαντικές αλλαγές στους χρηματοοικονομικούς όρους 
των Προσφορών Αναφοράς και των σχετικών Servive Level Agreements (SLAs), οι οποίες είναι ευνοϊκότερες για τους εναλλακτι-
κούς παρόχους. Το μάρτιο του 2012, δημοσιεύτηκε ο κανονισμός Διαχείρισης Φάσματος. με τον κανονισμό καθορίζονται οι επι-
τρεπόμενες τεχνολογίες εισαγωγής σημάτων στο δίκτυο πρόσβασης σε Αστικά κέντρα (Α/κ) και καμπίνες, καθώς και η υποχρέωση 
εφαρμογής μηχανισμού φασματικού ελέγχου της εγχεόμενης ισχύος (downstream) του εξοπλισμού που εγκαθίσταται σε καμπίνα. 
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 – Δίκτυα νέας γενιάς - Ανάπτυξη δικτύου VDSL2: Το νοέμβριο του 2012, μετά τη σχετική έγκριση της ΕΕΤΤ ξεκίνησε η εμπορική  
διάθεση των υπηρεσιών VDSL που παρέχονται μέσω του Δικτύου Πρόσβασης νέας γενιάς που αναπτύσσει ο οΤΕ. Ειδικότερα, ο 
οΤΕ παρέχει υπηρεσίες VDSL μέσω εξοπλισμού που εγκατέστησε σε υπαίθριες καμπίνες στην Αλεξανδρούπολη, την κομοτηνή, 
την Ξάνθη, στις Σέρρες, καθώς και στους Δήμους ζωγράφου, καλαμακίου και Βούλας καθώς επίσης και εξοπλισμού που εγκατέ-
στησε σε 176 Αστικά κέντρα της χώρας. ο οΤΕ παρέχει τόσο υπηρεσίες λιανικής όσο και υπηρεσίες χονδρικής σε παρόχους βάσει 
των ρυθμιστικών του υποχρεώσεων. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των νέων υπηρεσιών και της εξασφάλισης της δυνατότητας των 
εναλλακτικών παρόχων να ανταγωνιστούν περισσότερο αποτελεσματικά, ο οΤΕ ανέπτυξε σε επίπεδο χονδρικής πέραν των ρυθμι-
στικών του υποχρεώσεων την υπηρεσία Εικονικά μεριζόμενου Βρόχου (ΕμΑ) που επιτρέπει στους παρόχους να κάνουν χρήση των 
υφιστάμενων επενδύσεών τους στο πλαίσιο της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και των εξελιγμένων υπηρεσιών 
VDSL που παρέχονται μέσω του δικτύου του οΤΕ. 

 – Δημοσίευση των παρακάτω αποφάσεων που αφορούν στη διαδικασία αδειοδότησης των κεραιοσυστημάτων του οΤΕ:
• ο ν. 4053/2012 επιτρέπει την αδειοδότηση υφιστάμενων κεραιών εφόσον αυτές πληρούν 3 συγκεκριμένα κριτήρια, αν  

όλα τα στάδια αδειοδότησης ολοκληρωθούν μέχρι τις 6/3/2014, ως μεταβατική διάταξη.
• ο ν. 4070/2012 (Άρθρο 30) καθόρισε τη νέα διαδικασία αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων. Βασικό σημείο της νέας διαδικασίας 

είναι ότι ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην ΕΕΤΤ ολοκληρωμένο φάκελο, μέσω Συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων 
(ΣηΛυΑ) όπου περιλαμβάνονται όλες οι αιτήσεις/μελέτες προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. η ΕΕΤΤ, μετά την πάροδο τεσσάρων 
μηνών από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου, εκδίδει Πιστοποιητικό Πληρότητας κατόπιν ελέγχου 
πληρότητας του φακέλου και με την προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και 
της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (υΠΑ). με το Πιστοποιητικό Πληρότητας, μπορεί να εγκατασταθεί η κεραία. μετά τη λήψη 
της σύμφωνης γνώμης και από τις υπόλοιπες υπηρεσίες, 
η ΕΕΤΤ εκδίδει την άδεια κατασκευής κεραίας.

• κεραίες Χαμηλής όχλησης (ΦΕκ 862/Β/20-3-2012) 
και τροποποίηση αυτής (ΦΕκ 2997/Β/12-11-2012): 
Εκδόθηκε η κυΑ (και τροποποίησή της) για την εξαίρεση 
κεραιοσυστημάτων χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής και 
περιβαλλοντικής όχλησης, σύμφωνα με την οποία 
κεραιοσυστήματα που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις 
εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης. ο κάτοχος 
υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση τουλάχιστον δέκα ημέρες 
πριν την εγκατάσταση και λειτουργία τους.

 – υποβολή οικονομικών προγραμμάτων στην ΕΕΤΤ: κατά τη δι-
άρκεια του 2012, ο οΤΕ υπέβαλε συνολικά για έγκριση στην 
ΕΕΤΤ 56 νέα οικονομικά προγράμματα/προσφορές, εκ των 
οποίων 23 αφορούσαν στην αγορά των οικιακών πελατών 
και 33 στην αγορά των επιχειρήσεων/εταιρειών. Σημειώνεται 
ότι υποβλήθηκαν και 5 προωθητικές ενάργειες για οικιακά 
προγράμματα του υφιστάμενου προϊοντικού χαρτοφυλακίου. 
Τα υποβληθέντα προγράμματα υφίστανται κατά κανόνα αλλα-
γές κατά τη διάρκεια του ελέγχου τους από την ΕΕΤΤ και όταν 
εγκρίνονται μεσολαβεί χρονικό διάστημα από 0,9 έως 6 μήνες. 
Επίσης, και στις περιπτώσεις υποβολής στην ΕΕΤΤ αιτημάτων 
για παράταση υφιστάμενων οικονομικών προγραμμάτων, με-
σολάβησε ως την έγκρισή τους χρονικό διάστημα από 1,2 έως 
3,4 μήνες. 

 – μοντέλο ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου (margin squeeze) λιανικών τιμών: Το μάιο του 2012, η ΕΕΤΤ κοινοποίησε στον οΤΕ μία 
«συνοπτική» έκδοση του μοντέλου που χρησιμοποιεί, προκειμένου να υπάρχει εκ των προτέρων μία σχετική ένδειξη του κατά πόσον 
ένα προτεινόμενο πρόγραμμα του οΤΕ πληροί τις προϋποθέσεις έλεγχου της ΕΕΤΤ ή όχι. η «συνοπτική» έκδοση του μοντέλου είχε ως 
σκοπό την καλύτερη προετοιμασία της εταιρείας για τα προτεινόμενα προγράμματα και ως εκ τούτου την αποφυγή των καθυστερήσε-
ων στα αιτήματα του οΤΕ και λοιπών ερωταπαντήσεων, ελαχιστοποιώντας το χρόνο από την υποβολή έως την εισαγωγή των προγραμ-
μάτων στην αγορά. Σε συνέχεια της διαδικασίας που ακολουθήθηκε το 2011, από τον καταρχήν έλεγχο της «συνοπτικής» έκδοσης του 
μοντέλου, φαίνεται ότι αυτό μπορεί να παράγει αποτελέσματα που να μην είναι ακριβή (ενώ δεν παρέχονται οι αρχικές παράμετροί του 
που στην ουσία διαμορφώνουν και τη συμπεριφορά του) και, καθώς αυτό το μοντέλο προσδιορίζει την τιμολόγηση των υπηρεσιών και 
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την ανταγωνιστικότητα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της εταιρείας, οι σχετικοί προβληματισμοί κοινοποιήθηκαν στην ΕΕΤΤ και 
ζητήθηκε η συνεργασία της ώστε να αντιμετωπιστούν οι όποιες προβλεπόμενες αστοχίες και ασάφειές του. Παρά την επικαιροποίησή 
του από την ΕΕΤΤ, οι βασικοί προβληματισμοί σχετικά με τη μεθοδολογία και τη διαφάνεια του μοντέλου παραμένουν. μάλιστα η ΕΕΤΤ, 
παρότι έχουν μεσολαβήσει τέσσερεις σημαντικές αλλαγές μέσα στο δεύτερο μισό του 2012 (τρεις μειώσεις των τελών τερματισμού 
προς κινητά και η εισαγωγή των νέων προϊόντων VDSL), δεν έχει προβεί στην έκδοση νεότερης έκδοσης για το «συνοπτικό μοντέλο» 
και την κοινοποίηση αυτής προς τον οΤΕ. Αποτέλεσμα αυτού είναι η επανεμφάνιση της αδιαφάνειας στον έλεγχο της τιμολογιακής μας 
πολιτικής και καθυστερήσεις στην έγκριση των προγραμμάτων μας. 

 – Θέματα ανάλυσης αγορών: Σε συνέχεια της Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης για τον ορισμό και την ανάλυση των αγορών μισθωμένων 
γραμμών χονδρικής και λιανικής που πραγματοποίησε η ΕΕΤΤ, ο οΤΕ ορίστηκε ως πάροχος με σημαντική ισχύ στην αγορά και καθορί-
σθηκαν οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις του. Όσον αφορά τις επιβληθείσες υποχρεώσεις για τον οΤΕ, επισημαίνουμε τα εξής:
• Στις ρυθμιζόμενες αγορές χονδρικής, πέραν των Αναλογικών μισθωμένων γραμμών και των κλασικών Ψηφιακών μισθωμένων 

γραμμών (PDH/SDH), περιλαμβάνονται πλέον και οι μισθωμένες γραμμές τεχνολογίας Ethernet.
• Στην Αγορά των μισθωμένων γραμμών Λιανικής χωρητικότητας έως και 2 Mbps, καταργείται η υποχρέωση ελέγχου τιμών, 

κοστολόγησης, καθώς και λογιστικού διαχωρισμού.
 – καθολική υπηρεσία: 

• Παροχές σε ΑμΕΑ: Τον Αύγουστο του 2012, σε συνέχεια επαφών με το υπουργείο μεταφορών, υποδομών και Δικτύων υποβλήθηκε 
εμπορική πρόταση του οΤΕ για την παροχή σε ΑμΕΑ εκπτωτικών προγραμμάτων τηλεφωνίας single / double play σε αντικατάσταση 
παροχών του παλαιότερου ρυθμιστικού πλαισίου.

• Θέματα ανάκτησης του καθαρού κόστους από την παροχή της καθολικής υπηρεσίας: ο έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων 
κόστους της καθολικής υπηρεσίας ξεκίνησε εντός του 2012 και βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα αποτελέσματα των διεργασιών θα ορίσουν τη 
μεθοδολογία που θα χρησιμοποιείται για την αποτίμηση του κόστους της καθολικής υπηρεσίας και στα επόμενα έτη.

 – Τέλη τερματισμού σταθερής τηλεφωνίας: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του έτους 2012, τα τέλη 
τερματισμού μειώθηκαν κατά 12-18% ανάλογα με το επίπεδο τερματισμού [τοπικό επίπεδο (local), απλής μετάβασης (single) 
ή διπλής μετάβασης (double)], καθώς και την ώρα πραγματοποίησης της κλήσης (αιχμής ή μη), σε σχέση με τις τιμές του προη-
γούμενου έτους. μέσα στο 2013, αναμένεται (σε εφαρμογή της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2009/396/Eκ) η δραστική 
μείωση των τελών τερματισμού. 

 – Eθνικές δημόσιες διαβουλεύσεις στις οποίες έλαβε μέρος ο οΤΕ το 2012:
• Σχέδιο νόμου «οργάνωση και Λειτουργία του Τομέα ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (υυμΔ)
• Δικαιώματα στην κυριότητα του φάσματος των UHF και των 2.6 GHz (υυμΔ)
• Δημόσια διαβούλευση για τον ορισμό και την ανάλυση αγοράς μισθωμένων γραμμών Χονδρικής-Λιανικής
• Σχέδιο Διακήρυξης του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας 

& υπηρεσίες Εκμετάλλευσης- Αξιοποίησης των υποδομών» μέσω ΣΔιΤ (ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση)
• Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου «κανονισμός Αδειών κατασκευών κεραιών στην Ξηρά» (ΕΕΤΤ)
• Δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του κανονισμού της Φορητότητας 

Αριθμών στην ελληνική αγορά (ΕΕΤΤ)
• Δημόσια διαβούλευση Σχεδίου κανονισμού «υποβολή Αναφορών Παρόχων σχετικά με την αδιάλειπτη λειτουργία δικτύων και 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΕΕΤΤ)
• Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης (ΕΕΤΤ)
• Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού γενικών Αδειών (ΕΕΤΤ)
• Δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση του κανονισμού χρήσης και χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς γενικής Άδειας για την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕΤΤ) 
• Δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Προκήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το έργο «Παρατηρητήριο 

Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών υπηρεσιών Λιανικής» (ΕΕΤΤ).
 – Ευρωπαϊκές δημόσιες διαβουλεύσεις στις οποίες έλαβε μέρος ο οΤΕ το 2012:

• Ερωτηματολόγιο BEREC για διαχείριση κίνησης (ΒEREC)
• BEREC consultation paper on Article 28(2) Universal Service Directive: A harmonized BEREC cooperation process (BEREC)
• “Long Term Evolution in Numbering, Naming and Addressing: 2012 – 2022”.(CEPT/ECC)
• Consultation on numbering for VoiP services (CEPT/ECC)
• 116 number for human trafficking (European Commission).
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ρΥΘμιστικα ΘΕματα τΟ 2013

Τα κύρια ρυθμιστικά θέματα που θα απασχολήσουν τον οΤΕ το 2013 αφορούν τα ακόλουθα:
 – Βάσει του νόμου 4070/2012, αναμένονται επιμέρους νομοθετικές ρυθμίσεις (υπουργικές Αποφάσεις, Προεδρικά Διατάγματα και 

Αποφάσεις Ρυθμιστικών Αρχών) για εξειδικευμένα θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 – η δημοσίευση των κανονιστικών διατάξεων της ΕΕ που θα αφορούν στην τιμολόγηση του Αδεσμοποίητου Bρόχου, τα θέματα 

κοστοστρέφειας για τις υπηρεσίες χονδρικής για τα δίκτυα νέας γενιάς και τις διατάξεις αναφορικά με θέματα μη διακριτικής μετα-
χείρισης καθώς και η σύσταση των σχετικών αγορών.

 – Ρυθμιστικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα δίκτυα Πρόσβασης νέας γενιάς (NGA).
 – Παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με το έργο ανάπτυξης δικτύων νέας γενιάς Fibre to the Home (FTTH) της Πολιτείας και 

συναφών άλλων έργων ανάπτυξης δικτύων (MAN, Rural κ.λπ.).
 – κατάργηση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων του οΤΕ, στις αγορές που έχει επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο ανταγωνισμού.
 – Διασφάλιση της ταχείας έγκρισης από την ΕΕΤΤ των υποβληθέντων οικονομικών προγραμμάτων του οΤΕ, της βελτίωσης του μο-

ντέλου έγκρισης των πακέτων του οΤΕ, αλλά και της κατάργησης των σχετικών υποχρεώσεων έγκρισης τιμών σε υπηρεσίες που 
έχει αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός.

 – Συμμετοχή στις νέες αναλύσεις των σχετικών αγορών, με στόχο την άρση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων στις αγορές που υπάρχει 
επαρκής ανταγωνισμός.

 – Αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο τρέχων έλεγχος για το καθαρό κόστος καθολικής υπηρεσίας-κκκυ (για το έτος 2010) καθώς 
και ένας ακόμα έλεγχος κκκυ (για το έτος 2011), ενώ αναμένεται να ξεκινήσει ο αντίστοιχος έλεγχος για το 2012.
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ΔιΕΘνήσ τήΛΕΦωνια, INTERNET και ΔΕΔΟμΕνα (ΟτΕGLOBE)
η oTEGLoBE λειτουργεί ως διεθνής πάροχος διεθνών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χονδρικής, υπηρεσιών internet και μετάδοσης 
δεδομένων. 

Βασικές δραστηριότητες της εταιρείας αποτελούν η ανάπτυξη και η διαχείριση διεθνών δικτύων τηλεφωνίας, δεδομένων και χωρη-
τικοτήτων, η εμπορική εκμετάλλευση όλων των διεθνών υπηρεσιών προς παρόχους τηλεφωνίας και η παροχή ολοκληρωμένων και 
πλήρως διαχειριζόμενων υπηρεσιών (διεθνή iP VPN) σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες, μέσω συνεργατών. Τα παραπάνω επιτυγχά-
νονται μέσω τεσσάρων ιδιόκτητων δικτύων: α) του Διαβαλκανικού Δικτύου TBN, με το οποίο πραγματοποιείται η διασύνδεση με τη 
Δυτική Ευρώπη μέσω Βαλκανίων, β) του 
GWEN, όπου η διασύνδεση με τη Δυτική 
Ευρώπη πραγματοποιείται μέσω ιταλί-
ας, γ) του διεθνούς δικτύου iP/MPLS το 
οποίο βασίζεται στα προαναφερθέντα 
δίκτυα κορμού για την παροχή υπηρεσι-
ών internet και VPN και δ) του διεθνούς 
δικτύου τηλεφωνίας, που έχει αναβαθ-
μιστεί με τεχνολογία softswitch, με νέες 
λειτουργικότητες και ταυτόχρονη γεω-
γραφική επέκταση. 

Επιπλέον, η oTEGLoBE συμμετέχει σε 
διεθνείς κοινοπραξίες υποβρύχιων κα-
λωδιακών συστημάτων (πχ SMW-3), 
ενώ όσον αφορά στη διεθνή τηλεφωνία 
διατηρεί περισσότερες από 150 διμερείς 
διασυνδέσεις. μέσω των δικτύων της 
oTEGLoBE, διακινούνται σημαντικά με-
ρίδια της ευρυζωνικής κίνησης, καθώς 
και της διεθνούς εξερχόμενης και εισερ-
χόμενης κίνησης φωνής στην ευρύτερη 
περιοχή της νΑ Ευρώπης. 

η εταιρεία, εκμεταλλευόμενη την ευέλικτη οργανωτική της δομή και την έντονη παρουσία του ομίλου οΤΕ στα Βαλκάνια, καθιερώ-
θηκε ως ο πλέον αξιόπιστος πάροχος υπηρεσιών διεθνούς χονδρικής στην περιοχή των Βαλκανίων και της νΑ Ευρώπης γενικότερα. 
Έχοντας πλέον αναπτύξει μια δυναμική παρουσία αλλά και ποιοτικές δικτυακές υποδομές, η oTEGLoBE ενισχύει την εμπορική της 
παρουσία σε τηλεπικοινωνιακούς φορείς στη Β. Αφρική και τη μ. Ανατολή, είτε μέσω στρατηγικών συνεργασιών με σημαντικούς 
τηλ/κούς παρόχους στις εν λόγω περιοχές ή και με ανάπτυξη νέων υποδομών π.χ. καλώδιο Silphium που συνδέει την Ελλάδα με 
τη Λιβύη. Στόχος της εταιρείας είναι να μεγιστοποιηθεί η χρήση των υφιστάμενων υποδομών προσελκύοντας μερίδιο της συνεχώς 
αυξανόμενης κίνησης προς τα διεθνή κέντρα του internet. Ενδεικτικά, ο ρυθμός αύξησης της χωρητικότητας στο διεθνές internet, 
για τις περιοχές της μ. Ανατολής, Αν. Ευρώπης και Β. Αφρικής από την περίοδο 2008-2012 ήταν πλέον του 80%. 

Επιπλέον, όσον αφορά στις υπηρεσίες διεθνούς τηλεφωνίας οι νέες NGN λειτουργικότητες με τις οποίες έχει ήδη αναβαθμιστεί το 
δίκτυο τηλεφωνίας καθώς και η στόχευση σε υπηρεσίες hubbing είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της εμπορικής δράσης και την 
επέκταση σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές όπως π.χ. Αφρική, Λατ. Αμερική. 
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ή ΟτΕGLOBE το 2012:

 – Ενίσχυσε την εμπορική της παρουσία σε αναδυόμενες, για το διεθνή τηλεπικοινωνιακό χώρο, αγορές, όπως η μ.Ανατολή και η Β. 
Αφρική. Συγκεκριμένα:
• ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέου υποβρυχίου καλωδιακού συστήματος (Silphium cable) το οποιο θα συνδέει την Ελλάδα με 

τη Λιβύη στη Β. Αφρική. 
• Ενισχύθηκε η συνεργασία με σημαντικούς τηλεπικοινωνιακούς φορείς της περιοχής. Ενδεικτικά, η Turk Telekom, κύριος 

πάροχος στην Τουρκία, παίρνει σημαντικό μερίδιο της χωρητικότητας του διεθνούς internet μέσω των δικτύων της oTEGLoBE
 – Προώθησε ευέλικτα εμπορικά πακέτα στη Διεθνή Τηλεφωνία και εκμεταλλεύθηκε περαιτέρω τις υποδομές NGN σε υπηρεσίες 

Hubbing. Επίσης, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των πελατών της για διαφοροποίηση στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της 
διεθνούς τηλεφωνίας, προσέφερε νέα εμπορικά πακέτα χρησιμοποιώντας τις νέες iP τεχνολογίες, με τις οποίες εκσυγχρονίστηκε 
το διεθνές δίκτυο τηλεφωνίας. η πολιτική αυτή συνέβαλε στην αύξηση των εσόδων από τη διεθνή τηλεφωνία, παρά τη σημαντική 
πτώση των τελών τερματισμού στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. 

 – Αναβάθμισε τις χωρητικότητες και λειτουργικότητες των υφιστάμενων ιδιόκτητων τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Αναβαθμίστη-
καν τόσο οι NGN υποδομές για τη διεθνή τηλεφωνία, όσο και οι υποδομές του Διαβαλκανικού δικτύου κορμού ΤΒν.

ΟικΟνΟμικΕσ ΕΠιΔΟσΕισ

η oTEGLoBE, παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, συνέχισε να παρουσιάζει ανάπτυξη το 2012. ο κύκλος εργασιών της 
εταιρείας ανήλθε στα €267,3 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 0,7% σε σχέση με το 2011, ενώ η κερδοφορία EBiTDA ανήλθε στα €25,4 εκατ. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι η oTEGLoBE, σε συνέχεια της στρατηγικής απόφασης του οΤΕ, για την ενίσχυση της εταιρείας, να γίνει από-
σχιση του κλάδου από τον οΤΕ το 2007, έχει αυξήσει τα έσοδά της κατά 62% και το EBiTDA κατά 82% μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες 
οικονομικά συνθήκες. Σημειώνουμε τέλος, ότι η μικρή πτώση του περιθωρίου κέρδους (ΕΒιTDA/κύκλος εργασιών) κατά 1,5%, από 
11% το 2011 σε 9,5% το 2012, οφείλεται κυρίως:

 – Στην αυξανόμενη ένταση του ανταγωνισμού και τη συνεπακόλουθη πτώση τιμών τόσο σε υπηρεσίες τηλεφωνίας όσο και δεδομέ-
νων στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. 

 – Στη στροφή σε υπηρεσίες Hubbing στη διεθνή τηλεφωνία για την αντιμετώπιση της σημαντικής πτώσης των τελών τερματισμού με 
μικρότερα περιθώρια κέρδους. 

η πτώση αυτή ήταν αναμενόμενη και καθιστά αναγκαία πλέον την εντονότερη δραστηριοποίηση και επανατοποθέτηση της εταιρείας 
σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές, όπως π.χ. αυτές της μ. Ανατολής, Β. Αφρικής και νΑ Ασίας.
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Διείσδυση Υπηρεσιών Τηλεόρασης στο σύνολο γραμμών

Διείσδυση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο σύνολο γραμμών

σταΘΕρή τήΛΕΦωνια στή ρΟΥμανια-ROMTELEcOM
η RomTelecom, ο κύριος πάροχος υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία και μέλος του ομίλου oTE από το 1998, προσφέρει 
–εκτός από λύσεις παραδοσιακής σταθερής τηλεφωνίας– υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και τηλεόρασης σε διάφορες πλατφόρμες, 
καθώς και πακέτα συνδρομητικής τηλεόρασης, διαδικτύου και φωνής. 

ή ρΟΥμανική αγΟρα τήΛΕΠικΟινωνιων

η RomTelecom λειτουργεί μέσα σε ένα ιδιαίτερο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας 
εξακολουθούν να παρουσιάζουν καθοδική τάση. οι υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και τηλεόρασης θα παραμείνουν οι τομείς-κλειδιά 
σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, καθώς πάνω από το 50% της πελατειακής βάσης είναι συνδρομητές σε τουλάχιστον δύο από τις υπηρεσί-
ες που παρέχει η εταιρεία. Το 2012, η Ρουμανία ήταν μεταξύ των δέκα πρώτων χωρών στον κόσμο με υψηλές ταχύτητες πρόσβασης.

ωστόσο, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, η τιμή είναι πλέον ο καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή του καταναλωτή για 
τηλεπικοινωνιακό πάροχο ή τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. κατά συνέπεια, η Romtelecom εστιάζει στη διαχείριση της συνδρομητι-
κής της βάσης, προσφέροντας περισσότερες υπηρεσίες και αξιοποιώντας στο έπακρο την υφιστάμενη πελατειακή βάση.

Πληθυσμιακή Διείσδυση Υπηρεσιών Επικοινωνίας στη ρουμανία

Διείσδυση Yπηρεσιών στο σύνολο γραμμών της RomTelecom

21,0% 

Σταθερή
Τηλεφωνία

Κινητή
Τηλεφωνία

Ευρυζωνικές
Υπηρεσίες

Καλωδιακή
Τηλεόραση

DTH
Tηλεόραση

Ευρυζωνικές
Υπηρεσίες

Κινητής
Τηλεφωνίας

122,0% 
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ΥΠήρΕσιΕσ Φωνήσ 

Τα έσοδα από τις υπηρεσίες φωνής εξακολούθησαν να μειώνονται το 2012, τόσο στην αγορά των οικιακών, όσο και στην αγορά των 
εταιρικών πελατών. η εταιρεία ανταποκρίθηκε στην τάση αυτή συνδυάζοντας παραδοσιακές υπηρεσίες φωνής και υπηρεσίες ευρυ-
ζωνικότητας και τηλεόρασης στην αγορά των οικιακών πελατών και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και/ή υπηρεσίες 
iCT στην αγορά των εταιρικών πελατών.

η RomTelecom εξακολούθησε να αξιοποιεί τα οφέλη του ενιαίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου στη χώρα, συνεργαζόμενη με την 
CoSMoTE Ρουμανίας, την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας του ομίλου στη Ρουμανία, προσφέροντας σημαντικά οφέλη στους πελάτες 
και των δύο εταιρειών για κλήσεις του ενός στο δίκτυο του άλλου.

σύνολο γραμμών σταθερής τηλεφωνίας RomTelecom (000)

ΕΥρΥΖωνικΕσ ΥΠήρΕσιΕσ

Τα κύρια ευρυζωνικά προϊόντα της RomTelecom βασίζονται στις τεχνολογίες XDSL και FTTx. η εταιρεία παρέχει επίσης ευρυζωνικές 
υπηρεσίες μέσω της 100% θυγατρικής της NextGen, η οποία έχει προσαρμόσει τις προσφορές στο ανταγωνιστικό τοπίο της χώρας. 
Όσον αφορά στην αγορά των εταιρικών πελατών, η RomTelecom διατηρεί το μερίδιο αγοράς της και την ηγετική της θέση ως πάροχος 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαδικτύου και δεδομένων. ωστόσο, τα έσοδα της εταιρείας επηρεάστηκαν από τις περικοπές κόστους 
στις οποίες προέβησαν πολλές εταιρείες, αλλά και από το κλείσιμο πολλών εταιρειών λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. 

συνδρομητές Ευρυζωνικών συνδέσεων RomTelecom (000)

2.622 2.490 2.329 

2010 2011 2012 

1.013 
1.136 1.197 

2010 2011 2012 
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ΥΠήρΕσIΕσ σΥνΔρΟμήτικHσ τήΛΕOρασήσ

η RomTelecom προσέφερε υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης με την εμπορική επωνυμία Dolce, μέσω δορυφόρου, iPTV και 
καλωδιακής τηλεόρασης, μέχρι τις αρχές του 2013, οπότε και έγινε μια απλοποίηση της εμπορικής επωνυμίας. Όλες πλέον οι υπη-
ρεσίες της εταιρείας προσφέρονται με την εμπορική επωνυμία της RomTelecom. οι υπηρεσίες καλωδιακής τηλεόρασης παρέχονταν 
αποκλειστικά μέσω της θυγατρικής NextGen. ο στόχος το 2012, ήταν να αναβαθμιστεί ο υφιστάμενος εξοπλισμός της RomΤelecom 
για internet υψηλής ταχύτητας με δυνατότητες CATV. Ώς το τέλος του 2012, οι πελάτες της συνδρομητικής τηλεόρασης έφτασαν 
συνολικά τους 1.265.325. Αυτή η αύξηση κατά 7,3% από τον προηγούμενο χρόνο ήταν συνέπεια του εμπλουτισμού του τηλεοπτικού 
περιεχομένου, της προσθήκης επιπλέον καναλιών υψηλής δημοτικότητας (όπως το ιδιόκτητο κανάλι Dolce Sport που μετέδωσε τους 
σημαντικότερους διεθνείς αγώνες του 2012, π.χ. το EURo και τους ολυμπιακούς Αγώνες), της επιτυχημένης τιμολογιακής πολιτικής, 
καθώς και των διαφημιστικών εκστρατειών και της επικοινωνιακής πολιτικής της RomΤelecom.

σύνολο συνδρομητών* τηλεόρασης RomTelecom (000)

* DTH, IPTV & Καλωδιακή

ΔικτΥΟ ΔιανΟμήσ για ΟικιακΟΥσ και ΕταιρικΟΥσ ΠΕΛατΕσ

Το δίκτυο διανομής της εταιρείας που απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες, περιλαμβάνει 59 ιδιόκτητα καταστήματα της RomTelecom, 
34 καταστήματα CoSMoTE, 206 σημεία πώλησης της εταιρείας γερμανός, καθώς και τηλεφωνικά κέντρα. 

οι ανάγκες των εταιρικών πελατών καλύπτονται από δίκτυα άμεσων πωλήσεων, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, τηλεφωνικά 
κέντρα για μικρές επιχειρήσεις (Small office, Home office και Small Medium Enterprises), καθώς και από ένα δίκτυο διανομέων για 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

για να ανταποκριθεί επιτυχώς στις απαιτήσεις της αγοράς, η RomTelecom απασχόλησε μια ομάδα αντιπροσώπων που απευθύνθηκαν 
σε πελάτες από πόρτα σε πόρτα σε επιλεγμένες περιοχές, οι οποίες μπορούσαν να ωφεληθούν από μια αναβάθμιση στην τεχνολογία 
που χρησιμοποιούν.

μερίδια αγοράς RomTelecom ανά δραστηριότητα (2012)

2010 2011 2012

1.054 
1.179 1.265 

Σταθερή Τηλεφωνία Ευρυζωνικές Υπηρεσίες DTH Tηλεόραση

51,0% 

32,0% 37,0% 
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ανΘρωΠινΟ ΔΥναμικΟ

Το 2012, τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 7% σε σχέση με το 2011, ως αποτέλεσμα μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας μείωσης 
του αριθμού των εργαζομένων τα τελευταία 5 χρόνια. Το προσωπικό του ομίλου RomTelecom αριθμούσε 7.418 εργαζόμενους το 
2012, σε σύγκριση με 7.451 εργαζόμενους το 2011.

Εξέλιξη αριθμού Προσωπικού RomTelecom

ρΥΘμιστικO ΠΛαIσιΟ σταΘΕρHσ τήΛΕΦωνIασ στή ρΟΥμανIα τΟ 2012

Το 2012, η Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών Ρουμανίας (ANCoM) κίνησε τις διαδικασίες για την αναθεώρηση των αγορών υπηρεσι-
ών εκκίνησης και διαβίβασης κλήσεων, καθώς και των υπηρεσιών λιανικής πρόσβασης, με σκοπό να ανασκοπήσει τις υποχρεώσεις 
που επιβλήθηκαν σε παρόχους με δεσπόζουσα θέση στην αγορά. η ANCoM σχεδιάζει να οριστικοποιήσει αυτές τις αναλύσεις της 
αγοράς και να επιβάλει μέτρα επανόρθωσης πριν το τέλος 2013. 

Το 2012, η ANCoM ξεκίνησε επίσης να αναπτύσσει κοστολογικά μοντέλα για τον υπολογισμό των χρεώσεων τερματισμού κλήσεων 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, βάσει της αναθεωρημένης μεθοδολογίας κοστολόγησης που συνέστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(pure LRiC), με σκοπό να αναθεωρήσει τις υποχρεώσεις που επιβλήθηκαν στους παρόχους σ’ αυτές τις αγορές. η οριστικοποίηση των 
κοστολογικών μοντέλων έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο τρίμηνο του 2013. η αναθεώρηση των τελών τερματισμού βάσει των 
αποτελεσμάτων των κοστολογικών μοντέλων μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη χρηματοοικονομική θέση της RomTelecom.

Το μάρτιο του 2012, η ANCoM θέσπισε μια νέα μεθοδολογία για την προετοιμασία των καταστάσεων Λογιστικού Διαχωρισμού. οι 
αλλαγές που εφαρμόστηκαν αντανακλούν τα αποτελέσματα των τελευταίων επισκοπήσεων της αγοράς, περιλαμβανομένης και της 
απελευθέρωσης της RomTelecom στην αγορά λιανικής.

μετά τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις σε σχέση με την άδεια φάσματος CDMA 410 MHz, η ANCoM συνέχισε το 2012 την επισκόπηση των 
υποχρεώσεων κάλυψης και πυκνότητας δικτύου. Διαπιστώθηκε πως η RomΤelecom δεν είχε τηρήσει την υποχρέωση να αναπτύξει 
έναν ελάχιστο αριθμό σταθμών βάσης. η εξέταση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση κάλυψης αναμένεται να οριστικοποιηθεί 
μέσα στο 2013.

Το 2012, το υπουργείο Επικοινωνιών υιοθέτησε μία στρατηγική για τη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση. Σύμ-
φωνα με τη στρατηγική αυτή, πέντε εθνικά ψηφιακά multiplex θα παραχωρηθούν για την αναμετάδοση τηλεοπτικών καναλιών SD 
και HD, με σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου των παρόχων συνδρομητικής τηλεόρασης χαμηλού κόστους. η εφαρμογή της στρατη-
γικής αυτής αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως το 2015 και ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις υπηρεσίες τηλεόρασης της 
RomTelecom από το 2015 και πέρα. 

9.179 
7.451 7.418 

2010 2011 2012 
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OικΟνΟμικEσ ΕΠιΔOσΕισ
Το 2012, τα έσοδα της RomTelecom μειώθηκαν κατά 5,4%, πέφτοντας στα €619,6 εκατ. από €655,1 εκατ. το 2011. η πτώση αντανακλά 
τον αντίκτυπο της παρατεταμένης οικονομικής στασιμότητας σε ό,τι αφορά στις καταναλωτικές δαπάνες στη Ρουμανία, καθώς και 
την εντολή της Ρυθμιστικής Αρχής περί μείωσης των τελών τερματισμού. Το προσαρμοσμένο EBiTDA ανήλθε στα €166,1 εκατ. το 
2012, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 11,1% σε σχέση με το 2011. 
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κινήτή τήΛΕΦωνια στήν ΕΛΛαΔα και στΟ ΕΞωτΕρικΟ - OμιΛΟσ cOSMOTE
η CoSMoTE, μέλος του ομίλου οΤΕ, είναι σήμερα ένας από τους ισχυρότερους παρόχους κινητής τηλεφωνίας στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Εκτός Ελλάδας, ο Όμιλος δραστηριοποιείται, μέσω των θυγατρικών του εταιρειών, στην αγορά της Αλβανίας με την ΑμC, 
στην αγορά της Βουλγαρίας με την Globul και στην αγορά της Ρουμανίας με την CoSMoTE Romania. 

H CoSMoTE, από την έναρξη της εμπορικής της λειτουργίας, ανέπτυξε με γοργούς ρυθμούς το δίκτυο της με στόχο την παροχή των 
υπηρεσιών της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ακόμα και στις πιο αραιοκατοικημένες περιοχές, καθώς και στη θαλάσσια επικράτεια της 
χώρας. Παράλληλα, η εταιρεία, πρωτοπορώντας στις τεχνολογικές εξελίξεις, έφερε πρώτη τις τεχνολογίες 3ης και 4ης γενιάς και 
έχει αναπτύξει το πιο εκτεταμένο δίκτυο για ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. με γνώμονα την πα-
ροχή των πιο προηγμένων υπηρεσιών και της υψηλότερης ποιότητας, η CoSMoTE έχει κερδίσει σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας.

Το 2012, παρά το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον, η CoSMoTE διατήρησε την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά, καθώς 
επίσης και τις δυναμικές επιδόσεις στις αγορές της Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Αλβανίας. Στο τέλος του 2012, παρά τις επιμέρους 
απώλειες, η πελατειακή βάση του ομίλου CoSMoTE ανήλθε στα 20,4 εκατ. συνδρομητές, σημειώνοντας πτώση 0,4% σε ετήσια βάση. 
η συνεισφορά της γΕΡμΑνοΣ (μίας από τις ισχυρότερες τηλεπικοινωνιακέςς αλυσίδες λιανικής στη νΑ Ευρώπη) στην ενίσχυση της 
πελατειακής βάσης του ομίλου ήταν καταλυτική. 

Σε άλλη μια πολύ δύσκολη χρονιά για την Ελλάδα, η πελατειακή βάση της CoSMoTE μειώθηκε κατά 2,4%, φτάνοντας τους 7,7 εκατ. 
πελάτες. Όσον αφορά στις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, σημαντική ήταν η αύξηση της πελατειακής βάσης στη 
Βουλγαρία, η οποία ξεπέρασε τους 4,5 εκατ. συνδρομητές, υψηλότερα κατά 5,9% σε σχέση με το 2011, ενώ στην Αλβανία η αύξηση 
ήταν 3%. Τέλος, ο αριθμός των πελατών στη Ρουμανία σημείωσε πτώση κατά 3,3%.

Εξέλιξη Πελατειακής Βάσης (000)

ανάλυση Πελατών Ομίλου 2012 (000)

20.785 20.467 20.376 

2010 2011 2012 

7.697 

1.874 

4.518 
6.286 

COSMOTE Greece AMC Globul COSMOTE Romania 
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Ελλάδα (cOSMOTE)
Διατήρήσή τήσ ήγΕτικήσ τήσ ΘΕσήσ

η CoSMoTE κατάφερε και το 2012 να διατηρήσει την ηγετική της θέση, ενώ τοποθετήθηκε ισχυρά στον τομέα των ευρυζωνικών υπη-
ρεσιών δεδομένων, διαθέτοντας καινοτόμες και ευέλικτες προτάσεις για όλες τις κατηγορίες πελατών. Αυτή η δυναμική στρατηγική 
προσέγγιση, σε συνδυασμό με τη διάθεση smartphones σε όλο και περισσότερο προσιτές τιμές, οδήγησε στην ενίσχυση των εσόδων από 
υπηρεσίες δεδομένων από το κινητό κατά 13,4% σε ετήσια βάση. Το 2012, η CoSMoTE συνέχισε να αποτελεί σταθερή προτίμηση των 
Ελλήνων καταναλωτών, αναβαθμίζοντας συνεχώς το τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο, βελτιστοποιώντας την εξυπηρέτηση των πελατών, 
ισχυροποιώντας το δίκτυο διανομής της, διαθέτοντας νέα, ανταγωνιστικά προϊόντα, αλλά και ανανεώνοντας την εταιρική της εικόνα. 

με άξονα της εταιρικής της φιλοσοφίας το μήνυμα «ο κόσμος μας, εσύ», η CoSMoTE ενίσχυσε περαιτέρω, το 2012, τη δέσμευσή της 
για ποιοτική εξυπηρέτηση, με έμφαση στον πελάτη.

Το 2012, η ζήτηση για πρόσβαση στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες, μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα η χρήση υπη-
ρεσιών δεδομένων μέσω συσκευών τελευταίας τεχνολογίας (smartphones), σημείωσε περαιτέρω αύξηση. η CoSMoTE ενίσχυσε το 
εμπορικό της χαρτοφυλάκιο με την ανάπτυξη δικτύου 4ης γενιάς, επεκτείνοντας ταυτόχρονα την κάλυψη του δικτύου με τεχνολογίες 
3G, HSPA και HSPA+ και προσφέροντας ακόμα υψηλότερες ταχύτητες σε ακόμα περισσότερα μέρη της Ελλάδας. 

ΠρΟωΘήτικΕσ ΕνΕργΕιΕσ 
 
Το 2012, η CoSMoTE αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες του κοινού της και σε αυτήν τη δύσκολη οικονομικά περίοδο, συνέχισε το πρό-
γραμμα «ο κόσμος μας, εσύ» στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιεί τις επιθυμίες του κοινού για έναν καλύτερο κόσμο. Έτσι, μετά την 
πρώτη επιτυχημένη ενέργεια κατά το 2011, με στόχο την ενίσχυση του Χατζηκυριακείου ιδρύματος, το μάιο του 2012 ακολούθησε η 
δημιουργία του «Προγράμματος Αλληλεγγύης στην οικογένεια» όπου, η CoSMoTE παρείχε σε 200 συνολικά οικογένειες καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χρόνου, τρόφιμα, ρούχα, πρόσβαση στο διαδίκτυο, παιχνίδια και βιβλία για τα παιδιά αλλά και ψυχολογική υποστήριξη. 
Χάρη στην ενέργεια «ο κόσμος μας, εσύ» η CoSMoTE ενίσχυσε την ανθρωποκεντρική της εικόνα, μέσω της πολύ μεγάλης αύξησης 
δεικτών όπως της «κοινωνικής ευθύνης», «του φιλικού προσώπου της εταιρείας», και της εμπιστοσύνης όπως καταγράφηκε και 
στην ειδική έρευνα “Mobile tracking 2011-2012”.

Επιπρόσθετα, θέλοντας να ανταμείψει τους πελάτες της για την πιστότητα τους, η CoSMoTE χάρισε δωρεάν μegabytes σe όλους 
τους συνδρομητές της για το μήνα Αύγουστο, ενώ τα Χριστούγεννα τους έδωσε την ευκαιρία να μοιράσουν από 3 δώρα επικοινωνίας 
(χρόνος ομιλίας, μηνύματα, megabytes) στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Τέλος, θέλοντας να αποδείξει ότι στηρίζει και προβάλλει τις ελληνικές επιχειρήσεις σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, υλο-
ποίησε την ενέργεια "Cosmote Share your success" στο Facebook. οποιαδήποτε επιχείρηση μπορούσε να μοιραστεί τη δική της επι-
τυχημένη επιχειρηματική ιστορία και να διεκδικήσει την ψήφο του κοινού. Πάνω από 1000 επιχειρήσεις έλαβαν μέρος, ενώ οι τρεις 
νικητές θα έχουν ως έπαθλο διαφημιστική προβολή αξίας €20.000. 

για την 360ο επικοινωνία των μεγάλων εταιρικών και προϊοντι-
κών καμπανιών της, η εταιρεία επέλεξε εκτενές διαφημιστικό 
πλάνο, χρησιμοποιώντας πολύ δυνατή κύρια και δευτερεύουσα 
επικοινωνία, η οποία περιελάμβανε ισχυρές εβδομαδιαίες πιέ-
σεις στην τηλεόραση, διαφημίσεις στο ραδιόφωνο, καμπάνια 
στο διαδίκτυο, καταχωρίσεις και δημιουργικές ενέργειες στα 
έντυπα μέσα, αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 
των εσωτερικών μέσων επικοινωνίας της CoSMoTE, καθώς και 
δημιουργικές προωθητικές ενέργειες.
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ΥΠήρΕσIΕσ σΥμΒΟΛαIΟΥ και καρτΟκινήτHσ

η CoSMoTE βλέποντας τον κόσμο όπως οι συνδρομητές της, σχεδίασε και το 2012 προγράμματα και υπηρεσίες επικοινωνίας προ-
σαρμοσμένα στις ανάγκες και τις σύγχρονες απαιτήσεις τους, προσφέροντας ακόμα πιο οικονομικές λύσεις. Συγκεκριμένα:

 – Ενίσχυσε τη σειρά Συμβολαίων "CoSMoTE ΑΠΕΡιοΡιΣΤΑ" για ακόμη περισσότερη επικοινωνία με περισσότερους συνδρομητές συμ-
βολαίου και καρτοκινητής στην Ελλάδα

 – Προσέφερε επιπλέον λύσεις για περισσότερη οικονομία σε SMS και Megabytes για τους συνδρομητές καρτοσυμβολαίου μέσω της 
διάθεσης των πακέτων SMS + internet

 – Διέθεσε εμπορικά τα πρόσθετα πακέτα προς Διεθνείς Προορισμούς για να μπορούν να καλούν οι συνδρομητές συμβολαίου οικο-
νομικά από το κινητό τους τα αγαπημένα τους πρόσωπα που βρίσκονται στο εξωτερικό

 – Εισήγαγε την υπηρεσία "CoSMoTE Easy Transfer του οικογενειακού Πακέτου" για εύκολη ανανέωση του χρόνου ομιλίας με bonus 
σε όλα τα καρτοκινητά CoSMoTE.

για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, η CoSMoTE διέθεσε:
 – νέα σειρά επαγγελματικών προγραμμάτων "CoSMoTE BUSiNESS ΑΠΕΡιοΡιΣΤΑ" με internet. μια ολοκληρωμένη λύση επικοινω-

νίας, που προσφέρει με ένα μόνο πάγιο απεριόριστη επικοινωνία για ενδοεταιρικές κλήσεις, σταθερά και όλη την CoSMoTE και 
δωρεάν μegabytes για internet από το κινητό

 – νέα σειρά επαγγελματικών προγραμμάτων "CoSMoTE BUSiNESS" με δωρεάν χρόνο ομιλίας που απευθύνεται σε επαγγελματίες με 
βασικές ανάγκες επικοινωνίας, συνδυάζοντας δωρεάν χρόνο ομιλίας προς όλα τα δίκτυα και απεριόριστη ενδοεταιρική επικοινωνία 

 – νέα σειρά επαγγελματικών προγραμμάτων "CoSMoTE BUSiNESS EURoPE", που απευθύνεται σε επαγγελματίες που ταξιδεύουν 
συχνά, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες επικοινωνίας τους για φωνή και δεδομένα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

 – Τη νέα υπηρεσία "Cost Control", που δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές να ενημερώνονται αυτόματα και εντελώς δωρεάν 
με SMS κάθε φορά που συμπληρώνουν το 80% της δωρεάν ενσωματωμένης χρήσης του προγράμματός τους, σε λεπτά ομιλίας, 
μηνύματα ή Megabytes. Παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν, όποτε τη χρειάζονται, επιπλέον δωρεάν χρήση 
φωνής και internet μέσω κινητού

 – Τα προγράμματα συμβολαίου "CoSMoTE internet AnyWay" για εταιρικούς συνδρομητές συμβολαίου, μία καινοτόμο πρόταση στην 
αγορά, για πλοήγηση των συνδρομητών στο διαδίκτυο μέσω του κινητού, laptop ή tablet τους, χρησιμοποιώντας το διαθέσιμο 
όγκο όπως επιθυμούν.

Επίσης, για τις ευαίσθητες οικονομικές ομάδες των ανέργων & των συνταξιούχων η CoSMoTE συνέχισε για 3η συνεχόμενη χρονιά 
την προσφορά της για ακόμα πιο φθηνή επικοινωνία, μέσω έκπτωσης στο μηνιαίο πάγιο.

Στην καρτοκινητή τηλεφωνία, η εταιρεία συνέχισε την επέκταση των προσφορών, καθώς και των καινοτόμων λύσεων διαθέτοντας:
 – νέα συνδυαστικά πακέτα φωνής και SMS στη δημοφιλή σειρά πακέτων “Call Them All” του What’s Up
 – Τη νέα πρωτοποριακή εφαρμογή «What’s Up application» για iphone και android κινητά. με το «What’s Up application» οι κάτοχοι 

What’s Up έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν το λογαριασμό τους και να έχουν πρόσβαση από το κινητό τους σε όλες τις υπηρεσίες 
που χρειάζονται, εύκολα, γρήγορα και απλά.

Εξέλιξη Πελατειακής Βάσης (000)

7.993 7.885 7.697 

2010 2011 2012 
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ΕΥρΥΖωνικEσ ΥΠήρΕσIΕσ και ΥΠήρΕσIΕσ ΠρΟστιΘEμΕνήσ αΞIασ

Το 2012, η CoSMoTE παρέμεινε πρωτοπόρος στον τομέα των ευρυζωνικών υπηρεσιών. η εταιρεία, συνέχισε να εξελίσσει το δίκτυό 
της, διευρύνοντας περαιτέρω τη διάθεση υψηλότερων ταχυτήτων πρόσβασης στο διαδίκτυο σε περισσότερες περιοχές. Επίσης, διέ-
θεσε πρώτη στην Ελλάδα δίκτυο 4ης γενιάς (4G, τεχνολογίας LTE), καταγράφοντας μια ακόμη πρωτιά. To δίκτυο 4ης γενιάς βελτιώνει 
σημαντικά την εμπειρία των πελατών, παρέχοντας:

 – Πολλαπλάσιες ταχύτητες πλοήγησης στο διαδίκτυο
 – Χρήση προηγμένων multimedia εφαρμογών όπως HD Streaming και HD Video-Conferencing
 – Πολύ γρήγορη αποστολή και λήψη μεγάλων αρχείων.

οι ταχύτητες είναι τέτοιες, που κατά μέσο όρο, οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν μια ταινία HD μόλις σε 2-3 λεπτά. οι συνδρομη-
τές CoSMoTE μπορούν πλέον να ζήσουν την εμπειρία 4G επιλέγοντας μέσα από μια μεγάλη γκάμα πρωτοποριακών συσκευών 4G 
(smartphones, Tablet & USB Sticks).  

οι καταναλωτές που επιθυμούν να πλοηγούνται στο διαδίκτυο από τον υπολογιστή, το Tablet ή το κινητό τους τηλέφωνο, μπορούν 
να επιλέξουν ένα από τα προγράμματα συμβολαίου "CoSMoTE internet on The Go" ή "CoSMoTE internet Any Way", ενώ οι χρήστες 
που θέλουν πρόσβαση σε υπηρεσίες δεδομένων χωρίς δεσμεύσεις εμπιστεύτηκαν το "CoSMoTE internet on The Go" με κάρτα. οι 
συνδρομητές των προγραμμάτων συμβολαίου "CoSMoTE internet on The Go" και "CoSMoTE internet Any Way" έχουν την δυνατότητα 
να ενημερώνονται μέσω δωρεάν SMS όταν καταναλώσουν το 80% της δωρεάν ενσωματωμένης χρήσης του προγράμματός τους και 
παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσθετο όγκο δεδομένων.

Επίσης, η υπηρεσία "CoSMoTE internet on The Phone" έγινε, για άλλη μια χρονιά, ακόμα πιο δημοφιλής στους συνδρομητές συμβο-
λαίου, καρτοσυμβολαίου και καρτοκινητής, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω συσκευών κινητής 
τηλεφωνίας. ο συνδυασμός των ελκυστικών προγραμμάτων, αλλά και το ισχυρό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της εταιρείας συμβάλ-
λουν στην προσέλκυση και διατήρηση των πελατών, στη περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς και στην ενίσχυση των οικονομικών της 
επιδόσεων.

η CoSMoTE, το 2012, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διάθεση εξελιγμένων smartphone συσκευών. Συγκεκριμένα, προχώρησε στην 
επιτυχημένη εμπορική διάθεση του iPhone 5 της Apple με υποστήριξη 4G, ενώ εμπλούτισε την γκάμα διαθέσιμων συσκευών παρέ-
χοντας ολοκληρωμένες προτάσεις για το ευρύτερο φάσμα αναγκών των καταναλωτών. ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις smartphones 
αυξήθηκαν κατά 14% σε σύγκριση με το 2011.

Επίσης, στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής της στη δυναμική αγορά των tablets, η CoSMoTE διέθεσε τα δημοφιλή iPad με οθόνη 
Retina και iPad mini της Apple με υποστήριξη 4G, σε συνδυασμό με ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα δεδομένων. 

η δυναμική στρατηγική προσέγγιση στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, με καινοτόμες και ευέλικτες προτάσεις για όλες τις κατηγορίες 
πελατών, σε συνδυασμό με τη διάθεση όλο και πιο προσιτών smartphones, οδήγησε στην ενίσχυση των εσόδων από υπηρεσίες 
δεδομένων από το κινητό κατά 13,4% σε (14,7% χωρίς το promo SMS) σε ετήσια βάση.

η θετική δυναμική που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην αγορά των ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω κινητής τηλεφωνίας 
θα συνεχιστεί και εντός του 2013. οι παράγοντες οι οποίοι θα βοηθήσουν τη θετική αυτή άνοδο είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι και 
καλύπτουν το τρίπτυχο: υπερσύγχρονο Δίκτυο - Διευρυμένη και προσιτή γκάμα smartphones, Tablets και USB sticks - οικονομικές 
επιλογές προγραμμάτων χρήσης που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες πελατών. Ενδεικτικά στοιχεία της θετικής τάσης που έχει δια-
μορφωθεί είναι ότι το 2012 το ποσοστό πωλήσεων smartphones επί του συνόλου των πωλήσεων των συσκευών ξεπέρασε το 40%, ο 
ρυθμός αύξησης της κίνησης δεδομένων ήταν 2,5 φορές πάνω σε σχέση με το 2011, ενώ συγχρόνως οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, 
με πρωτοπόρο την CoSMoTE, ανέπτυξε και διέθεσε στην αγορά το νέο 4G LTE (Long Τerm Evolution) δίκτυο, για ακόμα υψηλότερες 
ταχύτητες στο διαδίκτυο.
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Εξέλιξη Πελατειακής Βάσης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (000)

ΥΠήρΕσIΕσ ΠΕριαγωγHσ

Στο τέλος του 2012, η CoSMoTE είχε ενεργές 394 συμφωνίες περιαγωγής σε 179 χώρες, ενώ παρείχε επίσης, την υπηρεσία data 
roaming με 229 δίκτυα σε 11 χώρες. Από το Δεκέμβριο του 2012, η CoSMoTE προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη οικονομία  για όσους 
ταξιδεύουν στο εξωτερικό με τις νέες υπηρεσίες CoSMoTE EURo PACK, που προσφέρουν δωρεάν χρόνο για διεθνείς κλήσεις, δωρεάν 
χρόνο για εισερχόμενες- εξερχόμενες κλήσεις περιαγωγής και δωρεάν όγκο δεδομένων περιαγωγής, στην ευρωζώνη Α & Β.

ΕΞΥΠήρEτήσή ΠΕΛατων

με καινοτόμες ιδέες, υψηλά πρότυπα εξυπηρέτησης και γνώμονα 
τη δημιουργία θετικής εμπειρίας για τον πελάτη σε όλα τα διαθέ-
σιμα κανάλια επικοινωνίας, το 2012 η Εξυπηρέτηση Πελατών της 
CoSMoTE παρείχε περισσότερες από 18 εκατ. λύσεις σε αντίστοι-
χα αιτήματα πελατών.

Ενδεικτική είναι η διάκριση της εταιρείας στα Εθνικά Βραβεία που 
απονεμήθηκαν για 3η συνεχή χρονιά από το Ελληνικό ινστιτούτο 
Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕιΕΠ), κατακτώντας το 1ο βραβείο στις 
κατηγορίες «Επαγγελματίας της Χρονιάς: κέντρο Εξυπηρέτησης 
Πελατών» και «ομάδα της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών – 
Backoffice».

H CoSMoTE παρακολουθεί διαχρονικά την ικανοποίηση και πιστό-
τητα του πελάτη μέσα από την έρευνα TRi*M (από το 2010 έως σή-
μερα). Ταυτότητα έρευνας: ποσοτική έρευνα μέσω τηλεφωνικών 
συνεντεύξεων (Computer Aided Telephone interviewing), σε δείγ-
μα 1.400 ερωτηθέντων.

Παράλληλα, η CoSMoTE διενεργεί τις παρακάτω έρευνες ικανο-
ποίησης πελάτη από τα καταστήματα,από το τηλεφωνικό κέντρο 
εξυπηρέτησης και από την ιστοσελίδα:

Α. Έρευνα ικανοποίησης πελάτη από τα καταστήματα. Tαυτότητα 
έρευνας: ποσοτική έρευνα μέσω προσωπικών συνεντεύξεων έξω 
από το κατάστημα, με την ολοκλήρωση της επίσκεψης, δείγμα 
1.350 ερωτηθέντων.

223   
278   288   

2010 2011 2012 
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Β. Έρευνα ικανοποίησης πελάτη από τα τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης κινητής τηλεφωνίας. Tαυτότητα έρευνας: ποσοτική 
έρευνα μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων, σε δείγμα 1.750 ερωτηθέντων.

γ. Έρευνα ικανοποίησης πελάτη από την ιστοσελίδα. Tαυτότητα έρευνας: ποσοτική έρευνα μέσω on-line συνεντεύξεων από τυχαία 
δειγματοληψία βάσει επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας της CoSMoTE, σε δείγμα 700 επισκεπτών της ιστοσελίδας της CoSMoTE 
(κυμαινόμενο βάσει επισκεψιμότητας και διάθεσης για συμμετοχή στην έρευνα). Το δημογραφικό προφίλ προκύπτει από την ίδια 
την έρευνα δεν προκαθορίζεται.

ΔιακρισΕισ

η CoSMoTE, το 2012, απέσπασε: 
 – 18 βραβεία στα "Ermis Awards 2012", 
 – Το βραβείο "CoRPoRATE AFFAiRS EXCELLENCE AWARDS 2012- ΕΤΑιΡικη ΕΠικοινωνιΑ"
 – Ένα "GoLD EFFiE" για τις 2 εταιρικές ενέργειες του «ο κόσμος μας, εσυ.» & ένα "SiLVER EFFiE" για την επικοινωνία «κατσίκες» 1+2
 – Τη διάκριση «μέγιστης Απόδοσης» δικτύου από το περιοδικό PC Magazine σε συγκριτική έρευνα που διεξήχθη και για τις 3 εταιρείες 

τηλεπικοινωνιών σε Mobile internet.

ΕμΠΟρικO ΔIκτΥΟ

η CoSMoTE διαθέτει το πλέον ανταγωνιστικό εμπορικό δίκτυο στην Ελλάδα με σημεία πώλησης σε κάθε περιοχή της χώρας, 
καθώς και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη. 

κατά τη διάρκεια του 2012, η εταιρεία ανανέωσε την εικόνα των καταστημάτων γEΡμΑνοΣ, στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή 
εμπειρία του πελάτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός επισκεπτών στα καταστήματα γΕΡμΑνοΣ αυξήθηκε κατά 6% σε σχέση με 
πέρυσι, αποδεικνύοντας εμπράκτως την σταθερή προτίμηση του καταναλωτικού κοινού.

ΠρΟήγμΕνΟ ΔικτΥΟ και ΥΠΟΔΟμΕσ

η CoSMoTE διαθέτει δίκτυα GSM/GPRS (δίκτυο 2ης γενιάς), UMTS (δίκτυο 3ης γενιάς) και 4G (δίκτυο 4ης γενιάς). Το δίκτυο GSM/
GPRS παρέχει υπηρεσίες φωνής, μηνυμάτων και μεταγωγής δεδομένων σε ολόκληρη τη χώρα μέσω της τεχνολογίας GPRS. Το 
δίκτυο 3ης γενιάς UMTS παρέχει επιπλέον υπηρεσίες βιντεοτηλεφωνίας και μεταγωγής δεδομένων, όπως μηνύματα πολυμέσων 
(MMS), πλοήγηση στο WAP, ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδύκτιο, γρήγορη πρόσβαση σε υπηρεσίες e-mail και εταιρικά δίκτυα 
(ιntranets), με ταχύτητες που φτάνουν σήμερα ως και τα 42Mbps. Το δίκτυο 4ης γενιάς 4G παρέχει στην αρχική του ανάπτυξη τις 
υπηρεσίες δεδομένων σε πολλαπλάσιες ταχύτητες από αυτές του UMTS. 

κατά τη διάρκεια του 2012, η CoSMoTE συνέχισε να επενδύει στην αναβάθμιση του δικτύου της με στόχο την παροχή ασύρματων 
ευρυζωνικών υπηρεσιών HSPA+ με πανελλαδική εμβέλεια, επέκτεινε την παροχή ευρυζωνικών ταχυτήτων 42Mbps Downlink και 
5,8Mbps Uplink σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ενώ στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών και Θεσσαλονίκης έχει ήδη αναπτύξει δί-
κτυο Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης (LMDS), που διατίθεται κυρίως για εταιρικούς πελάτες. μέσα στον ίδιο χρόνο, η CoSMoTE 
ξεκίνησε την ανάπτυξη του δικτύου 4ης γενιάς στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών, Θεσσαλονίκης και σε χειμερινούς τουριστικούς 
προορισμούς, προσφέροντας πολλάπλάσιες ταχύτητες σε σχέση με το HSPA+. Το 2013, η εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει στην 
περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου 4ης γενιάς και στην αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου της, με στόχο την αποτελεσματική 
κάλυψη της ζήτησης για προηγμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. 
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ΧαρτΟΦΥΛακιΟ αΔΕιων

η CoSMoTE διαθέτει τις ακόλουθες άδειες χρήσης ραδιοσυχνοτήτων: 
Α. 900 MHz: H CoSMoTE διαθέτει 2x10 MHz (880 – 890 MHz ) με την ακόλουθη κατανομή:

 – Τα τμήματα ραδιοσυχνοτήτων 885-890 MHz & 930 – 935 MHz έως το 2027
 – Τα τμήματα ραδιοσυχνοτήτων 880 – 885 MHz & 925 – 930 MHz έως το 2027

Β. 1800 μHz: η CoSMoTE διαθέτει 2 x 35 MHz στην ζώνη των 1800 MHz με την ακόλουθη κατανομή:
 – Τα τμήματα ραδιοσυχνοτήτων 1760 – 1785 μηz & 1855 – 1880 MHz έως το 2020.
 – Τα τμήματα Ραδιοσυχνοτήτων 1750 – 1760 MHz & 1845 – 1855 MHz έως το 2027.

γ. 2100 MHz: H CoSMoTE διαθέτει άδεια λειτουργίας τεχνολογίας UMTS στις ζώνες συχνοτήτων 1950,3 -1965, 3 MHz & 2140,3 MHz 
– 2155,3 MHz & 1905,1 – 1910 ,1 MHz. η άδεια αυτή λήγει το 2021.
Δ. Άδεια LMDS: Από το μάρτιο του 2002, ο οΤΕ (μετά τη σχετική έγκριση της ΕΕΤΤ) μεταβίβασε στην CoSMoTE την άδεια λειτουργίας 
δικτύου σταθερής ασύρματης πρόσβασης στις συχνότητες 24969 – 25025 MHz και 25977 – 26033 Mηz. η άδεια αυτή λήγει το 2015.

ρΥΘμισή αγΟρασ κινήτήσ τήΛΕΦωνιασ

Το 2012, οι βασικότερες εξελίξεις σε επίπεδο ρύθμισης της αγοράς κινητής τηλεφωνίας, αφορούσαν σε:
 – μείωση των τελών τερματισμού που καταβάλλουν στην CoSMoTE οι δύο άλλοι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας για τις κλήσεις συνδρομητών 

τους, οι οποίες τερματίζονται στο δίκτυο της CoSMoTE και αντι-
στρόφως (σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ).

 – Ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις αγορές ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών εντός των κρατών - μελών, προώθηση της πρό-
σβασης σε υπηρεσίες ευρυζωνικότητας υψηλών ταχυτήτων, 
πιο αποτελεσματική και ευέλικτη χρήση του φάσματος καθώς 
και ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών (ενσω-
μάτωση οδηγιών ΕΕ).

 – υπολογισμό του τέλους κινητής τηλεφωνίας, που καταβάλλε-
ται από τον καταναλωτή, προ του ΦΠΑ και ως ποσοστό επί του 
μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης βάσει κλίμακας (άρθρο 
33 του ν. 3775/2009). 

 – Επιβολή τέλους προπληρωμένης καρτοκινητής τηλεφωνίας 
σε ποσοστό 12% επί της αξίας του χρόνου ομιλίας των καρτο-
κινητών τηλεφώνων (ν. 3775/2009).

 – Εξαίρεση από την επιβολή του τέλους κινητής τηλεφωνίας, των συνδέσεων παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, εφόσον 
αφορούν αποκλειστικά και μόνο συνδέσεις δεδομένων (άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 3842/2010).

 – καθορισμό μεταξύ άλλων, του χρόνου διεκπεραίωσης του αιτήματος του συνδρομητή για τη μεταφορά του αριθμού του σε άλλον 
πάροχο. ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης του 
συνδρομητή στον πάροχο-δέκτη για μεταφορά αριθμών κινητής τηλεφωνίας (σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ).

 – καθορισμό του ελάχιστου επιπέδου αναλυτικής χρέωσης που παρέχεται ατελώς από τις επιχειρήσεις που παρέχουν Δημόσιες Τηλεφω-
νικές υπηρεσίες στους συνδρομητές τους (σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ). 

 – Ρύθμιση των τελών της CoSMoTE για διεθνείς υπηρεσίες περιαγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τέλη αυτά σε συνέχεια των 
κανονισμών Roaming i& ii ρυθμίζονται σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής, από τον κανονισμό Roaming iiι (531/2012). o Kανονισμός 
θέτει ανώτατα όρια στις χρεώσεις φωνής, SMS & δεδομένων και υποχρεώνει τους παρόχους δικτύων να δίνουν πρόσβαση στο δίκτυό 
τους σε εναλλακτικούς παρόχους.

 – Έκδοση του νέου νόμου 4070/2012 για τη ρύθμιση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 – Διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης από την ΕΕΤΤ τον ιούνιο του 2012, αναφορικά με την τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο 

κείμενο του κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική αγορά. Βασικό στοιχείο της διαβούλευσης είναι ότι ο χρόνος διεκ-
περαίωσης της μεταφοράς αριθμού δεν δύναται να υπερβαίνει τη μία εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία που η αίτηση του συνδρο-
μητή έγινε αποδεκτή ή την ημερομηνία που ο πάροχος-δέκτης ενημερωθεί από τον πάροχοδότη για την εξόφληση των οφειλών του 
συνδρομητή. 

 – Διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης από την ΕΕΤΤ τον Δεκέμβριο του 2012 αναφορικά με την τροποποίηση του κανονισμού γενικών 
Αδειών.
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ΟικΟνΟμικΕσ ΕΠιΔΟσΕισ

ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της CoSMoTE στην Ελλάδα ανήλθε στα €1.524,7 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,5% σε 
σύγκριση με το 2011. η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBiTDA ανήλθε σε €613,1 εκατ. με το αντίστοιχο περιθώριο να είναι αυξημένο σε 
σχέση με το 2011, φτάνοντας στο 40,2% αναδεικνύοντας τη συγκράτηση εξόδων που κατάφερε να επιτύχει η εταιρεία κατά το 2012. 
Συνολικά το 2012, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι μειώθηκαν κατά περισσότερο 
από €260 εκατ., με τις απώλειες της CoSMoTE να διαμορφώνονται στα €100 εκατ.
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Aλβανία (AMc)
Το 2012, παρά τις αυξημένες πιέσεις από τη Ρυθμιστική Αρχή, το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, τον έντονο ανταγωνισμό και τη 
συνεχιζόμενη μείωση τιμών, η AMC διατήρησε την ισχυρή της θέση στην αγορά κινητής τηλεφωνίας, όπου δραστηριοποιούνται τέσ-
σερις εταιρείες, παρουσιάζοντας σημαντική κερδοφορία EBiTDA και ισχυρή ταμειακή ροή.

αναΒαΘμιΖΟντασ τΟ ΔικτΥΟ 

Το 2012, η εταιρεία επικεντρώθηκε στην επέκταση της κάλυψης και της χωρητικότητας του δικτύου 3G, ως αποτέλεσμα των υπο-
χρεώσεων αδειοδότησης για εθνική κάλυψη και της ζήτησης για υπηρεσίες δεδομένων σε όλες τις αστικές περιοχές. οι 3G σταθμοί 
βάσης (NodeBs) έφτασαν τους 210, παρέχοντας 95% πληθυσμιακή κάλυψη και 75% γεωγραφική κάλυψη. Όπως προέκυψε από 
επίσημες ανεξάρτητες συγκριτικές αξιολογήσεις, ο σημαντικός αριθμός 3G σταθμών βάσης (NodeBs) HSPA+ στα 21 και 42 Mbps σε 
συνδυασμό με τη διασύνδεση Σ/Β μέσω δικτύου μετάδοσης τεχνολογίας iP στο 85% του δικτύου 3G και τις δραστηριότητες βελτιστο-
ποίησης του ραδιοδικτύου κινητής τηλεφωνίας, εδραίωσαν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προς τις ταχύτητες του διαδικτύου και 
την ποιότητα των υπηρεσιών. Παρά την υψηλή χρήση του ραδιοδικτύου κινητής τηλεφωνίας, η επέκταση των ραδιοχωρητικοτήτων 
στα 2G διατήρησε τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPi) στα επίπεδα-στόχους.  

με στόχο να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, το 2012 η AMC εξακολούθησε να επενδύει στην εφαρμογή ή στην αναβάθμιση 
των εξής στοιχείων: 

 – Εφαρμογή νέου κέντρου μεταγωγής (ανάπτυξη δεύτερου MSS/MGW)
 – Επέκταση του Βασικού Δικτύου Πακέτων (Packet Core)
 –  Εκσυγχρονισμό του Δικτύου BSS (τρία νέα Flexi BSC-s)
 – Εφαρμογή του DPi (Deep Packet inspection) 

Επιπλέον, η AMC επανασχεδίασε τη λύση ERP SAP και ενσωμάτωσε την τοπική της εφαρμογή στον SAP Common Client του ομίλου οΤΕ. 

αΠΛΟΠΟιήσή και καινΟτΟμια στΟ ΧαρτΟΦΥΛακιΟ ΠρΟΪΟντων: Οι ΒασικΕσ αΞιΕσ τήσ ΕμΠΟρικήσ 
ΕΠωνΥμιασ τήσ AMc  

Το 2012, θέλοντας να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες των πελατών της, η AMC συνέχισε να παρουσιάζει μια σειρά από νέες προ-
σφορές υπηρεσιών και συσκευών με σκοπό να διατηρήσει τους υφιστάμενους πελάτες και να προσελκύσει νέους. 

αγορά καρτοκινητής
Παρά τον συνεχιζόμενο έντονο ανταγωνισμό σε επίπεδο τιμών, η AMC κατόρθωσε να διατηρήσει και να αυξήσει το μερίδιο της αγοράς 
καρτοκινητής σε μια συρρικνούμενη αγορά καρτοκινητής multi-sim. η AMC ανταποκρίθηκε με καλύτερες προσφορές σε περιοχές 
και τμήματα με χαμηλότερη διείσδυση, ενώ υπερασπίστηκε το πλεονέκτημά της σε περιοχές όπου έχει ισχυρή παρουσία. Επιπλέον, 
στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του έτους, η AMC εφήρμοσε την έννοια της απλότητας, ενοποιώντας τις πολιτικές τιμολόγησης 
σε όλα τα προγράμματα καρτοκινητής και διέθεσε τα καθολικά πακέτα AMC. η επιτυχία τους είναι εμφανής από το ρυθμό υιοθέτησής 
τους, ο οποίος έφτασε το 40% της ενεργής πελατειακής βάσης της καρτοκινητής τηλεφωνίας. 

η καινοτομία αποτέλεσε μόνιμη πηγή ώθησης και βασική αρχή της εμπορικής επωνυμίας της AMC, διαθέτοντας συνεχώς στην αγορά 
αποκλειστικές και σύγχρονες υπηρεσίες, όπως είναι οι εξής: AMC share, SMS Traveler και AMCFiks Prepaid, εφαρμόζοντας τη φιλο-
σοφία «πληρώνεις όταν χρησιμοποιείς», και συνδυάζοντας σταθερές υπηρεσίες με προπληρωμένο χρόνο ομιλίας και συγκεκριμένα 
συνδυαστικά πακέτα.

αγορά συμβολαίου
Στην αρχή του χρόνου, η AMC εισήγαγε για πρώτη φορά στην αλβανική αγορά την έννοια της επιδότησης, η οποία έδωσε ώθηση στις 
ενεργοποιήσεις συμβολαίων οικιακών πελατών και στις μετακινήσεις από προγράμματα καρτοκινητής σε προγράμματα συμβολαίου. 

ως μία από τις βασικότερες προτεραιότητες της AMC, το B2B ενισχύεται διαρκώς μέσω εξειδικευμένων, ανά πελάτη, προγραμμάτων, 
με σκοπό να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες τους. 
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οι προσφορές 3G Περιορισμένης Συνδεσιμότητας και στη συνέχεια οι προσφορές Πλήρους Συνδεσιμότητας, τόσο στην καρτοκινητή 
όσο και στην αγορά συμβολαίου, ενίσχυσαν τη χρήση δεδομένων. Tablets, Netbooks και Notebooks προσφέρθηκαν σε οικιακούς 
και επιχειρησιακούς πελάτες με ανταγωνιστικά μηνιαία πάγια. οι πρωτοβουλίες αυτές οδήγησαν στη γρήγορη αύξηση των ενεργών 
χρηστών δεδομένων και του όγκου κίνησης, με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων από δεδομένα πάνω από 40% σε σχέση με τον 
προηγούμενο χρόνο.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρείας στον τομέα του ευρυζωνικού internet μέσω κινητής τηλεφωνίας απέσπασαν το βραβείο 
«3G Business Excellence» στο iNFoCoM 4, το ετήσιο φόρουμ τηλεπικοινωνιών στην Αλβανία. Το απεριόριστο internet (η ταχύτητα 
συμβαδίζει με την πολιτική ορθής χρήσης) διατέθηκε σε All inclusive προγράμματα και υψηλής αξίας τμήματα της αγοράς, δημιουρ-
γώντας μια μοναδική υπηρεσία, την οποία εκτίμησαν ιδιαίτερα οι πελάτες. 

To χαρτοφυλάκιο τερματικών εμπλουτίστηκε με μια ποικιλία συσκευών, ως εξής:
 – οικονομικά smartphones προσφέρθηκαν με All inclusive προγράμματα χρέωσης
 – 3 διαφορετικά USB Modems (7,2, 14,4 & 21Mbps)
 – Εξειδικευμένα AMC Tablet (Z9)
 – Εξειδικευμένα AMC smartphones (Z1 & A3)
 – Συνεργασία με την Apple για τη διάθεση του iPhone5
 – Συνεργασία με τη Samsung για τη διάθεση «value for money» smartphones

η φορητότητα σταθερών αριθμών διατέθηκε μερικώς, αφού ασκήθηκε ισχυρή πίεση στη Ρυθμιστική Αρχή ώστε να θεσμοθετήσει τη 
διαδικασία.

Εξέλιξη Πελατειακής Βάσης (000)

ΟικΟνΟμικΕσ ΕΠιΔΟσΕισ

Τα έσοδα της AMC ανήλθαν στα €88,6 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 5,9% σε σύγκριση με το 2011, επηρεασμένα αρνη-
τικά από α) τα χαμηλότερα εγχώρια τέλη διασύνδεσης που επέβαλε η Ρυθμιστική Αρχή, β) το μειωμένο όγκο διεθνούς εισερχόμενης 
κίνησης ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης κρίσης σε Ελλάδα και ιταλία, απ’ όπου προέρχεται πάνω από το 80% του όγκου κίνησης 
της AMC, γ) τις επιθετικές προσφορές τιμολόγησης, και δ) τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες. Παρά τις προκλήσεις αυτές, το περιθώ-
ριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBiTDA διαμορφώθηκε σε 33,1%, επηρεασμένο αρνητικά από την πρόβλεψη για καταβολή εφά-
παξ ληξιπρόθεσμων οφειλών. οι πρωτοβουλίες περικοπής δαπανών είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές μειώσεις στις κατηγορίες και 
άμεσων και έμμεσων δαπανών, οι οποίες εξισορρόπησαν σε σημαντικό βαθμό τη μείωση των κερδών. Το προσαρμοσμένο περιθώριο 
κερδοφορίας ΕΒιΤDA, εξαιρώντας την εφάπαξ αρνητική επιρροή της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις, διαμορφώθηκε σε 40%. 

2.023 1.819 1.874 

2010 2011 2012 

83



ο ι 
Δ Ρ Α Σ Τ η Ρ ι ο Τ η Τ Ε Σ 
Τ ο υ  ο μ ι Λ ο υ  ο Τ Ε

Βουλγαρία (Globul)
η θυγατρική εταιρεία της CoSMoTE, Globul, κατάφερε να διατηρήσει την δεύτερη θέση στην αγορά κινητής τηλεφωνίας της Βουλ-
γαρίας με βάση το μερίδιο αγοράς, που εκτιμάται στο 36%. Σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από αντίξοες οικονομικές συνθήκες, 
έντονο ανταγωνισμό και συνεχιζόμενες μειώσεις τιμών, η Globul κατάφερε να διατηρήσει το σημαντικό μερίδιο αγοράς της, και να 
αυξήσει την πελατειακή της βάση, φτάνοντας τους 4,5 εκατ. συνδρομητές. 

ΔικτΥΟ τήσ GLOBUL: ΥΨήΛΟι ΔΕικτΕσ αΠΟΔΟσήσ 

η Globul κατέχει άδεια για δίκτυο 2G και 3G (UMTS), καθώς και άδεια για παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. Στα τέλη του 
2012, το δίκτυο GSM της Globul παρείχε πληθυσμιακή κάλυψη 99,81% (έναντι 99,78% το Δεκέμβριο του 2011), ενώ το δίκτυο UMTS 
της εταιρείας παρείχε πληθυσμιακή κάλυψη 84,63% (σε σύγκριση με 81,26% το Δεκέμβριο του 2011).

Τα σημαντικότερα έργα στο δίκτυο της Globul το 2012 αφορούν σε:
 – PS Core: αναβαθμίσεις HW&SW 
 – Περαιτέρω ανάπτυξη του εργαλείου διαχείρισης SLA 
 – Συνέχιση του εκσυγχρονισμού του CS Core 
 – Εισαγωγή της πλατφόρμας NG ιν 
 – Εισαγωγή του Ελέγχου Πολιτικής Δεδομένων 
 – Εισαγωγή νέας πλατφόρμας στην καρτοκινητή 
 – Εφαρμογή χαρακτηριστικών και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στο δίκτυο πρόσβασης.

η συνεχής αναβάθμιση του δικτύου σε συνδυασμό με τις διευρυμένες δυνατότητες διαχείρισης και παρακολούθησης οδήγησαν σε 
πολύ καλούς δείκτες απόδοσης:

 – 99,4% ποσοστό επιτυχημένων κλήσεων (Call Set up Success Rate – CSSR) 
 – 0,5% ποσοστό απόρριψης κλήσεων (Drop Call Rate – DCR). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα αποτελέσματα επετεύχθησαν παρά την αύξηση των φωνητικών κλήσεων, που ξεπέρασε το 10%. Το 
2012, η εταιρεία σημείωσε αύξηση του όγκου δεδομένων κατά 50% σε σχέση με το 2011. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το δίκτυο 
της εταιρείας κατάφερε να διαχειριστεί με επιτυχία την σημαντική αυτή αύξηση. 

κατά τη διάρκεια του 2012, η εταιρεία συνέχισε το πρόγραμμά της για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με ζητήματα ηλεκτρομα-
γνητικής ακτινοβολίας κατά τη χρήση κινητών τηλεφώνων, και σκοπεύει να εξακολουθήσει να εφαρμόζει το πρόγραμμα αυτό και 
το 2013. 
  
σΥνΕΧιΖΟμΕνή ΔιΨήΦια αΥΞήσή των ΕσΟΔων αΠΟ ΥΠήρΕσιΕσ ΔΕΔΟμΕνων 

Το 2012, πιστή στην πελατοκεντρική στρατηγική της, η Globul εξακολούθησε να ηγείται της αγοράς, διαθέτοντας καινοτόμες προ-
σφορές σε υπηρεσίες δεδομένων που απευθύνονταν και σε οικιακούς και σε εταιρικούς πελάτες. Αυτές περιελάμβαναν μια ευρεία 
γκάμα προγραμμάτων χρέωσης, επιλογές δεδομένων (add-ons), καθώς και ενίσχυσης δεδομένων. Τα τελευταία αύξησαν τα έσοδα 
από υπηρεσίες δεδομένων κατά 5%. Αξιοποιώντας την αναπτυσσόμενη αγορά δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, η Globul συνέχισε 
να διαθέτει smartphones με τη δική της εμπορική επωνυμία, προάγοντας έτσι την αύξηση των εσόδων από χρήση δεδομένων μέσω 
συσκευών (handsets) σε ποσοστό άνω του 40% σε σχέση με το 2011. η ζήτηση για τις υπηρεσίες της Globul ενισχύθηκε περαιτέρω 
χάρη σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο συσκευών (handsets), που περιελάμβανε αρκετές first-to-market προσφορές. 

η εμπορική επωνυμία της Globul εξακολούθησε να εδραιώνει την ηγετική της θέση σε ό,τι αφορά την εταιρική εικόνα, την προτίμηση 
και τη συγκριτικά μεγαλύτερη αξία της επωνυμίας. η Globul βελτίωσε περαιτέρω την εικόνα της ως τον πιο καινοτόμο πάροχο με 
την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών, με ειλικρίνεια και διαφάνεια απέναντι στους πελάτες. Εστιάζοντας στον πελατοκεντρικό της 
χαρακτήρα, η Globul επένδυσε περαιτέρω στη βελτίωση της πληροφόρησης των πελατών και της ενημέρωσής τους για θέματα τιμο-
λόγησης, εισάγοντας καινοτόμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-invoice) και αυτοεξυπηρέτησης (self-care) μέσα από μία 
εφαρμογή συμβατή με ioS και με Αndroid.
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Εξέλιξη Πελατειακής Βάσης (000)

ΟικΟνΟμικΕσ ΕΠιΔΟσΕισ

Το 2012, τα ενοποιημένα έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν κατά 8,5%, φτάνοντας τα €377,6 εκατ. η μείωση αυτή αντανακλά κυρίως 
τα χαμηλότερα τέλη διασύνδεσης που επέβαλε η Ρυθμιστική Αρχή, τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, καθώς και τον έντονο αντα-
γωνισμό. η προσαρμοσμένη κερδοφορία ΕΒιΤDA διαμορφώθηκε στα €135,4 εκατ., ενώ το αντίστοιχο περιθώριο προσαρμοσμένης 
κερδοφορίας ΕΒιΤDA για το 2012 ανήλθε στο 35,9%, σημειώνοντας πτώση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2011.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις 26 Απριλίου 2013 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για την πώληση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Cosmo Bulgaria 
Mobile EAD (Globul) και της Germanos Telecom Bulgaria (Germanos).

3.920 4.265 4.518 

2010 2011 2012 
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ρουμανία (cOSMOTE Romania)

Το 2012, η CoSMoTE Romania ενίσχυσε τη θέση της στην αγορά σε ένα δύσκολο, ανταγωνιστικό και ρυθμιζόμενο περιβάλλον, και 
αυτή τη στιγμή είναι ο τρίτος μεγαλύτερος πάροχος GSM της Ρουμανίας. η CoSMoTE Romania συνέχισε την επιτυχημένη της πορεία, 
ενισχύοντας τις οικονομικές της επιδόσεις, αναβαθμίζοντας το δίκτυό της και επεκτείνοντας την γκάμα των προϊόντων και των υπη-
ρεσιών της. 

Στο τέλος του 2012, το μερίδιο αγοράς της CoSMoTE Ρουμανίας διαμορφώθηκε στο 24,5% και η πελατειακή της βάση έφτασε περί-
που τους 6,3 εκατ. συνδρομητές (συμπεριλαμβανομένης της Zapp). 

ΠΕραιτΕρω αναΠτΥΞή τΟΥ ΔικτΥΟΥ 3G – αΠΟκτήσή νΕΟΥ ΦασματΟσ

Το 2012, η εταιρεία συνέχισε να επενδύει στην ανάπτυξη του δικτύου 3G σε αστικές και προαστιακές περιοχές με μεγάλο εμπορικό 
ενδιαφέρον, καθώς και στην αναβάθμιση των ευρυζωνικών δυνατοτήτων του δικτύου (τεχνολογία HSPA+ έως 43,2Mbps). οι υπηρε-
σίες 3G της CoSMoTE Romania παρέχουν τώρα 73,3% πληθυσμιακή κάλυψη, ενώ το δίκτυο 2G παρέχει πληθυσμιακή κάλυψη 99,5% 
και γεωγραφική κάλυψη 92%. η εταιρεία συνέχισε επίσης να επενδύει στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση του δικτύου 2G. 

Το 2012, η εταιρεία, μέσα από τη συμμετοχή της στη δημοπρασία του φάσματος συχνοτήτων που διοργάνωσε η Ρυθμιστική Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών Ρουμανίας (ANCoM), παρέτεινε τα δικαιώματα χρήσης του υφιστάμενου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για 15 χρόνια 
και απέκτησε επιπλέον δικαιώματα για το νέο φάσμα που απαιτείται, ώστε να αναπτυχθούν με αποτελεσματικό τρόπο ευρυζωνικές 
υπηρεσίες 4G σε τεχνολογία LTE για την ίδια χρονική περίοδο. 

ήγΕτική ΘΕσή στήν αγΟρα Παρα τΟν ανταγωνισμΟ

Όπως και πέρυσι, η αγορά τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας χαρακτηρίστηκε από έντονο ανταγωνισμό στις υπηρεσίες φωνής και 
δεδομένων, καθώς και από τις προσφορές συνδυαστικών πακέτων τέτοιων υπηρεσιών για πελάτες καρτοκινητής αλλά και συμβο-
λαίου. η χρονιά αυτή σηματοδοτήθηκε επίσης από τη μεγαλύτερη δημοπρασία φάσματος της αγοράς, που έληξε με τους παρόχους 
να πρέπει να πληρώσουν σχεδόν €700 εκατ. μέχρι το τέλος του 2013 για άδειες. Στο τέλος του 2012, οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς 
ανήγγελλαν ήδη τις πρώτες υπηρεσίες σε τεχνολογία 4G, στη συχνότητα 1800.

ο ανταγωνισμός στην αγορά καρτοκινητής εξακολούθησε να υφίσταται το 2012, με τους παρόχους της να προσφέρουν πολύ συχνά 
χιλιάδες λεπτά δωρεάν κλήσεων εντός δικτύου. η CoSMoTE Romania κατάφερε να αντεπεξέλθει σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες 
της αγοράς διαθέτοντας προσφορές που περιελάμβαναν, εκτός από κλήσεις φωνής εντός και εκτός δικτύου, γραπτά μηνύματα, 
βιντεοκλήσεις, MMS και δωρεάν λεπτά προς το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας της RomTelecom. Επίσης, η CoSMoTE Romania ήταν ο 
πρώτος πάροχος στην Ευρώπη που ανήγγειλε μια επιπλέον επιλογή που περιελάμβανε λεπτά ομιλίας προς δίκτυα κινητής. ως απο-
τέλεσμα της έξυπνης τιμολόγησης (smart pricing) και της πελατοκεντρικής της στρατηγικής στην αγορά καρτοκινητής, η εταιρεία 
κέρδισε σημαντικό έδαφος και, το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του 2012, ήταν δεύτερη σ’ αυτό το κομμάτι της αγοράς.  

Στο χώρο των οικιακών συμβολαίων, η εταιρεία, για να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς, επανασχεδίασε το χαρτο-
φυλάκιο προγραμμάτων χρέωσης – CoSMoTE Sizes και Smart– τα οποία καλύπτουν κάθε είδους τηλεπικοινωνιακή ανάγκη, όπως 
κλήσεις φωνής, βιντεοκλήσεις, δεδομένα, γραπτά μηνύματα και MMS, προσφέροντας τα καλύτερα πακέτα τηλεπικοινωνιών στη 
σωστή τιμή. Το 2012, στην αγορά συμβολαίου, η CoSMoTE Romania εισήγαγε το πρόγραμμα χρέωσης "No Limit", προκαλώντας τους 
πελάτες της να υπερβούν τα όρια της επικοινωνίας. Το πρόγραμμα προσφέρει απεριόριστη φωνητική επικοινωνία σε εθνικό επίπεδο, 
παράλληλα με απεριόριστη επικοινωνία μηνυμάτων, βίντεο και εικόνας εντός δικτύου. 

Στο χώρο των εταιρικών συμβολαίων της CoSMoTE Romania εξακολούθησε να αναπτύσσεται χάρη στις ανταγωνιστικές και ελκυ-
στικές προσφορές της. Το νοέμβριο, η εταιρεία διέθεσε ένα νέο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, που περιείχε πακέτα από XXS μέχρι 
XXL Plus. Απεριόριστα λεπτά στην εθνική και διεθνή ζώνη 1, καθώς και γραπτά μηνύματα και κίνηση δεδομένων εντός δικτύου είναι 
μόνο λίγα από τα οφέλη που παρέχουν τα πακέτα αυτά σε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση στη Ρουμανία. Το 2012, η αγορά εταιρικών 
πελατών παρουσίασε αύξηση πάνω από 16% στις υπηρεσίες φωνής και 51% στις ευρυζωνικές υπηρεσίες σε σχέση με το 2011, εν-
σωματώνοντας σημαντικούς πελάτες. Το 2012, η CoSMoTE εξακολούθησε να αναπτύσει συνέργειες με τη RomΤelecom, διαθέτοντας 
ένα ακόμα καινοτόμο προϊόν –την κάρτα 10000+ για εταιρικούς πελάτες– και μια καινούργια κάρτα δεδομένων για οικιακούς και 
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εταιρικούς χρήστες. με την κάρτα 10000+, οι πελάτες της RomTelecom παραλαμβάνουν δωρεάν μία νέα συσκευή κινητής τηλεφω-
νίας, καθώς και ένα πακέτο με δωρεάν λεπτά ομιλίας εντός δικτύου CoSMoTE, γραπτά μηνύματα, κίνηση δεδομένων και δωρεάν 
λεπτά ομιλίας εντός δικτύου RomTelecom με ένα μηνιαίο πάγιο που χρεώνεται στο λογαριασμό της RomTelecom. οι πελάτες μπορούν 
να επιλέξουν από οποιαδήποτε υπηρεσία φωνής ή δεδομένων από το χαρτοφυλάκιο της CoSMoTE, και μεταξύ των υπηρεσιών στα-
θερής τηλεφωνίας, ευρυζωνικού internet ή υπηρεσιών τηλεόρασης από το χαρτοφυλάκιο της RomTelecom.

Σε ό,τι αφορά στις υπηρεσίες δεδομένων, η CoSMoTE συνέχισε να αναπτύσσει το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών 3G εστιάζοντας στους 
εταιρικούς πελάτες. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της να προωθεί υπηρεσίες δεδομένων κινητής τηλεφωνίας παράλληλα με τα 
smartphones, η CoSMoTE έχει επίσης αναπτύξει εφαρμογές για κινητά, όπως είναι η Dolce Mobile TV, μαζί με τη RomΤelecom, 
προσφέροντας έναν ακόμα ευκολότερο τρόπο για τους χρήστες smartphone να έχουν πρόσβαση στις αγαπημένες τους εκπομπές 
οποτεδήποτε και οπουδήποτε, ή το "RadarMe", μια online εφαρμογή chat. η εταιρεία προσφέρει επίσης περιεχόμενο μέσα από την 
πύλη "web’n’walk", παρέχοντας πρόσβαση σε παιχνίδια και ringtones. Αυτό οδήγησε σε αύξηση στις πωλήσεις των smartphones κατά 
95% το 2012, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους, και μια αύξηση στην κίνηση του όγκου δεδομένων, 
κατά 61% το 2012, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. H χρήση δεδομένων θα συνεχίσει να παρουσιάζει αύξηση και η CoSMoTE 
Romania θα συνεχίσει να εστιάζει στην αγορά των smartphones, προσφέροντας εξειδικευμένα πακέτα που θα παρέχουν όλα τα απα-
ταίτητα οφέλη σε όρους δεδομένων και φωνής, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες της «εμπειρίας smartphone». Επιπλέον, 
σε ό,τι αφορά στην εμπορική διάθεση προϊόντων, η εταιρεία συνέχισε να προσφέρει συσκευές τελευταίας τεχνολογίας στις αλύσίδες 
CoSMoTE και Germanos. Προϊόντα όπως τα iPhone 5, HTC one S, Sony Xperia S και Nokia Lumia 710 είναι μερικά από τα smartphones 
που προστέθηκαν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας το 2012, σε συμφέρουσες τιμές. Επίσης, η εταιρεία διέθεσε ένα νέο smartphone 
με τη δική της εμπορική επωνυμία, το CοSMoTE Smart Play, κάνοντας έτσι τα smartphones ακόμα πιο προσβάσιμα. 

η CoSMoTE Romania επενδύει σταθερά στην ανάπτυξη του εθνικού καναλιού διανομής λιανικής, το οποίο περιελάμβανε, στα τέλη 
του 2012, περίπου 550 σημεία πώλησης σ’ ολόκληρη τη χώρα.

Το 2012, η CoSMoTE έγινε ο πρώτος πάροχος κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία που έλαβε τριπλή πιστοποίηση iSo για το Ενοποιη-
μένο Σύστημα Διαχείρισης –για την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια– από την TUV Hellas, τον οργανισμό ελέγχου 
και πιστοποίησης, θυγατρική του γερμανικού ομίλου TÜV NoRD. ο στόχος της CoSMoTE Romania είναι η επιχειρηματική αριστεία κι 
αυτή η τριπλή πιστοποίηση αποδεικνύει την ικανότητα της εταιρείας να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που βασίζονται σε 
σαφείς και αποτελεσματικές διεργασίες και διαδικασίες. Επιπλέον, η τριπλή πιστοποίηση δείχνει τη δέσμευση της CoSMoTE Romania 
να παρέχει το καλύτερο σε όλους τους πελάτες, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους υπαλλήλους της. Δεν πρόκειται για τις 
πρώτες πιστοποιήσεις που έχει λάβει η CoSMoTE Romania, αφού η εταιρεία πρωτοξεκίνησε το 2010, με την πιστοποίηση Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας (iSo 9001).

Εξέλιξη Πελατειακής Βάσης (000)

ΟικΟνΟμικΕσ ΕΠιΔΟσΕισ

Το 2012, τα ενοποιημένα έσοδα της εταιρείας σημείωσαν πτώση 1,2% σε σχέση με το 2011, φτάνοντας τα €462,8 εκατ. η προσαρμο-
σμένη κερδοφορία EBiTDA ανήλθε στα €119,5 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 19,4% έναντι του 2011. Το αντίστοιχο περιθώριο προσαρ-
μοσμένης κερδοφορίας EBiTDA ήταν αυξημένο κατά 4,4 μον. βάσης σε σύγκριση με το 2011.

6.849 6.499 6.286 

2010 2011 2012 
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ΟτΕestate
η οΤΕestate, εταιρεία του ομίλου οΤΕ, στην οποία έχει μεταβιβαστεί το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του οΤΕ, έχει αναλάβει την 
αποδοτική διαχείριση, την ανάπτυξη και την εμπορική εκμετάλλευση του συνόλου του χαρτοφυλακίου των ακινήτων με στόχο τη 
δημιουργία αξίας για τον Όμιλο οΤΕ. 

ΧαρτΟΦΥΛAκιΟ ακινHτων

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας, το οποίο αποτελείται από 2.300 ακίνητα συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό κτιρίων 
(1.996) και αδόμητων οικοπέδων (304). Στην πλειονότητα των κτιρίων στεγάζονται τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, υπηρεσίες 
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και εμπορικά καταστήματα στους ισόγειους χώρους τους. 

η συνολική επιφάνεια των κτιρίων ανέρχεται σε 1.141 εκ. τ.μ., εκ των οποίων περίπου 871.000 τ.μ. μισθώνει ο οΤΕ. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό της συνολικής αξίας των ακινήτων συγκεντρώνεται σε έναν μικρό αριθμό αυτών. Συγκεκριμένα, τα 300 ακίνητα μεγαλύ-
τερης αξίας του χαρτοφυλακίου αντιπροσωπεύουν το 81% της συνολικής αξίας του, που στο τέλος του 2012 έφτανε τα €1.080 εκατ. 

ΕΞΕΛιΞΕισ στήν αγΟρα ακινήτων

οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της χώρας συνεχίζουν να προκαλούν κλυδωνισμούς στην αγορά ακινήτων. η υλοποίηση νέων 
έργων έχει σταματήσει λόγω της έλλειψης ζήτησης αλλά και της νευρικότητας που επικρατεί στον τραπεζικό τομέα αναφορικά με τη 
χρηματοδότηση τέτοιων έργων. ο περιορισμένος αριθμός των επενδυτών που ενδιαφέρονται για την αγορά ακινήτων, αναμένει πε-
ραιτέρω πτώση των τιμών, καθώς αρκετοί από τους τρέχοντες ιδιοκτήτες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην εξυπηρέτηση των 
χρεών που έχουν αναλάβει. Σαν αποτέλεσμα της αδυναμίας εξυπηρέτησης, αναμένεται ότι οι όποιες πράξεις λάβουν χώρα στο άμεσο 
μέλλον θα έχουν τα χαρακτηριστικά των distressed sales (πωλήσεις κάτω από την πίεση άντλησης ρευστότητας), με αποτέλεσμα την 
περαιτέρω συμπίεση των αξιών των ακινήτων.

Στο σύνολο της, η επαγγελματική δραστηριότητα έχει σχεδόν σταματήσει ενώ η όποια δραστηριότητα υπάρχει πλέον οδηγείται από 
την αναζήτηση για πιο ευέλικτες λύσεις με χαμηλότερα μισθώματα. Σημειώνεται ότι από τον οκτώβριο του 2012, με νομοθετική 
ρύθμιση, τα ήδη, από τέλη Αυγούστου 2011, μειωμένα μισθώματα του Ελληνικού Δημοσίου μειώθηκαν εκ νέου κλιμακωτά από 10 
έως 25%. Αυτό επηρέασε αρνητικά και τα μισθώματα του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα τα οποία παρουσίασαν μείωση της τάξεως 
του περίπου 20%. 

αΞιΟΠΟιήσή των ακινήτων

κατά τη διάρκεια του 2012, συνεχίστηκε η απελευθέρωση χώρων από τον οΤΕ με το σύνολο των απελευθερωμένων χώρων 
να ανέρχεται σε περίπου 17.000 τ.μ.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η πώληση δύο ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνταν για τις στεγαστικές ανάγκες του ομίλου.
 
Παρά την σημαντική επιδείνωση της αγοράς ακινήτων και τη συνεχώς μειούμενη ζήτηση, η εταιρεία σύναψε 21 νέες μισθώσεις με 
τρίτους για περίπου 7.000 τμ. Το ποσοστό των κενών χώρων σε σχέση με το συνολικό αριθμό προς εκμετάλλευση διαμορφώθηκε στο 
τέλος του έτους στο 17% όταν ο αντίστοιχος δείκτης της αγοράς διαμορφώθηκε στο 20%. 

τΕΧνικα Εργα αναΒαΘμισήσ των ακινήτων και ΛΟιΠα Εργα 

η εταιρεία, στη διάρκεια του έτους επικεντρώθηκε κυρίως στην ανακαίνιση, αυτονόμηση και προετοιμασία των κενών προς εκ-
μετάλλευση χώρων, προκειμένου να τους καταστήσει σύγχρονους και εμπορικά εκμεταλλεύσιμους προς τρίτους. Συγκεκριμένα, 
προχώρησε σε έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης κτιρίων που μισθώνονται από τον όμιλο οΤΕ, καθώς και σε ανακαινίσεις 
αποδεσμευμένων ακινήτων ή ακινήτων που μισθώνονται σε τρίτους.
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Επίσης, το 2012 η εταιρεία έθεσε σε παραγωγική λειτουργία το νέο ERP σύστημα SAP, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση 
του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της. Το συγκεκριμένο έργο αξιοποιεί επίσης τις συνεργίες που αναπτύσσονται στον Όμιλο οΤΕ, 
αφού η κεντρική εγκατάσταση αλλά και η βασική συντήρηση του συστήματος θα γίνεται από την CoSMoTE . 

στOΧΟι τΟ 2013

για το 2013, δεν προβλέπεται αναστροφή της αγοράς των ακινήτων και οι σχεδιαζόμενες ενέργειες θα επικεντρωθούν στους παρα-
κάτω στόχους:

 – υποστήριξη και ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του ομίλου οΤΕ
 – Επίλυση νομικών και ιδιοκτησιακών θεμάτων σχετιζόμενα με τα ακίνητά της εταιρείας
 – Προσπάθεια συγκράτησης του αυξανόμενου ποσοστού κενών χώρων σε μια διαρκώς επιδεινούμενη αγορά
 – κάλυψη των αυξημένων αναγκών μέσα από την υποστήριξη συνεργιών και οικονομιών κλίμακας με τον Όμιλο
 – Βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών για το σύνολο των πελατών μας.

ΟικΟνΟμικΕσ ΕΠιΔΟσΕισ

κατά τη διάρκεια του 2012, τα έσοδα της εταιρείας συμπιέστηκαν, τόσο εξαιτίας της πτώσης της αγοράς όσο και λόγω της απελευ-
θέρωσης χώρων από την οΤΕ Α.Ε. Επιπρόσθετα, η αδυναμία εύρεσης χρηματοδότησης, η διαρκώς μεταβαλλόμενη φορολογική επι-
βάρυνση, σε συνδυασμό με την κατάρρευση της αγοράς κατοικίας, οδήγησε στην αδυναμία υλοποίησης των προγραμματιζόμενων 
πωλήσεων διαμερισμάτων του συγκροτήματος Ταραμπούρα.

Παρά τις δυσκολίες και τις αντίξοες συνθήκες στην αγορά, η εταιρεία κατάφερε να αντισταθμίσει μερικώς την απώλεια των εσόδων 
με την αντίστοιχη μείωση των δαπανών.  

ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2012, διαμορφώθηκε σε €67,5 εκατ. από €75,5 εκατ. το 2011. η κερδοφορία EBiTDA, το 2012, 
διαμορφώθηκε σε €47,8 εκατ., από €52,8 εκατ. το 2011. 

ανάλυση μισθωμένων Χώρων

OTE

76,0%

Κενά

17,0%

Τρίτοι

2,0%

CΟSMOTE
& Θυγατρικές

5,0%
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OTESat-Maritel
H oTESat-Maritel, μέλος του ομίλου οΤΕ, προσφέρει σε παγκόσμιο επίπεδο δορυφορικές υπηρεσίες inmarsat, iridium και VSAT 
(C-band και Ku-band), καθώς και ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις στην ελληνική και παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία. 
H oTESat-Maritel αποτελεί έναν από τους τέσσερις μεγαλύτερους παρόχους δορυφορικών ναυτιλιακών υπηρεσιών inmarsat πα-
γκοσμίως, κατέχοντας ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του μεριδίου αγοράς στην ελληνική ναυτιλία ενώ δραστηριοποιείται εμπορικά 
σε επιλεγμένα ναυτιλιακά κέντρα του εξωτερικού (ηνωμένο Βασίλειο, γερμανία, ιταλία, κύπρο, μέση και Άπω Ανατολή, Αυστραλία, 
Β. Βαλτική και ινδίες).

οι υπηρεσίες της εταιρείας περιλαμβάνουν:
 – ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις για την ελληνική και διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία συνδυάζοντας διαφορετικές υπη-

ρεσίες και επίγεια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και εφαρμογές πληροφορικής
 – Δορυφορικό τερματικό εξοπλισμό και υπηρεσίες εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης 
 – υπηρεσίες εκκαθάρισης λογαριασμών πλοίων (Accounting Authority) και ενεργοποίησης δορυφορικών τερματικών
 – υπηρεσίες διαχείρισης μέσω Web της τηλεπικοινωνιακής κίνησης και των υπηρεσιών των πελατών  
 – υπηρεσίες γέφυρας όπως Bridge Navigational Watch Alarm System (BNWAS) και ετήσιας επιθεώρησης ραδιοεξοπλισμού GMDSS 

και VDR/SVDR(APT)
 – Δορυφορικά κινητά χειρός inmarsat και iridium με παγκόσμια κάλυψη
 – Προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών του ομίλου οΤΕ στη ναυτιλιακή αγορά.

 
Το 2012, η εταιρεία διέθεσε εμπορικά υβριδικές δορυφορικές υπηρεσίες που συνδυάζουν συχνότητες Ku-band (VSAT) με L-band 
(inmarsat ή iridium) και ξεκίνησε τη διάθεση των νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, s@tGate και MailonBoard που αξιοποιούν 
τις δυνατότητες των δορυφορικών συστημάτων inmarsat FleetBroadband, iridium openPort και VSAT. Επιπλέον, επέκτεινε τις δρα-
στηριότητές της στην παροχή υπηρεσιών γέφυρας. 

Tο 2013, η εμπορική στρατηγική της εταιρείας θα εστιάσει στα εξής:
 – Διατήρηση της κυρίαρχης θέσης της και αύξηση του μεριδί-

ου και της πελατειακής της βάσης στην ελληνική ναυτιλιακή 
αγορά

 – Ενίσχυση της θέσης της στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά με πε-
ραιτέρω ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεών της σε επιλεγμένα 
ναυτιλιακά κέντρα

 – Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξί-
ας συνδυασμένων με ευέλικτα τιμολογιακά πακέτα και προ-
ώθηση ολοκληρωμένων λύσεων στα συστήματα inmarsat 
FleetBroadband, iridium openPort και VSAT

 – Στοχευμένη διείσδυση σε νέα μεγάλα accounts της ελληνικής 
και διεθνούς αγοράς με εξειδικευμένη (tailor-made) εμπορική πρόταση ανά πελάτη  

 – Προσέλκυση νέων πελατών και προώθηση «πακέτων» υπηρεσιών (εξοπλισμός – τηλεπικοινωνιακή κίνηση – λογισμικό – υπη-
ρεσίες προστιθέμενης αξίας – υποστήριξη)

 – Δημιουργία και παροχή πακέτων συστημάτων που συνδυάζουν υπηρεσίες VSAT και inmarsat ή iridium
 – Έμφαση στην προώθηση, σε μεγάλους πελάτες, υπηρεσιών που απευθύνονται στα πληρώματα (φωνή, e-mail, SMS, internet) για 

αξιοποίηση των Β2Β τιμολογιακών τους πακέτων και μείωση του λειτουργικού κόστους των πελατών
 – Διεύρυνση των δραστηριοτήτων της προσφέροντας υπηρεσίες προμήθειας/εγκατάστασης/συντήρησης και πιστοποίησης ηλε-

κτρονικού εξοπλισμού γέφυρας
 – Ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική με βάση το κόστος και τις συνθήκες της αγοράς
 – ισχυρό presale και after sale support των πελατών 24/7 (πλήρης τεχνική και εμπορική υποστήριξη).

ΟικΟνΟμικΕσ ΕΠιΔΟσΕισ

κατά το 2012, τα έσοδα της oTESat-Maritel ανήλθαν στα €21,9 εκατ., ενώ η κερδοφορία EBiTDA διαμορφώθηκε σε €1,0 εκατ. Το 
20% περίπου των εσόδων της εταιρείας προέρχεται από τις αγορές εξωτερικού.
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OTEplus
η οΤΕplus, εταιρεία του ομίλου οΤΕ, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών (iCT), του Management Consulting καθώς και της τεχνικής & συμβουλευτικής υποστήριξης. Ειδικότερα, η εταιρεία:

 – Παρέχει συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε διαφορετικούς τομείς λειτουργίας του οΤΕ, όπως ενδεικτικά: 
• Πωλήσεις & marketing
• Τηλεφωνικά κέντρα 
• Tηλεπικοινωνιακό δίκτυο και υποδομές 
• Xρηματοοικονομικά 
• Eπικοινωνία 
• Πληροφορική

 – Πραγματοποιεί μελέτες:
• Στρατηγικού, επιχειρησιακού, οργανωτικού και λειτουργικού σχεδιασμού και εκσυγχρονισμού 
• Βελτιστοποίησης λειτουργίας 
• Επιχειρησιακής έρευνας και ανάπτυξης
• Δικτυακών υποδομών
• Ανάπτυξης πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, εφαρμογών και υπηρεσιών

 – Αναλαμβάνει:
• κατασκευή και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών 
• κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακών υποδομών και δικτύων συστημάτων πληροφορικής και 

επικοινωνιών
• Παροχή υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συντήρησης και ενημέρωσης για εφαρμογές Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας
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Εργα τΟ 2012
Το 2012, η εταιρεία, με γνώμονα την περαιτέρω ανάπτυξη και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει,

 – Aνέπτυξε σημαντικά τη δραστηριότητά της στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, σε μεγάλα και 
σημαντικά για τον οΤΕ τμήματα λειτουργίας, υλοποιώντας δύο νέα μεγάλα έργα, τα οποία αφορούν:
• στην υποστήριξη της λειτουργίας των τηλεφωνικών κέντρων του οΤΕ με τη διάθεση 550 εργαζομένων 8ωρης απασχόλησης, 

όπου η εταιρεία, μεταξύ άλλων, διαχειρίστηκε και επεξεργάστηκε συνολικά σε διάστημα ενός μηνός 32.600 αιτήσεις –
βιογραφικά σημειώματα, και κατέληξε συνολικά σε 1.100 προσλήψεις τo 2012. ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου 
ξεκίνησε στο τέλος του έτους 2011 και ολοκληρώθηκε το 2012.

• στην υποστήριξη της λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του οΤΕ, με τη διάθεση 350 συμβούλων–τεχνικών, σε 
διάστημα 2 μηνών περίπου. ο σχεδιασμός και υλοποίηση του έργου ξεκίνησε στο τέλος του έτους 2012. 

 – Προχώρησε στoν ανασχεδιασμό της διαδικασίας πρόσληψης (από το στάδιο της προκήρυξης-υποβολής αίτησης/προεπιλογής-έως 
το στάδιο της αρχικής και τελικής αξιολόγησης), όπου ανέπτυξε και εφήρμοσε σχετικό ηλεκτρονικό εργαλείο (e-recruit), προσαρ-
μοσμένο στις ανάγκες του εκάστοτε έργου που αναλαμβάνει. 

 – υλοποίησε ένα μεγάλο έργο που αφορά στη διαχείριση των αιτημάτων εγκατάστασης δορυφορικών κεραιοσυστημάτων του οΤΕ 
(Δορυφορικού οΤΕ TV), με αποτέλεσμα να διαχειριστεί συνολικά 29.000 αιτήματα και 13.500 εγκαταστάσεις κεραιοσυστημάτων.

 – Προχώρησε στην υλοποίηση νέων ερευνητικών έργων για λογαριασμό του οΤΕ και της CoSMoTE που εστιάζουν στην διερεύνηση 
της ικανοποίησης των πελατών από τη λειτουργία των τηλεφωνικών τους κέντρων, καθώς και δύο συμβουλευτικών έργων:
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης παραγγελιών πελατών oTE “order to bill”. 
• Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ανάλυσης διαδικασιών ομίλου οΤΕ.

 – Συνέχισε την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υλοποιώντας μελέτες αναφορικά με:
• Την επικαιροποίηση στόχευσης έργων ΕΣΠΑ 
• Τις υπηρεσίες έξυπνου συστήματος μέτρησης (ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο μπορεί να μετρά την κατανάλωση ενέργειας, 

παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες απ’ ό,τι ένας συμβατικός μετρητής και μπορεί να μεταδίδει και να λαμβάνει δεδομένα 
χρησιμοποιώντας μια μορφή ηλεκτρονικών επικοινωνιών) και ενεργειακής διαχείρισης (Energy Data Management) στην 
ελληνική αγορά, καθώς και τη σκοπιμότητα εισόδου του οΤΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (energy retail) 

• Τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς έργων ΤΠΕ (iCT Funding) 
• Τη σκοπιμότητα παροχής υπηρεσιών Cloud Apps Marketplace (Cloud Marketplace) 
• Τις υπηρεσίες iCT στον τουριστικό τομέα (iCT Tourism)

 – Συνέχισε την υλοποίηση έργων όπως:
• υπηρεσίες υλοποίησης του Συστήματος «GiS ΔικΤυων» του οΤΕ
• υπηρεσίες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα (ενδεικτικά):
• Διαχείριση και λειτουργία δικτύου του οΤΕ
• Λειτουργία τηλεφωνικών κέντρων εισερxόμενων & εξερχόμενων κλήσεων
• Πωλήσεις σε επιχειρησιακούς και εταιρικούς πελάτες του οΤΕ
• υποστήριξη του δικτύου καταστημάτων οΤΕ
• Marketing, οικονομικών, επικοινωνίας, ανθρώπινου δυναμικου κ.ά.

η εταιρεία ανανέωσε επίσης, την πιστοποίησή της σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας iSo 9001:2008 από τον οργανισμό TUV Hellas.

Σημειώνεται, ότι η εταιρεία το 2012 διαχειρίστηκε περίπου τον διπλάσιο αριθμό προσωπικού σε έργα συμβουλευτικής & τεχνικής 
υποστήριξης.

ΟικΟνΟμικΕσ ΕΠιΔΟσΕισ
Τα έσοδα της oTEplus για το 2012 ανήλθαν σε €36,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 18,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
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OTEAcademy
η οΤΕAcademy, εταιρεία του ομίλου οΤΕ, έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με την παροχή πρωτοπορι-
ακών και αποκλειστικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

Το 2012, η οΤΕAcademy:
 – Συμμετείχε ως κΕκ (κέντρο Επαγγελματικής κατάρτισης), στα πρoγράμματα του οΑΕΔ: «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης 

(training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ» και «κατάρτιση ανέργων σε 
βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου». Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών εκπαιδεύτηκαν και 
πιστοποιήθηκαν συνολικά 320 άνεργοι. 

 – Συνέχισε μια σειρά ανοικτών σεμιναρίων που απευθύνονται στην ευρύτερη αγορά σε θέματα τεχνολογίας, πωλήσεων και διοίκησης.
 – Συνέχισε την υλοποίηση έργου στη Ρουμανία, συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό Ταμείο Επιχειρησιακού Προ-

γράμματος/Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, που αποτελεί μέρος του έργου «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της βιώσιμης επιχειρηματικότητας», και προσφέρει δωρεάν online μαθήματα για την επαγγελ-
ματική ανάπτυξη διευθυντικών στελεχών στη Ρουμανία. Το έργο έχει αναλάβει η κοινοπραξία των εταιρειών RomTelecom, Blue 
Point iT Solutions και οΤΕAcademy. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, η οΤΕAcademy φιλοξένησε στελέχη μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων από τη Ρουμανία με στόχο την περαιτέρω εκπαίδευσή τους αλλά και την ανταλλαγή εμπειριών με επιτυχημένους 
managers της ελληνικής αγοράς.  

Παράλληλα, συνέχισε την υλοποίηση των ακόλουθων έργων:
 – Εκπαιδευτικό Εργαστήρι «ζω καλύτερα την εμπειρία του πελάτη» σχετικό με την ανακαίνιση των καταστημάτων oTESHoP και τον 

ρόλο του ανασχεδιασμού στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και στην αύξηση των πωλήσεων.
 –  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σύστημα Αξιολόγησης Προσωπικού οΤΕCosmote», που συνίσταται στην παρουσίαση του νέου συστή-

ματος αξιολόγησης στα στελέχη του οργανισμού τα οποία κατέχουν θέσεις ευθύνης.
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Το 2012, η εταιρεία ανανέωσε και αναβάθμισε σημαντικές συνεργασίες και πιστοποιήσεις. Πιο συγκεκριμένα, η oTEAcademy είναι:
 – Πιστοποιημένος εκπαιδευτικός συνεργάτης της Microsoft - Gold Certified Partner
 – Αποκλειστικό Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό κέντρο της Alcatel-Lucent Enterprise στη N.A. Ευρώπη 
 – μέλος του Project Management institute (PMi) - Registered Education Provider P.M.i. 
 – Επίσημο εξεταστικό κέντρο των δύο μεγαλύτερων διεθνών οργανισμών πιστοποίησης, της Pearson VUE (Virtual Computer Based 

Testing for iCT) και της Prometric
 – Εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο, εγκεκριμένο από τη Certiport για τη χορήγηση πιστοποιητικών Microsoft office Specialist και 

iC3
 – Εκπαιδευτικός συνεργάτης της Hewlett Packard 
 – μοναδικός πιστοποιημένος συνεργάτης της oracle στην Ελλάδα
 – Πιστοποιημένος εκπαιδευτικός συνεργάτης της Cisco 
 – Στρατηγικός συνεργάτης της “ian Farmer Associates” για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια

Επίσης, το 2012, η εταιρεία προχώρησε σε νέες εκπαιδευτικές συνεργασίες με τις εταιρείες Coverdale, Performance Team, nlp in 
Greece, Business Excellence (6sigma).

η oTEAcademy προχώρησε επίσης, σε δυναμικές ενέργειες επικοινωνίας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της, με στόχο την ενίσχυση 
της εικόνας της και τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης. οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν καταχωρίσεις και ανακοινώσεις στον 
Τύπο, συν-διοργάνωση και φιλοξενία σημαντικών συνεδρίων και ημερίδων καθώς και δημιουργία εταιρικής σελίδας στο Facebook.    

η εταιρεία, σε συνεργασία με τη γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του ομίλου οΤΕ, σχεδίασε και υλοποίησε τα ακόλουθα 
έργα:

 – Εκπαίδευση του προσωπικού του οργανισμού, διαφόρων ειδικοτήτων, στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, 
στις πωλήσεις, στη διοίκηση και σε τεχνικά θέματα του οΤΕ.  

 – Εκπαιδευτικό Εργαστήρι «Work Force Management - Εκπαίδευση Τεχνικών (Φάση 1, Φάση 2, Φάση 3)», για το νέο σύστημα ανά-
θεσης εργασιών των τεχνικών τμημάτων του οΤΕ πανελλαδικά.

 – Διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Leadership Excellence Program (LEP)” με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων διοίκησης, με τη 
συμμετοχή στελεχών από όλο τον όμιλο της DT. 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκε ο πυλώνας που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, χρησιμοποιώντας τον για πρώτη φορά σαν εκ-
παιδευτικό εργαλείο στο πλαίσιο του Εργαστηρίου «3Σ: Σε ύψος, Σταθερά και Σίγουρα» για εναερίτες του οΤΕ. Τέλος, αναπτύχθηκε 
ένα καινούργιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την εμπειρία του πελάτη “Customer EΧperience EΧcellence – C2X”, στο πλαίσιο του 
έργου Customer Experience Program της CoSMoTE. για τους σκοπούς του προγράμματος, 6 στελέχη της oTEAcademy πιστοποιήθη-
καν σαν Master Practitioners από την Academy of Service Excellence.

ανάλυση συμμετεχόντων στα σεμινάρια (2012)

ΟΤΕ

73,1%

Tρίτοι

13,5%θυγατρικές
ΟΤΕ

13,4%

96

Ε Τ Η Σ Ι Ο Σ  Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  2 0 1 2



Πηγές Εσόδων (2012)

ΟικΟνΟμικΕσ ΕΠιΔΟσΕισ

Τα έσοδα της oTEAcademy διαμορφώθηκαν στα €7,49 εκατ., βελτιωμένα κατά 27,9% σε σχέση με το 2011.

Εκπαίδευση

65,9%

Eνοίκια/Λοιπά

34,1%
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Hellas Sat
η Hellas Sat δραστηριοποιείται στο Διεθνή Τομέα Παροχής Δορυφορικής Χωρητικότητας (Fixed Satellite Services – FSS), και συγκε-
κριμένα στην τροχιακή θέση των 39ο Ανατολικά. Παρέχει δορυφορική χωρητικότητα, σε επίπεδο χονδρικής, για εφαρμογές video 
broadcasting, υπηρεσιών δεδομένων σε Ευρώπη, μ. Ανατολή και ν. Αφρική, υπηρεσίες δορυφορικού internet, σε επίπεδο λιανικής 
και υπηρεσίες teleport. oι υπηρεσίες της Hellas Sat αφορούν σε:

 – Δορυφορική Χωρητικότητα
μόνιμη μετάδοση τηλεοπτικού σήματος (Direct-to-Home, Video contribution, Program distribution), ιP trunking, αποκλειστική χωρη-
τικότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, εταιρικά δίκτυα, περιστασιακές τηλεοπτικές μεταδόσεις.

 – Δορυφορικό Internet (Λιανική)
οι υπηρεσίες δορυφορικού internet παρέχονται σε Ελλάδα και κύπρο, μέσω δυο διαφορετικών υποδομών:
• Την υπηρεσία "Hellas SAT net! HoME", η οποία αποτελεί λύση ευρυζωνικής πρόσβασης για οικιακούς χρήστες και μικρές   

επιχειρήσεις, και
• Την υπηρεσία "Hellas SAT net! BUSiNESS", η οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επιχειρησιακούς πελάτες.

 – Υπηρεσίες Teleport
η εταιρεία προσφέρει μέσω των ιδιόκτητων εγκαταστάσεών της στην κύπρο, υπηρεσίες εκπομπής/λήψης και αναμετάδοσης τηλε-
οπτικών σημάτων και δεδομένων, υπηρεσίες διασύνδεσης στο διαδίκτυο, καθώς και υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting) εξοπλισμού.

ΔρασΕισ και στΟΧΟι

Δεδομένης της πολύ υψηλής πληρότητας του δορυφόρου (>94%) και κατά συνέπεια του μηδαμινού περιθωρίου περαιτέρω επέκτα-
σης, η εταιρεία εστίασε τις προσπάθειές της στη διατήρηση και βελτίωση του πελατολογίου της στις περιοχές δραστηριοποίησής της. 
Επίσης, εφόσον οι προοπτικές ανάπτυξης για την αγορά της ν. Αφρικής κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές, ξεκίνησε ήδη η μεταφορά 
χωρητικότητας από τη δέσμη της μ. Ανατολής προς τη δέσμη της ν. Αφρικής. η εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω μεταφορά χωρη-
τικότητας στην δέσμη της ν. Αφρικής, ώστε να συνεχίσει να καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των σημαντικών πελατών της στην 
περιοχή, μειώνοντας ταυτόχρονα τη διαθέσιμη χωρητικότητα στη μ. Ανατολή.

ΟικΟνΟμικΕσ ΕΠιΔΟσΕισ

κατά το 2012, τα έσοδα της Hellas Sat διαμορφώθηκαν στα €31,1 εκατ., σημειώνοντας πτώση 5,1% σε σχέση με το 2011, ενώ η κερ-
δοφορία EBiTDA διαμορφώθηκε σε €22,5 εκατ. η μείωση των εσόδων οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη διακοπή της εκμετάλλευσης 
ενός αναμεταδότη του Ελληνικού Δημοσίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις 7 Φεβρουαρίου 2013, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας πώλησης του 99,05% που κατέχει στην Hellas Sat στην Arabsat Cyprus Ltd, μια 100% 
θυγατρική της Arab Satellite Communications Organization. Η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε στις 2 Απριλίου 2013 και ο OTE εισέπραξε συνολικά €208 εκατ. και €7 εκατ. ως 
μέρισμα, σύμφωνα με τη Σύμβαση Πώλησης Μετοχών που υπεγράφη το Φεβρουάριο.
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I . δ Η Λ ω Σ Ε Ι Σ 
Ε Κ π ρ Ο Σ ω π ω Ν 
Τ Ο υ  δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο υ 
Σ υ Μ β Ο υ Λ Ι Ο υ
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)

Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου της ΟρΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕπΙΚΟΙΝωΝΙωΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑδΟΣ Α.Ε.:

1. Μιχαήλ Τσαμάζ, πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων Σύμβουλος

2. Μπάμπης Μαζαράκης, Μέλος του διοικητικού Συμβουλίου

3. παναγιώτης Ταμπούρλος, Μέλος του διοικητικού Συμβουλίου

δηλώνουμε ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε:

α) οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και Εταιρικές) της ΟρΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕπΙΚΟΙΝωΝΙωΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑδΟΣ 
ΑΝωΝυΜΗ ΕΤΑΙρΕΙΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 δεκεμβρίου 2012, 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 του Ομίλου και της Εταιρείας.

β) η Ετήσια Έκθεση του διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση του Ομίλου και 
της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

Μαρούσι, 27 φεβρουαρίου 2013

Ο πρόεδρος του δ.Σ.
& διευθύνων Σύμβουλος    

Το Μέλος δ.Σ. Το Μέλος δ.Σ.

Μιχαήλ Τσαμάζ Μπάμπης Μαζαράκης   Παναγιώτης Ταμπούρλος

Τα δύο μέλη του διοικητικού Συμβουλίου που υπογράφουν τις ανωτέρω δηλώσεις, ορίστηκαν προς τούτο, με απόφαση του 
διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 27 φεβρουαρίου 2013. 
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Η παρούσα έκθεση του διοικητικού Συμβουλίου της ΟρΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕπΙΚΟΙΝωΝΙωΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑδΟΣ ΑΝωΝυΜΗ ΕΤΑΙρΕΙΑ (ο «ΟΤΕ» ή η 
«Εταιρεία») έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 136 του Κ.Ν. 2190/1920, του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 και του άρθρου 
2 της απόφασης 7/448/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναφέρεται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και 
Εταιρικές) της 31ης δεκεμβρίου 2012 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή. Ο Όμιλος ΟΤΕ (ο «Όμιλος»), πέραν της Εταιρείας, 
περιλαμβάνει τις θυγατρικές εταιρείες, στις οποίες ο ΟΤΕ άμεσα ή έμμεσα ασκεί έλεγχο. Οι Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές 
Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής Αναφοράς (δ.π.χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η παρούσα έκθεση, περιέχει τον οικονομικό απολογισμό της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 δεκεμβρίου 2012, τη στρατηγική 
και τους στόχους της Εταιρείας, την αναφορά των σημαντικών γεγονότων πού έλαβαν χώρα κατά το 2012, την περιγραφή των 
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για την επόμενη χρήση, τη δήλωση Εταιρικής διακυβέρνησης, την παράθεση των σημαντικών 
συναλλαγών της Εταιρείας και του Ομίλου με τα συνδεδεμένα τους μέρη, τα σημαντικότερα γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης, καθώς 
και επιπρόσθετη πληροφόρηση όπως ζητείται από το σχετικό νόμο. 

Α . Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ  Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  2 0 1 2

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου κατά το 2012 μειώθηκε κατά 7,1% σε σχέση με το 2011 και ανήλθε στα €4.680,3 εκατ.. Η μείωση 
του Κύκλου Εργασιών οφείλεται κυρίως στα εξής:
• Μείωση των εσόδων της τηλεφωνίας εσωτερικού κατά 13,4% και της διεθνούς τηλεφωνίας κατά 12,7%
• Μείωση των εσόδων από την κινητή τηλεφωνία κατά 6,6%
• Μείωση των εσόδων από πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κατά 9,1%
• Μείωση των εσόδων από ISDN κατά 9,9%
• Μείωση των εσόδων από τέλη διασύνδεσης κατά 16,5%
• Μείωση των εσόδων από προπληρωμένες κάρτες κατά 12,2%
• Μείωση των εσόδων από μισθωμένες γραμμές, μεταφορά δεδομένων και ΑΤΜ κατά 8,4%
• Αύξηση των εσόδων από ADSL και Internet κατά 0,2%
• Αύξηση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών κατά 12,5%
• Αύξηση των εσόδων από τη συνεγκατάσταση των παρόχων και των εσόδων της πρόσβασης στον τοπικό βρόχο (Local Loop  

 Unbundling – LLU) κατά 2,4%
• Αύξηση των εσόδων από Metro Ethernet & IP CORE υπηρεσίες κατά 13,4%
• Αύξηση των λοιπών εσόδων κατά 8,6%ƒ

Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας, ο οποίος ανήλθε στα €1.704,0 εκατ., σημείωσε πτώση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 
κατά 10,9%. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη μείωση των εσόδων από τηλεφωνία εσωτερικού κατά 13,3%, από διεθνή τηλεφωνία 
κατά 16,4%, από πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κατά 24,5%, από ISDN κατά 9,7%, από τέλη διασύνδεσης κατά 19,1%, από 
μισθωμένες γραμμές, μεταφορά δεδομένων και ΑΤΜ κατά 25,5%, από προπληρωμένες κάρτες κατά 17,3%, από ADSL και Internet 
κατά 6,2%, από παροχή υπηρεσιών κατά 11,5% και από λοιπά έσοδα κατά 0,6%. Οι μειώσεις αυτές αντισταθμίστηκαν μερικώς από την 
αύξηση των εσόδων από τη συνεγκατάσταση των παρόχων και τα έσοδα της πρόσβασης στον τοπικό βρόχο (Local Loop Unbundling – 
LLU) κατά 2,8% και από την αύξηση των εσόδων από Metro Ethernet & IP CORE υπηρεσίες κατά 18,2%. 

Τα Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου ανήλθαν στα €4.078,8 εκατ. και είναι μειωμένα κατά 13,1%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 
Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 18,0% του κόστους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού/απαξιώσεων, κατά 17,8% των 
χρεώσεων από εγχώριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, κατά 29,9% των αποσβέσεων και απομειώσεων, κατά 9,9% των αποδοχών 
προσωπικού, κατά 3,8% των λοιπών λειτουργικών εξόδων και λόγω του εσόδου €6,2 εκατ. της πρόβλεψης για λογαριασμό νεότητας 
έναντι εξόδου €9,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Αυτές οι μειώσεις αντισταθμίστηκαν μερικώς από την αύξηση των χρεώσεων από 
διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους κατά 6,1%, όπως επίσης και λόγω του υψηλότερου κόστους €123,0 εκατ. του προγράμματος 
Εθελουσίας Εξόδου του ΟΤΕ (όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω στην ενότητα Γ) σε σχέση με €69,0 εκατ. την προηγούμενη 
χρήση. Τα Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων και εξαιρώντας το κόστος του προγράμματος 
Εθελουσίας Εξόδου ανήλθαν σε €3.037,1 εκατ. το 2012 σε σχέση με €3.316,9 εκατ. το 2011, παρουσιάζοντας μείωση 8,4%.
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Τα Λειτουργικά Έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν στα €1.634,2 εκατ. το 2012 και είναι μειωμένα κατά 4,6%, σε σχέση με την 
προηγούμενη χρήση. Η μείωση των λειτουργικών εξόδων προέρχεται κυρίως από τα παρακάτω: 
• Μείωση κατά 15,1% των χρεώσεων από εγχώριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.
• Μείωση κατά 7,2% των αποσβέσεων και απομειώσεων.
• Μείωση κατά 19,7% του κόστους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού/απαξιώσεων. 
• Μείωση κατά 3,5% των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού.
• Το έσοδο από την πρόβλεψη για τον λογαριασμό νεότητας €6,2 εκατ. σε σχέση με έξοδο €9,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση.
• Μείωση κατά 7,5% των χρεώσεων από διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.
• Μείωση κατά 16,1% των αποδοχών προσωπικού.
Οι μειώσεις αυτές αντισταθμίστηκαν μερικώς από το υψηλότερο κόστος ύψους €123,0 εκατ. του προγράμματος Εθελουσίας Εξό-
δου του ΟΤΕ το 2012 και από την αύξηση των λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 1,9%. Τα Λειτουργικά  Έξοδα της Εταιρείας 
προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων και εξαιρώντας το κόστος του προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου ανήλθαν σε €1.203,1 
εκατ. το 2012 σε σχέση με €1.353,4 εκατ. το 2011, παρουσιάζοντας μείωση 11,1%.

ως αποτέλεσμα, τα Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων του Ομίλου κατά τη χρήση 2012 ανήλθαν σε 
€615,2 εκατ., έναντι €352,6 εκατ. το 2011, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 74,5%. Τα Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών 
Αποτελεσμάτων της Εταιρείας ανήλθαν τη χρήση 2012 σε €69,0 εκατ. έναντι €201,1 εκατ. την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας 
μείωση κατά 65,7%.

Τα Λειτουργικά Κέρδη προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων του Ομίλου κατά τη χρήση 2012 ανήλθαν σε €1.533,9 εκατ., έναντι 
€1.662,8 εκατ. το 2011, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,8%. ως περιθώριο επί του Κύκλου Εργασιών ανήλθαν σε 32,8% από 33,0% 
την προηγούμενη χρήση. Εξαιρουμένης της επίδρασης του κόστους του προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου, τα Λειτουργικά Κέρδη 
προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων του Ομίλου κατά τη χρήση 2012 ανήλθαν σε €1.656,9 εκατ., έναντι €1.731,8 εκατ. την προ-
ηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,3%. ως περιθώριο επί του Κύκλου Εργασιών ανήλθαν σε 35,4% από 34,4% την 
προηγούμενη χρήση. 

Τα Λειτουργικά Κέρδη προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2012 ανήλθαν σε €377,1 εκατ., έναντι 
€533,2 εκατ. την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 29,3%. ως περιθώριο επί του Κύκλου Εργασιών ανήλθαν σε 
22,1% από 27,9% την προηγούμενη χρήση. Εξαιρουμένης της επίδρασης του κόστους του προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου, τα 
Λειτουργικά Κέρδη προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2012 ανήλθαν σε €500,1 εκατ., έναντι 
€560,3 εκατ. την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας μείωση 10,7%. ως περιθώριο επί του Κύκλου Εργασιών παρέμειναν στο 29,3% 
όπως και την προηγούμενη χρήση. 

Στα Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου, οι χρεωστικοί τόκοι για το 2012 ανήλθαν σε €248,7 εκατ., σημειώνοντας 
μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 14,3%, γεγονός που οφείλεται στη μείωση του δανεισμού του Ομίλου. Οι πιστωτικοί 
τόκοι για το 2012 ανήλθαν σε €15,2 εκατ., σημειώνοντας μείωση 31,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα έσοδα από μερίσματα 
μειώθηκαν κατά 85,8% και ανήλθαν σε €3,9 εκατ. εξαιτίας μειωμένων μερισμάτων από την TELEKOM SRBIJA κατά την τρέχουσα χρήση. 
Τα κέρδη από συμμετοχές ανήλθαν σε €225,1 εκατ. το 2012, σε σύγκριση με ζημίες €0,6 εκατ. το 2011, αντιπροσωπεύοντας το κέρδος 
από την πώληση (πριν από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος ύψους €13,6 εκατ.) της συμμετοχής του ΟΤΕ κατά 20% στην TELEKOM 
SRBIJA. Οι συναλλαγματικές διαφορές ανήλθαν σε ζημίες ύψους €1,4 εκατ. το 2012 σε σύγκριση με €3,6 εκατ. κέρδη την προηγούμενη 
χρήση, κυρίως λόγω διακυμάνσεων στην ισοτιμία του ρουμανικού RON και του Αλβανικού LEK.
 
Ο Φόρος Εισοδήματος (έξοδο) του Ομίλου ανήλθε σε €107,7 εκατ. το 2012, παρουσιάζοντας μείωση κατά 16,3% σε σχέση με την 
προηγούμενη χρήση.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το Καθαρό Αποτέλεσμα του Ομίλου για το 2012 ήταν κέρδος ύψους €501,6 εκατ. σε 
σύγκριση με ζημία ύψους 13,6 εκατ. το 2011.

Το 2012 τα Κέρδη προς Απόδοση στις Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές από τα αποτελέσματα του Ομίλου ανήλθαν σε €25,2 εκατ. από 
ζημίες €133,3 εκατ. το 2011, κυρίως λόγω της κερδοφορίας της ROMTELECOM έναντι ζημιών την προηγούμενη περίοδο.

ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, τα Καθαρά Αποτελέσματα του Ομίλου προς Απόδοση στους Μετόχους της Μητρικής κατά 
τη χρήση 2012 καταλήγουν σε κέρδη €476,4 εκατ., έναντι €119,7 εκατ. την προηγούμενη χρήση. 
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Οι Καθαρές Ταμειακές Ροές του Ομίλου από Λειτουργικές Δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 3,4% σε σχέση με το 2011 και 
ανήλθαν σε €1.166,9 εκατ., κυρίως λόγω της μείωσης της λειτουργικής «ταμειακής» κερδοφορίας και τις αυξημένες καταβολές για τα 
προγράμματα πρόωρης αποχώρησης, για αποζημιώσεις προσωπικού και για λογαριασμό νεότητας που αντισταθμίζουν τη σημαντική 
βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης και τις μειωμένες πληρωμές για φόρους εισοδήματος και χρεωστικούς τόκους.

Το Επενδυτικό Πρόγραμμα (CAPEX) του Ομίλου για το 2012 ανήλθε σε €554,3 εκατ. από €716,5 εκατ. την προηγούμενη χρήση, 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 22,6%. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών από όλες τις δραστηριότητες 
του Ομίλου. 

Ο Συνολικός Δανεισμός του Ομίλου την 31η δεκεμβρίου 2012 ανήλθε σε €4.050,8 εκατ. έναντι €4.902,0 εκατ. την 31η δεκεμβρίου 
2011 παρουσιάζοντας μείωση κατά 17,4%, ενώ ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου (έντοκα δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα και 
ταμειακά ισοδύναμα και λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία) την 31η Δεκεμβρίου 2012 ανήλθε σε 
€2.882,5 εκατ. και μειώθηκε κατά 25,4% σε σχέση με την 31η δεκεμβρίου 2011 όπου ανερχόταν σε €3.865,1 εκατ. Αυτή η μείωση 
οφείλεται κυρίως στην αποπληρωμή δανείων και στην αυξημένη ταμειακή θέση του Ομίλου ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ταμειακών 
ροών, του μειωμένου επενδυτικού προγράμματος και της είσπραξης μετρητών από την πώληση της TELEKOM SRBIJA.

Την 31η δεκεμβρίου 2012, οι Καθαρές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €681,0 εκατ. σε σύγκριση με τα 
Καθαρά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία του Ομίλου (περιλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται προς 
πώληση) που ανέρχονταν σε €225,3 εκατ. την 31η δεκεμβρίου 2011. Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει κυρίως το γεγονός ότι μέρος του 
δανεισμού που περιλαμβάνονταν στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις την 31η δεκεμβρίου 2011 περιλαμβάνεται στις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις την 31η δεκεμβρίου 2012 (καθώς λήγει σε περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονο-
μικής θέσης), αντισταθμιζόμενη μερικώς από την αυξημένη δημιουργία ταμειακών ροών του Ομίλου. 

Β . Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η  -  Σ Τ Ο Χ Ο Ι 
Στόχος της διοίκησης είναι να μετασχηματιστεί ο ΟΤΕ σε μια εταιρεία υψηλής απόδοσης. Ειδικότερα η Εταιρεία επιδιώκει:

• Να είναι ηγέτης στην παροχή υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας, ICT και Συνδρομητικής Τηλεόρασης στην Ελλάδα
• Να διαθέτει στους πελάτες άριστες υπηρεσίες, υψηλής αξίας
• Η εμπειρία που αποκομίζουν οι πελάτες από την Εταιρεία να είναι κορυφαία
• Να καταστεί ο καλύτερος εργοδότης στην Ελλάδα, να αναπτύξει το προσωπικό της και να προσελκύει ταλαντούχους εργαζομένους 
• Να ενισχύσει την αξία που δημιουργείται για τους μετόχους

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η Εταιρεία έχει ξεκινήσει την εφαρμογή ενός ευρύτατου προγράμματος Μετασχηματισμού, 
μεγάλο μέρος του οποίου έχει ήδη υλοποιηθεί κατά το 2012.

Κύρια επιτεύγματα Προγράμματος Μετασχηματισμού 2012

Το πρόγραμμα Μετασχηματισμού έχει οργανωθεί γύρω από 8 βασικούς πυλώνες. Τα κύρια επιτεύγματα ανά πυλώνα κατά το 2012 
είναι:
1. Εμπειρία Πελάτη
υλοποίηση πάνω από 45 δια-διευθυνσιακών έργων που στοχεύουν στη βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν στο συνολικό κύκλο 
ζωής των πελατών.
2. Προϊόντα και Υπηρεσίες
Ιδιαίτερα επιτυχημένο λανσάρισμα νέας οικογένειας προγραμμάτων Ευρυζωνικότητας με μειωμένες τιμές. Σημαντική αναβάθμιση πε-
ριεχομένου και λανσάρισμα καινοτόμων υπηρεσιών του ΟΤΕ TV. Ενίσχυση μεριδίου στην αγορά του ICT/System Integration.
3. Περιορισμός Κόστους
υπερ-επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί σχετικά με τη μείωση του λειτουργικού κόστους.
4. Βελτιστοποίηση Λειτουργιών
ριζική αναδιοργάνωση των τεχνικών υπηρεσιών και παράλληλη υλοποίηση αυτοματοποιημένου συστήματος Work Force Management 
σε 2.700 άτομα. βελτιστοποίηση βασικών διαδικασιών σε νευραλγικούς τομείς λειτουργίας (Εξυπηρέτηση πελατών, προμήθειες, προ-
σωπικό, Τεχνική Εξυπηρέτηση, πληροφορική κ.λπ.). 
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5. Ανθρώπινο Δυναμικό
Επιτυχής υλοποίηση σχημάτων εθελουσίας εξόδου για πάνω από 1.500 άτομα με αποτέλεσμα τη σημαντική εξοικονόμηση λειτουργι-
κού κόστους. υλοποίηση συστήματος αξιολόγησης προσωπικού.  
6. Νέα Γενιά Πρόσβασης (Next Generation Access)
Επιτυχημένο λανσάρισμα υπηρεσιών νέας γενιάς VDSL σε ανταγωνιστικές τιμές. 
7. Ρύθμιση
Καθοριστική συνεισφορά στα επιτυχημένα λανσαρίσματα Ευρυζωνικότητας και VDSL.
8. Ομιλικές Συνέργιες
δημιουργία ενιαίας ομάδας διοίκησης ΟΤΕ-COSMOTE και ενοποίηση των περισσότερων μονάδων σε λειτουργικό επίπεδο για μεγιστο-
ποίηση συνεργιών. Ενεργός συμμετοχή και υλοποίηση συνεργιών στα πλαίσια του Ομίλου DT. 

βασιζόμενη στα επιτεύγματα αυτά η Εταιρεία κατάφερε μέσα από συντονισμένες εμπορικές δράσεις να ανακτήσει κατά το 2012 την 
ανταγωνιστικότητά της και να πετύχει σημαντικούς στόχους, όπως:
 - Η μείωση κατά 50% των καθαρών απωλειών συνδέσεων φωνής προς τον ανταγωνισμό
 - Η προσέλκυση περίπου 40% των καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς Ευρυζωνικότητας
 - Ο διπλασιασμός της πελατειακής βάσης των υπηρεσιών τηλεόρασης
 - Η σημαντική ενίσχυση των δεικτών σχετικά με την ικανοποίηση και την πιστότητα των πελατών 

Κύριες κατευθύνσεις Προγράμματος Μετασχηματισμού 2013

Το στρατηγικό πρόγραμμα Μετασχηματισμού θα συνεχιστεί και το 2013 με ένα σύνολο δράσεων σε όλους τους πυλώνες. παράλληλα, 
έμφαση κατά τη νέα χρονιά θα δοθεί στην αξιοποίηση συνεργιών (τόσο σε επίπεδο Ομίλου ΟΤΕ όσο και σε επίπεδο Ομίλου DT) καθώς 
και στην απλοποίηση δομών και διαδικασιών. Κύριοι τομείς του προγράμματος για το 2013 είναι:
1. Εμπειρία Πελάτη και Εμπορική Αποτελεσματικότητα
Συνέχιση του προγράμματος για τη βελτίωση της Εμπειρίας πελάτη και παράλληλα αναδιάρθρωση εσωτερικών δομών και διαδικασιών 
κυρίως σε θέματα πωλήσεων ώστε να μεγιστοποιηθούν οι συνέργιες ΟΤΕ-COSMOTE. Έμφαση στον τομέα B2B (εταιρείες, επιχειρήσεις) 
καθώς και στις αναπτυσσόμενες αγορές (TV, ICT, Internet Services). 
2. Βελτιστοποίηση Αποδοτικότητας
‘Έμφαση στην απλοποίηση και αυτοματοποίηση διαδικασιών καθώς και στις συνέργιες που προκύπτουν από την από κοινού χρήση 
υποστηρικτικών λειτουργιών εντός του ομίλου ΟΤΕ. παράλληλα, συνέχιση των δράσεων μετασχηματισμού των τεχνικών υπηρεσιών.
3. Ανθρώπινο Δυναμικό
διασφάλιση ομαλής λειτουργίας παρά την έκταση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, απλοποίηση διαδικασιών διαχείρισης προ-
σωπικού και παράλληλα ενίσχυση της εργασιακής κουλτούρας που βασίζεται στην απόδοση.
4. Περιορισμός Κόστους
Εκτεταμένα προγράμματα για εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους αξιοποιώντας και εμπειρία από τον Όμιλο DT.
5. Ρύθμιση
Συνεχής παρακολούθηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος και έγκαιρες παρεμβάσεις για διασφάλιση των συμφερόντων του Οργανι-
σμού.
6. Νέα Γενιά Πρόσβασης (NGA)
Επέκταση κάλυψης VDSL και παράλληλα εκπόνηση μεσο/μακροπρόθεσμου πλάνου για τη διάθεση υπηρεσιών και τεχνολογιών νέας 
γενιάς με στόχο την αποδοτικότερη κάλυψη των αναγκών των πελατών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας καθώς και 
τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.
7. Ομιλικές Συνέργιες
Ενίσχυση των συνεργιών εντός των ομίλων OTE και DT, τόσο σε εμπορικό επίπεδο όσο και σε θέματα βελτιστοποίησης της αποδοτι-
κότητας. 
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Γ .  Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α
Τ Η Σ  Κ Λ Ε Ι Ο Μ Ε Ν Η Σ  Χ Ρ Η Σ Η Σ  2 0 1 2
TELEKOM SRBIJA
Την 25η Ιανουαρίου 2012, ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου του ποσοστού, ύψους 20%, που κατείχε ο ΟΤΕ στην TELEKOM 
SRBIJA. Σύμφωνα με τη Σύμβαση Αγοράς Μετοχών που υπεγράφη την 30η δεκεμβρίου 2011, ο ΟΤΕ εισέπραξε συνολικά €397,0 εκατ., 
από τα οποία €380,0 εκατ. αντιπροσωπεύουν το τίμημα πώλησης και €17,0 εκατ. το μέρισμα της χρήσης 2011. Το ποσό των €224,9 
εκατ. το οποίο αντιπροσωπεύει το κέρδος από την πώληση (πριν από τον αναλογούντα φόρο ύψους €13,6 εκατ.) αναγνωρίστηκε στην 
ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση αποτελεσμάτων του 2012.

ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟδΟΤΗΣΗ δΑΝΕΙΣΜΟύ
Αποπληρωμή Κοινοπρακτικού δανείου €850,0 εκατ. 
Στην διάρκεια του 2012, η ΟΤΕ PLC προχώρησε στην προπληρωμή του εναπομείναντος ονομαστικού ποσού ύψους €311,7 εκατ. της 
Ανακυκλούμενης πίστωσης λήξεως Σεπτεμβρίου 2012 και ονομαστικού ποσού ύψους €445,2 εκατ. του Μακροπρόθεσμου δάνειου 
λήξεως Σεπτεμβρίου 2012. Το κοινοπρακτικό δάνειο €850,0 εκατ. έληξε την 3η Σεπτεμβρίου 2012.

Επαναγορές ομολόγων από την OTE PLC 
To 2012 η OTE PLC προχώρησε σε μερικές επαναγορές συνολικού ονομαστικού ποσού €236,0 εκατ. του ομολόγου λήξης 5 Αυγούστου 
2013.

Ανακυκλούμενη Πίστωση €900,0 εκατ. (Ομολογιακό δάνειο)
Τον Απρίλιο του 2012, ο OTE προχώρησε σε προπληρωμή συνολικού ποσού ύψους €300,0 εκατ., ποσό το οποίο παρέμεινε δεσμευμένο 
και διαθέσιμο για εκ νέου ανάληψη. Την 1η Ιουνίου 2012, ο ΟΤΕ προχώρησε στην εκ νέου ανάληψη του ποσού αυτού.

Η πίστωση είχε λήξη την 11η φεβρουαρίου 2013 με δικαίωμα παράτασης λήξης κατά 1 έτος, το οποίο υπόκειται στη διακριτική ευχέ-
ρεια των τραπεζών. Την 26η Νοεμβρίου 2012, ο ΟΤΕ εξάσκησε το δικαίωμα παράτασης λήξης και τράπεζες των οποίων η δέσμευση 
ανερχόταν σε €500,0 εκατ. (ονομαστική αξία) συναίνεσαν στην παράταση λήξης. ως αποτέλεσμα, ποσό €500,0 εκατ. (ονομαστική αξία) 
παρατάθηκε για ένα έτος και τώρα λήγει την 11η φεβρουαρίου 2014.

Την 31η δεκεμβρίου 2012 το ονομαστικό υπόλοιπο του κοινοπρακτικού δανείου ανέρχεται σε €889,5 εκατ.. Το μέρος του δανείου που 
λήγει εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης ανέρχεται σε €399,4 εκατ. και έχει ανα-
ταξινομηθεί στο βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων. Το μακροπρόθεσμο μέρος του δανείου ανέρχεται σε €490,1 εκατ..

Κοινοπρακτικό δάνειο €153,0 εκατ.
Την 20η δεκεμβρίου 2012, η GLOBUL, θυγατρική της COSMOTE σύναψε κοινοπρακτικό δάνειο ύψους €153,0 εκατ. με κοινοπραξία τρα-
πεζών. Το δάνειο έχει διάρκεια 4 έτη και φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο. Έξοδα τραπεζών και σχετικά έξοδα αναγνωρίστηκαν αφαιρετικά 
του δανείου και αποσβένονται στη διάρκειά του. Την 31η δεκεμβρίου 2012, το υπόλοιπο του κοινοπρακτικού δανείου ανέρχεται σε 
€149,9 εκατ.. Το μακροπρόθεσμο μέρος του δανείου ανέρχεται σε €142,4 εκατ..

Αποπληρωμές διεταιρικών δανείων που χορηγήθηκαν από την OTE PLC
Την 7η Ιουνίου 2012, ο ΟΤΕ προχώρησε στην προπληρωμή του εναπομείναντος υπολοίπου ύψους €280,7 εκατ. στο διεταιρικό δάνειο 
(ανακυκλούμενη πίστωση) λήξης Σεπτεμβρίου 2012. Στη διάρκεια του 2012 ο ΟΤΕ προχώρησε σε μερικές προπληρωμές συνολικής 
ονομαστικής αξίας €441,9 εκατ. κάτω από το διεταιρικό δάνειο λήξης Αυγούστου 2013. 

ΕΚθΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣύΜΜΟΡΦωΣΗΣ
Για τις ελληνικές εταιρείες του Ομίλου, η «Έκθεση φορολογικής Συμμόρφωσης» για την οικονομική χρήση 2011 έχει εκδοθεί χωρίς 
ουσιαστικές προσαρμογές όσον αφορά στο έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου, όπως αυτά αντικατοπτρίζονται στις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2011. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η οικονομική χρήση 2011 θα θεωρείται οριστική για 
σκοπούς φορολογικού ελέγχου μετά από δεκαοκτώ μήνες από την υποβολή της «Έκθεσης φορολογικής Συμμόρφωσης» προς το 
υπουργείο Οικονομικών.
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δΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΡΟύΜΑΝΙΑ
Μετά τη δημοπρασία του φάσματος από την Εθνική Αρχή διαχείρισης και Κανονισμού των Τηλεπικοινωνιών της ρουμανίας (ANCOM) 
την 24η Σεπτεμβρίου 2012, η COSMOTE ROMANIA κέρδισε 1 μπλοκ στη ζώνη των 800 MHz, 2 μπλοκ στη ζώνη των 900 MHz, 5 μπλοκ 
στη ζώνη των 1800 MHz και 2 μπλοκ στη ζώνη των 2600 MHz (FDD), τα οποία θα ισχύουν από το 2014 έως το 2029, έναντι συνολικού 
τιμήματος €179,9 εκατ. για το τέλος άδειας. Η COSMOTE ROMANIA πλήρωσε ποσό ύψους €52,0 εκατ. τον Νοέμβριο του 2012 και το 
ποσό αυτό περιλαμβάνεται στην κίνηση των τηλεπικοινωνιακών αδειών του 2012 σαν προκαταβολές για άδειες. Το υπόλοιπο ποσό 
ύψους €127,9 εκατ. οφείλεται να καταβληθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2013.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕθΕΛΟύΣΙΑΣ ΕξΟδΟύ ΤΟύ ΟΤΕ
Την 7η Νοεμβρίου 2012, το διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ ενέκρινε ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Το πρόγραμμα αρχικά απευ-
θυνόταν σε περίπου 1.600 εργαζόμενους που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης και στόχευε σε περίπου 1.000 έως 1.200 
εθελούσιες αποχωρήσεις. Την 7η Ιανουαρίου 2013, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι 1.516 εργαζόμενοι είχαν συμφωνήσει να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα, με συνολικό κόστος €191,8 εκατ. συμπεριλαμβανομένης της σχετικής αποζημίωσης αποχώρησης προσωπικού. δεδο-
μένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της αποζημίωσης αποχώρησης προσωπικού είχε ήδη προβλεφθεί στις οικονομικές καταστάσεις των 
προηγούμενων ετών, το κόστος του προγράμματος εθελουσίας εξόδου ανήλθε σε €123,0 εκατ. και καταγράφηκε στην ενοποιημένη 
και εταιρική κατάσταση αποτελεσμάτων του 2012. 

ΑΠΟΜΕΙωΣΗ ΑξΙΑΣ ΣύΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ θύΓΑΤΡΙΚΕΣ
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2012, διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης στις συμμετοχές του ΟΤΕ στις εταιρείες COSMOTE και OTE 
ACADEMY, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι η λογιστική τους αξία δεν ήταν ανακτήσιμη. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η λογιστική αξία 
αυτών των περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό τους και ως εκ τούτου αναγνωρίστηκε ζημία απο-
μείωσης ύψους €324,6 εκατ. και €1,0 εκατ. αντίστοιχα, η οποία καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων της Εταιρείας για τη 
χρήση 2012.

ΜΕΙωΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟύ ΚΕΦΑΛΑΙΟύ θύΓΑΤΡΙΚΗΣ
Τον Ιούλιο του 2012, ο ΟΤΕ έλαβε από την ΟΤΕ ΙΝΤΕRNATIONAL INVESTMENTS LTD €52,0 εκατ. που προέκυψαν από τη μείωση του 
μετοχικού κεφαλαίου της, μειώνοντας ισόποσα την αξία της συμμετοχής του σε αυτή. 

δ. ΚύΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝδύΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

α) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον Όμιλο και στην Εταιρεία οικονο-
μική 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 οικονομι-
κών καταστάσεων είναι η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών τους στοιχείων. 

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 εντοπίζεται στις 
απαιτήσεις από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, λόγω του περιορισμένου αριθμού τους και του υψηλού τζίρου 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 γίνεται η κατάλληλη πρόβλεψη για απομείωση.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονες αφενός τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότη-
τας 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 ομαδοποι-
ούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν, τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεών τους και τα τυχόν 
προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Οι πελάτες που θεωρούνται επισφαλείς, επανεκτιμώνται σε κάθε 
ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και για τη ζημία που εκτιμάται ότι θα προκύψει από αυτές, σχηματίζεται σχετική 
πρόβλεψη απομείωσης. 

I I . Ε Τ Η Σ Ι Α 
Ε Κ Θ Ε Σ Η  Τ Ο υ 
δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο υ 
Σ υ Μ β Ο υ Λ Ι Ο υ
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Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα θεωρούνται επίσης ως στοιχεία με υψηλό πιστωτικό κίνδυνο, καθώς οι τρέχουσες 
μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα ασκούν σημαντική πίεση στις εγχώριες τράπεζες. Το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών 
διαθεσίμων του Ομίλου είναι επενδυμένα σε αντισυμβαλλόμενους με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση και για μικρό χρονικό διάστημα. 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διαθέσιμα προς πώληση και ως διακρατούμενα για εμπορικούς σκο-
πούς αφορούν τοποθετήσεις σε κρατικά ομόλογα με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση, αμοιβαία κεφάλαια και άλλα χρεόγραφα. Τα 
διαθέσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία εκτιμάται ότι δεν εκθέτουν τον Όμιλο και την Εταιρεία σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. 

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 και δάνεια και προκαταβολές προς το Ταμείο Αρωγής 
κυρίως από το πρόγραμμα Εθελουσίας Αποχώρησης προσωπικού. Τα ανωτέρω δάνεια εκτιμάται ότι δεν εκθέτουν τον Όμιλο και την 
Εταιρεία σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. 

β) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος ή η Εταιρεία να μη μπορέσουν να εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές 
τους υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμει-
ακών διαθεσίμων και πιστωτικών ορίων, που διασφαλίζουν την εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με λήξη στους 
επόμενους 12 μήνες. Τα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του 
Ομίλου και της Εταιρείας την 31η δεκεμβρίου 2012 ανέρχονταν σε €1.168,3 εκατ. και €394,2 εκατ. αντίστοιχα και τα δάνειά τους ανέρ-
χονταν σε €4.050,8 εκατ. και €2.397,5 εκατ. αντίστοιχα. 

Για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας, ο Όμιλος ετοιμάζει 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. 

παρακάτω περιγράφονται αναλυτικότερα οι επιμέρους κίνδυνοι που συνθέτουν τον κίνδυνο αγοράς και οι πολιτικές διαχείρισής τους 
από τον Όμιλο και την Εταιρεία:

i. Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων
Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών χρηματοροών ενός χρηματοοικονο-
μικού περιουσιακού στοιχείου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Η έκθεση του Ομίλου στον 
κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων σχετίζεται πρωταρχικά στο μακροπρόθεσμο δανεισμό του Ομίλου με κυμαινόμενο επιτόκιο. 

Ο Όμιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίων μέσω ενός συνδυασμού δανείων κυμαινόμενου και σταθερού επιτοκίου 
καθώς και με τη χρήση συμβολαίων ανταλλαγής επιτοκίων. 

Κατά την 31η δεκεμβρίου 2012, η σχέση δανεισμού με σταθερό επιτόκιο προς δανεισμό με κυμαινόμενο επιτόκιο στον Όμιλο ανερχό-
ταν σε 74%/26% (2011: 66%/34%). Την 31η δεκεμβρίου 2012, τρία συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων από σταθερό σε κυμαινόμενο 
επιτόκιο ήταν σε ισχύ, ονομαστικού ποσού €565,0 εκατ.. Μετά από αυτή την αντιστάθμιση κινδύνου, η σχέση δανεισμού με σταθερό 
επιτόκιο προς δανεισμό με κυμαινόμενο επιτόκιο στον Όμιλο ανέρχεται σε 60%/40%. 

ii. Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των ταμειακών ροών ενός χρηματοοικονομικού μέσου να 
παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος. 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ως εκ τούτου εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο 
ο οποίος προέρχεται από τις μεταβολές των λειτουργικών νομισμάτων των χωρών αυτών έναντι των ξένων νομισμάτων. Τα κυριότερα 
νομίσματα με τα οποία γίνονται συναλλαγές στον Όμιλο είναι το €, το ρουμανικό ρον και το Αλβανικό Λεκ. 
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διαχείριση Κεφαλαίου
Ο πρωταρχικός στόχος του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι η διασφάλιση και διατήρηση ισχυρής 
πιστοληπτικής ικανότητας και υγιών κεφαλαιακών δεικτών με σκοπό την υποστήριξη της 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 
έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν το μέρισμα που καταβάλλεται 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. Στον υπολογισμό του καθαρού δανεισμού περιλαμβάνονται τα τοκοφόρα 
δάνεια και ομόλογα, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιου-
σιακά στοιχεία. 

Από τον παρακάτω πίνακα, παρατηρείται ότι ο δείκτης μόχλευσης μειώθηκε το 2012 σε σύγκριση με το 2011 λόγω της μείωσης του 
καθαρού δανεισμού (κυρίως λόγω της μείωσης του δανεισμού) και της αύξησης στα ίδια κεφάλαια (λόγω του κέρδους της χρήσης):

ΟΜΙΛΟΣ (Ποσά σε εκατομμύρια €)
31 Δεκεμβρίου

2012 2011

δανεισμός 4.050,8 4.902,0

Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα (1.161,6) (683,4)

Λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (6,7) (353,5)

Καθαρός δανεισμός 2.882,5 3.865,1

Ίδια κεφάλαια 2.013,8 1.757,3

Δείκτης μόχλευσης 1,43 x 2,20 x

δ) Λοιποί κίνδυνοι

Ρυθμιστικό πλαίσιο
ρυθμιστικές και ανταγωνιστικές πιέσεις επηρεάζουν την ικανότητα του ΟΤΕ να εφαρμόσει ανταγωνιστικές τιμές λιανικής και χονδρικής 
και μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα του να ανταγωνίζεται αποτελεσματικά. Κατά τους ισχύοντες νόμους, τις ρυθμίσεις 
και τις αποφάσεις, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων («Ε.Ε.Τ.Τ.») έχει τη δικαιοδοσία να προσδιορίζει τις τιμές του 
ΟΤΕ. Οι ρυθμιστικοί περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στη δυνατότητα του ΟΤΕ να καθορίζει τις τιμές του, τον αναγκάζουν συχνά να 
χρεώνει τιμές που είναι υψηλότερες και σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικά υψηλότερες, από αυτές που χρεώνουν οι ανταγωνιστές 
για τις ίδιες υπηρεσίες, καθώς οι ανταγωνιστές δεν έχουν τόσο σημαντικό μερίδιο αγοράς και συνεπώς δεν υπόκεινται στους ίδιους 
περιορισμούς τιμολόγησης. Αν ο ΟΤΕ δεν μπορέσει να μειώσει αποτελεσματικά τα κόστη παροχής υπηρεσιών και το επίπεδο τιμών του 
ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστικός σε εύλογο χρονικό διάστημα, πιθανόν να υποστεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία 
του και στη χρηματοοικονομική του θέση.

Πιθανές ζημίες 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, ζημίες απομείωσης μπορεί να πραγματοποιηθούν αναφορικά 
με τα αναγνωρισμένα ποσά υπεραξίας που έχουν κατανεμηθεί σε αυτές τις θυγατρικές, ή ακόμη περισσότερο στα περιουσιακά στοιχεία 
των θυγατρικών αυτών.

Πρόσθετες εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία
βάσει των αναλογιστικών μελετών που εκπονήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και των τρεχουσών εκτιμήσεων, τα ασφαλιστικά ταμεία 
εμφανίζουν (ή πρόκειται να εμφανίσουν στο μέλλον) αυξανόμενα ελλείμματα. Ο ΟΤΕ δεν έχει νομική υποχρέωση να καλύψει μελλο-
ντικά ελλείμματα σε αυτά τα ταμεία και, σύμφωνα με τη διοίκηση, ούτε πρόκειται οικειοθελώς να καλύψει τέτοια πιθανά ελλείμματα. 
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ωστόσο, δεν υπάρχει εξασφάλιση ότι δεν πρόκειται να ζητηθεί από τον ΟΤΕ (μέσω κανονιστικών ρυθμίσεων) να προβεί σε πρόσθετες 
εισφορές στο μέλλον για να καλύψει τα λειτουργικά ελλείμματα αυτών των ταμείων.

Πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις
Τα προηγούμενα έτη το Ελληνικό δημόσιο επέβαλε έκτακτες φορολογικές εισφορές που επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματα του 
Ομίλου και της Εταιρείας. δεδομένης της τρέχουσας δημοσιονομικής θέσης του Ελληνικού δημοσίου, πρόσθετα φορολογικά μέτρα 
μπορεί να επιβληθούν, που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και 
της Εταιρείας.

Μακροοικονομικές συνθήκες
Οι μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και η δημοσιονομική θέση του Ελληνικού δημοσίου έχουν επιδεινωθεί σημαντικά και 
αυτό είχε και θα μπορούσε να συνεχίσει να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας, στα αποτελέ-
σματα των δραστηριοτήτων τους, στη χρηματοοικονομική κατάστασή τους και στις προοπτικές τους. 

Ε . δ Η Λ ω Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ  δ Ι Α Κ ύ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ

Η δήλωση αυτή αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, 
τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών. 

Η δομή της παρούσας δήλωσης Εταιρικής διακυβέρνησης επικεντρώνεται στα παρακάτω θέματα:
α. δήλωση Συμμόρφωσης με Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης 
β. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης και αιτιολογήσεις
γ. πρακτικές Εταιρικής διακυβέρνησης πέρα από τις απαιτήσεις του Νόμου ή του Κώδικα 
δ. διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπές που απαρτίζονται από μέλη του διοικητικού Συμβουλίου
ε. Γενική Συνέλευση και δικαιώματα των Μετόχων 
στ. Θέματα Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης οικονομικών 
αναφορών. 

Ενισχύοντας τις διαδικασίες και τις δομές της, η Εταιρεία εξασφαλίζει όχι μόνο τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και την 
ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας που θεμελιώνεται στις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής και της προάσπισης των συμφερόντων των 
μετόχων καθώς και όλων των ενδιαφερόμενων μερών. 

ως ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών, η Εταιρεία ακολουθεί την κείμενη νομοθεσία και ως προς τις πρακτικές 
εταιρικής διακυβέρνησης ακολουθεί τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και βιομηχανιών («ΣΕβ»).

Οι εφαρμοζόμενες από την Εταιρεία αρχές και πρακτικές αποτυπώνονται στο Καταστατικό1, στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, 
στον Κώδικα δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ2 και σε άλλους κανονισμούς ή πολιτικές της Εταιρείας που ρυθμίζουν τις επιμέρους λειτουργίες 
της και αναφέρονται στη συνέχεια.

α. δήλωση Συμμόρφωσης με Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης 
Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις ειδικές πρακτικές για εισηγμένες εταιρείες που προβλέπει ο Κανονισμός του ΣΕβ, ο οποίος είναι 
αναρτημένος στον ιστότοπο 
http://www.sev.org.gr/online/index.aspx και http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_ TELIKO_JAN2011.pdf. 

β. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης και αιτιολογήσεις
πιο συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα απόκλιση με τον Κώδικα του ΣΕβ αποτελούν τα εξής: 
(1) Το διοικητικό Συμβούλιο δεν καθορίζει εάν ένας υποψήφιος προς εκλογή πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας πριν προταθεί η 
εκλογή του στη Γενική Συνέλευση. ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, που πρόκειται να εκλέξει τα 
μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρονται τα κωλύματα ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται από τον Ν. 3016/2002 αλλά και 
από τον Κώδικα του ΣΕβ, ώστε να έχουν την απαραίτητη πληροφόρηση οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Επίσης, μετά την 

1 http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/diafaneiapliroforisi/regulations 
2 http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/diafaneiapliroforisi/codeofethics
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εκλογή των ανεξάρτητων μελών και για την ανάληψη από αυτούς των καθηκόντων τους στο διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές 
του οργάνου αυτού, υπογράφουν τα ανεξάρτητα μέλη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα του άρ-
θρου 4 του Ν.3016/2002. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή το διοικητικό Συμβούλιο έχει εξασφαλίσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
ανεξαρτησίας στα μέλη που αναφέρονται κατωτέρω και έχουν εκλεγεί ως ανεξάρτητα (Μέρος Α, παράγραφος 2.4 του Κώδικα)
(2) Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας δήλωσης δεν προβλέπεται στο Καταστατικό ή στον Κανονισμό Λειτουργίας του διοικητικού Συμ-
βουλίου αρμοδιότητα του Ανεξάρτητου Αντιπροέδρου του διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσει τη σύγκληση και την εγγραφή συγκεκρι-
μένων ζητημάτων στην ημερήσια διάταξη. Ισχύει η εκ του νόμου δυνατότητα σύγκλησης διοικητικού Συμβουλίου μετά από αίτημα δύο 
(2) μελών του διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης, 
δεν υφίσταται συγκεκριμένη διαδικασία βάσει της οποίας ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος συντονίζει την επικοινωνία μεταξύ εκτελεστικών 
και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού Συμβουλίου καθώς το διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί και αποφασίζει ως συλλογικό όργα-
νο. δεν προβλέπεται, τέλος, ξεχωριστή συνεδρίαση των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς την παρουσία και 
συμμετοχή των εκτελεστικών (παράγραφος 3.4 του Κώδικα) καθώς τα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών (9 
μέλη μη εκτελεστικά εκ των οποίων 4 μέλη ανεξάρτητα μη εκτελεστικά) και επομένως οι αποφάσεις λαμβάνονται μετά από συζήτηση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες όλων των μελών. (Μέρος Α, παράγραφος 4.2 του Κώδικα) 
(3) δεν έχουν γνωστοποιηθεί άλλες επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών του διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων ση-
μαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα). ωστόσο, σύμφωνα με το Νόμο και την ισχύουσα 
«Πολιτική αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και καταπολέμησης της διαφθοράς» Ομίλου ΟΤΕ, κάθε μέλος οφείλει να 
αποκαλύπτει έγκαιρα τα ίδια συμφέροντά του και κάθε άλλη σύγκρουση συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας και των συνδεδεμένων 
με αυτήν εταιρειών (Μέρος Α, παράγραφος 4.2 του Κώδικα)
(4) Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας δήλωσης δεν υπάρχει διαδικασία που να προβλέπει ότι ο διορισμός εκτελεστικού μέλους του διοι-
κητικού Συμβουλίου ως μη εκτελεστικού σε εταιρεία συνδεδεμένη με την εισηγμένη, βάσει του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, 
πρέπει να εγκρίνεται από το διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ (Μέρος Α, παράγραφος 4.3 του Κώδικα)
(5) Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας δήλωσης δεν έχει συσταθεί Επιτροπή για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του διοικητικού 
Συμβουλίου μετά την υποβολή σ’ αυτό σχετικών υποψηφιοτήτων. δεν προβλέπεται εκ του νόμου η σύσταση της ως άνω Επιτροπής. Οι 
μέτοχοι προτείνουν τις υποψηφιότητες είτε πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 27 παρ. 3 εδάφιο δ του Κ.Ν. 2190/1920 είτε κατά τη διάρκεια αυτής όπως ο νόμος ορίζει (Μέρος Α, παράγραφοι 5.4 -5.8 
του Κώδικα)
(6) δεν απαιτείται απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου περί διορισμού και ανάκλησης του εταιρικού Γραμματέα (Μέρος Α, παράγρα-
φος 6.3 του Κώδικα)
(7) Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας δήλωσης δεν υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των μελών του διοικητικού Συμβουλίου και των 
Επιτροπών του. δεν υφίσταται διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μελών του διοικητικού Συμβουλίου και των 
Επιτροπών του. Η Εταιρεία προτίθεται να εναρμονιστεί στην εν λόγω ειδική πρακτική κατόπιν κατάρτισης σχετικής διαδικασίας (Μέρος 
Α, παράγραφος 7 του Κώδικα) 
(8) Η Εταιρεία τόσο στις οικονομικές καταστάσεις όσο και στην παρούσα δήλωση προβαίνει στις απαραίτητες δημοσιοποιήσεις της 
πολιτικής αμοιβών των μελών του διοικητικού Συμβουλίου (κατωτέρω μέρος δ παρ. 1.8). Επίσης, οι συμβάσεις των εκτελεστικών 
μελών του διοικητικού Συμβουλίου όπως και οι όροι της αμοιβής τους εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 
σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. (Μέρος Γ του Κώδικα)
(9) Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, τα βασικά δικαιώματα προαίρεσης 
(που χορηγούνται άπαξ στα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού Συμβουλίου με την ένταξη τους στο πρόγραμμα και δεν επαναχορηγού-
νται κατά τη διάρκεια ισχύος του) μετατρέπονται σε Οριστικά δικαιώματα Απόκτησης Μετοχών ΟΤΕ (ωριμάζουν) ως εξής: 
• το 40% με τη συμπλήρωση του πρώτου έτους από την Ημερομηνία χορήγησης, 
• το 30% με τη συμπλήρωση του δεύτερου έτους από την Ημερομηνία χορήγησης και
• το υπόλοιπο 30% με τη συμπλήρωση του τρίτου έτους από την Ημερομηνία χορήγησης. 
Αντίθετα, τα Επιπλέον δικαιώματα προαίρεσης (που χορηγούνται σε ετήσια βάση μετατρέπονται σε Οριστικά δικαιώματα Απόκτησης 
Μετοχών ΟΤΕ κατά ποσοστό 100 % με τη συμπλήρωση του τρίτου έτους από την Ημερομηνία χορήγησής τους). (Μέρος Γ, παράγραφος 
1,2 του Κώδικα)
(10) Στο Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπεται διαδικασία στις Γενικές Συνελεύσεις για ψηφοφορία ηλεκτρονικά ή δι’ αλληλο-
γραφίας. προβλέπεται όμως δυνατότητα του διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, τέτοια δια-
δικασία. ωστόσο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28α παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920, θα πρέπει να εκδοθεί Απόφαση του αρμόδιου υπουργού 
στην οποία θα ορίζονται οι προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος μετόχου, απόφαση η οποία δεν έχει ακόμα 
εκδοθεί. (Μέρος δΙΙ 2.2 του Κώδικα)
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Για όσες περιπτώσεις αναφέρονται στην παρούσα δήλωση ως αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης του ΣΕβ δεν υπάρ-
χει μέχρι σήμερα νομοθετική ρύθμιση ή κανονιστική ρύθμιση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμο-
γές και υιοθετήσεις μέτρων από την Εταιρεία. ωστόσο, η Εταιρεία θα προβεί σε απαραίτητες τροποποιήσεις των Εσωτερικών πολιτικών 
και Κανονισμών προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις αποκλίσεις υιοθετώντας τις βέλτιστες πρακτικές. 

γ. Πρακτικές Εταιρικής διακυβέρνησης πέρα από τις απαιτήσεις του Νόμου ή του Κώδικα
Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει θεσπίσει ένα Σύστημα διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Management System), το οποίο αφορά 
στη συμμόρφωση όλων –εργαζομένων και διοίκησης– με τη νομοθεσία και με τις εσωτερικές πολιτικές για την αποφυγή κινδύνων 
και άλλων νομικών συνεπειών για την Εταιρεία και για κάθε μέλος του προσωπικού –εργαζόμενους, στελέχη και ανώτατη διοίκηση. 
Το Σύστημα είναι προς όφελος της Εταιρείας, των εργαζομένων της, των πελατών της, των προμηθευτών της και των μετόχων της. 

Οι κύριοι άξονες του Συστήματος είναι:
α) η πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς και παράλληλα η τήρηση των πολιτικών, γεγονός που σκοπό έχει να προστατεύει (την 
Εταιρεία και το προσωπικό) από νομικές συνέπειες λόγω παραβατικής συμπεριφοράς και, επιπλέον, να συμβάλλει στη μείωση των 
κινδύνων γύρω από τη φήμη και τη δημόσια εικόνα της Εταιρείας και του Ομίλου. Η πρόληψη επιτυγχάνεται ιδίως με: 
• την ανάπτυξη πολιτικών & διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης για τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ,
• την εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε να είναι ενημερωμένοι για τους κινδύνους που ενέχει τυχόν παράβαση βασικών κανόνων, 

όπως αυτών περί διαφθοράς, απάτης, κακής χρήσης προσωπικών δεδομένων, αλλοίωσης των οικονομικών καταστάσεων, διαρρο-
ής εμπιστευτικών επαγγελματικών πληροφοριών κ.λπ.,

• τη διενέργεια ετήσιας ανάλυσης επικινδυνότητας (Compliance Risk Assessment), σε συνεργασία με τις επιχειρησιακές μονάδες, για 
την αναγνώριση και αξιολόγηση των σημαντικών κινδύνων, τον καθορισμό των απαραίτητων ενεργειών & μέτρων για την αντιμε-
τώπιση και τον περιορισμό τους και

• τα κανάλια επικοινωνίας που έχουν αναπτυχθεί με τους εργαζόμενους, προκειμένου αυτοί να θέτουν ερωτήματα σχετικά με την 
εφαρμογή των πολιτικών, σε περίπτωση που δεν είναι βέβαιοι για τον τρόπο χειρισμού ζητημάτων που προκύπτουν κατά την κα-
θημερινή εργασία τους.

β) ο εντοπισμός παραβάσεων σχετικών με θέματα συμμόρφωσης, η διερεύνησή τους και η υποβολή προτάσεων και διορθωτικών 
ενεργειών ή μέτρων που απαιτούνται. Με σκοπό την παροχή δυνατότητας καταγγελίας τυχόν περιστατικών παραβίασης των πολιτικών, 
των κανονισμών και της ισχύουσας νομοθεσίας, η Εταιρεία καθιέρωσε την πολιτική διαχείρισης παραπόνων και Καταγγελιών και τα 
σχετικά κανάλια επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ισχύουν σε επίπεδο Ομίλου πολιτικές/κώδικες 
που περιλαμβάνουν τις αρχές και τους κανόνες που εφαρμόζονται στον Όμιλο ΟΤΕ και τηρούνται συγκεκριμένες διαδικασίες. Στο πλαί-
σιο του Συστήματος έχουν εκδοθεί μεταξύ άλλων οι παρακάτω πολιτικές/κώδικες:
• Κώδικας δεοντολογίας 
• Κώδικας δεοντολογίας για τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών υπηρεσιών
• Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του 

εντός του Ομίλου ΟΤΕ
• πολιτική διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών 
• πολιτική εξακρίβωσης οικονομικής απάτης 
• πολιτική περί κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών
• πολιτική αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και καταπολέμησης της διαφθοράς 
• πολιτική περί αποδοχής και προσφοράς ωφελημάτων 
• πολιτική περί δωρεών και χορηγιών 
• πολιτική διοργάνωσης εταιρικών εκδηλώσεων 
• πολιτική για την αποτροπή σεξουαλικής παρενόχλησης εντός του Ομίλου ΟΤΕ 

Το 2010, το Σύστημα διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης του ΟΤΕ επιθεωρήθηκε επιτυχώς από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελε-
γκτές, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας. 

Επίσης, έχει συσταθεί η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης ΟΤΕ με κύρια αποστολή την υποστήριξη, τον έλεγχο και την εξασφάλιση 
της εφαρμογής των πολιτικών Κανονιστικής Συμμόρφωσης στα πλαίσια του προγράμματος για το Σύστημα διαχείρισης Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης. Ενδεικτικά, η Επιτροπή παρακολουθεί και επισκοπεί την εφαρμογή του Συστήματος διαχείρισης Κανονιστικής Συμ-
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μόρφωσης, ελέγχει τις εκθέσεις και τα αποτελέσματα των διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης, υποστηρίζει το σχεδιασμό της 
εκτέλεσης των ελέγχων συμμόρφωσης, καθορίζει τα προγράμματα κανονιστικής συμμόρφωσης και αποφασίζει για τα κατάλληλα 
μέτρα, προτείνει στην αρμόδια υπηρεσιακή Λειτουργία κατάλληλες κυρώσεις/πειθαρχικά μέτρα σε περίπτωση παραπτώματος, παρέχει 
αναφορές στο δ.Σ.-ΟΤΕ και την Επιτροπή Ελέγχου ΟΤΕ. Τακτικά μέλη της επιτροπής είναι ο Γενικός δ/ντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 
διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ (πρόεδρος της Επιτροπής), η Γενική διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου 
Ομίλου ΟΤΕ, η Νομική Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ - Εκτελεστική Γενική διευθύντρια Νομικών και ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, η 
Γενική διευθύντρια Ανθρώπινου δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, ο Γενικός διευθυντής ρυθμιστικών Θεμάτων και ο προϊστάμενος της διεύθυν-
σης Επιχειρησιακής Ασφάλειας και Συνέχειας Ομίλου ΟΤΕ ενώ προβλέπεται και η συμμετοχή μελών εκτάκτως αναλόγως του θέματος 
της ημερήσιας διάταξης. 

δ. διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπές που απαρτίζονται από μέλη του διοικητικού Συμβουλίου

1. διοικητικό Συμβούλιο (Ρόλος - Σύνθεση και Λειτουργία)
1.1. Το διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας, με κύριο έργο την προάσπιση του γενικότερου εταιρι-
κού συμφέροντος και τη διασφάλιση της απόδοσης της Εταιρείας. 

1.2. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας: 
Το διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι ή να μην είναι μέτοχοι της Εται-
ρείας και ο ακριβής αριθμός των μελών προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου 
διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα. Εκλέγονται από τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων, από την οποία επίσης ορίζονται τα εξ αυτών ανεξάρτητα μέλη. Εκλέγονται για τρία (3) χρόνια και η θητεία 
τους λήγει κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους κατά το οποίο έχει ήδη συμπληρωθεί η τριετία από την εκλογή. Είναι πάντοτε 
επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, 
ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης ενός ή περισσότερων μελών πριν από την λήξη της θητείας τους, τα εναπομείναντα μέλη 
του διοικητικού Συμβουλίου, είτε εκλέγουν, εφόσον είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη, αντικαταστάτη ή 
αντικαταστάτες για τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών που αντικαθίστανται και ορίζουν την ιδιότητα του κάθε 
μέλους ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού, είτε συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας άνευ εκλογής αντικατα-
στάτη ή αντικαταστατών. Αν εκλεγεί από το διοικητικό Συμβούλιο μέλος σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου, το μέλος που εκλέγεται 
πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) η 
οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει περιληφθεί μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 
εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως.

1.3. Ήδη με την από 15/6/2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ορίσθηκε τα μέλη του διοικη-
τικού Συμβουλίου να είναι έντεκα (11).

I I . Ε Τ Η Σ Ι Α 
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Ακολουθεί πίνακας που περιλαμβάνει τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2012 έως 31/12/2012:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗΣ ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ

Μιχαήλ Τσαμάζ πρόεδρος και δ/νων Σύμβουλος, 
Εκτελεστικό μέλος Ανάληψη 3/11/2010, Επανεκλογή 15/6/2012 2015

δημήτριος Τζουγανάτος Αντιπρόεδρος, 
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ανάληψη 23/6/2010, Επανεκλογή 15/6/2012 2015

Timotheus Höttges Μη εκτελεστικό μέλος Ανάληψη 6/12/2011, Επανεκλογή 15/6/2012 2015

Klaus Müller Μη εκτελεστικό μέλος Ανάληψη 15/11/2011, Επανεκλογή 15/6/2012 2015

Claudia Nemat Μη εκτελεστικό μέλος Ανάληψη 26/10/2011, Επανεκλογή 15/6/2012 2015

Ευστάθιος Ανέστης Μη εκτελεστικό μέλος Ανάληψη 23/6/2010, Επανεκλογή 15/6/2012 2015

Νικόλαος Καραμούζης Μη εκτελεστικό μέλος Ανάληψη 23/6/2010, Επανεκλογή 15/6/2012 2015

χαράλαμπος Μαζαράκης Εκτελεστικό μέλος Ανάληψη 19/7/2012 2015

Μιχαήλ Μπλέτσας Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ανάληψη 23/6/2010, Επανεκλογή 15/6/2012 2015

παναγιώτης Ταμπούρλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ανάληψη 17/6/2004, Επανεκλογή 15/6/2012 2015

βασίλειος φουρλής Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ανάληψη 23/6/2010, Επανεκλογή 15/6/2012 2015

Kevin Copp Εκτελεστικό μέλος Ανάληψη 6/2/2009, Επανεκλογή 15/6/2012 19/7/2012

ως προς τις αλλαγές στη σύνθεση του διοικητικού Συμβουλίου εντός του 2012, σημειώνεται ότι το μέλος κ. Kevin Copp υπέβαλε την 
παραίτησή του στις 19/7/2012 και αντικαταστάθηκε από τον κ. χαράλαμπο Μαζαράκη.

Tα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού Συμβουλίου παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:
http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/BoardofDirectors/composition 

1.4. Σύμφωνα με το Καταστατικό3 της Εταιρείας το διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του:
• Συγκαλεί Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων και εισηγείται τα θέματά τους.
• Καταρτίζει και εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
• Εγκρίνει τη στρατηγική της Εταιρείας και αποφασίζει σχετικά με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, τη συμμετοχή της Εταιρείας σε 
 άλλες εταιρείες, εντός ή και εκτός Ελλάδος καθώς και για δημιουργία υποκαταστημάτων ή γραφείων εντός και εκτός Ελλάδος.
• Ενημερώνεται συστηματικά για την πορεία της Εταιρείας και την υλοποίηση του προγράμματός της, με σκοπό την προάσπιση του  

 γενικού εταιρικού συμφέροντος.
• Αποφασίζει σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών και για την έκδοση ομολογιακού δανείου  

 με ομολογίες, μετατρέψιμες σε μετοχές, αφού προηγηθεί η απαραίτητη εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
• Αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ή ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες μετοχές.
Επίσης, έχει τη δυνατότητα να αναθέτει τις εξουσίες του σε μέλη του, σε στελέχη της Εταιρείας, σε τρίτους ή σε Επιτροπές, καθορίζοντας 
συγχρόνως την έκταση της ανάθεσης αυτής με απόφασή του, όπως ενδεικτικά επί θεμάτων:
• οικονομικής φύσεως, 
• συνδρομητών εν γένει, όπως παραπόνων - αιτημάτων και καταγγελιών συμβάσεων συνδρομητών, 
• σχετικών με την εργατική νομοθεσία, την υγιεινή και την ασφάλεια των απασχολούμενων στην Εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση  

 εργασίας, έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, 
• πνευματικής ιδιοκτησίας, σε περίπτωση που προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω της δημιουργίας αρχείων, 
 αποθήκευσης, επεξεργασίας, μετάδοσης ή διάθεσης πνευματικών έργων χωρίς άδεια των δημιουργών μέσω πληροφορικών  
 συστημάτων ή του πληροφορικού εξοπλισμού που διαθέτει ή χρησιμοποιεί η Εταιρεία, 
• σχετικών με την τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και περί απορρήτου των επικοινωνιών,
• σχετικών με την τήρηση των αγορανομικών διατάξεων που αφορούν προϊόντα ή/και υπηρεσίες της Εταιρείας, 
•  που αφορούν προϊόντα ή /και υπηρεσίες της Εταιρείας ή /και τρίτων που παρέχονται μέσω των δικτύων της Εταιρείας και
• σχετικών με την τήρηση των εκάστοτε πυροσβεστικών ή αστυνομικών ή εν γένει διοικητικών διατάξεων για τη λειτουργία των 
 καταστημάτων της και εν γένει των εγκαταστάσεών της, τεχνικών ή μη.

3 http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/diafaneiapliroforisi/regulations 
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Τέλος, στο Καταστατικό προβλέπονται ειδικά θέματα για τα οποία υπάρχει περιορισμός ως προς την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων, οι 
δε αποφάσεις επί των ζητημάτων αυτών θα πρέπει απαραίτητα να λαμβάνονται από το διοικητικό Συμβούλιο και με την προβλεπόμενη 
στα άρθρα του Καταστατικού απαρτία και πλειοψηφία. 

Ο πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και διευθύ-
νει τις εργασίες του. 

Το διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο ή κατόπιν αιτήσεως προς τον πρόεδρό του από δύο (2) τουλάχιστον 
μέλη του. Με την επιφύλαξη σχετικών άρθρων του Καταστατικού, όπου προβλέπονται ειδικές απαρτίες και πλειοψηφίες για ειδικά 
θέματα, το διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται τα μισά πλέον ενός του συνόλου των 
μελών του, όμως ο αριθμός των παρόντων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με 
απλή πλειοψηφία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ή από το Καταστατικό της Εταιρείας.

1.5. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος έχει εγκριθεί με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου, ρυθμίζει 
τις λεπτομέρειες για τον τρόπο που προσκαλούνται, συνεδριάζουν και λαμβάνουν αποφάσεις τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου. 
Επίσης, αναφέρεται στις αρμοδιότητες του προέδρου του διοικητικού Συμβουλίου και του Αντιπροέδρου. 

Συνοπτικά, με βάση τον Κανονισμό αυτό, ο πρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να έχει ταυτόχρονα 
και την ιδιότητα του διευθύνοντος Συμβούλου. Σήμερα, καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος Συμβούλου έχουν ανατεθεί στον κ. 
Μιχαήλ Τσαμάζ, εκτελεστικό μέλος του διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος κ. δημήτριος Τζουγανάτος ανήκει στα ανεξάρτητα μη 
εκτελεστικά μέλη του διοικητικού Συμβουλίου. 

1.6. Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 πραγματοποιήθηκαν 25 συνεδριάσεις του διοικητικού Συμβουλίου. Κατά κανόνα, πραγματοποι-
είται τουλάχιστον μια συνεδρίαση κάθε μήνα.

Οι παρουσίες κάθε μέλους του διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2012 εμφανίζο-
νται στον παρακάτω πίνακα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΗΚΕ

Μιχαήλ Τσαμάζ 25 25 -

δημήτριος Τζουγανάτος 25 22 3

Timotheus Höttges 25* 14 8

Klaus Müller 25* 22 -

Claudia Nemat 25* 18 4

Ευστάθιος Ανέστης 25 25 -

Νικόλαος Καραμούζης 25 14 11

χαράλαμπος Μαζαράκης 12 12 -

Μιχαήλ Μπλέτσας 25 25 -

παναγιώτης Ταμπούρλος 25 23 2

βασίλειος φουρλής 25 21 4

Kevin Copp 13 13 -

* διευκρινίζεται ότι τα μέλη του δ.Σ. κ.κ. Timotheus Höttges, Klaus Müller και κυρία Claudia Nemat δεν εκλήθησαν και δεν συμμετείχαν 
– με τη σύμφωνη γνώμη τους και προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της εργασιακής τους σχέσης με την Deutsche 
Telekom – σε 3 από τις 25 συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2012, λόγω του θέματος που συζητήθηκε στις 3 αυτές 
συνεδριάσεις. 
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1.7. Σύμφωνα με την ακολουθούμενη επιχειρησιακή πρακτική πραγματοποιείται ενημέρωση των μελών για θέματα που αφορούν στην 
Εταιρεία, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του διοικητικού Συμβουλίου ή στο περιθώριο της συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσι-
ας διάταξης, καθώς και κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη σχετικής ενημέρωσής τους μέσω επικοινωνίας του προέδρου με τα μέλη (με 
αποστολή σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων). 

1.8. πολιτική αμοιβών μελών διοικητικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό, οι όροι αποζημίωσης, αντιμισθίας και λοιπών παροχών των μελών του διοικητικού Συμβουλίου, 
προτείνονται από το διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. 

Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους σ’ 
αυτό, λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται της αποζημιώσεως την οποία λαμβάνουν τα άλλα μέλη 
του διοικητικού Συμβουλίου. 

Για τη χρήση 2012 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ΟΤΕ της 15ης Ιουνίου 2012, όρισε την αποζημίωση των μελών του διοι-
κητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, στο ποσόν των €2.000 «καθαρά» ανά μήνα, ανεξαρτήτως αριθμού 
συνεδριάσεων.

Επίσης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης/διαμονής μελών 
του διοικητικού Συμβουλίου από και προς τη χώρα μόνιμης κατοικίας τους για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του και στις συνεδριάσεις 
των Επιτροπών του, υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά δεν καλύπτονται από τους εργοδότες τους ως ακολούθως:
• Σε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης να καλύπτεται διακεκριμένη θέση για τις πτήσεις διαρκείας άνω των τεσσάρων ωρών και 

οικονομική θέση για τις πτήσεις κάτω των τεσσάρων ωρών.
• Να καλύπτονται από τον ΟΤΕ τα έξοδα διαμονής τους στον τόπο πραγματοποίησης των συνεδριάσεων και μέχρι δύο διανυκτερεύ-

σεις ανά μετακίνηση.

1.9. Στον εγκεκριμένο από το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, «Κώδικα δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ» (άρθρο 9) και στην πολιτική 
Ομίλου ΟΤΕ για την Αποφυγή Σύγκρουσης Συμφερόντων & Καταπολέμησης της διαφθοράς, γίνονται συγκεκριμένες αναφορές και δίνο-
νται παραδείγματα περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του διοικητικού Συμβουλίου (και εργαζομένων της Εταιρείας). 
Στις διατάξεις των ως άνω κειμένων προβλέπεται ότι τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου (καθώς και οι εργαζόμενοι της Εταιρείας), 
πρέπει να αποφεύγουν κάθε πράξη η οποία μπορεί να επιφέρει σύγκρουση των προσωπικών τους συμφερόντων –ή κάποιων από τα 
μέλη των οικογενειών τους– με αυτών του ΟΤΕ ή των συνδεδεμένων εταιρειών. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι:
• Οι εργαζόμενοι και τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να διατηρούν άμεσα ή έμμεσα σημαντικό οικονομικό 

συμφέρον (όπως προσδιορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας κάθε φορά) με προμηθευτή, πελάτη, ανταγωνιστή ή άλλη 
εταιρεία, εάν αυτό μπορεί να επηρεάσει τις επιχειρησιακές τους αποφάσεις.

• Οι εργαζόμενοι και τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να δεχθούν, ή να επιτρέψουν σε μέλος της οικογένειάς τους να 
δεχθεί χρήματα, δώρα, δάνεια, ψυχαγωγία ή ευνοϊκή μεταχείριση από οποιονδήποτε συνεργάζεται επιχειρησιακά ή ανταγωνίζεται 
τον ΟΤΕ, εκτός κι αν η αποδοχή κρίνεται κοινωνικά αποδεκτή και επιτρέπεται από τις διατάξεις της «πολιτικής περί αποδοχής και 
προσφοράς ωφελημάτων Ομίλου ΟΤΕ». 

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, υπάρχουν σχετικές διατάξεις στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, οι οποίες αφο-
ρούν στη διαδικασία παρακολούθησης των οικονομικών δραστηριοτήτων και οικονομικών συναλλαγών των μελών του διοικητικού 
Συμβουλίου και προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία, με βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της, καθώς και 
συναλλαγών τους που έχουν σχέση με μετοχές της Εταιρείας ή με παράγωγα ή με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι συνδεδεμένα 
με αυτές.

Επίσης, υπάρχουν σχετικές προβλέψεις στις πολιτικές που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της καθιέρωσης ενιαίου Συστήματος διαχείρισης 
Συμμόρφωσης (Compliance Management System) για τον Όμιλο ΟΤΕ, μεταξύ των οποίων η «πολιτική περί αποδοχής και προσφοράς 
ωφελημάτων» και η «πολιτική περί κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών». 
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2. Επιτροπές του διοικητικού Συμβουλίου – Σύνθεση – Αρμοδιότητες – Αμοιβές μελών 

Στην Εταιρεία έχουν συσταθεί και λειτουργούν δυο Επιτροπές, που στελεχώνονται από μέλη του διοικητικού Συμβουλίου. Αυτές είναι η 
Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου δυναμικού. Ειδικότερα: 
 
2.1. Επιτροπή Ελέγχου, η οποία απαρτίζεται από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εκλέγο-
νται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
Η σύνθεσή της κατά τη χρήση του 2012 είχε ως εξής: 
• παναγιώτης Ταμπούρλος (πρόεδρος - Ειδικός επί χρηματοοικονομικών θεμάτων «Financial Expert»)
• δημήτριος Τζουγανάτος (Μέλος)
• βασίλειος φουρλής (Μέλος)
Για τη χρήση 2012 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ΟΤΕ της 15ης Ιουνίου 2012, όρισε την αποζημίωση του προέδρου και των 
μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής, ως εξής:
α) πρόεδρος: €1.200 «καθαρά» ανά συνεδρίαση που μετέχει.
β) Μέλη: €960 «καθαρά» ανά συνεδρίαση που μετέχουν.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή Ελέγχου4 συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο.
Κατά τη διάρκεια του 2012 συνεδρίασε δώδεκα (12) φορές.

Οι παρουσίες του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου στις συνεδριάσεις της κατά τη χρήση 2012 εμφανίζονται στον 
παρακάτω πίνακα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΗΚΕ

παναγιώτης Ταμπούρλος 12 12 -

δημήτριος Τζουγανάτος 12 11 1

βασίλειος φουρλής 12 12 -

Το πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής αυτής προσδιορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος έχει 
εγκριθεί από το διοικητικό Συμβούλιο.

Συνοπτικά, το έργο της είναι η παροχή κάθε βοήθειας προς το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την ενάσκηση των εποπτικών 
αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι των μετόχων, της επενδυτικής κοινότητας και τρίτων, ιδιαιτέρως 
όσον αφορά στη διαδικασία υποβολής οικονομικών αναφορών (financial reporting process). 

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τo έτος 2012 χειρίστηκε όλα τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της θέματα, τα κυριότερα από 
τα οποία κατηγοριοποιούνται ως εξής:

• Έγκριση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου.
• Αξιολόγηση των Οικονομικών Καταστάσεων ως προς την πληρότητα και τη συνέπειά τους.
• διασφάλιση της ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ως προς την ανάληψη υπηρεσιών σε εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ.
• Γνωμοδότηση για επιλογή ελεγκτικής εταιρείας.
• Επισκόπηση και αξιολόγηση της πληρότητας, ορθότητας και ακρίβειας της υποβληθείσας σε αυτήν από τον Γενικό δ/ντή Κανονιστι-

κής Συμμόρφωσης, διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ τριμηνιαίας Ενοποιημένης Έκθεσης Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης. Στην εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, πληροφόρηση σχετικά με τη διαχείριση παραπόνων και 
καταγγελιών και τα αποτελέσματα αυτής. 

Επίσης, από την Επιτροπή Ελέγχου κατά το έτος 2012 επισκοπήθηκαν οι τριμηνιαίες Εκθέσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης και η αξιο-
λόγηση των αποτελεσμάτων του Internal Control System (ICS).

4 http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/diafaneiapliroforisi/regulations 

I I . Ε Τ Η Σ Ι Α 
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Η Επιτροπή Ελέγχου έχει συχνή επικοινωνία με τον Εσωτερικό Έλεγχο στο πλαίσιο της εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων της. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Γενική διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ καλείται και μετέχει στις περισσότερες από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής 
Ελέγχου. Οι εξωτερικοί ορκωτοί ελεγκτές, επίσης, καλούνται και μετέχουν στις συνεδριάσεις όταν επισκοπούνται οι εξαμηνιαίες και οι 
ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

2.2. Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου δυναμικού, η οποία ορίζεται από το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αποτελείται από 
τουλάχιστον τρία μέλη, εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον είναι μη εκτελεστικά. 

Η σύνθεσή της κατά τη χρήση του 2012 είχε ως εξής:
Μέχρι τον Ιούλιο 2012 τα μέλη της ήταν οι κ.κ. Νικόλαος Καραμούζης (πρόεδρος), Kevin Copp και κυρία Claudia Nemat.
Από τον Ιούλιο 2012, μετά την παραίτηση του κ. Kevin Copp, τα μέλη της είναι οι κ.κ. Νικόλαος Καραμούζης (πρόεδρος), X. Μαζαράκης 
και κυρία Claudia Nemat.
Για τη χρήση 2012 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ΟΤΕ της 15ης Ιουνίου 2012, όρισε την αποζημίωση του προέδρου και 
των μελών της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου δυναμικού για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής, στο ποσόν των €480 
«καθαρά» ανά συνεδρίαση που μετέχουν. 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο. Η Επιτροπή Αμοιβών και 
Ανθρώπινου δυναμικού κατά το έτος 2012 πραγματοποίησε συνολικά δύο (2) συνεδριάσεις. 
Οι 2 συνεδριάσεις της εντός του 2012 πραγματοποιήθηκαν με τη μέχρι τον Ιούλιο 2012 σύνθεσή της, στην οποία μετείχε ο κ. Kevin 
Copp, ενώ με την τρέχουσα σύνθεσή της, στην οποία μετέχει ο κ. χαράλαμπος Μαζαράκης, δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΗΚΕ

Νικόλαος Καραμούζης 2 2 -

Kevin Copp 2 2 -

Claudia Nemat 2 2 -

χαράλαμπος Μαζαράκης - - -

Το πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής αυτής προσδιορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου 
δυναμικού, ο οποίος έχει εγκριθεί από το διοικητικό Συμβούλιο.

Συνοπτικά, το έργο της είναι: 
• Η θέσπιση των αρχών της πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, οι οποίες θα κατευθύνουν τις αποφάσεις και τις ενέργειες 

της διοίκησης. 
• Η επιλογή της στρατηγικής των αμοιβών, αποζημιώσεων για την Εταιρεία.
• Η έγκριση των σχεδίων πλαισίων αμοιβών, παροχών, αποζημιώσεων, προγραμμάτων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών 

και σχεδίων για επιβράβευση εκπλήρωσης στόχων.
• Η πρόταση προς το διοικητικό Συμβούλιο για τις αμοιβές και παροχές του διευθύνοντος Συμβούλου.
• Η μελέτη και επεξεργασία συναφών με το ανθρώπινο δυναμικό θεμάτων. 
• Η καθιέρωση των αρχών των πολιτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου δυναμικού κατά το έτος 2012 αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της τα 
εξής θέματα:
• υλοποίηση της Σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων υπηρεσιών διευθύνοντος Συμβούλου ΟΤΕ. 
• Καθορισμός (α) των επιμέρους στόχων ετών 2012 και 2013 του Μακροχρόνιου προγράμματος Κινήτρων του διευθύνοντος Συμ-

βούλου της ΟΤΕ Α.Ε. για την τριετία 2011-2013 και (β) των επιμέρους στόχων ετών 2012, 2013 και 2014 του Μακροχρόνιου 
προγράμματος Κινήτρων του διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΤΕ Α.Ε. για την τριετία 2012-2014.
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ε. Γενική Συνέλευση και δικαιώματα των Μετόχων

1. Τρόπος Λειτουργίας Γενικής Συνέλευσης - Εξουσίες
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό 
της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο Καταστατικό. Κάθε μέτοχος 
πλήρως αποπληρωμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ανάλογα με τον 
αριθμό των μετοχών τις οποίες κατέχει ενώ οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή 
διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο από το διοικητικό Συμβούλιο και συνέρ-
χεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της 
έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου, τουλάχιστον μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και 
εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της Εταιρείας σε έκτακτη συνεδρίαση, αν το κρίνει σκόπιμο.

Η πρόσκληση της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και οποιασδήποτε επαναληπτικής Γενικής Συνέ-
λευσης ορίζει τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση 
και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίζει το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη 
συνεδρίαση που αποφασίζει και για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στην έδρα της 
Εταιρείας και δημοσιεύεται όπως επιβάλλουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται 
σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία στην 
πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που μαται-
ώθηκε. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, 
οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Οι αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 
Εξαιρετικά, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 
εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
β) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που από το νόμο ή το Καταστατικό ρυθμίζονται 

διαφορετικά.
γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.
δ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ε) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
στ) περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις περιπτώσεις αυξήσεως κεφαλαίου με καταβολή 

μετρητών ή με εισφορά σε είδος.
ζ) Μεταβολή της ειδικής πλειοψηφίας του διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο 6, παρ. 1 του Καταστατικού.
η) Τροποποίηση του άρθρου 20.
 
Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση 
αυτή συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής 
ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν 
δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται 
σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 
ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις στα ως άνω θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των 
δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
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2. Συμμετοχή Μετόχων στη Γενική Συνέλευση 
2.1 Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστή-
ματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά χρηματιστήρια Α.Ε. («Ε.χ.Α.Ε.»), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της 
Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγρα-
φής). 

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με 
απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.χ.Α.Ε. ή η ηλεκτρονική πιστο-
ποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της 
Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ισχύουν οι προθεσμίες που ορίζονται στο Νόμο. 
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετό-
χου κατά την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 
28α του Κ.Ν. 2190/1920, αυτός μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.    
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης δι-
αδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην 
ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης αυτής, της διαδικασίας για την 
άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου, των σχεδίων αποφάσεων 
για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των 
παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 διατίθενται πριν από κάθε Γενική Συνέλευση σε ηλεκτρονική μορφή 
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, όπως ορίζει ο Νόμος. 

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ, δ και ε του Κ.Ν. 2190/1920, το κείμενο των τυχόν εγγράφων, σχεδίων αποφάσεων και 
εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν για την άσκηση δικαιώματος ψήφου διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή, στα γραφεία της Εταιρείας.

2.2 Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων του. Κάθε μέτοχος μπορεί 
να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν ορίζοντας ως αντιπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρό-
σωπα. ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο 
περιορισμός αυτός δεν τον εμποδίζει να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές του που εμφανίζονται στον κάθε λογα-
ριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον 
τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της τα έντυπα 
που οφείλει να χρησιμοποιεί ο μέτοχος για τον ορισμό του/των αντιπροσώπου/ων του. Τα έντυπα αυτά, κατατίθενται, συμπληρωμένα 
και υπογεγραμμένα από το μέτοχο στην Εταιρεία τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο 
δικαιούχος οφείλει να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου 
και της παραλαβής τους από την Εταιρεία.

Όταν μέτοχος χορηγεί σε τράπεζα εξουσιοδότηση για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση θα ακολουθείται η 
ίδια ως άνω διαδικασία. 

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, 
κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο 
αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγρά-
φου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) Είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, 
β) είναι μέλος του διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή 
άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορ-
κωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται 
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από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).
δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλλη-
λογραφία, ωστόσο στο άρθρο 18 παράγραφος 3 του Καταστατικού της Εταιρείας προβλέπεται ότι το διοικητικό Συμβούλιο δύναται να 
αποφασίσει διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση.

3. δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων και τρόπος άσκησης
Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό Συμβούλιο 
υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει 
περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου. Η 
αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι 
(20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, 
με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην 
απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό Συμβούλιο 
υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση 
περιέλθει στο διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει 
να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από τη Γενική Συνέλευση. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από 
σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως 
η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται 
στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους 
μετόχους. 

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό Συμβούλιο 
θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη 
ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της 
Γενικής Συνέλευσης.

Το διοικητικό Συμβούλιο δεν υποχρεούται, στις ως άνω περιπτώσεις, να προβαίνει σε εγγραφή των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη 
ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με την αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους 
εάν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της 
συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή 
ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί 
να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. 

Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημο-
σίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, ενώ σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων του νόμου. 
Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική 
Συνέλευση, το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για 
τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα 
πρακτικά.

Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. υποχρέωση παροχής πληροφοριών 
δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απα-
ντήσεων.
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Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό Συμ-
βούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθη-
καν σε κάθε μέλος του διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από 
οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί 
την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 

Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται 
στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συ-
νέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό Συμβούλιο 
μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 
Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί κάποιου 
θέματος της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται δι’ ονομαστικής κλήσεως. 

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον 
αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης 
από την Ε.χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της Ε.χ.Α.Ε. και της Εταιρείας.

4. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής και έκτακτης) των μετόχων της «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.» για σημαντικά 
ζητήματα, που ελήφθησαν κατά το έτος 2012.
Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 δεκεμβρίου 2012, 
τροποποιήθηκε το άρθρο 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της. Ειδικότερα εγκρίθηκε η τροποποίηση του εδαφίου ι) της παραγράφου 1 
του Άρθρου 2, προκειμένου η Εταιρεία να δύναται να δραστηριοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών διαφήμισης που αποτελεί υπηρεσία 
οπτικοακουστικών μέσων και περιλαμβάνει σύμφωνα με την εν ισχύ νομοθεσία την τηλεοπτική διαφήμιση, τη χορηγία, την τηλε-
πώληση, την τοποθέτηση προϊόντος, την υπηρεσία ραδιοφώνου και την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας σχετιζόμενης με αυτές τις 
δραστηριότητες. Επίσης, προστέθηκε εδάφιο ιβ στην ίδια ως άνω παράγραφο του ίδιου άρθρου, προκειμένου η Εταιρεία να δύναται να 
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες σχετικές με την εξυπηρέτηση των λειτουργιών τους, σε συνδεδεμένες με την Eταιρεία 
επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε§5 του Κ.Ν. 2190/1920, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

στ. θέματα Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με τη 
διαδικασία οικονομικών αναφορών

Ο Όμιλος ΟΤΕ εφαρμόζει ένα σύστημα δικλείδων ασφαλείας στις οικονομικές καταστάσεις με σκοπό την έγκαιρη πρόληψη ή ανίχνευση 
ουσιωδών σφαλμάτων και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων, την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
των λειτουργιών και τη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς. Με βάση συγκεκριμένα κριτήρια σημαντικότητας (ποσοτικά και ποι-
οτικά) εντοπίζονται οι εταιρείες του Ομίλου και οι διαδικασίες που θα πρέπει να ενταχθούν στο εύρος του συστήματος. Καταγράφονται 
οι διαδικασίες, ορίζονται οι αρμοδιότητες και οι πολιτικές και σχεδιάζονται σημεία ελέγχου που εφαρμόζονται σε συνεχή βάση από τη 
διοίκηση και το προσωπικό.

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) που οι βέλτιστες αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του, συ-
ντελεί στην αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία της Εταιρείας. Η διοίκηση ελέγχει την αποτελεσματικότητα των σημείων ελέγχου 
κάθε χρόνο και επιβεβαιώνει την επάρκεια του συστήματος με έγγραφη δήλωση.

Η ευθύνη της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να εκφράσει τη γνώμη της για το ΣΕΕ της κάθε ελεγχόμενης περιοχής βασιζόμενη 
στον έλεγχο που θα πραγματοποιήσει, όπως προκύπτει από το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου. Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου, όπως έχει 
εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνων που τυχόν αντιμετωπίζει 
η εταιρεία καθώς και αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Το ΣΕΕ της Εταιρείας δίνει σημαντική έμφαση στην αποφυγή ή άμβλυνση κινδύνων που απορρέουν από τη διαδικασία χρηματοοικο-
νομικής αναφοράς. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου συμβάλλει σε αυτό το πλαίσιο μέσω της πραγματοποίησης σχετικών ελεγκτικών 
δραστηριοτήτων. 

Στην εξέταση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, το διοικητικό Συμβούλιο βασίζεται και επιβλέπει, μέσω της εποπτείας της Επιτρο-
πής Ελέγχου, τις δραστηριότητες της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 
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Επίσης υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί που στηρίζουν την αξιολόγηση και επισκόπηση του ΣEΕ από το διοικητικό Συμβούλιο. Ενδεικτικά 
αναφέρονται οι αρχές και πολιτικές που ανήκουν στο Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Management System), η ίδια 
η υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου δυναμικού. 

Σύστημα διαχείρισης Κινδύνων
Η διαχείριση εταιρικών κινδύνων για τον Όμιλο ΟΤΕ αποτελεί μια συνεχή διεργασία έγκαιρης αναγνώρισης, αξιολόγησης, κοινοποίησης 
και ελέγχου των κινδύνων. Κύριος στόχος είναι η διαφύλαξη της ύπαρξης καθώς και της μελλοντικής επιχειρηματικής επιτυχίας των 
Εταιρειών του Ομίλου. Συνεπώς, η ύπαρξη λειτουργικού συστήματος διαχείρισης εταιρικών κινδύνων (Enterprise Risk Management 
System) είναι βασικό στοιχείο της αξιακής εταιρικής διοίκησης, δεδομένου ότι στηρίζει τις προσπάθειες διασφάλισης της επιχειρημα-
τικής επιτυχίας με βιώσιμο τρόπο.

Η διαχείριση κινδύνων συνεπάγεται την επαρκή αποτύπωση της κατάστασης επιχειρηματικών κινδύνων ως βάση για τη λήψη αποφά-
σεων που βελτιστοποιούνται αυξάνοντας την αξία του Ομίλου.

Η λειτουργία του συστήματος διαχείρισης εταιρικών κινδύνων (Enterprise Risk Management System) του Ομίλου ΟΤΕ, βασίζεται στο 
πρότυπο Σ.Ε.Ε. (Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, Internal Controls System), στο πρότυπο COSO, που έχει αναπτυχθεί από την Committee 
of Sponsoring Organizations της Treadway Commission και είναι αναγνωρισμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗπΑ (U.S. 
Securities and Exchange Commission - SEC), καθώς και στο πρότυπο ISO 31000 «διαχείριση Κινδύνων - Αρχές και κατευθυντήριες 
γραμμές» (“Risk management - Principles and guidelines”), ένα πρότυπο διαχείρισης κινδύνων με παγκόσμια εφαρμογή.

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 
και διαχείρισης εταιρικών κινδύνων της εταιρείας. To 2013 πρόκειται να συσταθεί Επιτροπή Εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία θα έχει 
ως πρωταρχικό σκοπό τον καθορισμό των στρατηγικών ζητημάτων που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης και την παροχή υποστή-
ριξης για θέματα διαχείρισης κινδύνων. Μόνιμα μέλη της προβλέπεται να είναι ο Γενικός διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, δια-
χείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ, η Νομική Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ - Εκτελεστική Γενική διευθύντρια Νομικών 
και ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, η Γενική διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ, ο Γενικός δ/ντής χρηματοοικονομικών 
Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, η Γενική διευθύντρια Ανθρώπινου δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ και ο προϊστάμενος της διεύθυνσης Επιχειρησιακής 
Ασφάλειας και Συνέχειας Ομίλου ΟΤΕ, ενώ αν κρίνεται απαραίτητο θα προσκαλούνται στελέχη από άλλες αντίστοιχες οργανωτικές 
μονάδες.

Οι επιχειρησιακοί προϊστάμενοι και οι προϊστάμενοι λειτουργιών των μονάδων του Ομίλου είναι υπεύθυνοι για τον εντοπισμό των 
κινδύνων και τη διαχείριση αυτών στους τομείς ευθύνης τους. Η ευθύνη αυτή καλύπτει την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση 
κινδύνων στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης εταιρικών κινδύνων της επιχειρηματικής μονάδας.

Η Γενική διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ είναι αρμόδια για τη 
συνεχή ανάπτυξη του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και διαχείρισης κινδύνων, καθώς επίσης εκδίδει πρότυπα προς εφαρμογή 
για το σύνολο του Ομίλου, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή τους μεθοδικά και με συνέπεια. Τα στελέχη της Εταιρείας με θέση 
ευθύνης είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση κινδύνων καθημερινά στον τομέα εργασίας τους. Τα καθήκοντα των υπευθύνων διαχείρισης 
κινδύνων περιλαμβάνουν την αναφορά και παρακολούθηση της κατάστασης κινδύνων, καθώς και την τήρηση της μεθοδολογίας στο 
πλαίσιο της ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνων αναφορικά με την αντίστοιχη μονάδα. Η υποδιεύθυνση διαχείρισης Εταιρικών Κινδύ-
νων είναι το σημείο επαφής για ερωτήματα που άπτονται της διαχείρισης κινδύνων.

Οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι επιφορτισμένοι με το καθήκον να κρίνουν κατά πόσον ένα σύστημα παρακολούθησης έχει εγκατασταθεί 
σύμφωνα με τα ελληνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά πρότυπα και αν επαρκεί για την κάλυψη των απαιτήσεων που του έχουν τεθεί. Ο 
έλεγχος αυτός προσδιορίζει κατά πόσον τα μέτρα που λαμβάνονται εντοπίζουν και κοινοποιούν όλους τους δυνητικά ζημιογόνους 
κινδύνους αρκετά έγκαιρα, ώστε η διοίκηση να είναι σε θέση να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Οι εξωτερικοί ελεγκτές κρίνουν, επίσης, 
κατά πόσον το σύστημα διαχείρισης κινδύνων, καθώς και οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που απορρέουν από μελλοντικές εξελίξεις, πε-
ριγράφονται με ακρίβεια στην Έκθεση διαχείρισης Κινδύνων η οποία υποβάλλεται από τον Γενικό δ/ντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 
διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ στο διοικητικό Συμβούλιο.

Ζητήματα σχετικά με τα πληροφοριακά στοιχεία του άρθρου 10 παρ. 1 γ, δ, στ, της Οδηγίας 2004/25/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς και ειδικότερα για τις σημαντικές άμεσες ή 
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έμμεσες συμμετοχές, τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω δικαι-
ωμάτων, τους περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου, έχουν αναπτυχθεί αναλυτικά στο κεφάλαιο Η της Ετήσιας Έκθεσης του διοικητικού 
Συμβουλίου «πΛΗρΟφΟρΙΕΣ ΣυΜφωΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑρΘρΟ 4.7 ΤΟυ ΝΟΜΟυ 3556/2007». 

Οι κανόνες διορισμού και αντικατάστασης των μελών του διοικητικού Συμβουλίου και οι εξουσίες αυτών καθώς και οι κανόνες τροπο-
ποίησης του καταστατικού αναπτύχθηκαν στις ως άνω Ενότητες. 

Σ Τ . Σ ύ Ν Α Λ Λ Α Γ Ε Σ  Μ Ε  Σ ύ Ν δ Ε Μ Ε Ν 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 ΟΤΕ 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 40,00% 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 σε αυτά. Επιπλέον, ο ΟΤΕ χορηγεί 
και λαμβάνει δάνεια από τα συνδεμένα μέρη και τέλος λαμβάνει και διανέμει μερίσματα. 

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

(ποσά σε εκατομμύρια €)
2012 2011

πωλήσεις ΟΤΕ Αγορές ΟΤΕ πωλήσεις ΟΤΕ Αγορές ΟΤΕ

COSMOTE 90,7 87,2 112,7 92,5

OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD 0,4 4 0,4 3,9

HELLAS-SAT 0,4 1,3 0,4 3,2

COSMO-ONE - 0,6 - 0,6

VOICENET 2,2 2,7 3,0 3,2

HELLASCOM - 7,9 0,1 8,4

OTE SAT - MARITEL 0,9 1,2 0,9 1,2

ΟΤΕ PLUS 0,4 35,3 0,4 30,4

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 0,9 54,2 2,1 61,2

OTE-GLOBE 25,4 71,2 31,3 74,5

OTE ACADEMY 0,1 5,5 0,1 4,2

ROMTELECOM 0,1 0,4 0,1 0,2

Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός ομίλου ΟΤΕ) 0,1 0,9 - -

ΣΥΝΟΛΟ 121,6 272,4 151,5 283,5
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Οι αγορές και οι πωλήσεις του Ομίλου με τα συνδεμένα μέρη, οι οποίες δεν απαλείφονται στην ενοποίηση αναλύονται ως εξής:

(ποσά σε εκατομμύρια €)
2012 2011

πωλήσεις 
Ομίλου Αγορές Ομίλου πωλήσεις 

Ομίλου Αγορές Ομίλου

Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός ομίλου ΟΤΕ) 22,7 24,7 24,0 18,6

ΣΥΝΟΛΟ 22,7 24,7 24,0 18,6

Οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη προέρχονται από τόκους ληφθέντων δανείων και αναλύονται 
ως εξής:

 

(ποσά σε εκατομμύρια €)
Χρηματοοικονομικά έξοδα ΟΤΕ

2012 2011

OTE PLC 88,3 110,0

ΣΥΝΟΛΟ 88,3 110,0

Οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του Ομίλου με τα συνδεμένα μέρη οι οποίες δεν απαλείφονται στην ενοποίηση αναλύονται ως 
εξής:

(ποσά σε εκατομμύρια €)
Χρηματοοικονομικά έξοδα ΟΤΕ

2012 2011

DEUTSCHE TELEKOM AG (εκτός ομίλου ΟΤΕ) - 2,0

ΣΥΝΟΛΟ - 2,0

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

(ποσά σε εκατομμύρια €)
Χρηματοοικονομικά έξοδα ΟΤΕ

2012 2011

HELLAS SAT 37,3 -

OTE SAT - MARITEL 0,7 1,2

ΣΥΝΟΛΟ 38,0 1,2
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Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τις μεταξύ τους τρέχουσες συναλλαγές αναλύ-
ονται ως εξής:

(ποσά σε εκατομμύρια €)
2012 2011

Απαίτηση ΟΤΕ υποχρέωση ΟΤΕ Απαίτηση ΟΤΕ υποχρέωση ΟΤΕ

COSMOTE 47,0 93,1 46,6 90,5

OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD 0,2 1,4 0,2 1,4

HELLAS-SAT 0,4 0,5 0,2 0,4

COSMO-ONE - 0,3 - 0,2

VOICENET 0,6 0,8 0,8 1,0

HELLASCOM 0,1 2,9 0,1 4,1

OTE SAT - MARITEL 1 3,3 3,6 5,9

ΟΤΕ PLUS 0,4 14,3 0,2 10,9

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 1 13,5 0,9 18,2

OTE-GLOBE 28,9 59,3 57,6 81,0

OTE ACADEMY 0,5 0,6 0,4 0,7

ROMTELECOM 0,2 0,2 0,2 -

Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός ομίλου ΟΤΕ) - 0,6 - -

ΣΥΝΟΛΟ 80,3 190,8 110,8 214,3

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: 

(ποσά σε εκατομμύρια €)
2012 2011

Απαίτηση 
Ομίλου Αγορές Ομίλου πωλήσεις 

Ομίλου
υποχρέωση 

Ομίλου

Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός ομίλου ΟΤΕ) 12,9 48,2 5,9 25,9

ΣΥΝΟΛΟ 12,9 48,2 5,9 25,9

Οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ που προέρχονται από ληφθέντα δάνεια, αναλύονται ως εξής:

(ποσά σε εκατομμύρια €)
Υποχρέωση ΟΤΕ

2012 2011

OTE PLC 1.565,1 2.162,4

ΣΥΝΟΛΟ 1.565,1 2.162,4

ως διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης, λαμβανομένων υπόψη και των στενών συνδεομένων με αυτούς προσώπων, για την 
Εταιρεία νοούνται αυτά που ορίζει το δ.Λ.π. 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεμένων μερών». Οι αμοιβές συμπεριλαμβάνουν όλες τις παροχές 
στους εργαζόμενους (όπως ορίζονται στο δ.Λ.π. 19 «παροχές σε εργαζόμενους») και τις παροχές για τις οποίες ισχύει το 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 της χρήσης 2012 και 2011, ανήλθαν σε €5,5 εκατ. και €4,5 εκατ. αντίστοιχα. 
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Με βάση το πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών του ΟΤΕ, την 31η δεκεμβρίου 2012 έχουν χορηγηθεί συνο-
λικά 2.814.651 δικαιώματα στα βασικά διοικητικά στελέχη της Εταιρείας. 

Ζ .  Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α 
Μ Ε Τ Α  Τ Η  Λ Η ξ Η  Τ Η Σ  Χ Ρ Η Σ Η Σ

Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα της 31ης δεκεμβρίου 2012, είναι τα ακόλουθα:

ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ

Ανταλλαγή Ομολόγων κάτω από το πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας
(Global Medium-Term Note Program)
Την 16η Ιανουαρίου 2013, η OTE PLC σύναψε ιδιωτικό συμφωνητικό ανταλλαγής ομολόγων κάτω από το πρόγραμμα έκδοσης ομολό-
γων μεσοπρόθεσμης διάρκειας (Global Medium-Term Note Program) σύμφωνα με την οποία ανταλλάχθηκαν €187,0 εκατ. από τα ομό-
λογα λήξης Αυγούστου 2013 με μια νέα έκδοση ομολόγων €187,7 εκατ. («Νέες Ομολογίες») λήξης φεβρουαρίου 2015. Τα ομόλογα 
που επαναγοράστηκαν ύψους €187,0 εκατ. λήξης Αυγούστου 2013 ακυρώθηκαν. Οι νέες ομολογίες ενσωματώθηκαν στο ήδη υπάρχον 
ομόλογο €600,0 εκατ. έκδοσης φεβρουαρίου 2008 και λήξης φεβρουαρίου 2015, το οποίο φέρει κουπόνι 7,25%. 

Ομόλογο €700,0 εκατ. κάτω από το πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας
(Global Medium-Term Note Program)
Την 7η φεβρουαρίου 2013 η ΟΤΕ PLC εξέδωσε νέο σταθερού επιτοκίου ομόλογο λήξης 7 φεβρουαρίου 2018 ύψους €700,0 εκατ. κάτω 
από το πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας με ετήσιο κουπόνι 7,875%, πληρωτέο σε εξαμηνιαία βάση.

Το νέο ομόλογο περιέχει ρήτρα αλλαγής ελέγχου η οποία ενεργοποιείται αν μία οντότητα (εκτός (i) της DEUTSCHE TELEKOM AG, (ii) της 
DEUTSCHE TELEKOM AG μαζί με το Ελληνικό δημόσιο, οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή διαμεσολαβητή αυτού ή οποιαδήποτε οντότητα 
που ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από το Ελληνικό δημόσιο ή από οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή διαμεσολαβητή αυτού ή (iii) οποιου-
δήποτε τηλεπικοινωνιακού οργανισμού (εκτός της DEUTSCHE TELEKOM AG) με πιστοληπτική αξιολόγηση ίση ή καλύτερη από την 
πιστοληπτική αξιολόγηση της DEUTSCHE TELEKOM AG) αποκτήσει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη διοίκηση και τις πολιτικές του ΟΤΕ, 
είτε μέσω κυριότητας των δικαιωμάτων ψήφου, είτε μέσω συμβατικής δέσμευσης, είτε μέσω άλλων διαδικασιών.

Στην περίπτωση που η ρήτρα αλλαγής ελέγχου ενεργοποιηθεί, η ΟΤΕ PLC υποχρεούται να ειδοποιήσει τους ομολογιούχους οι οποίοι 
στη συνέχεια έχουν το δικαίωμα, σε διάστημα εντός 45 ημερών, να απαιτήσουν από την ΟΤΕ PLC την αποπληρωμή των ομολόγων τους.

Πρόταση επαναγοράς κάτω από το πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας
(Global Medium-Term Note Program)
Την 29η Ιανουαρίου 2013 η OTE PLC ανακοίνωσε πρόταση επαναγοράς του ομολόγου λήξης Αυγούστου 2013 αρχικής ονομαστικής 
αξίας €1.250,0 εκατ. («Ομόλογα Αυγούστου 2013») και του ομολόγου λήξης Απριλίου 2014 €500,0 εκατ. («Ομόλογα Απριλίου 
2014»).

Την 8η φεβρουαρίου 2013, η OTE PLC ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρότασης επαναγοράς. Την 11η φεβρουαρίου 2013, η ΟΤΕ PLC 
επαναγόρασε ποσό ονομαστικής αξίας €106,2 εκατ. από τα Ομόλογα Αυγούστου 2013 και ποσό ονομαστικής αξίας €92,5 εκατ. από 
τα Ομόλογα Απριλίου 2014. Τα επαναγορασθέντα Ομόλογα παραδόθηκαν για ακύρωση. Κατά συνέπεια τα εναπομείναντα ονομαστικά 
ποσά των ομολόγων λήξεως Αυγούστου 2013 και Απριλίου 2014 ανέρχονται σε €713,8 εκατ. και €407,5 εκατ., αντίστοιχα.

Ανακυκλούμενη Πίστωση €900,0 εκατ.
Την 11η φεβρουαρίου 2013, ο ΟΤΕ προχώρησε στην αποπληρωμή ποσού €400,0 εκατ. κάτω από την ανακυκλούμενη πίστωση 
(ομολογιακό δάνειο) €900,0 εκατ. το οποίο ο ΟΤΕ είχε συνάψει το φεβρουάριο 2011 με κοινοπραξία τραπεζών. Το εναπομείναν ποσό 
του δανείου ονομαστικής αξίας €500,0 εκατ. που λήγει την 11η φεβρουαρίου 2014 αναταξινομήθηκε στο βραχυπρόθεσμο μέρος 
μακροπρόθεσμων δανείων. Το εναπομείναν υπόλοιπο του δανείου ανέρχεται σε €490,1 εκατ..
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OTE
Νέα διεταιρικά δάνεια μεταξύ OTE PLC και ΟΤΕ
Την 16η Ιανουαρίου 2013, ο ΟΤΕ σύναψε διεταιρικό δάνειο με την ΟΤΕ PLC ύψους €187,7 εκατ. λήξης 11ης φεβρουαρίου 2015. Το δάνειο 
φέρει σταθερό επιτόκιο.

Την 25η Ιανουαρίου 2013, ο ΟΤΕ σύναψε διεταιρικό δάνειο με την ΟΤΕ PLC ύψους €99,5 εκατ. λήξης 5ης Αυγούστου 2013. Το δάνειο φέρει 
σταθερό επιτόκιο.

Την 14η φεβρουαρίου 2013, ο ΟΤΕ σύναψε διεταιρικό δάνειο με την ΟΤΕ PLC ύψους €250,0 εκατ. λήξης 7ης φεβρουαρίου 2018. Το δάνειο 
φέρει σταθερό επιτόκιο.

Προπληρωμές διεταιρικών δανείων που έχουν χορηγηθεί από την OTE PLC
Την 16η Ιανουαρίου 2013, ο ΟΤΕ προχώρησε στη μερική προπληρωμή ονομαστικού ποσού €187,0 εκατ. του διεταιρικού δανείου με 
την OTE PLC λήξης 1ης Αυγούστου 2013.

Την 15η φεβρουαρίου 2013, ο ΟΤΕ προχώρησε σε μερικές προπληρωμές α) ονομαστικού ποσού €81,1 εκατ. του διεταιρικού δανείου 
με την OTE PLC λήξης 1ης Αυγούστου 2013, β) ονομαστικού ποσού €25,1 εκατ. του διεταιρικού δανείου €99,5 εκατ. με την OTE PLC 
λήξης 5ης Αυγούστου 2013 και γ) ονομαστικού ποσού €92,5 εκατ. του διεταιρικού δανείου €500,0 εκατ. με την OTE PLC λήξης 8ης 
Απριλίου 2014.

Παράγωγα 
Την 14η φεβρουαρίου 2013, ο ΟΤΕ προχώρησε σε μερική ακύρωση ποσού €92,5 εκατ. κάτω από τη συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίου 
που είχε συναφθεί τον Απρίλιο του 2011. Το ποσό που έλαβε ο ΟΤΕ από την ακύρωση ήταν €4,3 εκατ.. Την 14η φεβρουαρίου 2013, ο 
ΟΤΕ επέστρεψε ποσό €4,5 εκατ. από την εγγύηση στα πλαίσια των σχετικών συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων (Credit Support Annex 
- CSA to the ISDA Agreements).

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 
Την 23η Ιανουαρίου 2013, θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος 4110/23.01.2013. Οι κυριότερες αλλαγές είναι ότι σύμφωνα με το 
νέο νόμο ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ορίζεται 26% για τη χρήση 2013 και έπειτα και ο παρακρατού-
μενος φόρος μερισμάτων που εγκρίνονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 ορίζεται σε 10%. Η εκτιμώμενη θετική επίδραση από τον επα-
νυπολογισμό των αναβαλλόμενων φόρων για τον Όμιλο και την Εταιρεία θα ανέλθει σε περίπου €50 εκατ. και €42 εκατ., αντίστοιχα.

ΠωΛΗΣΗ ΤΗΣ HELLAS SAT 
Την 7η φεβρουαρίου 2013, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας πώλησης του 99,05% που κατέχει στην Hellas Sat στην 
Arabsat Cyprus Ltd, μια 100% θυγατρική της Arab Satellite Communications Organization. Ο ΟΤΕ θα εισπράξει έσοδα ύψους περίπου 
€208 εκατ. από την πώληση που αντιπροσωπεύουν το 99,05% από: α) την αξία της Hellas Sat η οποία ανέρχεται σε €157 εκατ. και β) 
των διαθεσίμων της Hellas Sat την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της συναλλαγής που εκτιμώνται περίπου σε €53 εκατ.. Επιπλέον, ο 
ΟΤΕ θα εισπράξει €7 εκατ. ως μέρισμα. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2013 μετά από την ολοκλή-
ρωση των απαραίτητων διαδικασιών, ενώ τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

ΕΚΚΑθΑΡΙΣΗ ΤΗΣ OTE PROPERTIES
Η διαδικασία εκκαθάρισης της OTE PROPERTIES ολοκληρώθηκε την 10η Ιανουαρίου 2013, ενώ η φορολογική της μερίδα έκλεισε την 
8η φεβρουαρίου 2013. 
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Η .  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ  Σ ύ Μ Φ ω Ν Α
Μ Ε  Τ Ο  Α Ρ θ Ρ Ο  4 . 7  Τ Ο ύ  Ν Ο Μ Ο ύ  3 5 5 6 / 2 0 0 7
(α) διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν εβδομήντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα εννέα 
χιλιάδες τετρακόσια είκοσι εννέα €και εβδομήντα ένα λεπτά (1.171.459.429,71) και είναι διαιρεμένο σε τετρακόσια ενενήντα εκατομ-
μύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα εννέα (490.150.389) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο €και τριάντα εννέα λεπτών 
(2,39) η καθεμία.

Με βάση το μετοχολόγιο στις 31 δεκεμβρίου 2012, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν η ακόλουθη: 

ΜΕΤΟχΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ %

Ελληνικό δημόσιο 29.409.027 6,00%

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (αναφέρεται μόνο στη μεταβίβαση του 4% από το Ελληνικό δημόσιο) 19.606.015 4,00%

DEUTSCHE TELEKOM AG 196.060.156 40,00%

Θεσμικοί επενδυτές 192.484.633 39,27%

Ιδιώτες επενδυτές            52.590.558 10,73%

ΣΥΝΟΛΟ 490.150.389 100,00%

Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου και δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετοχών. 
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες, συνεπώς άυλες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην κατηγορία Μεγάλης Κε-
φαλαιοποίησης της «Αγοράς Αξιών» του χρηματιστηρίου Αθηνών. Μέχρι την 19η Σεπτεμβρίου 2010 οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγ-
ματεύονταν και στο χρηματιστήριο της Νέας υόρκης με τη μορφή Αμερικανικών Αποθετηρίων Τίτλων. 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.

Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το νόμο (Κ.Ν. 2190/1920) και το Καταστατικό 
της Εταιρείας, οι ρυθμίσεις του οποίου δεν διαφοροποιούνται από τις ρυθμίσεις του Νόμου. 

Μέτοχος που έχει στην κυριότητά του οποιονδήποτε αριθμό μετοχών έχει δικαίωμα να λαμβάνει μέρος στη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Το Ελληνικό δημόσιο, ως μέτοχο, εκπροσωπεί στη Γενική Συνέλευση 
ο υπουργός Οικονομικών ή εκπρόσωπός του. 

Κάθε μια μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στο Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Η ευθύνη των μετόχων της 
Εταιρείας περιορίζεται μόνον στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Τα δικαιώματα των μετόχων είναι αυτά που προσδιο-
ρίζονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει.

(β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας 
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι σε άυλη μορφή, είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες στο χρηματιστήριο Αθηνών και μεταβιβάζονται όπως 
ορίζει ο Νόμος.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 
δεν μπορούν, μεταξύ άλλων, να κατέχουν μετοχές της σε ποσοστό πάνω από 0,5% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
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Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και οι έχοντες στενό δεσμό με αυτά τα 
πρόσωπα, χωρίς να περιορίζονται κατά την απόκτηση ή εκχώρηση μετοχών της Εταιρείας, παραγώγων ή λοιπών χρηματοοικονομικών 
προϊόντων που σχετίζονται με αυτές, οφείλουν να γνωστοποιούν τις συναλλαγές τους που υπερβαίνουν τα €5.000 κάθε έτος, διενερ-
γούνται άμεσα ή έμμεσα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων και αφορούν μετοχές της Εταιρείας ή παράγωγα ή άλλα χρη-
ματοοικονομικά μέσα που είναι συνδεδεμένα με αυτές. Την υποχρέωση γνωστοποίησης επιβάλλει ο Νόμος και οι σχετικές αποφάσεις 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4070/2012 (ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, δημοσίων Έργων και άλλες διατά-
ξεις), η αλλαγή ελέγχου της Εταιρείας γίνεται με έγκριση της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων («Ε.Ε.Τ.Τ.»). 
Η έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ. για την αλλαγή ελέγχου της Εταιρείας μπορεί να απαιτηθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3959/2011 περί 
Ελεύθερου Ανταγωνισμού σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. στ του προαναφερθέντος Ν.4070/2012. 

Σύμφωνα με την από 14 Μαΐου 2008 συμφωνία μετόχων μεταξύ Ελληνικού δημοσίου και DEUTSCHE TELEKOM AG, που κυρώθηκε με 
τον νόμο 3676/2008, κανένα άλλο μέλος του Ομίλου DT δεν θα κατέχει μετοχές του ΟΤΕ ή δικαιώματα ψήφου.

(γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές
Σημαντική άμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που κατείχαν μέτοχοί της την 31η δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3556/2007 (φΕΚ Α’ 91/2007), ήταν: 
1. Η συμμετοχή του Ελληνικού δημοσίου, το οποίο ως μέτοχος κατέχει άμεσα το 6,00% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 

των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Επιπλέον, με βάση τη συμφωνία που υπογράφηκε την 4η Μαρτίου 2009 για τη μεταβίβαση 
4,00% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ από το Ελληνικό δημόσιο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το δεύτερο έχει την υποχρέωση να ασκεί τα 
δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις παραπάνω μετοχές σε συμφωνία με το Ελληνικό δημόσιο δίνοντας εντολή σε ιδιώτες 
που θα έχουν τη δικαιοδοσία να ασκούν τα δικαιώματα ψηφοφορίας εκ μέρους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση 
μετόχων του ΟΤΕ, να τα ασκούν με τον ίδιο τρόπο που θα τα ασκεί και το Ελληνικό δημόσιο.

2. Η συμμετοχή της DEUTSCHE TELEKOM AG στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ ανέρχεται στο 40,0%, που αντιστοιχεί σε 196.060.156 
μετοχές με τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου. 

Την 31η δεκεμβρίου 2012, δεν υπήρχαν άλλοι μέτοχοι, γνωστοί στην Εταιρεία που να κατείχαν, να απέκτησαν ή να εκχώρησαν απ’ 
ευθείας ή μέσω τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, ποσοστό ανώτερο του 5% του μετοχικού της κεφαλαίου και, αντίστοιχα, των 
δικαιωμάτων ψήφου.

(δ) Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου
δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

(ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου - Προθεσμίες άσκησης σχετικών δικαιωμάτων 
δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 
Σχετικά με περιορισμούς που πηγάζουν έμμεσα από συμφωνίες μετόχων, βλέπε κατωτέρω παράγραφο (στ). 

(στ) Συμφωνίες μετόχων για περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου
Την 14η Μαΐου 2008, υπεγράφη συμφωνία μεταξύ δύο μετόχων, του Ελληνικού δημοσίου και της DEUTSCHE TELEKOM AG η οποία κυ-
ρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με το νόμο 3676/2008 και προβλέπει περιορισμούς τόσο στη μεταβίβαση μετοχών όσο και στην 
άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές που κατέχουν οι συμβαλλόμενοι σ’ αυτή μέτοχοι. 

Επίσης, στη συμφωνία μεταβίβασης που υπογράφηκε την 4η Μαρτίου 2009, μεταξύ του Ελληνικού δημοσίου και του νομικού προ-
σώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)», 
επιβάλλονται περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών (δικαίωμα του Ελληνικού δημοσίου για επαναγορά των μετοχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
και για προτίμησή του σε περίπτωση πώλησης αυτών). Επιπλέον, στην ίδια συμφωνία προβλέπονται περιορισμοί στην άσκηση δικαιω-
μάτων ψήφου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που πηγάζουν από τις μετοχές που μεταβιβάσθηκαν σε αυτό. Οι ανωτέρω περιορισμοί επιβάλλονται στα 
συμβαλλόμενα μέρη κάθε συμφωνίας.
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(ζ) Κανόνες διορισμού / αντικατάστασης μελών διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης Καταστατικού 
εφόσον διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 
Οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας για τον ορισμό και την αντικατάσταση των μελών του διοικητικού Συμβουλίου της και την 
τροποποίηση του Καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 
Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις του Καταστατικού, τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι από εννέα (9) έως έντεκα (11), 
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφαση της οποίας ορίζεται και ο αριθμός τους. Η θητεία τους είναι τριετής, αρχίζει την 
ημέρα της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση και λήγει κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους κατά το οποίο έχει ήδη 
συμπληρωθεί η τριετία από την εκλογή. 

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης ενός ή περισσότερων μελών πριν από τη λήξη της θητείας 
τους, τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, είτε εκλέγουν –εφόσον είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον πέντε 
(5)– αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες είτε συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας άνευ εκλογής αντικαταστάτη ή 
αντικαταστατών. Αν εκλεγεί από το διοικητικό Συμβούλιο προσωρινό μέλος σε αναπλήρωση άλλου, η εκλογή αυτή ανακοινώνεται 
στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει 
περιληφθεί μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως. 

Ήδη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου είναι έντεκα (11).
 
Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από την Γενική Συνέλευση 
των μετόχων.

(η) Αρμοδιότητα διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών / αγορά ίδιων 
μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της, μπορεί με απόφασή της (που υπόκειται 
στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920) να εκχωρεί στο διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αποφασίζει 
αυτό, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη λήψη της σχετικής απόφασής της: 

Ι. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό
ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ληφθεί κατά την ημερομηνία που εκχωρήθηκε από τη Γενική Συνέλευση η σχετική
εξουσία στο διοικητικό Συμβούλιο.

ΙΙ. Την έκδοση ομολογιακών δανείων για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση
ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. 

Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, για περίοδο που δεν υπερβαίνει 
τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση. 

Κατ’ εξαίρεση, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών ή για την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε 
μετοχές, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

δεν υπάρχουν σε ισχύ αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας, με τις οποίες να εκχωρούνται οι παραπάνω αρμο-
διότητές της στο διοικητικό Συμβούλιο.

Επίσης, η Εταιρεία, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μπορεί να απο-
κτήσει μετοχές της, που αντιστοιχούν κατ’ ανώτατο όριο, στο 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Η υλοποίηση τέτοιων 
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με αποφάσεις του διοικητικού Συμβουλίου. 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την από 23ης Ιουνίου 2011 απόφασή της, ενέκρινε την αγορά μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με 
το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μέχρι το 1/10 του συνολικού καταβλημένου κεφαλαίου, για χρονικό διάστημα 24 μηνών. 
Το διοικητικό Συμβούλιο, έχει αναθέσει, στο διευθύνοντα Σύμβουλο την εξουσία υλοποίησης των σχετικών αποφάσεων της Γενικής 
Συνέλευσης για αγορά ιδίων μετοχών. Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί απόφαση για την υλοποίησή της.
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(θ) Σημαντικές συμφωνίες του Ομίλου που ισχύουν / τροποποιούνται / λήγουν σε περίπτωση αλλαγής 
στον έλεγχο της Εταιρείας 
Ο Όμιλος έχει συνάψει επιμέρους δανειακές συμβάσεις και συμβάσεις έκδοσης ομολόγων στις οποίες περιλαμβάνεται ρήτρα αλλαγής 
ελέγχου του ΟΤΕ. Εφόσον ενεργοποιηθεί η ρήτρα, ο ΟΤΕ οφείλει να προβεί σε προπληρωμή του δανείου με βάση τα οριζόμενα στην 
σύμβαση. 

Η διατύπωση της συγκεκριμένης ρήτρας διαφέρει σε κάθε συμβατικό κείμενο και αναλυτικότερα προβλέπονται τα εξής:
1) Ανακυκλούμενη πίστωση ύψους €900,0 εκατ. (Ομολογιακό δάνειο)
Την 9η φεβρουαρίου 2011, ο ΟΤΕ σύναψε Ανακυκλούμενη πίστωση ύψους €900,0 εκατ. (Ομολογιακό δάνειο) με κοινοπραξία τρα-
πεζών. Η πίστωση περιέχει ρήτρα αλλαγής ελέγχου η οποία ενεργοποιείται αν μία οντότητα (εκτός της DEUTSCHE TELEKOM AG, της 
DEUTSCHE TELEKOM AG μαζί με το Ελληνικό δημόσιο, ή άλλου τηλεπικοινωνιακού οργανισμού με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό 
με πιστοληπτική αξιολόγηση ίση ή καλύτερη της DEUTSCHE TELEKOM AG την συγκεκριμένη χρονική στιγμή) αποκτήσει τον έλεγχο του 
ΟΤΕ.

2) Ομόλογα ύψους €500,0 εκατ. και €700,0 εκατ. κάτω από το πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης διάρκειας
Την 8η Απριλίου 2011, η ΟΤΕ PLC εξέδωσε ομόλογο ύψους €500,0 εκατ. 7,250% κάτω από το πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσο-
πρόθεσμης διάρκειας λήξης 8ης Απριλίου 2014. 
Την 7η φεβρουαρίου 2013 η ΟΤΕ PLC εξέδωσε νέο πενταετές σταθερού επιτοκίου ομόλογο ύψους €700,0 εκατ. κάτω από το πρόγραμ-
μα έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας με ετήσιο κουπόνι 7,875%, πληρωτέο σε εξαμηνιαία βάση.

Τα ομόλογα ύψους €500,0 εκατ. και €700,0 εκατ. περιέχουν ρήτρα αλλαγής ελέγχου που εφαρμόζεται στον ΟΤΕ η οποία ενεργοποιείται 
αν μία οντότητα (εκτός (i) της DEUTSCHE TELEKOM AG, (ii) της DEUTSCHE TELEKOM AG μαζί με το Ελληνικό δημόσιο, οποιονδήποτε 
αντιπρόσωπο ή διαμεσολαβητή αυτού ή οποιαδήποτε οντότητα που ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από το Ελληνικό δημόσιο ή από οποιον-
δήποτε αντιπρόσωπο ή διαμεσολαβητή αυτού ή (iii) οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού οργανισμού (εκτός της DEUTSCHE TELEKOM AG) 
με πιστοληπτική αξιολόγηση ίση ή καλύτερη από την πιστοληπτική αξιολόγηση της DEUTSCHE TELEKOM AG, αποκτήσει τη δυνατότητα 
να κατευθύνει τη διοίκηση και τις πολιτικές του ΟΤΕ, είτε μέσω κυριότητας των δικαιωμάτων ψήφου, είτε μέσω συμβατικής δέσμευσης, 
είτε μέσω άλλων διαδικασιών. Στην περίπτωση που η ρήτρα αλλαγής ελέγχου ενεργοποιηθεί, η ΟΤΕ PLC υποχρεούται να ειδοποιήσει 
τους ομολογιούχους οι οποίοι έχουν το δικαίωμα, σε διάστημα εντός 45 ημερών, να απαιτήσουν από την ΟΤΕ PLC την αποπληρωμή 
των ομολόγων τους.

3) Ομόλογα OTE PLC ύψους €600,0 εκατ. και €895,0 εκατ. κάτω από το πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης διάρκειας: 
• €600,0 εκατ. λήξης φεβρουαρίου 2015 (μετά την ανταλλαγή των ομολόγων την 16 Ιανουαρίου, 2013 ανέρχονται σε €787,7 εκατ.) 

και
• €895,0 εκατ. λήξης Μαΐου 2016 
Τα ομόλογα €895,0 εκατ. και €600,0 εκατ. περιέχουν ρήτρα αλλαγής ελέγχου του ΟΤΕ η οποία ενεργοποιείται εάν ισχύσουν από κοινού 
τα εξής: 
α) Οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα προσώπων (εκτός από το Ελληνικό δημόσιο) αποκτήσει οποιαδήποτε στιγμή άμεσα ή έμμεσα άνω 

του 50% του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του ΟΤΕ και
β) σαν συνέπεια του (α), η μέχρι τότε ισχύουσα αξιολόγηση των ομολόγων από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης αποσυρθεί ή 

υποβαθμιστεί σε BB+/Ba1 ή το αντίστοιχό τους (non-Investment grade), εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και με συγκεκριμένους 
όρους.

Στην περίπτωση που η ρήτρα αλλαγής ελέγχου ενεργοποιηθεί, η ΟΤΕ PLC υποχρεούται να ειδοποιήσει τους ομολογιούχους οι οποίοι 
έχουν το δικαίωμα, σε διάστημα εντός 45 ημερών, να απαιτήσουν από την ΟΤΕ PLC την αποπληρωμή των ομολόγων τους.

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΤΕ 
Την 24η Μαΐου 2012, ο οίκος Moody’s υποβάθμισε σε B3 από B2 την εταιρική πιστοληπτική ικανότητα (corporate family rating – CFR) 
και την πιθανότητα αθέτησης υποχρεώσεων (probability of default rating – PDR) του ΟΤΕ. Ο οίκος Moody’s υποβάθμισε επίσης σε β3 
από β2 την αξιολόγηση των ομολόγων κάτω από το πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας (Global Medium-Term 
Note Program) και των παγκόσμιων ομολόγων που έχουν εκδοθεί από την OTE PLC (τη θυγατρική του ΟΤΕ για την οποία ο ΟΤΕ παρέχει 
πλήρως και άνευ όρων την εγγύησή του).
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Την 11η Ιουνίου 2012, ο οίκος Moody’s υποβάθμισε σε Caa1 από β3 την εταιρική πιστοληπτική ικανότητα (corporate family rating – 
CFR) και σε Caa2 από β3 την πιθανότητα αθέτησης υποχρεώσεων (probability of default rating – PDR) του ΟΤΕ. Ο οίκος Moody’s υπο-
βάθμισε επίσης σε Caa1 από β3 την αξιολόγηση των ομολόγων κάτω από το πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας 
(Global Medium-Term Note Program) και των παγκόσμιων ομολόγων που έχουν εκδοθεί από την OTE PLC (τη θυγατρική του ΟΤΕ για 
την οποία ο ΟΤΕ παρέχει πλήρως και άνευ όρων την εγγύησή του).

Την 7η Ιουνίου 2012, ο οίκος Standard & Poor’s υποβάθμισε τη μακροπρόθεσμη εταιρική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 
του ΟΤΕ σε β- από β. Επιπλέον, ο οίκος Standard & Poor’s επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη εταιρική αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας σε β. Ταυτόχρονα, ο οίκος Standard & Poor’s υποβάθμισε την αξιολόγηση των εκδόσεων χρέους του ΟΤΕ που διενεργούνται 
από την θυγατρική εταιρεία ΟΤΕ PLC σε β- από β.

Την 4η φεβρουαρίου 2013, ο οίκος Standard & Poor’s αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη εταιρική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότη-
τας του ΟΤΕ σε β+ από β-. Επιπλέον, ο οίκος Standard & Poor’s επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη εταιρική αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας του ΟΤΕ σε β. Η προοπτική είναι σταθερή. Η Standard & Poor’s αξιολόγησε με β+ το νέο ομόλογο €700,0 εκατ. λήξης 2018 
που εκδόθηκε από τη θυγατρική εταιρεία ΟΤΕ PLC ενώ ταυτόχρονα αναβάθμισε την υπάρχουσα αξιολόγηση των εκδόσεων χρέους του 
ΟΤΕ από την ΟΤΕ PLC σε β+ από β-.

(ι) Συμφωνίες αποζημίωσης μελών διοικητικού Συμβουλίου ή προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης / 
απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού θητείας / απασχόλησης λόγω δημόσιας πρότασης
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμφωνίες με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή με το προσωπικό της για αποζημίωση των προσώ-
πων αυτών, σε περίπτωση που εξ αιτίας υποβολής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση ή εκχώρηση μετοχών της, υποχρεωθούν σε 
παραίτηση ή απολυθούν χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματιστεί η θητεία τους ή η απασχόλησή τους. 

Αθήνα, 27 φεβρουαρίου 2013

Μιχαήλ Τσαμάζ
πρόεδρος δ.Σ. και διευθύνων Σύμβουλος
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Ε Κθ Ε Σ Η  Ε Λ Ε Γ Χ Ού  Α Ν Ε ξ Α Ρ Τ Η ΤΟύ  Ο Ρ Κ ω ΤΟύ  Ε Λ Ε Γ Κ Τ Η  Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η
Προς τους Μετόχους της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝωΝΙωΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑδΟΣ ΑΝωΝύΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΟρΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕπΙΚΟΙΝωΝΙωΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑδΟΣ ΑΝωΝυΜΗ ΕΤΑΙρΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης δε-
κεμβρίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων 
και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστά-
σεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 
και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών 
και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 
έλεγχό μας. διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε 
με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το 
εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποι-
ήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 
εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης 
επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλό-
τητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς 
και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας 
γνώμης.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΟρΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕπΙΚΟΙΝωΝΙωΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑδΟΣ ΑΝωΝυΜΗ ΕΤΑΙρΕΙΑ» και των θυγατρικών 
αυτής κατά την 31η δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
α) Στην Έκθεση διαχείρισης του διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πλη-
ροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του κωδ.Ν. 2190/1920.
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού Συμβουλίου με τις 
συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του 
κωδ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 27 φεβρουαρίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Μάριος Ψάλτης
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 38081

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

I I I . Ε Κ Θ Ε Σ Η 
Ε Λ Ε Γ χ Ο υ  Ο ρ Κ ω Τ ω Ν 
Ε Λ Ε Γ Κ Τ ω Ν 
Λ Ο Γ Ι Σ Τ ω Ν 
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I V .  Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ 
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ 

Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
( Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ε Σ  Κ Α Ι  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ε Σ ) 
Τ Η Σ  3 1ης δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο ύ  2 0 1 2

Σύμφωνα με τα διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 140 έως 225 εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συμβούλιο
την 27η φεβρουαρίου 2013 και υπογράφονται από τους κατωτέρω:

Ο πρόεδρος του δ.Σ.
& διευθύνων Σύμβουλος    

Το Μέλος του δ.Σ. 
& Γενικός διευθυντής 
χρηματοοικονομικών 

Θεμάτων Ομίλου         

Ο Γενικός διευθυντής 
Financial Operations Ομίλου 

ΟΤΕ

Ο διευθυντής Οικονομικών 
υπηρεσιών

Μιχαήλ Τσαμάζ Μπάμπης Μαζαράκης   Γεώργιος Μαυράκης Κωνσταντίνος 
Βασιλόπουλος

ΟρΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕπΙΚΟΙΝωΝΙωΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑδΟΣ 
ΑΝωΝυΜΗ ΕΤΑΙρΕΙΑ

Αρ.Μ.Α.Ε. 347/06/β/86/10
ΛΕωφ. ΚΗφΙΣΙΑΣ 99 – 151 24 ΜΑρΟυΣΙ
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Π Ο ύ  Ε Λ Η ξ Ε  Τ Η Ν  Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α  Α ύ Τ Η

σελ. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟπΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙρΙΚΗ) 142
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑπΟΤΕΛΕΣΜΑΤωΝ (ΕΝΟπΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙρΙΚΗ)  144
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣυΝΟΛΙΚΟυ ΕΙΣΟδΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΟπΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙρΙΚΗ) 145
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑβΟΛωΝ ΙδΙωΝ ΚΕφΑΛΑΙωΝ (ΕΝΟπΟΙΗΜΕΝΗ) 146
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑβΟΛωΝ ΙδΙωΝ ΚΕφΑΛΑΙωΝ (ΕΤΑΙρΙΚΗ) 147
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚωΝ ρΟωΝ (ΕΝΟπΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙρΙΚΗ) 148

140
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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 H )

(Ποσά σε εκατομμύρια €) Σημειώσεις
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2012 2011 2012 2011

ΠΕΡΙΟύΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια 4 3.914,1 4.328,0 1.508,9 1.682,7

υπεραξία 5 567,1 569,2 - -

Τηλεπικοινωνιακές άδειες 6 448,0 432,8 3,6 4,2

Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 505,0 503,5 46,4 27,6

Συμμετοχές 8 1,2 1,2 3.731,8 4.108,1

δάνεια και προκαταβολές σε ασφαλιστικά ταμεία 20 117,1 121,9 117,1 121,9

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 23 257,2 246,2 141,7 140,5

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9 168,8 204,5 127,5 168,2

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 5.978,5 6.407,3 5.677,0 6.253,2

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 10 111,4 125,0 16,5 21,9

πελάτες 11 825,5 928,6 409,1 495,1

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 12 6,7 353,5 1,9 343,3

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 13 211,0 213,1 105,3 113,2

δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα 14 65,1 - - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 15 1.161,6 683,4 392,3 156,0

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.381,3 2.303,6 925,1 1.129,5

περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση 8 - 380,0 - 380,0

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 8.359,8 9.090,9 6.602,1 7.762,7

ΙδΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ύΠΟΧΡΕωΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας 

Μετοχικό κεφάλαιο 16 1.171,5 1.171,5 1.171,5 1.171,5

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 16 509,6 508,0 509,6 508,0

Τακτικό αποθεματικό 17 347,2 347,2 347,2 347,2

Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά 17 (165,3) 72,4 (22,2) 183,9

Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών 8 (3.321,5) (3.321,5) - -

υπόλοιπο κερδών εις νέο 3.082,3 2.605,9 771,7 934,9

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους 
μετόχους της Εταιρείας 1.623,8 1.383,5 2.777,8 3.145,5

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 390,0 373,8 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.013,8 1.757,3 2.777,8 3.145,5

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 149 - 225 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

I V .  Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ 
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
ΤΗΣ 31 δΕΚΕΜβρΙΟυ 2012 ΚΑΙ ΤΗΣ χρΗΣΗΣ
πΟυ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕρΟΜΗΝΙΑ ΑυΤΗ142

Ε Τ Η Σ Ι Ο Σ  Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  2 0 1 2
Ε Τ Η Σ Ι Α  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η



(Ποσά σε εκατομμύρια €) Σημειώσεις
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2012 2011 2012 2011

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα δάνεια 19 2.635,2 4.139,1 1.602,0 2.715,7

πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία

20 257,5 285,1 223,7 259,3

πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 20 190,9 240,6 190,9 240,6

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 23 84,1 92,8 - -

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 21 116,0 117,7 137,9 164,6

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 3.283,7 4.875,3 2.154,5 3.380,2

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

προμηθευτές 741,9 749,6 315,8 346,6

βραχυπρόθεσμα δάνεια 22 1,4 2,0 128,0 -

βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 19 1.414,2 760,9 667,5 280,7

φόρος εισοδήματος 23 31,6 15,8 - -

Έσοδα επόμενης χρήσης 174,9 191,3 89,1 95,9

πρόβλεψη προγράμματος εθελουσίας εξόδου 20 151,4 166,2 151,4 166,2

Μερίσματα πληρωτέα 18 1,9 2,3 1,9 2,3

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 24 545,0 570,2 316,1 345,3

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 3.062,3 2.458,3 1.669,8 1.237,0

ΣυΝΟΛΟ ΙδΙωΝ ΚΕφΑΛΑΙωΝ ΚΑΙ υπΟχρΕωΣΕωΝ 8.359,8 9.090,9 6.602,1 7.762,7

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 149 - 225 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ ω Ν
( 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 €, πλην στοιχείων ανά μετοχή) Σημειώσεις
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2012 2011 2012 2011
Κύκλος εργασιών
Έσοδα τηλεφωνίας εσωτερικού 25 1.004,9 1.159,8 760,0 876,1

Έσοδα διεθνούς τηλεφωνίας 25 141,9 162,5 92,2 110,3

Έσοδα κινητής τηλεφωνίας 25 1.939,0 2.076,9 - -

Λοιπά έσοδα 25 1.594,5 1.639,1 851,8 925,8

Σύνολο κύκλου εργασιών 4.680,3 5.038,3 1.704,0 1.912,2

Λοιπά έσοδα/ (έξοδα), καθαρά 26 13,7 10,4 (0,8) 1,5
Λειτουργικά έξοδα
Αποδοχές προσωπικού (934,3) (1.036,4) (527,3) (628,4)

προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 20 (22,2) (22,2) (19,4) (20,1)

προβλέψεις για λογαριασμό νεότητας 20 6,2 (9,9) 6,2 (9,9)

Κόστος προγράμματος πρόωρης αποχώρησης 20 (123,0) (69,0) (123,0) (27,1)

χρεώσεις από διεθνείς τηλεπ/κούς παρόχους (208,4) (196,5) (82,3) (89,0)

χρεώσεις από εγχώριους τηλεπ/κούς παρόχους (290,9) (354,0) (118,8) (139,9)

Αποσβέσεις και απομειώσεις 4,5,6,7 (918,7) (1.310,2) (308,1) (332,1)

Κόστος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού/απαξιώσεις (266,3) (324,7) (49,4) (61,5)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 27 (1.321,2) (1.373,2) (412,1) (404,6)

Σύνολο λειτουργικών εξόδων (4.078,8) (4.696,1) (1.634,2) (1.712,6)

Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων 615,2 352,6 69,0 201,1
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
χρεωστικοί τόκοι (248,7) (290,1) (166,8) (184,2)

πιστωτικοί τόκοι 15,2 22,2 8,7 11,5

Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές (1,4) 3,6 - 2,3

Έσοδα από μερίσματα 8 3,9 27,4 41,9 28,6

Κέρδη/(ζημίες) από συμμετοχές και 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 8,12 225,1 (0,6) 225,1 (0,3)

Απομείωση συμμετοχών 8 - - (325,6) (431,5)

Σύνολο χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (5,9) (237,5) (216,7) (573,6)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 609,3 115,1 (147,7) (372,5)
φόρος εισοδήματος 23 (107,7) (128,7) (15,5) (40,9)

Κέρδη/ (ζημίες) χρήσης 501,6 (13,6) (163,2) (413,4)

Κατανεμόμενα σε:
Μετόχους της Εταιρείας 476,4 119,7 (163,2) (413,4)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 25,2 (133,3) - -

501,6 (13,6) (163,2) (413,4)
Βασικά κέρδη ανά μετοχή 28 0,9719 0,2442

Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 28 0,9719 0,2442

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 149 - 225 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

I V .  Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ 
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
ΤΗΣ 31 δΕΚΕΜβρΙΟυ 2012 ΚΑΙ ΤΗΣ χρΗΣΗΣ
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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  Σ ύ Ν Ο Λ Ι Κ Ο ύ  Ε Ι Σ Ο δ Η Μ Α Τ Ο 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 €, πλην στοιχείων ανά μετοχή) Σημειώσεις
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2012 2011 2012 2011
Κέρδη/ (ζημίες) χρήσης 501,6 (13,6) (163,2) (413,4)
Συναλλαγματικές διαφορές (36,0) (34,1) -

Αναλογιστικά κέρδη 20,21 1,2 50,2 5,9 41,2

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών 
κερδών 0,3 (9,6) (0,5) (8,7)

Καθαρή μεταβολή στα διαθέσιμα προς πώληση 
χρηματοοικονομικά στοιχεία 8,9,12 (225,8) 224,6 (225,1) 225,1

Αναβαλλόμενοι φόροι επί της καθαρής μεταβολής 
στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 13,6 (13,6) 13,6 (13,6)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) χρήσης (246,7) 217,5 (206,1) 244,0
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/ (ζημίες) 
χρήσης 254,9 203,9 (369,3) (169,4)
Κατανεμόμενα σε:

Μετόχους της Εταιρείας 238,7 339,4 (369,3) (169,4)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 16,2 (135,5) - -

254,9 203,9 (369,3) (169,4)

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 149 - 225 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Μ Ε Τ Α Β Ο Λ ω Ν  Ι δ Ι ω Ν  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι ω Ν
( Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Η )

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Μη ελέγ-
χουσες 

συμμετο-
χές

Σύνολο
ιδίων

κεφαλαί-
ων

(Ποσά
σε εκατομμύρια €)

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεμα-
τικό

υπέρ το 
άρτιο

Τακτικό
αποθεμα-

τικό

Συναλλαγ-
ματικές 

διαφορές 
και λοιπά 
αποθεμα-

τικά

Μεταβο-
λές σε 

ποσοστά 
μη ελεγ-
χουσών 

συμμετο-
χών

ύπόλοιπο
κερδών
εις νέο

Σύνολο

ύπόλοιπο 
1ης Ιανουαρίου 2011 1.171,5 510,6 347,2 (147,3) (3.321,5) 2.539,1 1.099,6 553,0 1.652,6

Κέρδη / (ζημίες) χρήσης - - - - - 119,7 119,7 (133,3) (13,6)

Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα /(ζημίες) - - - 219,7 - - 219,7 (2,2) 217,5

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα /(ζημίες) - - - 219,7 - 119,7 339,4 (135,5) 203,9

Μερίσματα - - - - - (57,8) (57,8) (43,7) (101,5)

παρακρατούμενος φόρος 
που σχετίζεται με τη 
διανομή μερίσματος από 
έσοδα από μερίσματα 
που υπόκεινται σε 
παρακράτηση φόρου 

- - - - - 4,9 4,9 - 4,9

πρόγραμμα παροχής 
δικαιωμάτων προαίρεσης - (2,6) - - - - (2,6) - (2,6)

ύπόλοιπο
31ης δεκεμβρίου 2011 1.171,5 508,0 347,2 72,4 (3.321,5) 2.605,9 1.383,5 373,8 1.757,3

ύπόλοιπο
1ης Ιανουαρίου 2012 1.171,5 508,0 347,2 72,4 (3.321,5) 2.605,9 1.383,5 373,8 1.757,3

Κέρδη / (ζημίες) χρήσης - - - - - 476,4 476,4 25,2 501,6

Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα /(ζημίες) - - - (237,7) - - (237,7) (9,0) (246,7)

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα /(ζημίες) - - - (237,7) - 476,4 238,7 16,2 254,9

πρόγραμμα παροχής 
δικαιωμάτων προαίρεσης - 1,6 - - - - 1,6 - 1,6

ύπόλοιπο
31ης δεκεμβρίου 2012 1.171,5 509,6 347,2 165,3 (3.321,5) 3.082,3 1.623,8 390,0 2.013,8

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 149 - 225 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

I V .  Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ 
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
ΤΗΣ 31 δΕΚΕΜβρΙΟυ 2012 ΚΑΙ ΤΗΣ χρΗΣΗΣ
πΟυ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕρΟΜΗΝΙΑ ΑυΤΗ146
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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Μ Ε Τ Α Β Ο Λ ω Ν  Ι δ Ι ω Ν  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι ω Ν
( Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η )

(Ποσά σε κατομμύρια €) Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό
υπέρ το 
άρτιο

Τακτικό
αποθεματικό

Λοιπά 
αποθεματικά

ύπόλοιπο 
κερδών εις 

νέο

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων

ύπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 1.171,5 510,6 347,2 (60,1) 1.401,2 3.370,4
Ζημίες χρήσης - - - - (413,4) (413,4)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - 244,0 - 244,0

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα / (ζημίες) - - - 244,0 (413,4) (169,4)
Μερίσματα - - - - (57,8) (57,8)

παρακρατούμενος φόρος 
που σχετίζεται με τη διανομή 
μερίσματος από έσοδα από 
μερίσματα που υπόκεινται σε 
παρακράτηση φόρου - - - - 4,9 4,9

πρόγραμμα παροχής 
δικαιωμάτων προαίρεσης - (2,6) - - - (2,6)

ύπόλοιπο 31 δεκεμβρίου 2011 1.171,5 508,0 347,2 183,9 934,9 3.145,5

υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 1.171,5 508,0 347,2 183,9 934,9 3.145,5

Ζημίες χρήσης - - - - (163,2) (163,2)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / 
(ζημίες) - - - (206,1) - (206,1)

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα / (ζημίες) - - - (206,1) (163,2) (369,3)
πρόγραμμα παροχής 
δικαιωμάτων προαίρεσης - 1,6 - - - 1,6 

ύπόλοιπο 31 δεκεμβρίου 2012 1.171,5 509,6 347,2 (22,2) 771,7 2.777,8

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 149 - 225 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  Τ Α Μ Ε Ι Α Κ ω Ν  Ρ Ο ω Ν
( Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Η  Κ Α Ι  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η )

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ

(ποσά σε εκατομμύρια €) Σημειώσεις 2012 2011 2012 2011

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων

609,3 115,1 (147,7) (372,5)

προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις 918,7 1.310,2 308,1 332,1
δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών 31 1,6 (2,6) 0,3 (1,0)
Κόστος προγράμματος πρόωρης αποχώρησης 20 123,0 69,0 123,0 27,1
πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 20 22,2 22,2 19,4 20,1
πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 20 (6,2) 9,9 (6,2) 9,9
Απομείωση αποθεμάτων 10 7,7 20,9 - 6,3
πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 27 117,1 135,0 21,4 24,5
Λοιπές προβλέψεις 2,7 (4,5) 2,5 (4,6)
Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές 1,4 (3,6) - (2,3)
πιστωτικοί τόκοι (15,2) (22,2) (8,7) (11,5)
 Έσοδα από μερίσματα 8 (3,9) (27,4) (41,9) (28,6)
(Κέρδη)/ζημίες και απομειώσεις συμμετοχών 8,12 (225,1) 0,6 100,5 431,8
Απόσβεση προκαταβολής σε ΕδΕΚΤ 20 - 35,2 - 35,2
χρεωστικοί τόκοι 248,7 290,1 166,8 184,2
προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 5,9 14,9 5,4 (0,3)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 41,0 (86,9) 118,7 (25,1)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού) (56,7) 1,6 (77,8) (12,5)
πλέον / (μείον): 
Καταβολές προγραμμάτων πρόωρης αποχώρησης και εθελουσίας εξόδου 20 (146,4) (113,9) (145,9) (74,2)
Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού νεότητας, εκτός 
εισφορών εργαζομένων

20 (115,7) (82,4) (114,7) (79,4)

 χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (246,7) (284,5) (172,3) (174,0)
 φόροι εισοδήματος καταβληθέντες (116,5) (188,5) (24,5) (20,4)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.166,9 1.208,2 126,4 264,8
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικής μείον τα ταμειακά διαθέσιμα αυτής - (10,5) - -
Απόκτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 12 (719,5) (435,4) (677,4) (435,0)
πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 12 1.060,9 93,7 1.018,8 93,6
Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων 10,3 9,8 10,3 9,8
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (554,3) (716,5) (157,7) (181,4)
δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα 14 (65,1) - - -
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών/συμμετοχών 8 380,0 - 380,0
πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 17,2 17,5 8,1 10,6
Μερίσματα εισπραχθέντα 20,9 10,4 58,9 11,6
Επιστροφή κεφαλαίου επενδυμένου σε θυγατρική 8 - - 52,0 82,0
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές 
δραστηριότητες 150,4 (1.031,0) 693,0 (408,8)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από χορηγούμενα δάνεια 19 466,3 1.743,6 439,9 1.743,6
Εξοφλήσεις δανείων 19,22 (1.298,9) (2.142,1) (1.022,6) (1.579,7)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους Εταιρείας (0,4) (52,9) (0,4) (52,9)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών - (43,7) - -
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (833,0) (495,1) (583,1) 111,0

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών 
ισοδυνάμων 484,3 (317,9) 236,3 (33,0)

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης χρήσης 683,4 1.004,3 156,0 189,0
Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα (6,1) (3,0) - -
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης χρήσης 15 1.161,6 683,4 392,3 156,0

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 149 - 225 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

I V .  Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ 
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
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Σ Η Μ Ε Ι ω Σ Ε Ι Σ  Ε Π Ι  Τ ω Ν  Ε Τ Η Σ Ι ω Ν  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ ω Ν 
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε ω Ν  Τ Η Σ  3 1  δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο ύ  2 0 1 2  Κ Α Ι  Τ Η Σ 
Χ Ρ Η Σ Η Σ  Π Ο ύ  Ε Λ Η ξ Ε  Τ Η Ν  Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α  Α ύ Τ Η

1 .  Σ ύ Σ Τ Α Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ  Κ Α Ι  δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ  Ο Μ Ι Λ Ο ύ
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 Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό (Αρ. ΜΑΕ) 
347/06/β/86/10. Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας είναι: Λεωφόρος Κηφισίας 99 – 151 24 Μαρούσι, ενώ η διεύθυνση διαδικτύου 
της είναι www.ote.gr. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών. Μέχρι την 19η Σεπτεμβρίου 2010, οι με-
τοχές 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 χρημα-
τιστήριο του Λονδίνου.

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας αφορούν στην παροχή τηλεπικοινωνιακών και συναφών υπηρεσιών. 

Από την 6η φεβρουαρίου 2009, οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της DEUTSCHE 
TELEKOM AG (μέθοδος ολικής ενοποίησης), η οποία εδρεύει στη Γερμανία και την 31η δεκεμβρίου 2012 κατέχει ποσοστό 40,0% του 
ΟΤΕ (βλέπε Σημείωση 16).

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 Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (στο εξής αναφερόμενες ως «οικονομικές καταστάσεις») της 31ης δε-
κεμβρίου 2012 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου την 
27η φεβρουαρίου 2013, ενώ τελούν υπό την τελική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΟΤΕ.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης 
ήταν:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ

31 δεκεμβρίου 2012 27.330 8.750

31 δεκεμβρίου 2011 28.474 10.569

149



Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΤΕ και των ακόλουθων θυγατρικών εται-
ρειών, στις οποίες ο ΟΤΕ άμεσα ή έμμεσα ασκεί έλεγχο:

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧωΡΑ 2012 2011
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣύΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΙΛΟύ

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕπΙΚΟΙΝωΝΙΕΣ Α.Ε. («COSMOTE») υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Ελλάδα 100,00% 100,00%

OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD Εταιρεία επενδύσεων Κύπρος 100,00% 100,00%

HELLAS SAT CONSORTIUM LIMITED («HELLAS-SAT») δορυφορικές επικοινωνίες Κύπρος 99,05% 99,05%

ΚΟΣΜΟ-ΟυΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑρΚΕΤ ΣΑΪΤ Α.Ε. («COSMO-ONE») υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Ελλάδα 61,74% 61,74%

VOICENET A.E. («VOICENET») Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Ελλάδα 100,00% 100,00%

HELLASCOM Α.Ε. («HELLASCOM») Τηλεπικοινωνιακά έργα Ελλάδα 100,00% 100,00%

OTE PLC χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Μ. βρετανία 100,00% 100,00%

OTE SAT-MARITEL Α.Ε. («OTE SAT-MARITEL») δορυφορικές επικοινωνίες Ελλάδα 94,08% 94,08%

ΟΤΕPLUS ΤΕχΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕπΙχΕΙρΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛυΣΕΙΣ Α.Ε.- 
υπΗρΕΣΙΕΣ φυΛΑΞΗΣ («OTE PLUS») 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες φύλαξης Ελλάδα 100,00% 100,00%

δΙΕρΓΑΣΙΑ ΕΝΕρΓΕΙΑΚΗ ΑΝωΝυΜΗ ΤΕχΝΙΚΗ ΕΜπΟρΙΚΗ 
ΕΤΑΙρΕΙΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙρΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕυωΝ («δΙΕρΓΑΣΙΑ») Συμβουλευτικές υπηρεσίες 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%

HATWAVE HELLENIC-AMERICAN TELECOMMUNICATIONS 
WAVE LTD («HATWAVE») Εταιρεία επενδύσεων Κύπρος 52,67% 52,67%

OTE ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΗΣ πρΑΚΤΟρΕυΣΗΣ Α.Ε. («OTE ΑΣφΑΛΙΣΗ») υπηρεσίες ασφαλιστικής 
πρακτόρευσης Ελλάδα 100,00% 100,00%

ΑΝωΝυΜΟΣ ΕΚπΑΙδΕυΤΙΚΗ ΕΤΑΙρΕΙΑ ΟΤΕ
(«OTE ACADEMY») υπηρεσίες εκπαίδευσης Ελλάδα 100,00% 100,00%

ROMTELECOM S.A. («ROMTELECOM») υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ρουμανία 54,01% 54,01%

ΝΕχTGEN COMMUNICATIONS SRL («ΝEXTGEN») Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ρουμανία 54,01% 54,01%

S.C. COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS 
S.A. («COSMOTE ROMANIA») υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ρουμανία 86,20% 86,20%

COSMO BULGARIA MOBILE EAD («GLOBUL») υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας βουλγαρία 100,00% 100,00%

COSMO-HOLDING ALBANIA S.A. («CHA») Εταιρεία επενδύσεων Ελλάδα 97,00% 97,00%

ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS Sh.a («AMC») υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Αλβανία 97,21% 97,21%

COSMOHOLDING CYPRUS LTD  («COSMOHOLDING CYPRUS») Εταιρεία επενδύσεων Κύπρος 100,00% 100,00%

ΓΕρΜΑΝΟΣ Α.β.Ε.Ε. («ΓΕρΜΑΝΟΣ») Εταιρεία δικτύου καταστημάτων Ελλάδα 100,00% 100,00%

E-VALUE A.E. παροχή υπηρεσιών marketing Ελλάδα 100,00% 100,00%

GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A. Εμπόριο ρουμανία 100,00% 100,00%

SUNLIGHT ROMANIA S.R.L. FILIALA Εμπόριο ρουμανία 100,00% 100,00%

GERMANOS TELECOM BULGARIA A.D. Εμπόριο βουλγαρία 100,00% 100,00%

MOBILBEEEP ΜΟΝΟπρΟΣωπΗ Ε.π.Ε. Εμπόριο Ελλάδα 100,00% 100,00%

ΑΝωΝυΜΗ ΕΤΑΙρΕΙΑ ΕπΕΝδυΣΕωΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ πΕρΙΟυΣΙΑΣ 
(ΑΕΕΑπ) («OTE PROPERTIES») (βλέπε Σημείωση 35) Εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων Ελλάδα 100,00% 100,00%

HELLAS SAT A.E. δορυφορικές επικοινωνίες Ελλάδα 99,05% 99,05%

ΟΤΕ υπΗρΕΣΙΕΣ ΕπΕΝδυΣΕωΝ Α.Ε. Εταιρεία επενδύσεων Ελλάδα 100,00% 100,00%

COSMOHOLDING ROMANIA LTD Εταιρεία επενδύσεων Κύπρος 100,00% 100,00%

ΤΕLEMOBIL S.A. («ZAPP») υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ρουμανία 100,00% 100,00%

E-VALUE ΕΝΗΜΕρωΣΗΣ ΟφΕΙΛΕΤωΝ ΜΟΝΟπρΟΣωπΗ E.π.Ε. 
(«Ε-VALUE E.π.Ε.»)

διαχείριση εκπρόθεσμων 
λογαριασμών Ελλάδα 100,00% 100,00%

I V .  Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ 
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
ΤΗΣ 31 δΕΚΕΜβρΙΟυ 2012 ΚΑΙ ΤΗΣ χρΗΣΗΣ
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2 .  Β Α Σ Η  Σ ύ Ν Τ Α ξ Η Σ  Τ ω Ν  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ ω Ν  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε ω Ν 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής Αναφοράς («δπχΑ») όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα χρηματοοικονομικά περιουσι-
ακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και τα παράγωγα, που με 
βάση τις απαιτήσεις των δπχΑ αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Οι λογιστικές αξίες των αναγνωρισμένων περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων που είναι αντισταθμιζόμενα στοιχεία σε αντισταθμίσεις εύλογης αξίας και που διαφορετικά θα αποτιμώνταν στο 
αποσβεσμένο κόστος, προσαρμόζονται προκειμένου να ενσωματώσουν τη μεταβολή της εύλογης αξίας τους, η οποία οφείλεται στους 
κινδύνους που αντισταθμίζονται σε αποτελεσματικές σχέσεις αντιστάθμισης.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going concern). Συγκεκριμένα, 
όσον αφορά στη χρηματοδότηση του Ομίλου και στη ρευστότητά του οι Σημειώσεις 19 και 35 περιγράφουν όλες τις ενέργειες στις 
οποίες ο Όμιλος έχει προβεί μέχρι την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης όπως επίσης και μεταγενέστερα της 
ημερομηνίας της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων.

Τα ποσά των οικονομικών καταστάσεων απεικονίζονται σε εκατομμύρια €, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. 

Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς της διοίκησης, 
οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των εσόδων, των δαπανών και των γνωστοποιήσεων 
για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Η διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί 
τις εκτιμήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες κυρίως περιλαμβάνουν τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, την πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις, την ωφέλιμη ζωή των περιουσιακών στοιχείων, την απομείωση των ενσώματων παγίων, την απομείωση της υπεραξίας και 
των άυλων περιουσιακών στοιχείων, την πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και για λογαριασμό 
νεότητας, την αναγνώριση των εσόδων και εξόδων και τους φόρους εισοδήματος. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές βασίζονται 
στην υπάρχουσα εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές είναι η 
βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα 
διαθέσιμες από άλλες πηγές. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις κάτω από διαφορετι-
κές παραδοχές ή συνθήκες. 

Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες κύριες πηγές αβεβαιότητας κατά την 
ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων μέσα στην επόμενη χρήση, έχουν ως εξής:

Απομείωση υπεραξίας 
Ο Όμιλος αξιολογεί αν υπάρχει απομείωση της υπεραξίας τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Για το λόγο αυτό απαιτείται να εκτιμηθεί η αξία 
χρήσης κάθε μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία έχει επιμεριστεί ποσό υπεραξίας. Η εκτίμηση της αξίας χρήσης απαιτεί ο 
Όμιλος να εκτιμήσει τις μελλοντικές ταμειακές ροές της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών και να επιλέξει το κατάλληλο επιτόκιο 
προεξόφλησης, με βάση το οποίο θα καθοριστεί η παρούσα αξία των ανωτέρω μελλοντικών ταμειακών ροών. Επιπλέον, λεπτομέρειες 
σχετικά με τον έλεγχο απομείωσης περιλαμβάνονται στη Σημείωση 5.

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το δ.Λ.π. 12 «φόροι Εισοδήματος» αφορά στα ποσά των φόρων που αναμένεται να κα-
ταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει την πρόβλεψη για τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για τυχόν 
πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σαν αποτέλεσμα του ελέγχου από τις φορολογικές αρχές. Οι εταιρείες του Ομίλου 
υπόκεινται σε διαφορετικές νομοθεσίες σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος και ως εκ τούτου απαιτείται σημαντική εκτίμηση από 
τη διοίκηση προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη του Ομίλου για τους φόρους εισοδήματος. Οι πραγματικοί φόροι εισοδήματος 
μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις, εξαιτίας μελλοντικών αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία, σημαντικών αλλαγών στις 
νομοθεσίες των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος και η Εταιρεία, ή απρόβλεπτων επιπτώσεων από τον τελικό προσδιο-
ρισμό της φορολογικής υποχρέωσης κάθε χρήσης από τις φορολογικές αρχές. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση 
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στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας. Στην περίπτωση που οι τελικοί πρόσθετοι φόροι που προκύπτουν είναι 
διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις 
για αναβαλλόμενους φόρους στη χρήση που πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών. Επιπλέον λεπτομέρειες 
περιλαμβάνονται στη Σημείωση 23.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στις περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ της 
λογιστικής βάσης και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς 
συντελεστές που έχουν θεσμοθετηθεί και αναμένεται να ισχύουν στις περιόδους που οι διαφορές αυτές αναμένεται να απαλειφθούν. 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φο-
ρολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι 
των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Ο Όμιλος και η Εταιρεία 
λαμβάνουν υπόψη την ύπαρξη μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και ακολουθούν μια συνεχή συντηρητική στρατηγική φο-
ρολογικού σχεδιασμού κατά την εκτίμηση της ανάκτησης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι λογιστικές εκτιμήσεις 
που σχετίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, απαιτούν από τη διοίκηση να κάνει υποθέσεις σχετικά με το χρονικό 
προσδιορισμό μελλοντικών γεγονότων, όπως της πιθανότητας του αναμενόμενου μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και τις 
διαθέσιμες δυνατότητες φορολογικού σχεδιασμού. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη Σημείωση 23.

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σχηματίσει μια πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις προκειμένου να καλύψουν επαρκώς τη ζημία που 
μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των πελατών, δεν είναι πρακτικό 
να εξετάζεται η εισπραξιμότητα του κάθε λογαριασμού ξεχωριστά και ως εκ τούτου, σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών 
καταστάσεων όλες οι απαιτήσεις εκτιμώνται με βάση ιστορικές τάσεις, στατιστικά στοιχεία, μελλοντικές προσδοκίες σχετικά με εκπρό-
θεσμους και καταργημένους πελάτες, ποσοστά επανενεργοποίησης εκπρόθεσμων ή καταργημένων πελατών και ποσοστά είσπραξης 
απαιτήσεων από καταργημένους πελάτες. Οι απαιτήσεις από εγχώριους και διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους εξετάζονται και 
εκτιμώνται για τον καθένα ξεχωριστά. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστο-
τε χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασμούς πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης. 
Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη Σημείωση 11 και στη Σημείωση 33.

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία και λοιπά προγράμματα καθορισμένων παροχών
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και για λογαριασμό νεότητας υπολογίζονται στην προ-
εξοφλημένη παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών αποζημιώσεων και των παροχών στα παιδιά των υπαλλήλων που θα έχουν 
καταστεί δεδουλευμένες στο τέλος της χρήσης, με βάση την υπόθεση ότι οι παροχές αυτές καθίστανται δουλευμένες από τους υπαλ-
λήλους ισομερώς κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους περιόδου. Οι υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές υπολογίζονται στη βάση 
χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών υποθέσεων που απαιτούν από τη διοίκηση να κάνει παραδοχές σχετικά με τα επιτόκια προ-
εξόφλησης, τα ποσοστά αυξήσεων των μισθών, τα ποσοστά θνησιμότητας και ανικανότητας, τις ηλικίες συνταξιοδότησης και λοιπούς 
παράγοντες. Οι μεταβολές σε αυτές τις βασικές παραδοχές μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στην υποχρέωση και στα σχετικά κόστη 
κάθε περιόδου. Το καθαρό κόστος της περιόδου αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δουλευμένες κατά 
τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισμό της μελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας και αναλογιστικά κέρδη 
ή ζημιές. Η αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και ο λογαριασμός νεότητας δεν χρηματοδοτούνται. Λόγω του 
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των εν λόγω προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, αυτές οι υποθέσεις υπόκεινται σε σημαντικό βαθμό 
αβεβαιότητας. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη Σημείωση 20.

Εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής περιουσιακών στοιχείων 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία οφείλουν να εκτιμήσουν την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων καθώς και των άυλων περιουσιακών στοι-
χείων τα οποία αναγνωρίζονται είτε μέσω απόκτησής τους είτε μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. Οι εκτιμήσεις αυτές επανεξετάζονται 
τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη νέα δεδομένα και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία εμπλέκονται σε διάφορες αντιδικίες και νομικές υποθέσεις. Ο Όμιλος και η Εταιρεία επανεξετάζουν την κα-
τάσταση κάθε σημαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογούν τον πιθανό κίνδυνο, βασιζόμενοι εν μέρει στην άποψη των 
νομικών υπηρεσιών. Εάν η ενδεχόμενη ζημία από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νομικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή και το ποσό μπορεί 
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να εκτιμηθεί αξιόπιστα, ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν μια υποχρέωση για την εκτιμώμενη ζημία. Τόσο για τον καθορισμό της 
πιθανότητας όσο και για τον καθορισμό του αν ο κίνδυνος μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, απαιτείται σε σημαντικό βαθμό η κρίση της 
διοίκησης. Σε σχέση με τους πελάτες λιανικής, εξαιτίας της αβεβαιότητας σχετικά με αυτά τα θέματα, οι προβλέψεις βασίζονται μόνο 
στις πιο ακριβείς διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Όταν πρόσθετες πληροφο-
ρίες καθίστανται διαθέσιμες, ο Όμιλος και η Εταιρεία επανεξετάζουν την πιθανή υποχρέωση σχετικά με εκκρεμείς αντιδικίες και νομικές 
υποθέσεις και πιθανόν να αναθεωρηθούν οι εκτιμήσεις για την πιθανότητα ενός δυσμενούς αποτελέσματος και η σχετική εκτίμηση της 
πιθανής ζημίας. Τέτοιες αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις της πιθανής υποχρέωσης μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματοοι-
κονομική θέση και στα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας. 

Απομείωση ενσωμάτων παγίων 
Ο προσδιορισμός απομείωσης των ενσωμάτων παγίων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων που αφορούν, αλλά δεν περιορίζονται σε 
αυτές, στην αιτία, στο χρόνο και στο ποσό της απομείωσης. Η απομείωση βασίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων, όπως στις αλ-
λαγές των τρεχουσών συνθηκών ανταγωνισμού, στις προσδοκίες ανάπτυξης της αγοράς τηλεπικοινωνιών, στην αύξηση του κόστους 
κεφαλαίου, στις μεταβολές στη μελλοντική δυνατότητα χρηματοδότησης, στην τεχνολογική απαξίωση, στη διακοπή παρεχόμενων υπη-
ρεσιών, στο τρέχον κόστος αντικατάστασης, στα καταβληθέντα ποσά για συγκρίσιμες συναλλαγές και σε άλλες μεταβολές συνθηκών 
που υποδεικνύουν ότι υπάρχει απομείωση. Το ανακτήσιμο ποσό συνήθως προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των προεξοφλη-
μένων ταμειακών ροών. Ο προσδιορισμός των ενδείξεων απομείωσης, όπως και η εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών και ο 
προσδιορισμός των εύλογων αξιών των παγίων (ή ομάδων παγίων) απαιτούν από τη διοίκηση να κάνει σημαντικές εκτιμήσεις σχετικά 
με τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των ενδείξεων απομείωσης, τις αναμενόμενες ταμειακές ροές, τα επιτόκια προεξόφλησης που 
πρέπει να εφαρμοστούν, τις ωφέλιμες ζωές και τις υπολειμματικές αξίες των παγίων. 

Τέλη ενεργοποίησης πελατών 
Τα τέλη εγκατάστασης και ενεργοποίησης εισπράττονται από τους νέους πελάτες. Αυτά τα τέλη (και τα άμεσα σχετιζόμενα έξοδα) ανα-
γνωρίζονται ως έσοδα κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης διάρκειας διατήρησης του πελάτη. Αν οι εκτιμήσεις της διοίκησης σχετικά 
με τη διάρκεια της διατήρησης του πελάτη αναθεωρηθούν, μπορεί να προκύψουν σημαντικές διαφορές στο χρόνο αναγνώρισης του 
εσόδου για κάθε περίοδο.

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περι-
όδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή σε μεταγενέστερες χρήσεις. 

Πρότυπα και διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση

• δΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων. Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου, καθώς και για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν 
αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία ο Όμιλος έχει συνεχιζόμενη ανάμειξη. παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρ-
μογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η εφαρμογή του παραπάνω τροποποιημένου δπχΑ δεν έχει επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις ή την απόδοση του Ομίλου και της Εταιρείας.

Πρότυπα και διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2013

• δΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκι-
νούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012). Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στα 
αποτελέσματα χρήσεως ή όχι.

• δΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2013). Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των 
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του περιθωρίου), 
καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των 
αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντά-
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ξεων, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμέ-
νων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών.

• δΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2015). Το δπχΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣδΛπ (Συμβούλιο διεθνών Λογιστικών προτύπων) για την αντικατάσταση 
του δΛπ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικο-
νομικών υποχρεώσεων. Το ΣδΛπ στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το δπχΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις 
για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης.

• δΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ια-
νουαρίου 2013). Η τροποποίηση του δΛπ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών 
υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο 
εύλογης αξίας σύμφωνα με το δΛπ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».

• δΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανου-
αρίου 2013). Το δπχΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. 
Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε 
περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το δπχΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, 
καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυ-
πο με βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν 
όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά.

• ΕδδΠΧΑ 20 «δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστι-
κές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση 
των δαπανών της απομάκρυνσης των στείρων υπερκείμενων («απογύμωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Η 
διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία.

• δΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Το ΣδΛπ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον 
πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν 
την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας.

• δΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκι-
νούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του δΛπ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά 
με κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οι-
κονομικής θέσης.

Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Το ΣδΛπ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού 
συμφωνίες: δπχΑ 10, δπχΑ 11, δπχΑ 12, δΛπ 27 (Τροποποίηση), δΛπ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν 
ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 

• δΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις». Το δπχΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον 
έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο δΛπ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως κα-
θοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει 
εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) 
μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να 
υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) 
και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης δι-
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ευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά 
με σχέσεις πρακτόρευσης/πρακτορευομένου.

• δΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες». Το δπχΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζο-
ντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού 
ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες 
σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμε-
τέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του 
παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρό-
τυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.

• δΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε Άλλες Οικονομικές Οντότητες». Το δπχΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστο-
ποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους 
αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετί-
ζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονο-
μικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω 
γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το δπχΑ 12 στο σύνολό του, ή το δπχΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα 
δΛπ 27 ή 28.

• δΠΧΑ 10, δΠΧΑ 11 και δΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από κοινού συμφωνίες και γνω-
στοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: Οδηγίες μετάβασης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των δπχΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευ-
κρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες μετάβασης στο δπχΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις 
γνωστοποιήσεις του δπχΑ 12 μόνο για την περίοδο που προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρμόζε-
ται το δπχΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες 
(structured entities) δεν απαιτείται. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• δΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το δπχΑ 10 
και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το δΛπ 27 «Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροπο-
ποιημένο δΛπ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, 
κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. παράλληλα, το Συμβούλιο 
μετέφερε στο δΛπ 27 όρους του δΛπ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις» και του δΛπ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» 
που αφορούν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. 

• δΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες». Το δΛπ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς 
Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το δΛπ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του προτύπου 
είναι να ορίσει το λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για 
την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει 
από τη δημοσίευση του δπχΑ 11.

• δΠΧΑ 10, δΠΧΑ 12 και δΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Η τροποποίηση του δπχΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρε-
ση από την ενοποίηση. πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των εταιρειών επενδύσεων 
εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο δπχΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται 
να παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 του ΣδΛΠ (Συμβού-
λιο διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα δπχΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμά-
των του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣδΛπ που δημοσιεύτηκε το Μάιο 2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρμόζονται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
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• δΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες γνω-
στοποιήσεις για τη συγκριτική πληροφόρηση όταν μια οικονομική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισμό είτε (α) όπως 
απαιτείται από το δΛπ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά.

• δΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισμός συντήρησης ταξινομού-
νται ως ενσώματα πάγια και όχι ως αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των ενσώματων παγίων, δηλαδή όταν χρησιμοποιούνται 
για περισσότερες από μία περιόδους.

• δΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με 
τη διανομή αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα και ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην 
καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύμφωνα με το δΛπ 12.

• δΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά». Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιου-
σιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των τομέων στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά, σύμφωνα με το δπχΑ 8 «Λειτουργικοί 
τομείς».

3 .  Β Α Σ Ι Κ Ε Σ  Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ε Σ
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν και ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων είναι οι 
ακόλουθες:

1. Ενοποίηση και Συμμετοχές 

θυγατρικές
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και όλων των θυγατρικών εταιρει-
ών στις οποίες η Εταιρεία άμεσα ή έμμεσα ασκεί έλεγχο. Έλεγχος υπάρχει όταν η Εταιρεία έχει τη δύναμη να ορίζει τις αποφάσεις που 
αφορούν τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αρχές διαχείρισης των θυγατρικών εταιρειών, με σκοπό να έχει οφέλη από αυτές, 
κατά κανόνα όταν έχει ποσοστό συμμετοχής περισσότερο από 50% στα δικαιώματα ψήφου. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως από 
την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος από τον Όμιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που παύει ο έλεγχος. 

Οι συνενώσεις επιχειρήσεων από τον Όμιλο λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της αγοράς. Το μεταβιβασθέν αντάλλαγμα για την από-
κτηση μιας θυγατρικής υπολογίζεται ως το άθροισμα της εύλογης αξίας των μεταφερθέντων περιουσιακών στοιχείων κατά την ημε-
ρομηνία απόκτησής τους από τον αποκτώντα, των υποχρεώσεων που μεταβιβάσθηκαν από τον αποκτώντα προς τους προηγούμενους 
ιδιοκτήτες και τα συμμετοχικά δικαιώματα που έχει εκδώσει ο Όμιλος. Το τίμημα περιλαμβάνει την εύλογη αξία των περιουσιακών 
στοιχείων ή υποχρεώσεων που προκύπτουν από συμφωνίες ενδεχόμενων ανταλλαγμάτων. Τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις 
και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που μεταφέρονται σε μία επιχειρηματική συνένωση επιμετρώνται καταρχήν στην εύλογη αξία τους 
κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Ανά περίπτωση εξαγοράς, ο Όμιλος αναγνωρίζει τις μη ελέγχουσες συμμετοχές είτε στην εύλογη 
αξία, είτε στην αναλογία τους στην καθαρή θέση της θυγατρικής. Τα έξοδα εξαγοράς εξοδοποιούνται κατά την πραγματοποίησή τους.

Σε συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σταδιακά, ο αποκτών θα επιμετρήσει εκ νέου τα συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε 
προηγουμένως στον αποκτώμενο στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της απόκτησης και θα αναγνωρίσει τυχόν κέρδος ή ζημία στα 
αποτελέσματα. Κάθε ενδεχόμενο αντάλλαγμα από τον αποκτώντα αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία εξαγοράς. 
Μεταγενέστερες αλλαγές στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου ανταλλάγματος αναγνωρίζονται σύμφωνα με το δΛπ 39 είτε στα αποτε-
λέσματα είτε στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που καταχωρείται στην καθαρή θέση δεν επανεκτιμάται και 
ο μεταγενέστερος διακανονισμός λογιστικοποιείται μέσα στην καθαρή θέση.

Η υπεραξία αρχικά επιμετράται στο κόστος το οποίο είναι η διαφορά μεταξύ του συνόλου του ανταλλάγματος και της εύλογης αξίας των 
μη ελεγχουσών συμμετοχών από τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν και τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν. Αν το συνολικό 
τίμημα της εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσματα.

I V .  Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ 
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
ΤΗΣ 31 δΕΚΕΜβρΙΟυ 2012 ΚΑΙ ΤΗΣ χρΗΣΗΣ
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Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών συντάσσονται στην ίδια ημερομηνία και με τις ίδιες λογιστικές πολιτικές με 
τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας. Όλα τα διεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές καθώς και τα διεταιρικά κέρδη ή 
ζημίες απαλείφονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Ένα διεταιρικό δάνειο σε μια θυγατρική εξωτερικού για το οποίο δεν 
σχεδιάζεται ούτε είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί ο διακανονισμός του στο ορατό μέλλον, θεωρείται μέρος της καθαρής επένδυσης 
στη θυγατρική αυτή και τα κέρδη ή οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά 
εισοδήματα.  

Αλλαγή στα δικαιώματα ιδιοκτησίας χωρίς αλλαγή στον έλεγχο
Οι συναλλαγές με μη ελέγχουσες συμμετοχές που δεν καταλήγουν σε απώλεια ελέγχου λογιστικοποιούνται απευθείας στην καθαρή 
θέση. Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας του τιμήματος που καταβλήθηκε και της λογιστικής αξίας του σχετικού ποσοστού συμμε-
τοχής των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής που αποκτήθηκαν καταχωρείται στην καθαρή θέση. Τα κέρδη ή οι ζημίες 
από πωλήσεις σε μη ελέγχουσες συμμετοχές επίσης καταχωρούνται στην καθαρή θέση.

Συγγενείς εταιρείες
Οι συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες στις οποίες ο Όμιλος ασκεί σημαντική επιρροή, αλλά όχι έλεγχο επί της οικονομικής και επιχειρη-
ματικής στρατηγικής τους και συνήθως κατέχεται ποσοστό συμμετοχής μεταξύ 20% και 50% των δικαιωμάτων ψήφου. Οι συμμετοχές 
σε συγγενείς εταιρείες στις οποίες ασκείται σημαντική επιρροή αποτιμώνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Σύμφωνα με τη μέθοδο 
αυτή, η συμμετοχή αναγνωρίζεται αρχικά στην αξία κτήσης της, αυξομειούμενη με το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στα κέρδη και 
τις ζημίες της συμμετοχής μετά την ημερομηνία απόκτησης. Η επένδυση του Ομίλου σε συγγενείς εταιρείες περιλαμβάνει υπεραξία 
όπως έχει προσδιοριστεί κατά την απόκτηση.

Η συμμετοχή του Ομίλου στα κέρδη ή ζημίες μετά την απόκτηση, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και η συμμετοχή στις 
μεταβολές στα λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά την απόκτηση, αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα.

Κέρδη ή ζημίες από συναλλαγές με συγγενείς εταιρείες απαλείφονται κατά το μέρος της συμμετοχής του Ομίλου σε αυτές. Μερίσματα 
που λαμβάνονται από αυτές τις συμμετοχές απαλείφονται μειώνοντας την αξία της συμμετοχής. περαιτέρω, η αξία των συμμετοχών 
αναπροσαρμόζεται με την τυχόν σωρευτική απομείωση της αξίας τους. Όταν οι ζημίες που αναλογούν στον Όμιλο υπερβαίνουν την 
λογιστική αξία της συμμετοχής, η λογιστική αξία μειώνεται στο μηδέν χωρίς περαιτέρω αναγνώριση ζημιών, εκτός από την περίπτωση 
κατά την οποία ο Όμιλος έχει δημιουργήσει υποχρεώσεις ή έχει πραγματοποιήσει πληρωμές, για λογαριασμό της συγγενούς εταιρείας. 

Συναλλαγές μεταξύ εταιρειών υπό κοινό έλεγχο
Συναλλαγές μεταξύ εταιρειών που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του δπχΑ 3. Κατά συνέπεια ο 
Όμιλος (εφαρμόζοντας τις οδηγίες του δΛπ 8 «Λογιστικές πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη» για τέτοιες 
περιπτώσεις) λογιστικοποιεί τέτοιες συναλλαγές με τρόπο που προσομοιάζει στη μέθοδο “pooling of interests”. Με βάση αυτή τη 
λογιστική αρχή, ο Όμιλος ενσωματώνει τις λογιστικές αξίες των επιχειρήσεων που συνενώνονται (χωρίς την αναπροσαρμογή τους σε 
εύλογες αξίες). Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ή της νέας οντότητας μετά τη συναλλαγή συντάσσονται στη βάση του ότι η νέα 
διάρθρωση ίσχυε από την αρχή της πρώτης παρουσιαζόμενης περιόδου και κατά συνέπεια, αναπροσαρμόζονται τα συγκριτικά στοιχεία. 
Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ του τιμήματος και της λογιστικής αξίας του ποσοστού των καθαρών περιουσιακών στοιχείων 
που αποκτήθηκαν, καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια.

Στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, οι συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους, 
μειούμενο με τυχόν απομείωση της αξίας των συμμετοχών.

2. Μετατροπή ξένων Νομισμάτων
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε € (νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης). Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα 
μετατρέπονται σε € με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την ημέρα της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία κα-
τάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οι νομισματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε € με βάση 
την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την αντίστοιχη ημερομηνία. Τα κέρδη ή οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές 
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της 
ημερομηνίας που αποκτήθηκαν. Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, 
μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας προσδιορισμού των εύλογων αξιών. Στην περίπτωση αυτή οι προκύπτουσες συναλ-
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λαγματικές διαφορές από τη μεταβολή της εύλογης αξίας καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή απευθείας στα λοιπά 
συνολικά εισοδήματα ανάλογα με το είδος του στοιχείου.
 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της κάθε εταιρείας του Ομίλου αποτιμώνται χρησιμοποιώντας το νό-
μισμα του πρωτογενούς οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Τα περιουσιακά στοιχεία 
και οι υποχρεώσεις των εταιρειών που έχουν λειτουργικό νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα παρουσίασης, περιλαμβανομένης και 
της υπεραξίας και των προσαρμογών στην εύλογη αξία των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που 
προκύπτουν κατά την εξαγορά, μετατρέπονται σε € με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει κατά την ημερομηνία 
κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. Τα έσοδα και έξοδα μετατρέπονται με βάση τις τιμές του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία 
πραγματοποίησης των αντίστοιχων συναλλαγών. Οι συνολικά προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές, αναγνωρίζονται στα λοιπά 
συνολικά εισοδήματα και μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την πώληση της ξένης δραστηριότητας.

Ένα διεταιρικό δάνειο σε θυγατρική στο εξωτερικό του οποίου ο διακανονισμός δεν έχει προγραμματιστεί ούτε αναμένεται να συμβεί 
στο προβλεπόμενο μέλλον, θεωρείται ως μέρος της καθαρής επένδυσης της δραστηριότητας στο εξωτερικό και τα κέρδη ή οι ζημίες 
που προκύπτουν από συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα.

3. ύπεραξία 
υπεραξία προκύπτει κατά την απόκτηση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών και υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του τιμήματος 
και της εύλογης αξίας των μη ελεγχουσών συμμετοχών της αποκτώμενης εταιρείας από την καθαρή εύλογη αξία της συμμετοχής του 
Ομίλου στα αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της αποκτούμενης εταιρείας.

Μετά την αρχική αναγνώριση, η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος κτήσης μείον τις τυχόν σωρευμένες ζημιές απομείωσης της αξίας της. 
Για τους σκοπούς του ελέγχου απομείωσης, η υπεραξία η οποία έχει αναγνωριστεί σε μία συνένωση επιχειρήσεων, κατανέμεται, από 
την ημερομηνία απόκτησης, στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών του Ομίλου, οι οποίες αναμένεται να επωφεληθούν από τη συ-
νένωση, ανεξαρτήτως εάν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρείας έχουν κατανεμηθεί στις συγκεκρι-
μένες μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Κάθε εταιρεία ή όμιλος εταιρειών στην οποία έχει επιμερισθεί υπεραξία, αντιπροσωπεύει 
το χαμηλότερο επίπεδο μέσα στην εταιρεία στο οποίο η υπεραξία παρακολουθείται για σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης.

Ο έλεγχος απομείωσης της υπεραξίας διενεργείται σε ετήσια βάση ή πιο συχνά αν γεγονότα ή αλλαγές σε περιστάσεις καταδεικνύουν 
ενδεχόμενη απομείωση. Η λογιστική αξία της υπεραξίας συγκρίνεται με το ανακτήσιμο ποσό, το οποίο είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της 
αξίας χρήσης και της εύλογης αξίας μείον τα κόστη πώλησης. Τυχόν απομείωση αναγνωρίζεται κατευθείαν ως έξοδο και δεν μπορεί να 
αναστραφεί μεταγενέστερα.

4. Τηλεπικοινωνιακές Άδειες
Οι τηλεπικοινωνιακές άδειες καταχωρούνται στο κόστος κτήσης. Αυτές οι άδειες έχουν προσδιορισμένη ωφέλιμη ζωή και επιμετρώνται 
στο κόστος μείον σωρευμένες αποσβέσεις. Η απόσβεση υπολογίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, 
η οποία είναι μεταξύ 5 και 25 ετών.

5. Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται μεμονωμένα αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης, ενώ εκείνα που αποκτώνται κατά 
τις συνενώσεις επιχειρήσεων αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία εξαγοράς. Μεταγενέστερα, καταχωρούνται στο 
κόστος μείον σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή και απο-
σβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια αυτής. Η διάρκεια ωφέλιμης ζωής των άυλων περιουσιακών στοιχείων εξετάζεται 
σε ετήσια βάση και τυχόν προσαρμογές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.
Οι κύριες κατηγορίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι:
Εμπορική επωνυμία: Αναγνωρίστηκε κατά την εξαγορά της ΓΕρΜΑΝΟΣ κατά το 2006. Η εμπορική επωνυμία αρχικά προσδιορίστηκε 
ότι είχε απεριόριστη διάρκεια ωφέλιμης ζωής. Κατά το 2008, η ωφέλιμη ζωή επανεκτιμήθηκε και προσδιορίστηκε στα 15 έτη από το 
τέλος του Οκτωβρίου.
Συμβάσεις δικτύου (franchise agreements): Αναγνωρίστηκε κατά την εξαγορά της ΓΕρΜΑΝΟΣ. Αυτές οι συμβάσεις έχουν ωφέλιμη 
διάρκεια ζωής 20 έτη. 
Λογισμικό: Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής είναι μεταξύ 2 και 10 ετών.

I V .  Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ 
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6. Ενσώματα Πάγια 
Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, μειωμένα με τις επιχορηγήσεις που λαμβάνονται, αυξημένα με τόκους 
κατασκευαστικής περιόδου και μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν απομειώσεις της αξίας τους. 

Οι επιχορηγήσεις εμφανίζονται ως μειωτικό στοιχείο του κόστους κτήσης των ενσώματων παγίων και αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των παγίων μέσω των μειωμένων αποσβέσεων. 

Τα έργα υπό κατασκευή περιλαμβάνονται στα ενσώματα πάγια και η απόσβεση των ιδιοπαραγόμενων ενσώματων παγίων αρχίζει όταν 
αυτά είναι διαθέσιμα για χρήση. Το κόστος των ιδιοπαραγόμενων ενσώματων παγίων περιλαμβάνει το κόστος των υλικών, το κόστος 
της άμεσης εργασίας, το κόστος δανεισμού που κεφαλαιοποιείται και τα αναλογούντα γενικά έξοδα. Τα υλικά επενδύσεων περιλαμβά-
νουν υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενσώματων παγίων. 

Η παρούσα αξία του αναμενόμενου κόστους για την απόσυρση ενός παγίου στοιχείου κεφαλαιοποιείται ως μέρος της αξίας του παγίου 
αυτού στο βαθμό που πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισής του και αποσβένεται ανάλογα.

Τα κόστη επισκευών και συντηρήσεων εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους. Το κόστος κτήσης και οι σωρευμένες αποσβέσεις 
των ενσώματων παγίων που πωλούνται ή αποσύρονται, μεταφέρονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή της πώλησης 
ή της απόσυρσης και οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία που προκύπτει καταχωρείται στη γραμμή «Λοιπά έσοδα/ (έξοδα), καθαρά» στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Όταν απαιτείται σταδιακή αντικατάσταση σημαντικών τμημάτων ενσώματων παγίων, ο Όμιλος αναγνωρίζει τα εν λόγω στοιχεία ως 
μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία με συγκεκριμένες ωφέλιμες ζωές και αποσβέσεις.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτελούνται από όλα τα ακίνητα που διακρατούνται για είσπραξη ενοικίων ή για σκοπούς υπεραξίας και δεν 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ή για διοικητικούς σκοπούς. Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμώνται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 
κόστους.

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων λογίζονται συστηματικά με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, στη διάρκεια της εκτιμώμενης 
ωφέλιμης ζωής των ενσώματων παγίων, η οποία επανεξετάζεται σε περιοδική βάση. Η εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή και οι συντελεστές 
απόσβεσης έχουν ως εξής:

7. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση 
Ο Όμιλος ταξινομεί ένα μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο (ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) σαν κατε-
χόμενο προς πώληση, αν η αξία του αναμένεται να ανακτηθεί κατά κύριο λόγο μέσω της πώλησης του στοιχείου και όχι μέσω της 
συνεχιζόμενης χρήσης του και η πώληση θεωρείται πολύ πιθανή.
Αμέσως πριν την αρχική ταξινόμηση του περιουσιακού στοιχείου (ή της ομάδας στοιχείων) ως κατεχόμενων προς πώληση, το περιου-
σιακό στοιχείο (ή όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην ομάδα) αποτιμώνται με βάση τα ισχύοντα 
σε κάθε περίπτωση δπχΑ. Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (ή οι ομάδες περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) που 

Εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή Συντελεστές απόσβεσης

Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων 20-40 έτη 2,5% - 5%
Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός / εγκαταστάσεις:

Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων 8-12 έτη 8,3% - 12,5%
Σταθμοί αναμετάδοσης ραδιοεπικοινωνιών 8 έτη 12,5%
Συνδέσεις συνδρομητών 10 έτη 10%
Τοπικό και διεθνές δίκτυο 8-17 έτη 6% - 12,5%
Λοιπά 5-10 έτη 10% - 20%

 Μεταφορικά μέσα 5-8 έτη 12,5% - 20%

 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3-5 έτη 20% - 33%
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ταξινομούνται σαν κατεχόμενα προς πώληση αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής τους αξίας και της εύλογης 
αξίας τους μειωμένης κατά τα άμεσα έξοδα πώλησης και οι τυχόν προκύπτουσες ζημίες απομείωσης καταχωρούνται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. Όποια πιθανή αύξηση της εύλογης αξίας σε μεταγενέστερη αποτίμηση, καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
αλλά όχι για ποσό μεγαλύτερο της αρχικά καταχωρηθείσας ζημίας απομείωσης.

Από την ημέρα κατά την οποία ένα μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο (ή τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που περι-
λαμβάνονται σε μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) ταξινομείται σαν κατεχόμενο προς πώληση, δεν λογίζονται 
αποσβέσεις επ’ αυτού.

8. Απομείωση Αξίας Μη Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων (εκτός υπεραξίας)
Οι λογιστικές αξίες των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ή της Εταιρείας εξετάζονται για απομείωση όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους δεν είναι ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό των 
περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό, αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης, η 
οποία καταχωρείται απ’ ευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύ-
τερο μεταξύ εύλογης αξίας μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα και αξίας χρήσης αυτών. Για την εκτίμηση της αξίας χρήσης, 
οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με τη χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού 
επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που 
σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν δημιουργεί ανεξάρτητες ταμειακές ροές, το ανακτή-
σιμο ποσό προσδιορίζεται για τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών, στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει. Σε κάθε ημερομηνία 
σύνταξης οικονομικών καταστάσεων ο Όμιλος και η Εταιρεία εξετάζουν αν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συνθήκες που οδήγησαν στην 
αναγνώριση της απομείωσης σε προηγούμενες περιόδους δεν συνεχίζουν να υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή επαναπροσδιορίζεται το 
ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου και η ζημία απομείωσης αντιλογίζεται επαναφέροντας τη λογιστική αξία του περιουσι-
ακού στοιχείου στο ανακτήσιμο ποσό του στην έκταση που αυτό δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου που θα 
είχε προσδιοριστεί (καθαρή από αποσβέσεις) αν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενα έτη.

9. Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, που αποτελεί συνήθως το κόστος απόκτη-
σης πλέον των άμεσων δαπανών συναλλαγής, στις περιπτώσεις των επενδύσεων που δεν αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω αποτελε-
σμάτων. Αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες: ως αποτιμώμενα στην εύλογη αξία με 
μεταβολές αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα, ως διακρατούμενα μέχρι τη λήξη, ως δάνεια και απαιτήσεις και ως χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. Ο Όμιλος και η Εταιρεία προσδιορίζουν την κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική τους αναγνώριση.

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ταξινομούνται ως αποτιμώμενα στην εύλογη αξία με μεταβολές αναγνωριζόμε-
νες στα αποτελέσματα αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και τα κόστη συναλλαγής εξοδοποιούνται στην κατάσταση αποτελε-
σμάτων. Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελε-
σμάτων μεταγενέστερα καταχωρούνται στην εύλογη αξία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις και οι διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις 
μεταγενέστερα καταχωρούνται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη γραμμή «Κέρδη/ζημίες από συμμετοχές και 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία». Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που καταχωρούνται ως δια-
θέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα.

Για επενδύσεις οι οποίες διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά η εύλογη αξία υπολογίζεται με βάση τις τιμές προσφοράς της αγοράς. Για 
επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει ενεργός αγορά, η εύλογη αξία προσδιορίζεται μέσω τεχνικών αποτίμησης, εκτός εάν το εύρος 
των ορθολογικών εκτιμήσεων της εύλογης αξίας είναι σημαντικά μεγάλο και οι πιθανότητες των διάφορων εκτιμήσεων δεν μπορούν 
εύλογα να αξιολογηθούν, οπότε δεν επιτρέπεται η αποτίμηση αυτών των επενδύσεων στην εύλογη αξία. H αγορά ή πώληση χρημα-
τοοικονομικών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση των περιουσιακών στοιχείων μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται 
από κανονισμό ή παραδοχή της αγοράς αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία διακανονισμού (δηλ. την ημερομηνία που το περιουσιακό 
στοιχείο μεταφέρεται ή παραδίδεται στον Όμιλο ή στην Εταιρεία).
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Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση χρηματοοικο-
νομικής θέσης μόνο όταν ο Όμιλος ή η Εταιρεία έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ 
τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα.

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Ο Όμιλος και η Εταιρεία αξιολογούν σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων τα δεδομένα αναφορικά με το κατά 
πόσον η αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μίας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει 
απομειωθεί ως ακολούθως:

(i) περιουσιακά στοιχεία στο αναπόσβεστο κόστος:
Εφόσον υφίστανται αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, το ποσό 
της ζημίας απομείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξί-
ας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (μη συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών ζημιών που δεν έχουν πραγματοποιηθεί). 
Οι ταμειακές ροές προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού στοιχείου (το επιτόκιο 
που είχε υπολογιστεί κατά την αρχική τους αναγνώριση). Το ποσό της απομείωσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

(ii) διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία:
Εάν υφίσταται απομείωση σε διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία, το ποσό της απομείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά 
μεταξύ της αξίας κτήσης (καθαρή από τυχόν αποπληρωμές κεφαλαίου και αποσβέσεις) και της τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον τυχόν 
ζημίες απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στο παρελθόν στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ποσό της απομείωσης μεταφέρεται από 
τα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Αντιλογισμοί απομειώσεων μετοχών που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως 
διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία δεν αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Αντιλογισμοί απομειώσεων ομο-
λόγων αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων εφόσον η αύξηση στην εύλογη αξία των στοιχείων αυτών μπορεί αντικειμενικά 
να συσχετιστεί με κάποιο γεγονός το οποίο έλαβε χώρα μεταγενέστερα της αναγνώρισης της ζημίας απομείωσης στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων.

Απο-αναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή το μέρος 
μίας ομάδας παρόμοιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) από-αναγνωρίζονται όταν:
• τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει,
• ο Όμιλος ή η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, αλλά έχει 

αναλάβει ταυτόχρονα την υποχρέωση να τα καταβάλλει σε τρίτους πλήρως χωρίς σημαντική καθυστέρηση, υπό τη μορφή μίας 
σύμβασης μεταβίβασης, ή

• ο Όμιλος ή η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ενώ 
παράλληλα, είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από αυτό είτε (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσι-
αστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου. 

Όπου ο Όμιλος ή η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο 
αλλά παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, 
τότε το στοιχείο αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής του Ομίλου ή της Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η 
συνεχιζόμενη συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου αποτιμάται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ 
του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου και του μέγιστου ποσού που μπορεί ο Όμιλος ή η Εταιρεία να κληθεί να καταβάλει. Όταν η συνε-
χιζόμενη συμμετοχή είναι υπό τη μορφή δικαιωμάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του περιουσιακού στοιχείου (συμπεριλαμβανομένων 
και δικαιωμάτων που διακανονίζονται ταμειακά), ο βαθμός συνεχιζόμενης εμπλοκής του Ομίλου ή της Εταιρείας είναι η αξία του με-
ταβιβαζόμενου στοιχείου που δύναται ο Όμιλος ή η Εταιρεία να επαναγοράσει, με εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώματος πώλησης 
(συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων που διακανονίζονται ταμειακά) του στοιχείου το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου 
η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ομίλου ή της Εταιρείας περιορίζεται στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του μεταβιβαζόμενου 
στοιχείου και την τιμή άσκησης του δικαιώματος.
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10. Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και Μέσα Αντιστάθμισης Κινδύνου
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα περιλαμβάνουν συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος, επιτοκίων και άλλα παράγωγα.

Παράγωγα για εμπορικούς σκοπούς
Όλα τα παράγωγα που δεν κατηγοριοποιούνται στα μέσα αντιστάθμισης θεωρούνται ότι αποκτήθηκαν για εμπορικούς σκοπούς. Αρχικά 
τα παράγωγα καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους (η οποία συμπίπτει με το κόστος της συναλλαγής) την ημέρα σύναψης του συμβο-
λαίου των παραγώγων. Μεταγενέστερα, αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία λαμβάνεται από τιμές χρηματιστηριακών αγορών 
ή υπολογίζεται βάσει τεχνικών αποτίμησης, όπως οι προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Τα παράγωγα απεικονίζονται ως περιουσιακά 
στοιχεία όταν η εκτιμώμενη εύλογη αξία τους είναι θετική και ως υποχρεώσεις όταν η εκτιμώμενη εύλογη αξία τους είναι αρνητική και 
οι μεταβολές στην εύλογη αξία τους καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Αντιστάθμιση
Για τους σκοπούς της αντισταθμιστικής λογιστικής, η αντιστάθμιση χρηματοοικονομικού κινδύνου ταξινομείται είτε ως αντιστάθμιση 
εύλογης αξίας, όταν αντισταθμίζεται ο κίνδυνος μεταβολής της εύλογης αξίας του καταχωρημένου περιουσιακού στοιχείου ή μιας 
υποχρέωσης, ή ως αντιστάθμιση ταμειακών ροών, όταν αντισταθμίζεται η διακύμανση στις ταμειακές ροές, η οποία μπορεί να προ-
έρχεται από ένα συγκεκριμένο κίνδυνο, άμεσα συσχετιζόμενο με το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. Για τα παράγωγα που 
χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση κινδύνων εφαρμόζεται αντισταθμιστική λογιστική που περιλαμβάνει την ύπαρξη, κατά τη σύναψη 
της συναλλαγής, επίσημης τεκμηρίωσης, την περιγραφή του αντισταθμιζόμενου στοιχείου, του μέσου αντιστάθμισης, του τύπου της 
αντιστάθμισης, του αντισταθμιζόμενου κινδύνου και της επιχειρηματικής στρατηγικής για την αντιστάθμιση κινδύνων. 

Σε συναλλαγές αντιστάθμισης εύλογης αξίας, που πληρούν τα κριτήρια αντισταθμιστικής λογιστικής, τα κέρδη ή οι ζημίες που προέρχο-
νται από την αποτίμηση του μέσου αντιστάθμισης στην εύλογη αξία του καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το αντισταθ-
μιζόμενο περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται στην εύλογη αξία και τα κέρδη ή οι ζημίες καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
στη γραμμή «χρεωστικοί τόκοι». 
Σε συναλλαγές αντιστάθμισης ταμειακών ροών, τα κέρδη ή οι ζημίες που αφορούν στο αποτελεσματικό μέρος της αντιστάθμισης και 
προέρχονται από μεταβολές στην εύλογη αξία του παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά εισο-
δήματα. Αντίθετα, τα κέρδη ή οι ζημίες που αφορούν το μη αποτελεσματικό μέρος της αντιστάθμισης καταχωρούνται απευθείας στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων. 

11. Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής Εγγύησης
Τα συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης που εκδίδονται από τον Όμιλο ή την Εταιρεία είναι αυτά τα συμβόλαια που απαιτούν να 
γίνει μια πληρωμή ώστε να αποζημιωθεί ο κάτοχος για μια ζημία που συνέβη διότι ο συγκεκριμένος οφειλέτης αδυνατεί να κάνει μια 
πληρωμή όταν είναι απαιτητή σύμφωνα με τους όρους του χρεωστικού τίτλου. Τα συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης αναγνω-
ρίζονται αρχικά ως υποχρέωση στην εύλογη αξία, προσαρμοσμένα με τα κόστη συναλλαγής που σχετίζονται άμεσα με την έκδοση της 
εγγύησης. Στη συνέχεια, η υποχρέωση αποτιμάται στην υψηλότερη τιμή μεταξύ της καλύτερης εκτίμησης του εξόδου που απαιτείται 
για το διακανονισμό της παρούσας υποχρέωσης κατά την ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και του ποσού που έχει 
αναγνωριστεί μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις του. 

12. Αποθέματα 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Η τιμή κτήσης 
προσδιορίζεται με τη μέθοδο του κυκλοφοριακού μέσου όρου, μετά από κάθε αγορά. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώ-
μενη τιμή πώλησης στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων, μειωμένη με τα εκτιμώμενα κόστη για την ολοκλήρωση αυτών και τα 
εκτιμώμενα για την πραγματοποίηση της πώλησης κόστη. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αύξησης της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας 
αποθεμάτων που έχουν απομειωθεί, η απομείωση αυτή αντιλογίζεται.

13. Λογαριασμοί Εισπρακτέοι και Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις
Οι λογαριασμοί εισπρακτέοι αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία είναι ταυτόχρονα και η αξία συναλλαγής. Μεταγενέ-
στερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος τους μειωμένο κατά τα ποσά που είναι πιθανό ότι δεν θα εισπραχθούν. Σε κάθε ημερομηνία 
σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, η εισπραξιμότητα των εισπρακτέων λογαριασμών εκτιμάται είτε ανά πελάτη ξεχωριστά όπως 
στην περίπτωση των απαιτήσεων από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, είτε βάσει ιστορικών τάσεων και στατιστικών δεδομένων και 
σχηματίζεται πρόβλεψη για απώλειες που είναι πιθανόν να συμβούν και μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη 
αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογα-
ριασμούς πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης.
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14. Ταμειακά διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα
Για σκοπούς κατάρτισης της κατάστασης ταμειακών ροών, οι προθεσμιακές καταθέσεις θεωρούνται ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 
ισοδύναμα.

Οι δεσμευμένες καταθέσεις είναι ταμειακά ισοδύναμα τα οποία δεν είναι άμεσα διαθέσιμα προς χρήση. Αυτά τα ταμειακά ισοδύναμα δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία μέχρι την επέλευση ενός συγκεκριμένου χρονικού σημείου ή γεγονότος στο μέλλον. 
Στις περιπτώσεις που οι δεσμευμένες καταθέσεις αναμένεται να χρησιμοποιηθούν εντός διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία 
της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο. Όμως, εάν δεν αναμένεται να 
χρησιμοποιηθούν εντός διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, ταξινομούνται ως 
μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο. Οι δεσμευμένες καταθέσεις δεν περιλαμβάνονται στα Ταμειακά διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύ-
ναμα.

15. Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος
Στα έξοδα της περιόδου για φόρους περιλαμβάνεται ο τρέχων φόρος εισοδήματος και οι αναβαλλόμενοι φόροι. Ο φόρος αναγνωρίζεται 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός από τους φόρους που σχετίζονται με κονδύλια που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισο-
δήματα ή απευθείας στην καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας 
στην καθαρή θέση, αντίστοιχα.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει των ισχυουσών φορολογικών δι-
ατάξεων και συντελεστών φόρου, κατά την ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων στις χώρες όπου ο Όμιλος δραστη-
ριοποιείται και δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα. Η διοίκηση περιοδικά προβαίνει σε εκτιμήσεις κατά την υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων σε περιπτώσεις που οι σχετικές φορολογικές διατάξεις επιδέχονται ερμηνείας και προβαίνει στο σχηματισμό προβλέψεων, 
όπου χρειάζεται, με βάση τα ποσά που αναμένεται να καταβληθούν στις φορολογικές αρχές.

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος, αφορά περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων για σκοπούς σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και της φορολογικής τους βάσης. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές εκτός από τις περι-
πτώσεις: 
• όπου η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου 

ή μιας υποχρέωσης σε μία συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει 
ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία και

• των φορολογητέων προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, όπου ο χρόνος 
αντιστροφής των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο 
προβλεπόμενο μέλλον.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορο-
λογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των 
εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών εκτός από τις περιπτώσεις:
• όπου η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που σχετίζεται με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική 

αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης σε μια συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση 
εταιρειών και κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία και

• των φορολογητέων προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, όπου οι 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζεται, στο βαθμό που είναι πιθανό, ότι οι προσωρινές διαφορές θα αντιστραφούν 
στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών 
διαφορών.

Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται βάσει φορολογικών συντελεστών που αναμένεται ότι θα ισχύουν στο χρόνο που το περιουσι-
ακό στοιχείο θα αναγνωριστεί και η υποχρέωση θα διακανονιστεί και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς 
νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. Η αξία των αναβαλλό-
μενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και μειώνεται στο βαθμό που 
δεν είναι πλέον πιθανό να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση εν όλω 
ή εν μέρει. 
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16. Μετοχικό Κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου, αφαιρούμενης της σχετικής φορολογικής 
ωφέλειας, συμψηφίζονται με το Αποθεματικό υπέρ το Άρτιο.

17. Ίδιες Μετοχές
Οι ίδιες μετοχές αφορούν σε μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες έχουν εκδοθεί και μεταγενέστερα έχουν επανακτηθεί από την Εταιρεία 
χωρίς να έχουν ακυρωθεί. Οι ίδιες μετοχές δε μειώνουν τον αριθμό των μετοχών που έχουν εκδοθεί, αλλά μειώνουν τον αριθμό των 
μετοχών σε κυκλοφορία. Οι ίδιες μετοχές αποτιμώνται στο κόστος κτήσης αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. Σε περίπτωση απόσυρσης 
των ιδίων μετοχών, το κόστος κτήσης μειώνει το Μετοχικό Κεφάλαιο και το Αποθεματικό υπέρ το Άρτιο και οποιαδήποτε διαφορά 
χρεώνεται στο υπόλοιπο Κερδών εις Νέον. 

18. Μισθώσεις
Μίσθωση η οποία μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου, λογίζε-
ται από το μισθωτή ως χρηματοδοτική μίσθωση και λογίζεται ως απόκτηση παγίου και ανάληψη υποχρέωσης, ενώ από τον εκμισθωτή 
ως πώληση και/ή παροχή χρηματοδότησης. 

Λογιστική μίσθωσης από το μισθωτή
Tα καταβαλλόμενα ενοίκια διαχωρίζονται σε χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι) που καταχωρούνται απευθείας στην κατάσταση απο-
τελεσμάτων και σε μείωση της αναληφθείσας υποχρέωσης. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις εμφανίζονται στο χαμηλότερο ποσό, μεταξύ 
της εύλογης αξίας τους και της παρούσας αξίας των ελάχιστων πληρωμών μισθωμάτων, κατά την έναρξη της μίσθωσης, μειωμένες με 
τις σωρευμένες αποσβέσεις ή τις ζημίες απομείωσής τους. Αν η μίσθωση δεν μεταφέρει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη 
που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου, τότε θεωρείται λειτουργική και ο μισθωτής καταχωρεί τα ενοίκια ως έξοδα με βάση τη 
σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της μίσθωσης.

Λογιστική μίσθωσης από τον εκμισθωτή
Όταν τα περιουσιακά στοιχεία μισθώνονται κάτω από λειτουργική μίσθωση, το περιουσιακό στοιχείο περιλαμβάνεται στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης βάσει της φύσης του περιουσιακού στοιχείου. Το έσοδο από το μίσθωμα αναγνωρίζεται κατά τους όρους 
της μίσθωσης με τη σταθερή μέθοδο.

19. Κόστη δανεισμού
Τα κόστη δανεισμού που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αγοράς, κατασκευαστικής περιόδου ή παραγωγής ενός παγίου στοιχείου 
που πληροί τις προϋποθέσεις και απαιτεί ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να είναι έτοιμο για χρήση, κεφαλαιοποιούνται 
στο κόστος των παγίων στοιχείων. Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισμού καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με την πραγ-
ματοποίησή τους. Τα κόστη δανεισμού αποτελούνται από τους τόκους και άλλα κόστη που μια εταιρεία πραγματοποιεί σε σχέση με το 
δανεισμό κεφαλαίων. 

20. δάνεια
Τα ληφθέντα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένη κατά τα κόστη που αφορούν άμεσα τις συναλλαγές αυτές. 
Μεταγενέστερα, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τα κέρδη ή οι ζημίες από τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων σε όλη τη διάρκεια του δανείου με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

21.Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος ή η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη), ως αποτέλεσμα 
γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης και το ποσό αυτής 
μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε 
προεξοφλημένη βάση με τη χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική 
αξία του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της 
πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε 
ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό 
της δέσμευσης, αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν. δεν ανα-
γνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις. 
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22. Προμηθευτές
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωμή για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί κατά την άσκηση 
της συνήθους εμπορικής δραστηριότητας από προμηθευτές. Οι πληρωτέοι λογαριασμοί κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώ-
σεις, εάν η πληρωμή οφείλεται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Αν όχι, παρουσιάζονται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις 
προς προμηθευτές αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος, χρησιμο-
ποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

23. Παροχές σε Εργαζομένους
Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών
Οι καταβολές εισφορών σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών καταχωρούνται ως έξοδο, κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους. Η 
υποχρέωση εξαντλείται με τη καταβολή της συγκεκριμένης εισφοράς, κατά περίπτωση.

Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών υπολογίζονται χωριστά ανά πρόγραμμα, με υπολογισμό 
του ποσού των μελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί δουλευμένες κατά την ημερομηνία κατάρτισης οικο-
νομικών καταστάσεων. Οι μελλοντικές παροχές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους, λαμβάνοντας υπόψη προσαρμογές για το 
κόστος προϋπηρεσίας. ως επιτόκιο προεξόφλησης θεωρείται η απόδοση υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών εταιρικών ομολόγων τα οποία 
έχουν ημερομηνία λήξης που προσεγγίζει τα χρονικά όρια των υποχρεώσεων του Ομίλου. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται με βάση 
οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές οι οποίες γίνονται από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη μέθοδο της προβεβλημένης πιστωτικής 
Μονάδας (Projected Unit Credit Method). Το καθαρό συνταξιοδοτικό κόστος της χρήσης περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμά-
των και αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δουλευμένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισμό της 
μελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες. Για παροχές μετά την έξοδο 
από την υπηρεσία, το κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται σε σταθερή βάση επί της μέσης υπολειπόμενης περιόδου 
υπηρεσίας των υπαλλήλων που αναμένεται να λάβουν παροχές. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται απευθείας στα συ-
γκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και δεν μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελε-
σμάτων σε μεταγενέστερη περίοδο. Για τις λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και το κατοχυρωμένο 
κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζονται αμέσως στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Οι παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι πληρωτέες όταν η απασχόληση τερματίζεται από τον Όμιλο πριν από την κανονική 
ημερομηνία συνταξιοδότησης, ή όταν ένας υπάλληλος αποδέχεται εθελούσια έξοδο ως αντάλλαγμα γι’ αυτές τις παροχές. Ο Όμιλος 
αναγνωρίζει τις παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία όταν είναι ευαπόδεικτα δεσμευμένος σε τερματισμό της υπηρεσίας, όταν έχει 
ένα λεπτομερειακό επίσημο πρόγραμμα για τον τερματισμό της απασχόλησης των εργαζομένων και δεν υπάρχει πραγματική πιθανότη-
τα αναίρεσης. Στην περίπτωση μιας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελούσια αποχώρηση, οι παροχές λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία μετρώνται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχτούν την προσφορά. Οι παροχές που πρόκειται 
να καταβληθούν σε χρόνο μεγαλύτερο από 12 μήνες από την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων προεξοφλούνται 
στην παρούσα αξία τους. Οι καταβολές που σχετίζονται με τους εργαζόμενους, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται βάσει προγραμμάτων εθε-
λουσίας αποχώρησης, αναγνωρίζονται όταν οι υπάλληλοι αποδέχονται την προσφορά και τα ποσά μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα.

24. Κόστη διαφήμισης
Τα κόστη διαφήμισης εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους.

25. Κόστη Έρευνας και Ανάπτυξης
Τα κόστη έρευνας εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους. Τα κόστη ανάπτυξης που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης ως 
περιουσιακά στοιχεία, εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους.

26. Αναγνώριση Εσόδων και Εξόδων
Τα σταθερά έσοδα περιλαμβάνουν κυρίως τα τέλη σύνδεσης, τα μηνιαία πάγια τέλη, τα έσοδα από τηλεπικοινωνιακή κίνηση και από 
χρήση νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τις πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως 
εξής:
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Τέλη σύνδεσης
Τα τέλη σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά τη διάρκεια της μέσης περιόδου διατήρησης του συνδρομητή. 
Τα αντίστοιχα κόστη των συνδέσεων, μέχρι του ποσού των τελών σύνδεσης, αναγνωρίζονται ως έξοδα κατά τη διάρκεια της μέσης 
περιόδου διατήρησης του συνδρομητή. δεν χρεώνονται τέλη σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας. 

Μηνιαία πάγια τέλη
Τα έσοδα από μηνιαία πάγια τέλη αναγνωρίζονται στο μήνα που παρέχονται οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. 

Τέλη χρήσης και έσοδα από νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
Τα τηλεπικοινωνιακά τέλη περιλαμβάνουν τέλη βάσει του αερόχρονου και της τηλεπικοινωνιακής κίνησης που δημιουργείται, του προ-
ορισμού του τηλεφωνήματος και της υπηρεσίας που χρησιμοποιείται. Τα έσοδα βασίζονται στην τηλεπικοινωνιακή κίνηση, στη χρήση 
αερόχρονου ή στον όγκο των δεδομένων που μετακινούνται στις νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Τα έσοδα αυτά αναγνωρίζονται 
στην περίοδο κατά την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. 

Τα έσοδα από εξερχόμενες κλήσεις από συνδρομητές του ΟΤΕ σε συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας απεικονίζονται στο μικτό ποσό στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων αφού ο κίνδυνος από τη μη είσπραξη αυτών παραμένει στον ΟΤΕ. Τα έσοδα από τέλη διασύνδεσης για κλή-
σεις από κινητό προς κινητό αναγνωρίζονται με βάση την εισερχόμενη κίνηση που δημιουργείται από τα δίκτυα των άλλων παρόχων 
κινητής τηλεφωνίας. Τα μη τιμολογηθέντα έσοδα από την ημερομηνία του κύκλου τιμολόγησης μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος της 
χρήσης εκτιμώνται με βάση την τηλεπικοινωνιακή κίνηση. 

Τα έσοδα από πώληση προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών καρτών αερόχρονου και ο προπληρωμένος αερόχρονος που, μετά από 
τις παρεχόμενες εκπτώσεις, περιλαμβάνεται στα πακέτα προπληρωμένων υπηρεσιών, αναγνωρίζονται με βάση τη χρήση των καρτών. 
Οι εκπτώσεις αυτές αντιπροσωπεύουν τη διαφορά μεταξύ της τιμής χονδρικής πώλησης των προπληρωμένων καρτών και προπλη-
ρωμένων πακέτων (που περιλαμβάνουν συσκευές και αερόχρονο) στους κύριους αντιπροσώπους του Ομίλου και της λιανικής τιμής 
πώλησης στους τελικούς πελάτες. Ο αχρησιμοποίητος αερόχρονος περιλαμβάνεται στα «Έσοδα επόμενης χρήσης» στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης. Με τη λήξη μιας προπληρωμένης κάρτας, ο τυχόν αχρησιμοποίητος αερόχρονος αναγνωρίζεται ως έσοδο.

Οι προμήθειες που πληρώνονται για κάθε συνδρομητή με συμβόλαιο που αποκτάται μέσω των κύριων αντιπροσώπων καθώς και τα 
bonus που πληρώνονται στους κύριους αντιπροσώπους για τους συνδρομητές με συμβόλαιο που ανανεώνουν τα ετήσια συμβόλαιά 
τους, αναγνωρίζονται ως έξοδο με την πραγματοποίησή τους. Οι προμήθειες αερόχρονου που οφείλονται στους κύριους αντιπροσώ-
πους για κάθε συνδρομητή με συμβόλαιο που αποκτάται μέσω από το δίκτυο τους, εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους. 

Πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
Τα έσοδα από πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, μετά από τις παρεχόμενες εκπτώσεις, αναγνωρίζονται στο χρονικό σημείο της 
πώλησης όταν οι σημαντικοί κίνδυνοι και οι ανταμοιβές της ιδιοκτησίας των αγαθών περνούν στον αγοραστή.

Έσοδα από συμβάσεις έργων
Τα έσοδα από συμβάσεις έργων αναγνωρίζονται με τη μέθοδο της τμηματικής αποπεράτωσης (percentage of completion).

Έσοδα από μερίσματα
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται τη στιγμή που δημιουργείται το δικαίωμα είσπραξής τους, δηλαδή με την έγκριση της διανο-
μής τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται δουλευμένος (με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου).

27. Κέρδη ανά Μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους της μητρικής με το μέσο 
σταθμικό αριθμό μετοχών. Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους 
μετόχους της μητρικής με το μέσο σταθμικό αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους, προσαρμοσμένο με την 
επίδραση των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.
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28. Λειτουργικοί Τομείς δραστηριότητας
Οι λειτουργικοί τομείς δραστηριότητας ορίζονται με βάση τη διάρθρωση των εταιρειών του Ομίλου, εφόσον οι υπεύθυνοι για τη λήψη 
οικονομικών αποφάσεων παρακολουθούν τις οικονομικές πληροφορίες ξεχωριστά, όπως παρουσιάζονται από την Εταιρεία και από κα-
θεμία από τις θυγατρικές της εταιρείες ή τους υπο-ομίλους που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. Οι τομείς που πρέπει να αναφερθούν 
ξεχωριστά προσδιορίζονται με βάση τα ποσοτικά κριτήρια που θέτει το δπχΑ 8. Οι πληροφορίες των λειτουργικών τομέων δραστηρι-
ότητας που δεν αποτελούν ξεχωριστούς τομείς για αναφορά συγκεντρώνονται και απεικονίζονται σε μια κατηγορία με τίτλο “Λοιπά”. 
Οι λογιστικές πολιτικές των τομέων δραστηριότητας είναι οι ίδιες με εκείνες που ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων. Η διοίκηση αξιολογεί την επίδοση των τομέων δραστηριότητας βασιζόμενη στα (α) λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων, 
απομειώσεων και κόστους προγράμματος πρόωρης αποχώρησης, (β) στα λειτουργικά κέρδη / (ζημίες) και (γ) στα καθαρά κέρδη / 
(ζημίες) της χρήσης. 

29. διανομή μερίσματος
Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους αναγνωρίζονται ως υποχρέωση τη χρονική στιγμή κατά την οποία εγκρίνονται προς 
διανομή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

30. Παροχές σε Συμμετοχικούς Τίτλους
Ένας αριθμός υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των βασικών διοικητικών στελεχών) του Ομίλου λαμβάνει αμοιβές με μορφή πα-
ροχών σε συμμετοχικούς τίτλους της Εταιρείας, ενώ οι υπάλληλοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σαν τίμημα για αυτές τις αμοιβές. Το 
κόστος αυτών των παροχών προσδιορίζεται με βάση την εύλογη αξία των σχετικών δικαιωμάτων κατά την ημερομηνία που αυτά χορη-
γούνται με χρήση ενός κατάλληλου μοντέλου αποτίμησης και αναγνωρίζεται ως δαπάνη στην περίοδο από την ημερομηνία χορήγησης 
μέχρι την ημερομηνία ωρίμανσης των σχετικών δικαιωμάτων με ταυτόχρονη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων. 

Όταν οι όροι ενός τέτοιου προγράμματος τροποποιούνται, η ελάχιστη δαπάνη που αναγνωρίζεται αφορά στην αρχική δαπάνη που θα 
αναγνωριζόταν αν οι όροι δεν είχαν τροποποιηθεί εφόσον οι αρχικοί όροι του προγράμματος ικανοποιούνται. Επιπρόσθετη δαπάνη 
αναγνωρίζεται για κάθε τροποποίηση που αυξάνει τη συνολική εύλογη αξία των σχετικών δικαιωμάτων, ή είναι με οποιοδήποτε τρόπο 
επωφελής για τον υπάλληλο που συμμετέχει στο πρόγραμμα όπως μετριέται κατά την ημερομηνία τροποποίησης. 

31. Αναταξινομήσεις Κονδυλίων
Έχουν πραγματοποιηθεί αναταξινομήσεις κονδυλίων στις συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις, προκειμένου αυτές να καταστούν συ-
γκρίσιμες με τον τρόπο παρουσίασης των αντίστοιχων κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης. Για λόγους 
συγκρισιμότητας επίσης, έγιναν αναταξινομήσεις κονδυλίων στις Σημειώσεις. Όλες οι παραπάνω αναταξινομήσεις κονδυλίων δεν είχαν 
καμία επίδραση στα ίδια κεφάλαια ή στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας. Αναλυτικές πληροφορίες για τη 
φύση αυτών των αναταξινομήσεων παρατίθενται στη Σημείωση 34. 
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4 .  Ε Ν Σ ω Μ Α Τ Α  Π Α Γ Ι Α
Τα ενσώματα πάγια αναλύονται ως εξής:

δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων. 
Τα ενσώματα πάγια περιλαμβάνουν ακίνητα για επένδυση ύψους €89,9 την 31η δεκεμβρίου 2012 (31 δεκεμβρίου 2011: €106,2), 
η εύλογη αξία των οποίων υπερβαίνει την παραπάνω λογιστική αξία.

ΟΜΙΛΟΣ ΓΗπΕδΑ- 
ΟΙΚΟπΕδΑ ΚΤΙρΙΑ

ΜΗχΑΝΗΜΑΤΑ 
– ΤΗΛΕπ/ΚΟΣ 
ΕΞΟπΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑφ/ΚΑ 
ΜΕΣΑ ΕπΙπΛΑ ΕρΓΑ υπΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕυΗ
υΛΙΚΑ 

ΕπΕΝδυΣΕωΝ ΣυΝΟΛΟ

31/12/2010

Αξία κτήσης 49,1 966,2 12.891,3 50,3 456,0 476,7 90,7 14.980,3

Σωρευμένες αποσβέσεις - (427,2) (9.196,4) (34,6) (344,3) - - (10.002,5)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2010 49,1 539,0 3.694,9 15,7 111,7 476,7 90,7 4.977,8

προσθήκες 1,6 23,5 492,3 4,4 9,9 239,2 32,7 803,6

Μειώσεις και μεταφορές - αξία 
κτήσης

- 19,0 (336,2) (7,5) (3,2) (340,3) (44,1) (712,3)

Μειώσεις και μεταφορές - 
Σωρευμένες αποσβέσεις

- - 409,9 5,6 5,9 - - 421,4

Συναλλαγματικές διαφορές - αξία 
κτήσης

- (4,3) (40,6) (0,2) (1,2) (0,6) - (46,9)

Συναλλαγματικές διαφορές - 
Σωρευμένες αποσβέσεις 

- 3,2 33,0 0,1 1,0 - - 37,3

Αποσβέσεις χρήσης - απομειώσεις (0,7) (49,1) (1.056,8) (7,7) (30,7) - (7,9) (1.152,9)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2011 50,0 531,3 3.196,5 10,4 93,4 375,0 71,4 4.328,0

31/12/2011

Αξία κτήσης 50,0 1.004,4 13.006,8 47,0 461,5 375,0 71,4 15.016,1

Σωρευμένες αποσβέσεις - (473,1) (9.810,3) (36,6) (368,1) - - (10.688,1)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2011 50,0 531,3 3.196,5 10,4 93,4 375,0 71,4 4.328,0

προσθήκες 0,1 5,4 131,5 0,3 12,0 434,6 26,8 610,7

Μειώσεις και μεταφορές - αξία 
κτήσης

(0,5) 51,1 91,9 (7,0) (41,0) (428,7) (37,6) (371,8)

Μειώσεις και μεταφορές - 
Σωρευμένες αποσβέσεις

- (59,3) 162,2 6,9 42,3 1,0 - 153,1

Συναλλαγματικές διαφορές - αξία 
κτήσης

(0,1) (12,7) (114,5) (0,7) (4,0) (1,6) (0,1) (133,7)

Συναλλαγματικές διαφορές - 
Σωρευμένες αποσβέσεις 

- 9,7 90,5 0,7 3,4 - - 104,3

Αποσβέσεις χρήσης - απομειώσεις (0,3) (41,8) (697,4) (4,0) (19,9) - (13,1) (776,5)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2012 49,2 483,7 2.860,7 6,6 86,2 380,3 47,4 3.914,1

31/12/2012

Αξία κτήσης 49,2 1.048,2 13.115,7 39,6 428,5 380,3 47,4 15.108,9

Σωρευμένες αποσβέσεις - (564,5) (10.255,0) (33,0) (342,3) - - (11.194,8)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2012 49,2 483,7 2.860,7 6,6 86,2 380,3 47,4 3.914,1
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Το ποσό των τόκων που έχει κεφαλαιοποιηθεί από τον Όμιλο στη χρήση 2012 και στη χρήση 2011 ως μέρος του κόστους των περιου-
σιακών στοιχείων που πληρούν τις προϋποθέσεις, ανέρχεται σε €8,2 και €10,5 αντίστοιχα. Τα ποσά αυτά υπολογίστηκαν με βάση ένα 
μέσο επιτόκιο κεφαλαιοποίησης, το οποίο για τις χρήσεις 2012 και 2011 είναι 7,0% και 6,2% αντίστοιχα.

Για την απόκτηση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων ο Όμιλος έχει λάβει επιχορηγήσεις στο παρελθόν, το αναπόσβεστο ύψος των 
οποίων την 31η δεκεμβρίου 2012 είναι €3,5 (31 δεκεμβρίου 2011: €6,4).

δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων. 

Το ποσό των τόκων που έχει κεφαλαιοποιηθεί από τον ΟΤΕ στη χρήση 2012 και στη χρήση 2011 ως μέρος του κόστους των περιουσια-
κών στοιχείων που πληρούν τις προϋποθέσεις, ανέρχεται σε €8,2 και €10,5 αντίστοιχα. Τα ποσά αυτά υπολογίστηκαν με βάση ένα μέσο 
επιτόκιο κεφαλαιοποίησης, το οποίο για τις χρήσεις 2012 και 2011 είναι 7,0% και 6,2% αντίστοιχα.

Για την απόκτηση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων ο ΟΤΕ έχει λάβει επιχορηγήσεις στο παρελθόν, το αναπόσβεστο ύψος των 
οποίων την 31η δεκεμβρίου 2012 είναι €1,5 (31 δεκεμβρίου 2011: €4,2). δεν υπάρχουν ανεκπλήρωτοι όροι ή ενδεχόμενες υποχρεώ-
σεις που να συνδέονται με αυτές τις επιχορηγήσεις. 

ΕΤΑΙρΕΙΑ ΚΤΙρΙΑ
ΜΗχΑΝΗΜΑΤΑ – 

ΤΗΛΕπΙΚΟΙΝωΝΙΑΚΟΣ 
ΕΞΟπΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑφΟρΙΚΑ 
ΜΕΣΑ ΕπΙπΛΑ ΕρΓΑ υπΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕυΗ
υΛΙΚΑ 

ΕπΕΝδυΣΕωΝ ΣυΝΟΛΟ

31/12/2010

Αξία κτήσης 58,3 7.539,8 40,4 136,3 284,3 71,4 8.130,5

Σωρευμένες αποσβέσεις (15,6) (6.106,9) (35,9) (131,4) - - (6.289,8)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2010 42,7 1.432,9 4,5 4,9 284,3 71,4 1.840,7

προσθήκες 10,2 209,4 1,7 1,6 162,0 32,7 417,6

Μειώσεις και μεταφορές - αξία 
κτήσης

- (262,3) (1,4) (6,2) (224,9) (32,0) (526,8)

Μειώσεις και μεταφορές - σωρευ-
μένες αποσβέσεις

- 262,3 1,4 6,2 - - 269,9

Αποσβέσεις χρήσης - Απομείωση (4,2) (301,8) (2,2) (2,6) - (7,9) (318,7)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2011 48,7 1.340,5 4,0 3,9 221,4 64,2 1.682,7

31/12/2011

Αξία κτήσης 68,5 7.486,9 40,7 131,7 221,4 64,2 8.013,4

Σωρευμένες αποσβέσεις (19,8) (6.146,4) (36,7) (127,8) - - (6.330,7)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2011 48,7 1.340,5 4,0 3,9 221,4 64,2 1.682,7

προσθήκες 1,0 110,7 - 3,6 141,3 25,2 281,8

Μειώσεις και μεταφορές - αξία 
κτήσης

- (17,8) (3,1) (7,2) (133,8) (29,8) (191,7)

Μειώσεις και μεταφορές - σωρευ-
μένες αποσβέσεις

- 17,8 3,1 7,2 - - 28,1

Αποσβέσεις χρήσης - Απομείωση (6,9) (267,8) (1,6) (2,6) - (13,1) (292,0)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2012 42,8 1.183,4 2,4 4,9 228,9 46,5 1.508,9

31/12/2012

Αξία κτήσης 69,5 7.579,8 37,6 128,1 228,9 46,5 8.090,4

Σωρευμένες αποσβέσεις (26,7) (6.396,4) (35,2) (123,2) - - (6.581,5)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2012 42,8 1.183,4 2,4 4,9 228,9 46,5 1.508,9
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5 .  ύ Π Ε Ρ Α ξ Ι Α
Η υπεραξία αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ 2012 2011

Αξία 1 Ιανουαρίου 569,2 572,4

Συναλλαγματικές διαφορές (2,1) (3,2)

Συνενώσεις επιχειρήσεων - οριστικοποίηση επιμερισμού τιμήματος εξαγοράς - 7,2

Απομείωση - (7,2)

Αξία 31 δεκεμβρίου 567,1 569,2

Η υπεραξία αφορά στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου και περιλαμβάνει τις δραστηριότητες στις χώρες που παρατίθενται 
παρακάτω και οι οποίες έχουν οριστεί ως μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών για τον έλεγχο απομείωσης που διενεργείται. 

Η κίνηση της υπεραξίας και η κατανομή της στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών αναλύεται παρακάτω:

ΧωΡΑ 2011 Συναλλαγματικές 
διαφορές 2012

Ελλάδα 376,6 - 376,6

Αλβανία 55,0 (0,3) 54,7

ρουμανία 77,3 (1,8) 75,5

βουλγαρία 60,3 - 60,3

Σύνολο 569,2 (2,1) 567,1

Το ανακτήσιμο ποσό των ανωτέρω μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών προσδιορίστηκε με βάση τη μέθοδο της αξίας χρήσης.  
Η αξία χρήσης υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας προβλέψεις ταμειακών ροών που βασίστηκαν στα εγκεκριμένα από τη διοίκηση τετρα-
ετή επιχειρηματικά σχέδια και οι οποίες προβλήθηκαν αρχικά σε περίοδο δεκαετίας και μετά στο διηνεκές. 

Οι βασικές παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών ήταν 
οι εξής:

Παραδοχές 2012 Ελλάδα Ρουμανία Βουλγαρία Αλβανία

Επιτόκιο προεξόφλησης 10,55% 9,46% 11,00% 9,65%

ρυθμός αύξησης/(μείωσης) εσόδων (0,80)% 2,00% 1,80% 1,00%

Περιθώριο EBITDA (2013-2022)
39,3%-42,2% 28,0%-34,0% 35,7%-40,5% 39,9%-43,2%

Παραδοχές 2011 Ελλάδα Ρουμανία Βουλγαρία Αλβανία

Επιτόκιο προεξόφλησης 11,21% 9,20% 7,41% 9,43%

ρυθμός αύξησης/(μείωσης) εσόδων (0,29)% 2,46% (3,42)% 0,64%

Περιθώριο EBITDA (2012-2021)

36,3%-38,6% 21,2%-32,4% 31,1%-40,0% 40,6%-46,6%
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Για την προβολή των ταμειακών ροών για το διάστημα πέραν της δεκαετίας χρησιμοποιήθηκε δείκτης ανάπτυξης 2% για όλες τις μο-
νάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. 

Οι βασικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από τη διοίκηση κατά τον υπολογισμό των προβλέψεων των ταμειακών ροών στα πλαί-
σια διενέργειας του ετήσιου ελέγχου για την απομείωση της αξίας της υπεραξίας είναι οι ακόλουθες:
• Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου: Το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου καθορίστηκε με βάση εξωτερική πληροφόρηση που λήφθηκε για 

κάθε ενεργό αγορά της κάθε χώρας.
• προϋπολογιστικά περιθώρια κέρδους: Τα προϋπολογιστικά περιθώρια λειτουργικού κέρδους και EBITDA υπολογίστηκαν με βάση 

τα πραγματικά ιστορικά στοιχεία των τελευταίων ετών, προσαρμοσμένων προκειμένου να λάβουν υπόψη και τις αναμενόμενες 
μεταβολές κερδοφορίας.

Οι βασικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι συνεπείς με ανεξάρτητες εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. Με βάση τα αποτε-
λέσματα του ελέγχου απομείωσης κατά την 31η δεκεμβρίου 2012 δεν προέκυψαν ζημίες απομείωσης αναφορικά με την ανωτέρω 
υπεραξία.

Τυχόν σημαντικές μεταβολές στις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν οι οποίες οφείλονται σε μελλοντικές εξελίξεις στο μακροοικονο-
μικό περιβάλλον και στον συνεχώς εντεινόμενο ανταγωνισμό, είναι πιθανό να έχουν αρνητική επίδραση σε αυτές τις χώρες.

6 .  Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν ω Ν Ι Α Κ Ε Σ  Α δ Ε Ι Ε Σ
Οι τηλεπικοινωνιακές άδειες αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ 2012 2011

Αναπόσβεστη αξία 1 Ιανουαρίου 432,8 331,9
προσθήκες 7,9 141,2
προκαταβολές για άδειες 52,0 -
Μεταφορές, αξία κτήσης 18,3 3,8
Μεταφορές, σωρευμένες αποσβέσεις (19,6) (0,2)
Συναλλαγματικές διαφορές, αξίας κτήσης (3,0) (1,5)
Συναλλαγματικές διαφορές, σωρευμένες αποσβέσεις 2,2 1,1
Αποσβέσεις χρήσης (42,5) (43,4)
διαγραφές, αξία κτήσης (1,2) (0,6)
διαγραφές, σωρευμένες αποσβέσεις 1,1 0,5
Αναπόσβεστη αξία 31 δεκεμβρίου 448,0 432,8
31 δεκεμβρίου
Αξία κτήσης 797,6 723,6
Σωρευμένες αποσβέσεις (349,6) (290,8)
Αναπόσβεστη αξία 448,0 432,8

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012 2011
Αναπόσβεστη αξία 1 Ιανουαρίου 4,2 2,1
προσθήκες - 2,6
Αποσβέσεις χρήσης (0,6) (0,5)
Αναπόσβεστη αξία 31 δεκεμβρίου 3,6 4,2
31 δεκεμβρίου
Αξία κτήσης 8,8 8,8
Σωρευμένες αποσβέσεις (5,2) (4,6)

Αναπόσβεστη αξία 3,6 4,2
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Οι τηλεπικοινωνιακές άδειες περιλαμβάνουν άδειες που έχουν αποκτηθεί κυρίως για τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας και τη-
λεόρασης του Ομίλου. 

Την 20η δεκεμβρίου 2012, η COSMOTE κατοχύρωσε επιπλέον δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη φασματική περιοχή των 1800 
MHz στη δημοπρασία που διενεργήθηκε από την Ε.Ε.Τ.Τ. έναντι ποσού €7,4.

Μετά τη δημοπρασία του φάσματος από την Εθνική Αρχή διαχείρισης και Κανονισμού των Τηλεπικοινωνιών της ρουμανίας (National 
Authority for Management and Regulation in Communications - ANCOM) την 24η Σεπτεμβρίου 2012, η COSMOTE ROMANIA κέρδισε 1 
μπλοκ στη ζώνη των 800 MHz, 2 μπλοκ στη ζώνη των 900 MHz, 5 μπλοκ στη ζώνη των 1800 MHz και 2 μπλοκ στη ζώνη των 2600 
MHz (FDD), τα οποία θα ισχύουν από το 2014 έως το 2029, έναντι συνολικού τιμήματος €179,9 για το τέλος αδείας. Η COSMOTE 
ROMANIA πλήρωσε ποσό ύψους €52,0 τον Νοέμβριο του 2012 και το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στην κίνηση των τηλεπικοινωνιακών 
αδειών του 2012 σαν προκαταβολές για άδειες. Το υπόλοιπο ποσό ύψους €127,9 οφείλεται να καταβληθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2013.

7 .  Λ Ο Ι Π Α  Α Ϋ Λ Α  Π Ε Ρ Ι Ο ύ Σ Ι Α Κ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α 
Η κίνηση των λοιπών άυλων περιουσιακών στοιχείων αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ 2012 2011

Αναπόσβεστη αξία 1 Ιανουαρίου 503,5 539,6

προσθήκες 58,0 50,2

Μειώσεις, αξία κτήσης (1,8) (0,5)

Μειώσεις, σωρευμένες αποσβέσεις 1,5 1,0

Μεταφορές, αξία κτήσης 96,4 19,5

Μεταφορές, σωρευμένες αποσβέσεις (52,5) 0,4

Συναλλαγματικές διαφορές, αξία κτήσης (2,5) (1,2)

Συναλλαγματικές διαφορές, σωρευμένες αποσβέσεις 2,1 1,2

Αποσβέσεις χρήσης (99,7) (106,7)

Αναπόσβεστη αξία 31 δεκεμβρίου 505,0 503,5

31 δεκεμβρίου

Αξία κτήσης 1.292,0 1.141,9

Σωρευμένες αποσβέσεις (787,0) (638,4)

Αναπόσβεστη αξία 505,0 503,5

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012 2011

Αναπόσβεστη αξία 1 Ιανουαρίου 27,6 23,3

προσθήκες 34,3 17,2

Αποσβέσεις χρήσης (15,5) (12,9)

Αναπόσβεστη αξία 31 δεκεμβρίου 46,4 27,6

31 δεκεμβρίου

Αξία κτήσης 230,5 196,2

Σωρευμένες αποσβέσεις (184,1) (168,6)

Αναπόσβεστη αξία 46,4 27,6

I V .  Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ 
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
ΤΗΣ 31 δΕΚΕΜβρΙΟυ 2012 ΚΑΙ ΤΗΣ χρΗΣΗΣ
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Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου περιλαμβάνουν κυ-
ρίως τα αναγνωρισθέντα περιουσιακά στοιχεία κατά την απόκτηση της εταιρείας ΓΕρΜΑΝΟΣ το 2006. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία 
κυρίως αφορούν στην εμπορική ονομασία (brand name) ΓΕρΜΑΝΟΣ, αλλά επίσης περιλαμβάνουν συμβάσεις του δικτύου (franchise 
agreements) και πελατολόγιο (customer relationships). Η εμπορική ονομασία αρχικά είχε προσδιοριστεί ότι είχε αόριστη διάρκεια 
ωφέλιμης ζωής. Κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου 2008, ο Όμιλος προχώρησε σε επαναπροσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής της εμπορι-
κής ονομασίας της ΓΕρΜΑΝΟΣ, της οποίας η διάρκεια επανακαθορίστηκε σε 15 έτη από το τέλος Οκτωβρίου 2008, ημερομηνία του επα-
ναπροσδιορισμού. Η απόσβεση της ανωτέρω αξίας που επιβάρυνε τα ενοποιημένα αποτελέσματα των χρήσεων 2012 και 2011 ανήλθε 
σε €27,5 και €27,5 αντίστοιχα, ενώ η αναπόσβεστη αξία της εμπορικής ονομασίας ΓΕρΜΑΝΟΣ την 31η δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται στο 
ποσό των €290,6 (31 δεκεμβρίου 2011: €318,1).

Το ποσό των προσθηκών της χρήσης αναφέρεται κυρίως σε αγορά λογισμικού από τον Όμιλο και την Εταιρεία. 

δεν υπάρχουν άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη διάρκεια ζωής την 31η δεκεμβρίου 2012 και 2011. 

8 .  Σ ύ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ  –  Σ ύ Ν Ε Ν ω Σ Ε Ι Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε ω Ν
Οι συμμετοχές αναλύονται ως ακολούθως: 

(α) Οι συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ

2012 2011 2012 2011
(α) Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες - - 3.730,6 4.106,9

(β) Λοιπές συμμετοχές 1,2 1,2 1,2 1,2

ΣυΝΟΛΟ 1,2 1,2 3.731,8 4.108,1

Άμεση συμμετοχή ΟΤΕ Χώρα σύστασης 2012 2011

COSMOTE 100,00% ΕΛΛΑδΑ 2.760,4 3.083,7

OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD 100,00% ΚυπρΟΣ 401,9 453,9

HELLAS-SAT 99,05% ΚυπρΟΣ 194,7 194,7

COSMO-ONE 30,87% ΕΛΛΑδΑ 0,5 0,5

VOICENET 100,00% ΕΛΛΑδΑ 3,1 3,1

HELLASCOM 100,00% ΕΛΛΑδΑ 4,4 4,4

OTE SAT-MARITEL 94,08% ΕΛΛΑδΑ 4,6 4,6

OTE PLC 100,00% M. βρΕΤΑΝΙΑ - -

ΟΤΕ PLUS 100,00% ΕΛΛΑδΑ 3,8 3,8

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 100,00% ΕΛΛΑδΑ 193,2 193,2

OTE-GLOBE 100,00% ΕΛΛΑδΑ 163,7 163,7

OTE ΑΣφΑΛΙΣΗ 100,00% ΕΛΛΑδΑ 0,1 0,1

OTE ACADEMY 100,00% ΕΛΛΑδΑ 0,2 1,2

ΣυΝΟΛΟ 3.730,6 4.106,9 
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Η κίνηση των συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες αναλύεται ως εξής:

Οι κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης και περιλαμβάνονται στον προηγούμενο πίνακα περιγράφονται ως 
εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ δΙΚΑΙωΜΑΤωΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
Όπως αναλύεται και στη Σημείωση 31, ο ΟΤΕ εφαρμόζει πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης σε στελέχη, μεταξύ άλλων, 
του Ομίλου της COSMOTE για την αγορά μετοχών του ΟΤΕ σε προνομιακή τιμή σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Το σχετικό 
ποσό (έξοδο) στα αποτελέσματα της COSMOTE για τη χρήση 2012 είναι €1,3 (για τη χρήση 2011: €1,6 έσοδο) και στις εταιρικές οικο-
νομικές καταστάσεις του ΟΤΕ έχει απεικονιστεί στα ίδια κεφάλαια με μια ισόποση κίνηση στη λογιστική αξία της συμμετοχής του ΟΤΕ 
στην COSMOTE.

ΑΠΟΜΕΙωΣΗ ΑξΙΑΣ ΣύΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ θύΓΑΤΡΙΚΕΣ
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2012, διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης στην συμμετοχή του ΟΤΕ στις εταιρείες COSMOTE και OTE 
ACADEMY, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι η λογιστική τους αξία δεν ήταν ανακτήσιμη. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η λογιστική αξία 
αυτών των περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό τους και ως εκ τούτου αναγνωρίστηκε ζημία απομεί-
ωσης ύψους €324,6 και €1,0, η οποία καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων της Εταιρείας για τη χρήση 2012 στη γραμμή 
«Απομείωση συμμετοχών» (για τη χρήση 2011 είχε αναγνωριστεί ζημία απομείωσης αξίας €428,0 και €3,5 για τις εταιρείες COSMOTE 
και OTE ACADEMY, αντίστοιχα). 

ΜΕΙωΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟύ ΚΕΦΑΛΑΙΟύ θύΓΑΤΡΙΚΗΣ
Τον Ιούλιο του 2012, ο ΟΤΕ έλαβε από την ΟΤΕ ΙΝΤΕRNATIONAL INVESTMENTS LTD €52,0, που προέκυψε από τη μείωση του μετοχικού 
κεφαλαίου της, μειώνοντας ισόποσα την αξία της συμμετοχής του σε αυτή. 

Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών 
Οι συνολικές διαφορές που έχουν προκύψει από συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε χρήσεις προηγούμενες από αυτές που παρου-
σιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις, για την απόκτηση δικαιωμάτων μη ελεγχουσών συμμετοχών σε εταιρείες στις οποίες ασκείται 
ήδη έλεγχος από τον Όμιλο, οι οποίες στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταχωρηθεί απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια, 
αναλύονται ανά εταιρεία ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012 2011

υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 4.106,9 4.622,0

δικαιώματα προαίρεσης που χορηγήθηκαν σε στελέχη θυγατρικών (βλέπε Σημείωση 31) 1,3 (1,6)

Απομείωση (325,6) (431,5)

Μειώσεις μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών (52,0) (82,0)

ύπόλοιπο 31 δεκεμβρίου 3.730,6 4.106,9

2012 2011

COSMOTE 3.132,2 3.132,2

ΓΕρΜΑΝΟΣ 171,7 171,7

ΟΤΕNET 12,3 12,3

HELLASCOM (3,3) (3,3)

HELLAS-SAT 1,2 1,2

VOICENET 1,1 1,1

AMC 6,3 6,3

ΣύΝΟΛΟ 3.321,5 3.321,5

I V .  Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ 
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
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(β) Η κίνηση των λοιπών συμμετοχών αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1,2 156,5 1,2 156,2
προσαρμογή TELEKOM SRBJIA στην εύλογη αξία μέσω 
ιδίων κεφαλαίων (βλέπε παρακάτω)

- 224,9 - 224,9

Ταξινόμηση συμμετοχής ως περιουσιακά στοιχεία που 
κατέχονται προς πώληση (βλέπε παρακάτω)

- (380,0) - (380,0)

Λοιπές κινήσεις μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων - (0,2) - 0,1

ύπόλοιπο 31 δεκεμβρίου 1,2 1,2 1,2 1,2

ΕΣΟδΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Τα έσοδα του Ομίλου από μερίσματα αναλύονται ως εξής:

Τα έσοδα του ΟΤΕ από μερίσματα αναλύονται ως εξής: 

ΠΕΡΙΟύΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟύ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠωΛΗΣΗ
TELEKOM SRBIJA
Την 31η δεκεμβρίου 2011, ο ΟΤΕ προχώρησε στην εκ νέου αποτίμηση της επένδυσής του στην TELEKOM SRBIJA σε αξία €380,0, η οποία 
αντιπροσώπευε την εύλογη αξία του μεριδίου του στην TELEKOM SRBIJA. Έτσι, ποσό ύψους €224,9 που αντιπροσώπευε το κέρδος 
από την εύλογη αξία (πριν από τον αναλογούντα φόρο ύψους €13,6) αναγνωρίστηκε στη γραμμή «Λοιπά συνολικά εισοδήματα» της 
κατάστασης συνολικών εσόδων του 2011. Επιπλέον, η συμμετοχή στην TELEKOM SRBIJA ταξινομήθηκε ως περιουσιακό στοιχείο που 
κατέχεται προς πώληση, καθώς την 31η δεκεμβρίου 2011 πληρούνταν τα κριτήρια του δπχΑ 5. 

Την 25η Ιανουαρίου 2012, ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου του ποσοστού, ύψους 20%, που κατείχε ο ΟΤΕ στην TELEKOM 
SRBIJA. Σύμφωνα με τη Σύμβαση Αγοράς Μετοχών που υπεγράφη την 30η δεκεμβρίου 2011, ο ΟΤΕ εισέπραξε συνολικά €397,0, από 
τα οποία €380,0 αντιπροσωπεύουν το τίμημα πώλησης και €17,0 το μέρισμα της χρήσης 2011. Το ποσό των €224,9 το οποίο αντι-
προσωπεύει το κέρδος από την πώληση (πριν από τον αναλογούντα φόρο ύψους €13,6) αναταξινομήθηκε από την κατάσταση συνο-
λικών εσόδων στην ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση αποτελεσμάτων του 2012 στη γραμμή «Κέρδη / (ζημίες) από συμμετοχές 
και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία». Τον Απρίλιο του 2012, ο ΟΤΕ έλαβε επιπλέον μέρισμα ύψους €3,9 καθώς το τελικό 
μέρισμα για τη χρήση 2011, όπως αποφασίστηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της TELEKOM SERBIJA, ανέρχεται 
σε €20,9. Ο αναλογούν παρακρατηθείς φόρος επί των εσόδων από μερίσματα ανέρχεται σε €3,1 και επιβάρυνε το φόρο εισοδήματος 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων του 2012, καθώς δεν προέκυψαν φορολογητέα κέρδη χρήσης με τα οποία ο παρακρατηθείς φόρος 
θα μπορούσε να συμψηφιστεί. 

ΟΜΙΛΟΣ 2012 2011

TELEKOM SRBIJA 3,9 27,4

ΣύΝΟΛΟ 3,9 27,4

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012 2011

HELLAS-SAT 37,3 -

OTE SAΤ-MARITEL 0,7 1,2

TELEKOM SRBIJA 3,9 27,4

ΣύΝΟΛΟ 41,9 28,6
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9 . Λ Ο Ι Π Α  Μ Η  Κ ύ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ο ύ Ν Τ Α  Π Ε Ρ Ι Ο ύ Σ Ι Α Κ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α
Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:

Τα δάνεια και οι προκαταβολές στο προσωπικό περιλαμβάνουν κυρίως δάνεια που χορηγούνται σε υπαλλήλους με προϋπηρεσία άνω 
των 25 ετών έναντι της αποζημίωσής τους λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Το επιτόκιο εκτοκισμού των ανωτέρω δανείων είναι 2,09% 
και 1,87% για τη χρήση 2012 και 2011, αντίστοιχα. Ο προεξοφλητικός παράγοντας που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της παρού-
σας αξίας των δανείων αυτών είναι το επιτόκιο που χρησιμοποιείται στην αναλογιστική μελέτη για τον προσδιορισμό της υποχρέωσης 
για αποζημίωση λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία, το οποίο ανέρχεται σε 2,9% για το 2012 και 4,7% για το 2011 (βλέπε Σημείωση 
20). Η μείωση των απαιτήσεων από δάνεια και προκαταβολές στο προσωπικό κατά την 31η δεκεμβρίου 2012, οφείλεται στην αποπλη-
ρωμή των δανείων από τους εργαζόμενους οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου που έλαβε χώρα το 2012 (βλέπε 
σημείωση 20 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα).

Την 31η δεκεμβρίου 2012 τα λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά περιου-
σιακά στοιχεία ύψους €5,2, τα οποία ήταν ταξινομημένα στα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (βλέπε Σημείωση 12). Η 
αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία αυτών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων 
ανέρχεται σε € (0,9).

1 0 . Α Π Ο θ Ε Μ Α Τ Α
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:

Η απομείωση των αποθεμάτων για τον Όμιλο και την Εταιρεία για τη χρήση 2012 ανέρχεται σε €7,7 και €0 αντίστοιχα (2011: €20,9 
και €6,3) και αναγνωρίστηκε στην ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση αποτελεσμάτων στη γραμμή «Κόστος τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού/απαξιώσεις».

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

δάνεια / προκαταβολές στο προσωπικό 102,3 143,3 102,2 143,2
δεδουλευμένα έσοδα / Έξοδα επομένων χρήσεων (μακρο-
πρόθεσμο μέρος)

11,0 7,4 - -

παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (βλέπε Σημείωση 19) 24,5 29,3 24,5 24,3
Λοιπά 31,0 24,5 0,8 0,7

ΣύΝΟΛΟ 168,8 204,5 127,5 168,2

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

Εμπορεύματα 81,1 86,8 10,9 16,2
Λοιπά υλικά 30,3 38,2 5,6 5,7

ΣύΝΟΛΟ 111,4 125,0 16,5 21,9

I V .  Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ 
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
ΤΗΣ 31 δΕΚΕΜβρΙΟυ 2012 ΚΑΙ ΤΗΣ χρΗΣΗΣ
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1 1 . Π Ε Λ Α Τ Ε Σ
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ως εξής:

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:

Η χρονική απεικόνιση (ενηλικίωση) των απαιτήσεων από πελάτες αναλύεται ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

Συνδρομητές / πελάτες 1.525,4 1.601,5 763,1 819,2
διεθνής τηλεφωνία 37,0 53,4 24,7 38,9
Απαιτήσεις από θυγατρικές (βλέπε Σημείωση 30) - - 80,3 110,8
Μη τιμολογηθέντα έσοδα 101,1 104,8 65,5 62,7

1.663,5 1.759,7 933,6 1.031,6
Μείον
προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (838,0) (831,1) (524,5) (536,5)

ΣύΝΟΛΟ 825,5 928,6 409,1 495,1

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (831,1) (733,6) (536,5) (512,0)
προσθήκη χρήσης (βλέπε Σημείωση 27) (117,1) (135,0) (21,4) (24,5)
διαγραφές 60,8 23,4 33,4 -
πώληση επισφαλών απαιτήσεων σε τρίτους 47,4 14,2 - -
Συναλλαγματικές διαφορές 2,0 (0,1) - -

ύπόλοιπο 31 δεκεμβρίου (838,0) (831,1) (524,5) (536,5)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

Μη ληξιπρόθεσμα και μη απομειωμένα 535,2 577,9 307,9 381,3
Ληξιπρόθεσμα και μη απομειωμένα:
 Έως 30 ημέρες 90,1 99,1 27,0 42,6
 Από 31 έως 180 ημέρες 103,8 122,2 49,7 54,3

 πάνω από 180 ημέρες 96,4 129,4 24,5 16,9

ΣύΝΟΛΟ 825,5 928,6 409,1 495,1
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1 2 . Λ Ο Ι Π Α  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α  Π Ε Ρ Ι Ο ύ Σ Ι Α Κ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α
Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:

Η κίνηση των λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναλύεται ως εξής:

1 3 . Λ Ο Ι Π Α  Κ ύ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ο ύ Ν Τ Α  Π Ε Ρ Ι Ο ύ Σ Ι Α Κ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α
Τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

βραχυπρόθεσμο μέρος δανείων προς Ταμείο Αρωγής (βλέπε Σημείωση 20) 10,5 10,1 10,5 10,1
Απαιτήσεις έναντι πελατών ΟΤΕ Leasing (βλέπε Σημείωση 32) 25,5 25,5 25,5 25,5
δάνεια και προκαταβολές στο προσωπικό 6,3 9,1 6,3 9,1
φ.π.Α. εισπρακτέος 4,5 8,1 - -
φόρος εισοδήματος εισπρακτέος 48,2 26,9 31,5 10,7
Λοιπές προκαταβολές 46,1 48,8 24,3 27,6
Έξοδα επόμενων χρήσεων 7,3 9,1 0,4 5,1
χρηματοοικονομικά παράγωγα (βλέπε Σημείωση 19) 3,2 - - -
Μερίσματα εισπρακτέα - 17,0 - 17,0
Λοιπά 59,4 58,5 6,8 8,1
ΣύΝΟΛΟ 211,0 213,1 105,3 113,2

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

διαπραγματεύσιμοι τίτλοι:
διακρατούμενα για εμπορική εκμετάλλευση - Ομόλογα 3,4 3,5 - -
διαθέσιμα προς πώληση - Ομόλογα - 341,7 - 341,7
διαθέσιμα προς πώληση - Αμοιβαία κεφάλαια 3,3 2,8 1,9 1,6
Μη διαπραγματεύσιμοι τίτλοι:
διαθέσιμα για πώληση – χρεόγραφα - 5,5 - -

ΣύΝΟΛΟ 6,7 353,5 1,9 343,3

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 353,5 12,5 343,3 2,1
προσθήκες διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων

719,5 435,4 677,4 435,0

πωλήσεις - λήξεις διαθέσιμων προς πώληση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

(1.060,9) (93,7) (1.018,8) (93,6)

Μεταφορά σε λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία (Σημείωση 9)

(5,5) - - -

Συναλλαγματικές διαφορές (0,1) - - -
Κέρδη/ (ζημίες) μέσω κατάστασης αποτελεσμάτων 0,2 (0,4) 0,2 (0,4)
Αναπροσαρμογές εύλογης αξίας μέσω λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων

- (0,3) (0,2) 0,2

ύπόλοιπο 31 δεκεμβρίου 6,7 353,5 1,9 343,3

I V .  Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ 
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
ΤΗΣ 31 δΕΚΕΜβρΙΟυ 2012 ΚΑΙ ΤΗΣ χρΗΣΗΣ
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1 4 . δ Ε Σ Μ Ε ύ Μ Ε Ν Ε Σ  Κ Α Τ Α θ Ε Σ Ε Ι Σ 
δΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΡΟύΜΑΝΙΑ
Την 6η Αυγούστου 2012, η COSMOTE ROMANIA εξέδωσε εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εθνικής Αρχής διαχείρισης και Κανονισμού των 
Τηλεπικοινωνιών της ρουμανίας (National Authority for Management and Regulation in Communications - ANCOM) για να εξασφα-
λίσει τη συμμετοχή της COSMOTE ROMANIA στην επερχόμενη δημοπρασία του φάσματος στη ρουμανία (βλέπε Σημείωση 6) για την 
ανανέωση των υφιστάμενων αδειών GSM. ως εκ τούτου, ποσό ύψους €37,0 έχει χρησιμοποιηθεί ως χρηματική εγγύηση και στο πλαίσιο 
αυτό έχει αποτυπωθεί ως δεσμευμένες καταθέσεις στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. Το τοκοφόρο αυτό ποσό 
θα παραμείνει δεσμευμένο στους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς της COSMOTE ROMANIA μέχρι την τελική αποπληρωμή της 
αξίας του φάσματος στην ANCOM. 

ΛΟΙΠΑ
Το υπόλοιπο ποσό των €28,1 σχετίζεται κυρίως με Εγγυητικές Επιστολές που έχουν εκδοθεί από τον Όμιλο, για τις οποίες ισόποσης 
αξίας ταμειακά διαθέσιμα έχουν δεσμευτεί.

1 5 . Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Α  δ Ι Α θ Ε Σ Ι Μ Α  Κ Α Ι  Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Α  Ι Σ Ο δ ύ Ν Α Μ Α
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:

1 6 . Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  –  Α Π Ο θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο  ύ Π Ε Ρ  Τ Ο  Α Ρ Τ Ι Ο
Το μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ κατά την 31η δεκεμβρίου 2012, ανέρχεται σε €1.171,5 και διαιρείται σε 490.150.389 κοινές μετοχές, 
ονομαστικής αξίας €2,39 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή. Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο κατά την 31η δεκεμβρίου 2012 και 2011 ανέρ-
χεται σε €509,6 και €508,0 αντίστοιχα και η αύξηση (€1,6) προέρχεται από το ποσό που καταχωρήθηκε στην ενοποιημένη κατάσταση 
αποτελεσμάτων του 2012 λόγω του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης του Ομίλου (βλέπε Σημείωση 31).

Με βάση το μετοχολόγιο κατά την 31η δεκεμβρίου 2012, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν η ακόλουθη:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

Ταμείο 2,8 3,9 0,8 1,0
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.158,8 679,5 391,5 155,0

ΣύΝΟΛΟ 1.161,6 683,4 392,3 156,0

ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙθΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧωΝ ΠΟΣΟΣΤΟ %

Ελληνικό δημόσιο 29.409.027 6,00%

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (αναφέρεται μόνο στη μεταβίβαση του 4% από το Ελληνικό δημόσιο) 19.606.015 4,00%

DEUTSCHE TELEKOM AG 196.060.156 40,00%

Θεσμικοί επενδυτές 192.484.633 39,27%

Ιδιώτες επενδυτές           52.590.558 10,73%

ΣύΝΟΛΟ 490.150.389 100,00%
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1 7 . Τ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Α Π Ο θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο  –  Σ ύ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ  δ Ι Α -
Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Ι  Λ Ο Ι Π Α  Α Π Ο θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Α  -  ύ Π Ο Λ Ο Ι Π Ο  Κ Ε Ρ δ ω Ν 
Ε Ι Σ  Ν Ε Ο
Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να μεταφέρουν σε λογαριασμό τακτικού αποθεματικού ποσοστό 
τουλάχιστον 5% από τα ετήσια κέρδη τους, μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, έως ότου αυτό φθάσει τουλάχιστον στο ένα 
τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Την 31η δεκεμβρίου 2012 και 2011, το τακτικό αποθεματικό ανερχόταν σε €347,2 και δεν μπορεί να 
διανεμηθεί στους μετόχους. Το υπόλοιπο κερδών εις νέο περιλαμβάνει τα φορολογηθέντα κέρδη που δεν έχουν διανεμηθεί και τα αφο-
ρολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά, τα οποία σε περίπτωση διανομής τους θα υπαχθούν σε φορολογία εισοδήματος. 

Οι συναλλαγματικές διαφορές και τα λοιπά αποθεματικά αναλύονται ως εξής:

Η κίνηση στο αποθεματικό διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει κυρίως το κέρδος 
από την αποτίμηση στην εύλογη αξία της συμμετοχής στην TELEKOM SRBIJA ύψους €224,9, που αναταξινομήθηκε από τα λοιπά αποθε-
ματικά, καθώς περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με την ολοκλήρωση της πώλησης (βλέπε Σημείωση 8).

1 8 . Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α
Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, οι εταιρείες υποχρεούνται να διανέμουν ως μέρισμα στους μετόχους 
τους ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στα λογιστικά τους βιβλία (δημοσιευμένες οικονομικές 
καταστάσεις) αφού προηγουμένως από τα καθαρά αυτά κέρδη έχει γίνει η εκ του νόμου κράτηση για το τακτικό αποθεματικό. Οι 
εταιρείες δύνανται να μη διανέμουν το ως άνω μέρισμα: α) είτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία του 65% του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, οπότε το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι του ως άνω ποσοστού του 35% των καθαρών 
κερδών μεταφέρεται στα βιβλία της εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, β) είτε με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία του 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, χωρίς υποχρέωση δημιουργίας ειδικού 
αποθεματικού γι’ αυτό και χωρίς υποχρέωση κεφαλαιοποίησής του.
 
To υπόλοιπο των μερισμάτων πληρωτέων κατά την 31η δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε €1,9 (31 δεκεμβρίου 2011: €2,3). 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

Αποθεματικό διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομι-
κών περιουσιακών στοιχείων

(1,0) 224,8 - 225,1

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των διαθεσίμων προς πώληση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

- (13,6) - (13,6)

Συναλλαγματικές διαφορές (142,2) (115,2) - -
Σωρευμένες αναλογιστικές ζημιές αναγνωρισμένες στην 
καθαρή θέση

(30,9) (32,1) (31,1) (37,0)

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των σωρευμένων αναλογιστικών 
ζημιών αναγνωρισμένοι στην καθαρή θέση

8,8 8,5 8,9 9,4

ΣύΝΟΛΟ (165,3) 72,4 (22,2) 183,9

I V .  Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ 
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
ΤΗΣ 31 δΕΚΕΜβρΙΟυ 2012 ΚΑΙ ΤΗΣ χρΗΣΗΣ
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1 9 .  Μ Α Κ Ρ Ο Π Ρ Ο θ Ε Σ Μ Α  δ Α Ν Ε Ι Α
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια αναλύονται ως εξής:

(α) Κοινοπρακτικά δάνεια

Κοινοπρακτικό δάνειο €850,0
Την 2η Σεπτεμβρίου 2005, η ΟΤΕ PLC σύναψε Κοινοπρακτικό δάνειο με τράπεζες συνολικού ύψους €850,0, με την εγγύηση του ΟΤΕ.  Η 
σύμβαση ήταν διάρκειας 5 ετών με δικαίωμα παράτασης λήξης για 1+1 έτη κατόπιν συναίνεσης των δανειστών. 
Μετά από εξάσκηση από την OTE PLC του δικαιώματος παράτασης της λήξης και σχετική συναίνεση των περισσοτέρων τραπεζών, η 
λήξη του δανείου διαμορφώθηκε ως εξής: 
α) €25,8 (Μακροπρόθεσμο δάνειο) και €18,0 (Ανακυκλούμενη πίστωση) την 2η Σεπτεμβρίου 2010
β) €29,0 (Μακροπρόθεσμο δάνειο) και €20,3 (Ανακυκλούμενη πίστωση) την 2η Σεπτεμβρίου 2011 
γ) €445,2 (Μακροπρόθεσμο δάνειο) και €311,7 (Ανακυκλούμενη πίστωση) την 2η Σεπτεμβρίου 2012

Την 30η Ιουλίου 2012, η ΟΤΕ PLC προχώρησε στην προπληρωμή του εναπομείναντος ονομαστικού ποσού ύψους €311,7 της Ανακυ-
κλούμενης πίστωσης λήξεως Σεπτεμβρίου 2012.

Την 31η Ιουλίου 2012, η ΟΤΕ PLC προχώρησε στην προπληρωμή του εναπομείναντος ονομαστικού ποσού ύψους €445,2 του Μακρο-
πρόθεσμου δάνειου λήξεως Σεπτεμβρίου 2012.

Το κοινοπρακτικό δάνειο €850,0 έληξε την 3η Σεπτεμβρίου 2012.

Ανακυκλούμενη Πίστωση €900,0 (Ομολογιακό δάνειο)
Την 9η φεβρουαρίου 2011, ο ΟΤΕ σύναψε Ανακυκλούμενη πίστωση (Ομολογιακό δάνειο) ύψους €900,0 με κοινοπραξία τραπεζών.  Την 
10η φεβρουαρίου 2011, ο ΟΤΕ προχώρησε σε ανάληψη €600,0 και την 13η Ιουλίου 2011 ο ΟΤΕ προχώρησε σε ανάληψη του υπολοίπου 
ποσού €300,0 που ήταν διαθέσιμο κάτω από την Ανακυκλούμενη πίστωση €900,0. 

Τον Απρίλιο του 2012, ο OTE προχώρησε σε προπληρωμή συνολικού ποσού ύψους €300,0, ποσό το οποίο παρέμεινε δεσμευμένο και 
διαθέσιμο για εκ νέου ανάληψη. Την 1η Ιουνίου 2012, ο ΟΤΕ προχώρησε στην εκ νέου ανάληψη του ποσού αυτού.

Η πίστωση είχε λήξη την 11η φεβρουαρίου 2013 με δικαίωμα παράτασης λήξης κατά 1 έτος, το οποίο υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
των τραπεζών. Την 26η Νοεμβρίου 2012, ο ΟΤΕ εξάσκησε το δικαίωμα παράτασης λήξης και οι τράπεζες των οποίων η δέσμευση ανερ-
χόταν σε €500,0 (ονομαστική αξία) συναίνεσαν στην παράταση λήξης. ως αποτέλεσμα, ποσό €500,0 (ονομαστική αξία) παρατάθηκε για 
ένα έτος και τώρα λήγει την 11η φεβρουαρίου 2014. Η πίστωση φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο και για το μη αναληφθέν ποσό χρεώνεται 
με προμήθεια αδράνειας.
 
Η πίστωση περιέχει ρήτρα αλλαγής ελέγχου η οποία ενεργοποιείται αν μία οντότητα (εκτός της DEUTSCHE TELEKOM AG, της DEUTSCHE 
TELEKOM AG μαζί με το Ελληνικό δημόσιο, ή άλλου τηλεπικοινωνιακού οργανισμού με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό με πιστολη-
πτική αξιολόγηση ίση ή καλύτερη της DEUTSCHE TELEKOM AG) αποκτήσει τον έλεγχο του ΟΤΕ.

ΟΜΙΛΟΣ 2012 2011

(α) Κοινοπρακτικά δάνεια 1.039,4 1.651,1

(β) πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας
     (Global Medium Term Note Program)

3.010,0 3.244,9

(γ) Λοιπά τραπεζικά δάνεια - 4,0

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 4.049,4 4.900,0

Βραχυπρόθεσμο μέρος (1.414,2) (760,9)

Μακροπρόθεσμο μέρος 2.635,2 4.139,1
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Η πίστωση περιέχει επίσης δύο χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, συγκεκριμένα: 
• Ο λόγος του Καθαρού δανεισμού του Ομίλου προς το EBITDA του Ομίλου να μην υπερβαίνει το 3:1 ανά πάσα στιγμή και
• ο λόγος του EBITDA του Ομίλου προς τους Καθαρούς χρεωστικούς Τόκους του Ομίλου να υπερβαίνει το 5:1 ανά πάσα στιγμή.

Οι ανωτέρω δεσμεύσεις εξετάζονται για συμμόρφωση με τις ετήσιες και εξαμηνιαίες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι δεσμεύ-
σεις βρίσκονται εντός των ορίων συμμόρφωσης για την τρέχουσα οικονομική χρήση.

Την 31η δεκεμβρίου 2012 το εναπομείναν υπόλοιπο του κοινοπρακτικού δανείου ανέρχεται σε €889,5. Το μέρος του δανείου που λήγει 
εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης ανέρχεται σε €399,4 και έχει αναταξινομηθεί στο 
βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων. Το μακροπρόθεσμο μέρος του δανείου ανέρχεται σε €490,1.

Τα έξοδα τραπεζών και σχετικά έξοδα αναγνωρίζονται αφαιρετικά του δανείου και αποσβένονται στη διετή αρχική του διάρκεια, ενώ 
έξοδα τραπεζών και σχετικά έξοδα που αφορούν την παράταση λήξης του ποσού €500,0 αναγνωρίστηκαν αφαιρετικά του δανείου και 
αποσβένονται στην περίοδο από 26 Νοεμβρίου 2012 έως 11 φεβρουαρίου 2014.

Κοινοπρακτικό δάνειο €153,0 
Την 20η δεκεμβρίου 2012, η GLOBUL, θυγατρική της COSMOTE σύναψε κοινοπρακτικό δάνειο ύψους €153,0 με κοινοπραξία τραπεζών. 
Το δάνειο έχει διάρκεια 4 έτη και φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο. Έξοδα τραπεζών και σχετικά έξοδα αναγνωρίστηκαν αφαιρετικά του δα-
νείου και αποσβένονται στη διάρκειά του. Την 31η δεκεμβρίου 2012, το εναπομείναν υπόλοιπο του κοινοπρακτικού δανείου ανέρχεται 
σε €149,9. Το μακροπρόθεσμο μέρος του δανείου ανέρχεται σε €142,4.

Το δάνειο περιέχει επίσης δύο χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις: (i) ο λόγος του Καθαρού δανεισμού της GLOBUL προς το EBITDA της 
GLOBUL να μην υπερβαίνει το 2,5:1 το 2012 και το 2013 και το 2:1 μετά το 2014 και (ii) ο λόγος του EBITDA της GLOBUL προς τους Κα-
θαρούς χρεωστικούς Τόκους της GLOBUL να υπερβαίνει το 4,5:1 το 2012 και το 2013 και το 5:1 μετά το 2014. Οι ανωτέρω δεσμεύσεις 
εξετάζονται για συμμόρφωση με τις ετήσιες και εξαμηνιαίες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της GLOBUL, αρχής γεννωμένης 
από τη χρήση που έληξε την 31η δεκεμβρίου 2012.

(β) Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης διάρκειας

Η OTE PLC διατηρεί πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης διάρκειας, εγγυημένο από τον ΟΤΕ. 

Την 31η δεκεμβρίου 2012, το υπόλοιπο των υφιστάμενων ομολόγων κάτω από το πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης 
διάρκειας ανέρχεται σε €3.010,0 και αναλύεται ως εξής:
• Ομόλογο αρχικής ονομαστικής αξίας €1.250,0, σταθερού επιτοκίου 5,0%, έκδοσης Αυγούστου 2003 και λήξης 5 Αυγούστου 2013. 

Το υπόλοιπο την 31η δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε €1.007,3 το οποίο περιλαμβάνει προσαρμογή αντιστάθμισης κινδύνου (hedge 
adjustment) €1,1 (2011: €1.243,8 και €3,4 αντίστοιχα).

• Ομόλογο αρχικής ονομαστικής αξίας €500,0, σταθερού επιτοκίου 7,25%, έκδοσης Απριλίου 2011 και λήξης 8 Απριλίου 2014.  
Το υπόλοιπο την 31η δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε €513,4 το οποίο περιλαμβάνει προσαρμογή αντιστάθμισης κινδύνου (hedge 
adjustment) ύψους €15,1 (2011: €513,5 και €16,5 αντίστοιχα).

• Ομόλογο αρχικής ονομαστικής αξίας €600,0, σταθερού επιτοκίου 7,25%, έκδοσης φεβρουαρίου 2008 και λήξης 12 φεβρουαρίου 
2015. Το υπόλοιπο την 31η δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε €598,6 (2011: €598,0).

• Ομόλογο αρχικής ονομαστικής αξίας €900,0, σταθερού επιτοκίου 4,625%, έκδοσης Νοεμβρίου 2006 και λήξης 20 Μαΐου 2016.  
Το υπόλοιπο την 31η δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε €890,7 (2011: €889,6).

Τα ομόλογα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Την 5η Αυγούστου 2012, το ομόλογο αρχικής ονομαστικής αξίας €1.250,0 έκδοσης OTE PLC, λήξης 5 Αυγούστου 2013, αναταξινομή-
θηκε από τα «Μακροπρόθεσμα δάνεια» στο «βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων». Στη διάρκεια του 2012 η ΟΤΕ PLC 
προχώρησε σε μερικές επαναγορές συνολικού ονομαστικού ποσού €236,0 των ομολόγων αυτών. ως εκ τούτου, η ονομαστική αξία της 
υποχρέωσης αυτής την 31η δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε €1.007,0.
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Ρήτρα αλλαγής ελέγχου
Στους όρους των ομολόγων €900,0 και €600,0 περιλαμβάνεται ρήτρα αλλαγής ελέγχου του ΟΤΕ, η οποία ενεργοποιείται εάν ισχύσουν 
από κοινού τα εξής: 
Α) Οποιοδήποτε, πρόσωπο ή ομάδα προσώπων ενεργώντας από κοινού (εκτός από το Ελληνικό δημόσιο) αποκτήσει οποιαδήποτε 
στιγμή άμεσα ή έμμεσα περισσότερο του 50% του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του ΟΤΕ. 
β) Σαν συνέπεια του (α), η μέχρι τότε ισχύουσα αξιολόγηση των ομολόγων από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης αποσυρθεί ή υπο-
βαθμιστεί σε BB+/Ba1 ή το αντίστοιχό τους (non-investment grade), εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και με συγκεκριμένους όρους.

Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η ρήτρα, η ΟΤΕ ρLC υποχρεούται άμεσα να ενημερώσει τους ομολογιούχους, οι οποίοι στη συνέχεια 
έχουν το δικαίωμα, σε διάστημα εντός 45 ημερών, να απαιτήσουν από την OTE ρLC την αποπληρωμή των ομολόγων τους.

Το ομόλογο ύψους €500,0 περιέχει ρήτρα αλλαγής ελέγχου η οποία ενεργοποιείται αν μία οντότητα (εκτός (i) της DEUTSCHE TELEKOM 
AG, (ii) της DEUTSCHE TELEKOM AG μαζί με το Ελληνικό δημόσιο, οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή διαμεσολαβητή αυτού ή οποιαδήποτε 
οντότητα που ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από το Ελληνικό δημόσιο ή από οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή διαμεσολαβητή αυτού ή (iii) 
οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού οργανισμού (εκτός της DEUTSCHE TELEKOM AG) με πιστοληπτική αξιολόγηση ίση ή καλύτερη από 
την πιστοληπτική αξιολόγηση της DEUTSCHE TELEKOM AG), αποκτήσει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη διοίκηση και τις πολιτικές του 
ΟΤΕ, είτε μέσω κυριότητας των δικαιωμάτων ψήφου, είτε μέσω συμβατικής δέσμευσης είτε μέσω άλλων διαδικασιών.
Στην περίπτωση που η ρήτρα αλλαγής ελέγχου ενεργοποιηθεί, η ΟΤΕ PLC υποχρεούται να ειδοποιήσει τους ομολογιούχους οι οποίοι 
στη συνέχεια έχουν το δικαίωμα, σε διάστημα εντός 45 ημερών, να απαιτήσουν από την ΟΤΕ PLC την αποπληρωμή των ομολόγων τους.

Ρήτρα αναπροσαρμογής κουπονιού 
Στους όρους του ομολόγου €600,0 περιλαμβάνεται και ρήτρα αναπροσαρμογής κουπονιού που ενεργοποιείται από αλλαγές στην 
πιστοληπτική αξιολόγηση του ΟΤΕ (“step-up clause”). Το κουπόνι των ομολόγων μπορεί να αυξηθεί κατά 1,25% στην περίπτωση που:

α) ο ένας ή και οι δύο από τους οίκους αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (Moody’s και Standard & Poor’s) υποβαθμίσει την 
αξιολόγηση του ΟΤΕ σε BB+ ή Ba1 και κάτω (sub-investment grade) ή
β) και οι δύο οίκοι αξιολόγησης (Moody’s και Standard & Poor’s) παύσουν ή δεν δύνανται να αξιολογήσουν την πιστοληπτική ικανότητα 
του ΟΤΕ.

Το κουπόνι μπορεί να αυξηθεί μία μόνο φορά σε όλη τη διάρκεια των ομολόγων και τέτοιου είδους ρήτρα αναπροσαρμογής κουπονιού 
ισχύει για όσο διάστημα η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ παραμένει σε sub-investment grade. Η ρήτρα αναπροσαρ-
μογής κουπονιού ενεργοποιήθηκε την 8η Μαρτίου 2011 όταν η Standard & Poor’s υποβάθμισε τον ΟΤΕ σε ββ από βββ-. Το αυξημένο 
κουπόνι του ομολόγου εφαρμόστηκε αρχικά πληρωμή τόκου της 12ης φεβρουαρίου 2013.

(γ) Λοιπά τραπεζικά δάνεια
Στη διάρκεια του 2012 η ROMTELECOM αποπλήρωσε δάνεια ύψους €4,0.

Το μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού των μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου για τις χρήσεις που έληξαν την 31η δεκεμβρίου 2012 
και 2011 ήταν περίπου 5,8% και 5,4% αντίστοιχα.

Παράγωγα 
Την 21η Ιουλίου 2008, η OTE PLC σύναψε σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίων (Interest Rate Swap), για ονομαστικό ποσό ύψους €65,0 
με λήξη την 5η Αυγούστου 2013. Η σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίων έχει κατηγοριοποιηθεί ως αντιστάθμιση εύλογης αξίας μέρους 
του ομολόγου ύψους €1.250,0, φέρει σταθερό επιτόκιο 5,0% και έχει λήξη το 2013. Το κέρδος από τη μεταβολή της εύλογης αξίας 
της σύμβασης ανταλλαγής επιτοκίου καταχωρείται στη γραμμή «χρεωστικοί τόκοι» στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων 
της χρήσης 2012 και συμψηφίζεται με την ζημία από τη μεταβολή της εύλογης αξίας του ομολόγου. Το μη αποτελεσματικό μέρος της 
αντιστάθμισης δεν είναι σημαντικό. Η αποτίμηση του παραγώγου κατά την 31η δεκεμβρίου 2012 είναι €3,2 θετική για την ΟΤΕ PLC 
(βλέπε Σημείωση 13).

Την 8η Απριλίου 2011, ο ΟΤΕ προχώρησε στη σύναψη συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων συνολικού ύψους €500,0 λήξεως 8 Απρι-
λίου 2014. Οι συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων έχουν κατηγοριοποιηθεί ως αντισταθμίσεις εύλογης αξίας σε επίπεδο Ομίλου στο  
€500,0 ομόλογο της ΟΤΕ PLC. Η εύλογη αξία των προαναφερθέντων swaps ανέρχεται σε €24,5 θετική για τον ΟΤΕ την 31η δεκεμβρίου 
2012 (βλέπε Σημείωση 9).
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Την 31η δεκεμβρίου 2012, ο ΟΤΕ έχει λάβει εγγύηση (collateral) συνολικού ποσού €23,5 (2011: €11,6) στα πλαίσια των σχετικών συμ-
βάσεων ανταλλαγής επιτοκίων (Credit Support Annex - CSA to the ISDA Agreements) (βλέπε Σημείωση 24). Η ταμειακή εισροή €11,9 
κατά το 2012 (2011: €11,6) παρουσιάζεται στην κατάσταση ταμειακών ροών στη γραμμή «Εισπράξεις από χορηγούμενα δάνεια».

(α) Κοινοπρακτικά δάνεια
Την 9η φεβρουαρίου 2011, ο ΟΤΕ σύναψε Ανακυκλούμενη πίστωση ύψους €900,0 (Ομολογιακό δάνειο) με κοινοπραξία τραπεζών.  
Η πίστωση έχει διάρκεια 2 ετών με δικαίωμα επέκτασης κατά 1 έτος, στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών. 

Την 10η φεβρουαρίου 2011 ο ΟΤΕ προχώρησε σε ανάληψη ποσού €600,0 από το δάνειο αυτό και χρησιμοποίησε τα έσοδα για την 
αποπληρωμή δανείων με την OTE PLC. Την 13η Ιουλίου 2011, ο ΟΤΕ προχώρησε σε ανάληψη του υπολοίπου ποσού €300,0 που ήταν 
διαθέσιμο κάτω από την Ανακυκλούμενη πίστωση €900,0. Τον Απρίλιο 2012 ο ΟΤΕ προχώρησε σε προπληρωμή συνολικού ποσού 
ύψους €300,0, ποσό το οποίο παρέμεινε δεσμευμένο και διαθέσιμο για εκ νέου ανάληψη. Την 1η Ιουνίου 2012 ο ΟΤΕ προχώρησε στην 
εκ νέου ανάληψη του ποσού αυτού.

Την 26η Νοεμβρίου 2012, ο ΟΤΕ εξάσκησε το δικαίωμα παράτασης λήξης και οι τράπεζες των οποίων η δέσμευση ανερχόταν σε €500,0 
(ονομαστική αξία) συναίνεσαν στην παράταση λήξης. ως αποτέλεσμα, ποσό €500,0 (ονομαστική αξία) παρατάθηκε για ένα έτος και 
τώρα λήγει την 11η φεβρουαρίου 2014. Η πίστωση φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο και για το μη αναληφθέν ποσό χρεώνεται προμήθεια 
αδράνειας.
 
Η πίστωση περιέχει ρήτρα αλλαγής ελέγχου η οποία ενεργοποιείται αν μία οντότητα (εκτός της DEUTSCHE TELEKOM AG, της DEUTSCHE 
TELEKOM AG μαζί με το Ελληνικό δημόσιο, ή άλλου τηλεπικοινωνιακού οργανισμού με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό με πιστολη-
πτική αξιολόγηση ίση ή καλύτερη της DEUTSCHE TELEKOM AG) αποκτήσει τον έλεγχο του ΟΤΕ.

Η πίστωση περιέχει επίσης δύο χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, συγκεκριμένα: 
• Ο λόγος του Καθαρού δανεισμού του Ομίλου προς το EBITDA του Ομίλου να μην υπερβαίνει το 3:1 ανά πάσα στιγμή και
• ο λόγος του EBITDA του Ομίλου προς τους Καθαρούς χρεωστικούς Τόκους του Ομίλου να υπερβαίνει το 5:1 ανά πάσα στιγμή.

Οι ανωτέρω δεσμεύσεις εξετάζονται για συμμόρφωση με τις ετήσιες και εξαμηνιαίες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι δεσμεύ-
σεις βρίσκονται εντός των ορίων συμμόρφωσης για την τρέχουσα οικονομική χρήση.

Την 31η δεκεμβρίου 2012 το εναπομείναν υπόλοιπο του κοινοπρακτικού δανείου ανέρχεται σε €889,5. Το μέρος του δανείου ύψους 
€399,4 που λήγει εντός των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, έχει αναταξινομηθεί στο 
βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων. Το μακροπρόθεσμο μέρος του δανείου ανέρχεται σε €490,1.

Τα έξοδα τραπεζών και λοιπά έξοδα αναγνωρίζονται αφαιρετικά του δανείου και αποσβένονται στη διετή αρχική του διάρκεια, ενώ 
έξοδα τραπεζών και σχετικά έξοδα συνολικού που αφορούν την παράταση λήξης του ποσού €500,0 αναγνωρίστηκαν αφαιρετικά του 
δανείου και αποσβένονται στην περίοδο από 26 Νοεμβρίου 2012 έως 11 φεβρουαρίου 2014.

(β) διεταιρικά δάνεια από ΟΤΕ PLC
Τα διεταιρικά δάνεια από την ΟΤΕ PLC την 31η δεκεμβρίου 2012 αναλύονται ως εξής:
• δάνειο αρχικής ονομαστικής αξίας €1.209,0 με σταθερό επιτόκιο, έκδοσης Αυγούστου 2003 και λήξης Αυγούστου 2013.  

Το υπόλοιπο την 31η δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε €268,1 (2011: €710,0). 
• δάνειο αρχικής ονομαστικής αξίας €500,0, σταθερού επιτοκίου, έκδοσης Απριλίου 2011 και λήξης 8 Απριλίου 2014. Το υπόλοιπο 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012 2011

(α) Κοινοπρακτικά δάνεια 889,5 894,2

(β) διεταιρικά δάνεια από ΟΤΕ PLC 1.380,0 2.102,2

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 2.269,5 2.996,4

Βραχυπρόθεσμο μέρος (667,5) (280,7)

Μακροπρόθεσμο μέρος 1.602,0 2.715,7
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την 31η δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε €513,4 (2011: 513,5) το οποίο περιλαμβάνει προσαρμογή αντιστάθμισης κινδύνου (hedge 
adjustment) ύψους €15,1 (2011: €16,5).

• δάνειο αρχικής ονομαστικής αξίας €600,0 με σταθερό επιτόκιο, έκδοσης φεβρουαρίου 2008 και λήξης 11 φεβρουαρίου 2015.  
Το υπόλοιπο την 31η δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε €598,5 (2011: €598,0). 

Σχετικά με το δάνειο λήξης Αυγούστου 2013, ο ΟΤΕ προχώρησε σε μερικές προπληρωμές τον Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο 
και Νοέμβριο 2012 συνολικού ονομαστικού ποσού €441,9.

Η Ανακυκλούμενη πίστωση ύψους €280,7 έληξε την 3η Σεπτεμβρίου 2012. Το υπόλοιπο ύψους €280,7 είχε προπληρωθεί την 7η 
Ιουνίου 2012.

Το μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού των μακροπρόθεσμων δανείων της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την 31η δεκεμβρίου 2012 
και 2011 ήταν περίπου 7,0% και 6,2% αντίστοιχα.

Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps)
Την 8η Απριλίου 2011, ο ΟΤΕ μετέτρεψε το δάνειο σταθερού επιτοκίου ποσού €500,0 σε κυμαινόμενο, μέσω συμφωνιών ανταλλαγής 
επιτοκίων. Οι συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων (swaps) έχουν κατηγοριοποιηθεί ως αντισταθμίσεις εύλογης αξίας τόσο σε επίπεδο 
Εταιρείας όσο και Ομίλου. Η εύλογη αξία των προαναφερθέντων swaps ανέρχεται σε €24,5 θετική για τον ΟΤΕ την 31η δεκεμβρίου 
2012 (2011: €24,3) (βλέπε Σημείωση 9).

Την 31η δεκεμβρίου 2012, ο ΟΤΕ έχει λάβει εγγύηση (collateral) συνολικού ποσού €23,5 (2011: €11,6) στα πλαίσια των σχετικών 
συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων (Credit Support Annex - CSA to the ISDA Agreements) (βλέπε Σημείωση 24). Η ταμειακή εισροή 
€11,9 το 2012 (2011: €11,6) παρουσιάζεται στην κατάσταση ταμειακών ροών στη γραμμή «Εισπράξεις από χορηγούμενα δάνεια».

2 0 . Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Σ ύ Ν Τ Α ξ Ε Ι Σ ,
Α Π Ο Ζ Η Μ Ι ω Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Λ Ο Ι Π Ε Σ  Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ  Π Ρ Ο Σ ω Π Ι Κ Ο ύ
Το προσωπικό του ΟΤΕ καλύπτεται από διάφορα προγράμματα συνταξιοδότησης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και λοιπών παρο-
χών όπως αυτά συνοψίζονται κατωτέρω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑθΟΡΙΣΜΕΝωΝ ΕΙΣΦΟΡωΝ 

(α) Ταμείο Κύριας Ασφάλισης (ΤΑΠ-ΟΤΕ) / ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Το ΤΑπ-ΟΤΕ, ήταν το Ταμείο κύριας ασφάλισης των υπαλλήλων του ΟΤΕ, παρέχοντας σ’ αυτούς σύνταξη και ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη. Οι υπάλληλοι του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) συμμετείχαν επίσης 
στο Ταμείο αυτό. 

Σύμφωνα με τον Ν.2257/1994, Ο ΟΤΕ ήταν υπόχρεος να καλύψει το ετήσιο οργανικό έλλειμμα του ΤΑπ-ΟΤΕ μέχρι το μέγιστο ποσό 
των €32,3 το οποίο μπορούσε να αναπροσαρμόζεται με τον δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Κατ’ εφαρμογή του Ν.2768/1999, την 8η 
δεκεμβρίου 1999, συστάθηκε ένα ταμείο ως ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕδΕΚΤ-ΟΤΕ Α.Ε. («ΕδΕΚΤ»), με σκοπό τη διαχείριση 
εισφορών του ΟΤΕ, του Ελληνικού δημοσίου και του Ταμείου Αρωγής, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το έλλειμμα του ΤΑπ-ΟΤΕ. Οι 
συνεισφορές του Ελληνικού δημοσίου και του Ταμείου Αρωγής στο Ταμείο αυτό καθορίστηκαν σε €264,1 και €410,9 αντίστοιχα. Κατ’ 
εφαρμογή του Ν.2937/2001, η συνεισφορά του ΟΤΕ καθορίστηκε στα €352,2 αντιπροσωπεύοντας το ισότιμο της καθαρής παρούσας 
αξίας των ετήσιων υποχρεώσεων εισφορών του ΟΤΕ προς το ΤΑπ-ΟΤΕ δέκα (10) ετών (2002-2011). Το ποσό αυτό καταβλήθηκε την 
3η Αυγούστου 2001, αποσβέστηκε στο διάστημα των 10 ετών (2002-2011) και η ετήσια απόσβεση ύψους €35,2 περιλαμβάνεται στη 
γραμμή «Αποδοχές προσωπικού» στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με τον Ν.2843/2000, τυχόν ελλείμματα του ΤΑπ-ΟΤΕ 
καλύπτονται από το Ελληνικό δημόσιο. 

Με βάση το Ν. 3655/2008, ο Κλάδος Σύνταξης του ΤΑπ-ΟΤΕ εντάχθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (το κύριο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης της 
Ελλάδας) από την 1η Αυγούστου 2008, με σταδιακή προσαρμογή (μείωση) των εισφορών του ΤΑπ-ΟΤΕ με εκείνες του ΙΚΑ, η οποία 
προβλέπεται να αρχίσει το 2013 και να ολοκληρωθεί το 2023 ισόποσα σε τρεις δόσεις. παράλληλα ο Κλάδος Ασθένειας του ΤΑπ-ΟΤΕ 
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εντάχθηκε από την 1η Οκτωβρίου 2008 στο ΤΑυΤΕΚω. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο προβλέπεται ότι οι μετοχές του ΤΑπ-ΟΤΕ στο μετοχικό 
κεφάλαιο της ΕδΕΚΤ, περιέρχονται αυτοδικαίως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως καθολικού διαδόχου, από την ημερομηνία ένταξης σε αυτό, του 
κλάδου σύνταξης του ΤΑπ-ΟΤΕ. 
Επιπλέον, σύμφωνα με το Ν. 3655/2008 (άρθρο 2, παράγραφος 8) τα ελλείμματα των συνταξιοδοτικών ταμείων που είχαν ενσωματω-
θεί στο ΙΚΑ-ETAΜ καλύπτονται από το Ελληνικό δημόσιο.

(β) Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ταμείο Αρωγής) / ΤΑύΤΕΚω
Το Ταμείο Αρωγής - Κλάδος Εφάπαξ χορηγίας προσφέρει στα μέλη του ένα εφάπαξ ποσό κατά την συνταξιοδότηση ή τον θάνατο.  
Ο Ν.2084/1992 καθόρισε ελάχιστα επίπεδα εισφορών και μέγιστα επίπεδα χορηγούμενων συντάξεων μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας, 
για τα νέα μέλη από το 1993 και μετά. Με βάση το Ν. 3655/ 2008, οι δύο κλάδοι του Ταμείου Αρωγής, δηλαδή ο Κλάδος Εφάπαξ χο-
ρηγίας και ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης εντάχθηκαν από την 1η Οκτωβρίου 2008 στο ΤΑυΤΕΚω.

Σύμφωνα με αναλογιστικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν κατά το παρελθόν αλλά και με βάση πρόσφατες εκτιμήσεις, τα ασφαλιστι-
κά ταμεία εμφανίζουν (ή θα εμφανίσουν στο μέλλον) αυξανόμενα ελλείμματα. Ο ΟΤΕ δεν έχει νομική υποχρέωση κάλυψης μελλοντι-
κών 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. 

Τα δάνεια και οι προκαταβολές σε ασφαλιστικά ταμεία αναλύονται ως εξής:

Τα ανωτέρω δάνεια προς τα ασφαλιστικά ταμεία παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο αποσβεσθέν κόστος τους, έχοντας 
προεξοφληθεί βάσει του επιτοκίου αγοράς που επικρατούσε στην ελληνική αγορά κατά τη σύναψη των δανείων στις παρούσες αξίες 
τους. Με βάση το άρθρο 74 του Ν.3371/2005 και τις ρυθμίσεις της σχετικής υπουργικής Απόφασης, οριζόταν η χορήγηση έντοκου 
δανείου από τον ΟΤΕ στο Ταμείο Αρωγής με σκοπό την εκ μέρους του Ταμείου άμεση καταβολή των χορηγιών του Κλάδου Αρωγής 
(εφάπαξ χορηγίες) των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Εθελουσίας Αποχώρησης από την Εταιρεία. Την 23η Οκτωβρίου 2006 υπε-
γράφη η σύμβαση δανείου μεταξύ ΟΤΕ και Ταμείου Αρωγής, με βάση την οποία ο ΟΤΕ χορηγεί δάνειο μέχρι του ποσού των €180,0, 
οι εκταμιεύσεις του οποίου θα γίνονταν τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Ταμείου, όπως ορίζεται από τον ανωτέρω Νόμο και 
τη σχετική υπουργική Απόφαση. Στην ανωτέρω σύμβαση προβλεπόταν ότι σε περίπτωση που το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλει 
το Ταμείο ως εφάπαξ χορηγία υπερβεί το ποσό των €180,0, ο ΟΤΕ θα καταβάλει το επιπλέον ποσό, το οποίο σε καμία περίπτωση δε 
μπορεί να υπερβεί το ποσό των €10,0 και θα τροποποιηθεί η παρούσα σύμβαση δανείου ώστε να συμπεριλάβει το οριστικό ποσό και 
να επικαιροποιήσει τον πίνακα αποπληρωμής.

Με βάση την παραπάνω διάταξη, υπογράφηκαν δύο τροποποιητικές συμβάσεις μεταξύ ΟΤΕ και Ταμείου Αρωγής την 30η Οκτωβρίου 
2007 και την 21η Μαΐου 2008, με βάση τις οποίες χορηγήθηκαν επιπλέον ποσά δανείου ύψους €8,0 και €1,3 αντίστοιχα, με αποτέλεσμα 
το συνολικό ύψος του χορηγηθέντος δανείου να ανέρχεται σε €189,3. Η διάρκεια του δανείου είναι 21 έτη συμπεριλαμβανομένης μιας 

ΟΜΙΛΟΣ και ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012 2011

δάνεια και προκαταβολές προς:

Ταμείο Αρωγής 1,6 1,9

Έντοκο δάνειο προς Ταμείο Αρωγής (Ν. 3371/2005) 111,8 117,1

Άτοκο δάνειο προς Ταμείο Αρωγής (Ν. 3762/2009) 14,2 13,0

ΣύΝΟΛΟ 127,6 132,0

δάνεια και προκαταβολές προς:

Ταμείο Αρωγής 0,5 0,5

Έντοκο δάνειο προς Ταμείο Αρωγής (Ν. 3371/2005) 9,6 9,6

Άτοκο δάνειο προς Ταμείο Αρωγής (Ν. 3762/2009) 0,4 -

Βραχυπρόθεσμο μέρος (βλέπε Σημείωση 13) 10,5 10,1

Μακροπρόθεσμο μέρος 117,1 121,9

I V .  Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ 
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
ΤΗΣ 31 δΕΚΕΜβρΙΟυ 2012 ΚΑΙ ΤΗΣ χρΗΣΗΣ
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διετούς περιόδου χάριτος. Η αποπληρωμή του δανείου άρχισε την 1η Οκτωβρίου 2008 μέσω μηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων που 
ορίζονται από τη σύμβαση. Το επιτόκιο του δανείου ορίστηκε στο 0,29%. Την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης το δάνειο προεξο-
φλήθηκε στην παρούσα αξία του. Κατά τη διάρκεια του 2012, €4,5 αναγνωρίστηκε ως χρηματοοικονομικό έσοδο.

βάσει του Ν. 3762/2009 (πρόγραμμα Εθελουσίας Αποχώρησης για 600 εργαζόμενους), ο ΟΤΕ όφειλε να χορηγήσει ένα άτοκο μα-
κροπρόθεσμο δάνειο στο ΤΑυΤΕΚω για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει για την άμεση καταβολή των χορηγιών του Τομέα 
πρόνοιας προσωπικού ΟΤΕ – ΤΑυΤΕΚω προς αυτούς τους εργαζόμενους. Η σχετική δανειακή σύμβαση υπογράφηκε τον Ιούνιο 2010 
για ονομαστικό ποσό ύψους €30,0 που αφορά άτοκο δάνειο διάρκειας 22 ετών. Την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης το δάνειο 
προεξοφλήθηκε στην παρούσα αξία του. Κατά τη διάρκεια του 2012, €1,1 αναγνωρίστηκαν ως χρηματοοικονομικό έσοδο. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑθΟΡΙΣΜΕΝωΝ ΠΑΡΟΧωΝ 

(α) Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης σε περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης, 
ποσού που σχετίζεται με τις αποδοχές του εργαζομένου, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιο-
δότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται (εκτός από αυτούς με περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια υπηρεσίας) ή απολύονται με 
αιτία δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Η οφειλόμενη αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση με 40% του ποσού που θα 
πληρωνόταν σε περίπτωση απόλυσης. Στην περίπτωση των εργαζομένων του ΟΤΕ, το μέγιστο ποσό καθορίζεται σε ένα σταθερό ποσό  
(€0,02 αναπροσαρμοζόμενο ετήσια με το ποσοστό πληθωρισμού), πλέον 9 μισθούς. Στην πράξη, οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ λαμβάνουν το 
μικρότερο ποσό μεταξύ του 100% της μέγιστης υποχρέωσης και των €0,02 πλέον 9 μισθούς. Οι εργαζόμενοι με υπηρεσία μεγαλύτερη 
από 25 χρόνια δικαιούνται λήψη δανείου έναντι της αποζημίωσης που θα λάβουν στην συνταξιοδότηση. Η πρόβλεψη για αποζημίωση 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το δΛπ 19 «παροχές σε Εργαζόμενους» και 
βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη. 

Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων από το κόστος πρόβλεψης για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

δουλευμένες παροχές χρήσης 14,2 13,8 11,6 12,3
Επίδραση παροχής λήξης απασχόλησης 0,3 0,3 - -
Απόσβεση κατοχυρωμένου κόστους προϋπηρεσίας 7,7 8,1 7,8 7,8
Επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη γραμμή 
«προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού» 22,2 22,2 19,4 20,1

Επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη γραμμή 
«χρεωστικοί τόκοι» 

14,3 15,0 12,5 12,5

Συνολική επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων 36,5 37,2 31,9 32,6
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Οι μεταβολές στην παρούσα αξία για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι οι παρακάτω:

Οι παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η αναλογιστική μελέτη για τον υπολογισμό της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξό-
δου από την υπηρεσία για τον Όμιλο και την Εταιρεία είναι οι εξής:

Εάν ο συντελεστής προεξόφλησης που έχει χρησιμοποιηθεί στην αποτίμηση ήταν 1% υψηλότερος, τότε η υποχρέωση καθορισμένων 
παροχών για την αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία θα μειωνόταν κατά περίπου 9,6%.

(β) Λογαριασμός Νεότητας
Ο Λογαριασμός Νεότητας αφορά σε μια εφάπαξ παροχή που δίνεται στα παιδιά των εργαζομένων του ΟΤΕ, συνήθως όταν φτάσουν την 
ηλικία των 25 ετών. Το ποσό της παροχής δημιουργείται από εισφορές των εργαζομένων, από τόκους επ’ αυτών και από εισφορά του 
ΟΤΕ, η οποία για την περίοδο έως 6 Νοεμβρίου 2011 μπορεί να ανέλθει μέχρι 10 φορές το μέγιστο ποσό μεταξύ του μέσου μηνιαίου 
μισθού των εργαζομένων του ΟΤΕ ή των 86 ημερομισθίων του ανειδίκευτου εργάτη και εξαρτάται από το χρονικό διάστημα κατά το 
οποίο ο εργαζόμενος εισφέρει σε αυτόν τον Λογαριασμό. Για την περίοδο μετά την 7η Νοεμβρίου 2011, μετά από μία τροποποίηση του 
προγράμματος, η συνεισφορά του ΟΤΕ μπορεί να ανέλθει σε ποσό μέχρι 3 φορές το μέγιστο μεταξύ του μέσου μισθού των εργαζομένων 
του ΟΤΕ ή των 86 ημερομισθίων του ανειδίκευτου εργάτη και εξαρτάται από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο εργαζόμενος εισφέρει 
σε αυτόν τον Λογαριασμό και από το ύψος των εισφορών αυτών. Η πρόβλεψη για τις παροχές του Λογαριασμού Νεότητας βασίζεται σε 
ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη. Το σύνολο της αναλογιστικής υποχρέωσης αναλύεται σε δύο μέρη: το ένα αντιμετωπίζεται ως «πα-
ροχή μετά την έξοδο από την υπηρεσία» και το άλλο ως «λοιπή μακροπρόθεσμη παροχή». Το μέρος της συνολικής υποχρέωσης για το 
Λογαριασμό Νεότητας που κατηγοριοποιείται ως «λοιπή μακροπρόθεσμη παροχή» αφορά τους εργαζόμενους που θα είναι ακόμα στην 
υπηρεσία κατά το χρόνο που τα παιδιά τους θα δικαιούνται την εφάπαξ παροχή. Το υπόλοιπο μέρος της υποχρέωσης κατηγοριοποιείται 
ως «παροχή μετά την έξοδο από την υπηρεσία».

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

υποχρέωση καθορισμένων παροχών - έναρξη χρήσης 310,9 340,4 284,9 307,0
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 14,2 13,8 11,6 12,3
Κόστος τόκων 14,3 15,0 12,5 12,5
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημίες 20,7 (37,3) 16,0 (28,3)
Συναλλαγματικές διαφορές (0,1) 0,3 - -
Κόστος προϋπηρεσίας 0,3 0,3 - -
Κόστος προϋπηρεσίας αναγνωριζόμενο στη χρήση 12,9 - 13,4 -
Καταβολές αποζημιώσεων (84,5) (21,6) (83,5) (18,6)
υποχρέωση καθορισμένων παροχών - τέλος χρήσης 288,7 310,9 254,9 284,9
Μη αναγνωρισμένη ζημία κατοχυρωμένου κόστους 
προϋπηρεσίας

(31,2) (25,8) (31,2) (25,6)

Πρόβλεψη στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 257,5 285,1 223,7 259,3

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

Συντελεστής προεξόφλησης 2,9% - 6,3% 3% - 7,1% 2,9% 4,7%

Εκτιμώμενο ποσοστό αύξησης μισθών  1,0% - 9,7%  (10,1)% - 5,6% 1,0% - 9,7% (10,1)% - 3,3%

I V .  Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ 
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
ΤΗΣ 31 δΕΚΕΜβρΙΟυ 2012 ΚΑΙ ΤΗΣ χρΗΣΗΣ
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Το ποσό της πρόβλεψης για το Λογαριασμό Νεότητας που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα αναλύεται ως εξής:

Η συμφωνία της συνολικής υποχρέωσης καθορισμένων παροχών για παροχές του Λογαριασμού Νεότητας είναι η ακόλουθη:

Οι παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η αναλογιστική μελέτη για τον υπολογισμό της πρόβλεψης για το Λογαριασμό Νεότητας είναι οι 
εξής:

Εάν ο συντελεστής προεξόφλησης που έχει χρησιμοποιηθεί στην αποτίμηση ήταν 1% υψηλότερος, τότε η υποχρέωση καθορισμένων 
παροχών για τον λογαριασμό νεότητας θα μειωνόταν κατά περίπου 5,6%.

ΟΜΙΛΟΣ και ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2012 2011

Παροχή μετά 
την έξοδο από 
την υπηρεσία

Λοιπή
μακροπρόθεσμη

παροχή
ΣύΝΟΛΟ

Παροχή μετά 
την έξοδο από 
την υπηρεσία

Λοιπή
μακροπρόθεσμη

παροχή
ΣύΝΟΛΟ

δουλευμένες παροχές χρήσης 2,7 1,4 4,1 10,2 5,0 15,2
Αναλογιστικά κέρδη - (10,3) (10,3) - (6,8) (6,8)
Απόσβεση κατοχυρωμένου κόστους - - - 1,5 - 1,5
Επίδραση στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων στη γραμμή 
«Προβλέψεις για αποζημίωση 
προσωπικού» 

2,7 (8,9) (6,2) 11,7 (1,8) 9,9

Επίδραση στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων στη γραμμή «χρεωστικοί 
τόκοι» 

4,9 2,3 7,2 5,4 2,4 7,8

Συνολική επίδραση στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 7,6 (6,6) 1,0 17,1 0,6 17,7

ΟΜΙΛΟΣ και ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2012 2011

Παροχή μετά 
την έξοδο από 
την υπηρεσία

Λοιπή
μακροπρόθεσμη

παροχή
ΣύΝΟΛΟ

Παροχή μετά 
την έξοδο από 
την υπηρεσία

Λοιπή
μακροπρόθεσμη

παροχή
ΣύΝΟΛΟ

υποχρέωση καθορισμένων παροχών - 
έναρξη χρήσης

121,4 57,3 178,7 162,5 72,9 235,4

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 2,7 1,4 4,1 10,2 5,0 15,2
Κόστος τόκων 4,9 2,3 7,2 5,4 2,4 7,8
Αναλογιστικά κέρδη (18,1) (10,4) (28,5) (12,1) (6,8) (18,9)
Καταβολές αποζημιώσεων (21,7) (9,5) (31,2) (44,6) (16,2) (60,8)
ύποχρέωση καθορισμένων παροχών - 
τέλος χρήσης 89,2 41,1 130,3 121,4 57,3 178,7

Εισφορές εργαζομένων 60,6 61,9

Πρόβλεψη στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης 190,9 240,6

2012 2011

Συντελεστής προεξόφλησης 2,3% 4,2%

Εκτιμώμενο ποσοστό αύξησης γενικού επιπέδου μισθών 1,0% - 9,7% 1,6%
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕθΕΛΟύΣΙΑΣ ΑΠΟΧωΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣωΠΙΚΟύ ΟΤΕ

Η κίνηση της πρόβλεψης για το κόστος προγράμματος Εθελουσίας Αποχώρησης βάση των Ν. 3371/2005 και Ν. 3762/2009 έχει ως 
εξής:

Ανάλογα με τον εκτιμώμενο χρόνο εκκαθάρισης (καταβολής) των υποχρεώσεων αυτών, η πρόβλεψη σχετικά με το πρόγραμμα Εθε-
λουσίας Αποχώρησης καταχωρείται ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση την 31η δεκεμβρίου 2012 και την 31η δεκεμβρίου 2011. 

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα στοιχεία κόστους που περιλαμβάνονται στη γραμμή της κατάστασης αποτελεσμάτων «Κόστος 
προγράμματος πρόωρης αποχώρησης»:

ΙΚΑ-ETAΜ
Με βάση το άρθρο 3 της φ10051/27177/2174 Κοινής υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε στο τέλος Μαρτίου 2010, η επιπλέον 
οικονομική επιβάρυνση του Κλάδου Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης προσωπικού ΟΤΕ, του Κλάδου Επι-
κουρικής Ασφάλισης του ΤΑυΤΕΚω και του Κλάδου πρόνοιας του ΤΑυΤΕΚω, η οποία προκύπτει από τις παραγράφους 2 και 4 της από 20 
Ιουλίου 2005 υπογραφείσας μεταξύ ΟΤΕ και ΟΜΕ-ΟΤΕ Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, βαρύνει τον ΟΤΕ και θα έπρεπε 
να καταβληθεί εφάπαξ στους ανωτέρω Κλάδους και Τομείς μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου 2010. Το ύψος αυτής 
της οικονομικής επιβάρυνσης θα καθοριζόταν με αναλογιστική μελέτη που θα εκπονούταν από τη διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών 
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με τη διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής του ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ έως την 31η Αυγούστου 2010. 

Την 11η Μαΐου 2010, ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγή κατά της εν λόγω υπουργικής Απόφασης ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου Αθη-
νών, ζητώντας την ακύρωση του άρθρου 3, καθώς με βάση την αξιολόγηση των Νομικών του υπηρεσιών είναι κατά παράβαση του 
άρθρου 34 του Ν. 3762/2009 και, κατά συνέπεια, συντρέχουν βάσιμοι λόγοι για την ακύρωση αυτού του άρθρου. Την 15η Μαΐου 2010, 
ο ΟΤΕ άσκησε επίσης αίτηση αναστολής εκτελέσεως της εν λόγω υπουργικής Απόφασης ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου. Η ακρόαση 
για την αίτηση αναστολής εκτελέσεως πραγματοποιήθηκε την 8η Ιουνίου 2010 ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου Αθηνών και το 
δικαστήριο με την απόφαση του που εκδόθηκε την 16η Σεπτεμβρίου 2010 απέρριψε την αίτηση του ΟΤΕ. 

Με την από 21η Ιανουαρίου 2011 επιστολή του, την οποία ο ΟΤΕ έλαβε την 28η Ιανουαρίου 2011, το υπουργείο γνωστοποίησε στον ΟΤΕ 
την ολοκλήρωση των αναλογιστικών μελετών και παρέδωσε στον ΟΤΕ ένα αντίγραφο αυτών των μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
υπουργικής Απόφασης 10051/27177/2174, για την εκτίμηση της πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης των ασφαλιστικών ταμείων που 

ΟΜΙΛΟΣ και ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012 2011

υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 166,2 219,3

Καταβολές στη διάρκεια της χρήσης (15,1) (58,1)

Αύξηση προεξοφλημένου ποσού από το πέρασμα του χρόνου 0,3 1,3

υποχρέωση που προέκυψε από την αναλογιστική μελέτη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
(βλέπε παρακάτω)

- 3,7

ύπόλοιπο 31 δεκεμβρίου 151,4 166,2

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

Κόστος λοιπών προγραμμάτων πρόωρης αποχώρησης 
(βλέπε παρακάτω)

(123,0) (65,3) (123,0) (23,4)

υποχρέωση που προέκυψε από την αναλογιστική μελέτη 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (βλέπε παρακάτω)

- (3,7) - (3,7)

ΣύΝΟΛΟ (123,0) (69,0) (123,0) (27,1)

I V .  Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ 
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
ΤΗΣ 31 δΕΚΕΜβρΙΟυ 2012 ΚΑΙ ΤΗΣ χρΗΣΗΣ
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προκλήθηκε από το πρόγραμμα Εθελουσίας Αποχώρησης του ΟΤΕ με βάση το Ν. 3371/2005, αναφέροντας ότι επιπλέον αναλογιστικές 
μελέτες θα ακολουθήσουν για την εκτίμηση της πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης των ασφαλιστικών ταμείων από το πρόγραμμα 
Εθελουσίας Αποχώρησης του ΟΤΕ με βάση το Ν. 3762/2009. Η πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση που οι ανωτέρω αναλογιστικές με-
λέτες αναφέρουν ότι προέκυψε με βάση το Ν. 3371/2005, ανέρχεται σε €129,8. 

Με την από 2η1 Οκτωβρίου 2011 επιστολή του, την οποία ο ΟΤΕ έλαβε την 1η Νοεμβρίου 2011, το υπουργείο γνωστοποίησε στον ΟΤΕ 
την ολοκλήρωση των προαναφερθέντων επιπλέον αναλογιστικών μελετών και παρέδωσε στον ΟΤΕ ένα αντίγραφο αυτών των μελε-
τών. Η πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση που οι ανωτέρω αναλογιστικές μελέτες αναφέρουν ότι προέκυψε με βάση το Ν. 3762/2009, 
ανέρχεται σε €3,7.

Το γεγονός ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των αναλογιστικών μελετών καταργεί την αβεβαιότητα σχετικά με το ποσό της 
υποχρέωσης, σε συνδυασμό με την αδυναμία να εκτιμηθεί εάν είναι πιθανό να δοθεί αναστολή εκτέλεσης (δεδομένης της πρώτης 
απόρριψης), οδήγησε στο συμπέρασμα ότι σε αυτό το στάδιο η υπάρχουσα ενδεχόμενη υποχρέωση έχει αποκρυσταλλωθεί. Το ποσό 
€129,8 απεικονίστηκε στις οικονομικές καταστάσεις του 2010 ενώ το ποσό €3,7 απεικονίστηκε στις οικονομικές καταστάσεις του 2011. 
Ο ΟΤΕ δεν έχει μέχρι στιγμής λάβει εντολή πληρωμής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟωΡΗΣ ΑΠΟΧωΡΗΣΗΣ 

Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου του ΟΤΕ
Την 7η Νοεμβρίου 2012, το διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ ενέκρινε ένα πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου. Το πρόγραμμα αρχικά απευ-
θυνόταν σε περίπου 1.600 εργαζόμενους που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης και στόχευε σε περίπου 1.000 έως 1.200 
εθελούσιες αποχωρήσεις. Την 7η Ιανουαρίου 2013, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι 1.516 εργαζόμενοι είχαν συμφωνήσει να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα, με συνολικό κόστος €191,8 συμπεριλαμβανομένης της σχετικής αποζημίωσης αποχώρησης προσωπικού. δεδομένου ότι 
το μεγαλύτερο μέρος της αποζημίωσης αποχώρησης προσωπικού είχε ήδη προβλεφθεί στις οικονομικές καταστάσεις των προηγού-
μενων ετών, το κόστος του προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου ανήλθε σε €123,0 και καταγράφηκε στην ενοποιημένη και εταιρική 
κατάσταση αποτελεσμάτων του 2012, στη γραμμή «Κόστος προγράμματος πρόωρης αποχώρησης». 
 
Τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά το 2012 σε σχέση με τα προγράμματα πρόωρης αποχώρησης ανέρχονται σε €131,3 για τον Όμιλο 
και €130,8 για την Εταιρεία. 

2 1 . Λ Ο Ι Π Ε Σ  Μ Α Κ Ρ Ο Π Ρ Ο θ Ε Σ Μ Ε Σ  ύ Π Ο Χ Ρ Ε ω Σ Ε Ι Σ
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

Το αναλογιστικό κέρδος που αναγνωρίσθηκε στη γραμμή «Αναλογιστικά κέρδη» στην κατάσταση συνολικών εσόδων για τη χρήση 
2012 σχετικά με την πρόβλεψη για υποχρέωση δωρεάν μονάδων ανέρχεται σε €3,7 (2011: €0,8).

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

υποχρεώσεις για αποκατάσταση ενοικιαζόμενων χώρων 10,6 10,0 - -
πρόβλεψη υποχρέωσης δωρεάν μονάδων 12,7 16,4 12,7 16,4
Έσοδα επόμενης χρήσης 37,9 43,5 37,8 43,3
Οφειλόμενο μέρος για ανανέωση και απόκτηση αδειών 37,7 37,1 - -
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε εταιρείες του Ομίλου - - 80,6 98,0
Λοιπά 17,1 10,7 6,8 6,9

ΣύΝΟΛΟ 116,0 117,7 137,9 164,6
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2 2 . Β Ρ Α Χ ύ Π Ρ Ο θ Ε Σ Μ Α  δ Α Ν Ε Ι Α
ΟΜΙΛΟΣ
Το υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων δανείων την 31η δεκεμβρίου 2012 για τον Όμιλο ανέρχεται σε €1,4 (31 δεκεμβρίου 2011: €2,0) 
και αναλύεται ως εξής:
δάνειο της OTE PLUS ύψους €1,4, με κυμαινόμενο επιτόκιο. Το υπόλοιπο την 31η δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε €1,4 (31 δεκεμβρίου 
2011: €0).
Στην διάρκεια του 2012 η E-VALUE Α.Ε. αποπλήρωσε δάνεια ύψους €2,0.

Το μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού των βραχυπρόθεσμων δανείων για τις χρήσεις που έληξαν την 31η δεκεμβρίου 2012 και 2011, 
ήταν περίπου 7,5% και 5,8%, αντίστοιχα.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Το δεκέμβριο του 2012, ο ΟΤΕ σύναψε τρία νέα βραχυπρόθεσμα ενδοεταιρικά δάνεια με την OTE PLC, συνολικού ύψους €128.0. Αυτά 
τα τρία δάνεια λήγουν το Μάιο, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2013.

2 3 . Φ Ο Ρ Ο Σ  Ε Ι Σ Ο δ Η Μ Α Τ Ο Σ  -  Α Ν Α Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι  Φ Ο Ρ Ο Ι
Σύμφωνα με το φορολογικό Νόμο 3943/2011, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ορίστηκε σε 20% για το 
2011 και μετά. 

Επιπλέον, είχε επιβληθεί 25% παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέμουν ημεδαπές εταιρείες, η οποία επιβαρύνει τον δικαιούχο και 
εφαρμόζεται σε διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2012. Ειδικά για κέρδη των οποίων η διανομή εγκρίνεται 
εντός του 2011 ο συντελεστής παρακράτησης είναι 21%. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την εταιρεία που διανέμει τα κέρδη και 
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων. δεν επιβάλλεται παρακρατούμενος φόρος όταν τα μερίσματα καταβάλλονται σε 
εταιρεία άλλου κράτους μέλους της ΕΕ με τις προϋποθέσεις του Ν. 2578/1998 (Οδηγία Μητρικών-Θυγατρικών επιχειρήσεων). Σε πε-
ριπτώσεις ομίλου εταιρειών όπου η μητρική εταιρεία μέλος της ΕΕ κατέχει ημεδαπή εταιρεία, η οποία με τη σειρά της κατέχει ημεδαπή 
θυγατρική, ο φόρος που παρακρατήθηκε κατά τη διανομή από την ημεδαπή θυγατρική στην ημεδαπή μητρική της, επιστρέφεται στην 
ημεδαπή μητρική όταν διανέμει μέρισμα στη μητρική μέλος της ΕΕ.

Για πρόσφατες εξελίξεις μεταγενέστερες της 31ης δεκεμβρίου 2012, βλέπε Σημείωση 35.

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές και τα διοικητικά 
δικαστήρια.

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Σε σχέση με τις οικονομικές χρήσεις μέχρι και τη χρήση του 2010 τα 
κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν 
τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία εκκαθαρίζονται και οι σχετικές φορολογικές 
υποχρεώσεις. Από την οικονομική χρήση 2011 και μετά οι φορολογικές δηλώσεις υπόκεινται στη διαδικασία έκδοσης Έκθεσης φορο-
λογικής Συμμόρφωσης (όπως περιγράφεται παρακάτω). Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές 
αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση στην οποία 
πραγματοποιήθηκαν. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε χρόνο προκαταβολή φόρου εισοδή-
ματος υπολογιζόμενη επί του φόρου εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης. Κατά την εκκαθάριση του φόρου την επόμενη χρήση, τυχόν 
υπερβάλλον ποσό προκαταβολής επιστρέφεται στην εταιρεία μετά από φορολογικό έλεγχο. 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης
Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονο-
μικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 
5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή 
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ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος 
Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής 
ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο υπουργείο Οικονομικών το αργότερο εντός δέκα ημερών από την καταληκτική 
ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει 
δείγμα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης φορολογικής 
Συμμόρφωσης» στο υπουργείο Οικονομικών.

Για τις ελληνικές εταιρείες του Ομίλου, η «Έκθεση φορολογικής Συμμόρφωσης» για την οικονομική χρήση 2011 έχει εκδοθεί χω-
ρίς ουσιαστικές προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου, όπως αυτά αντικατοπτρίζονται στις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2011. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η οικονομική χρήση 2011 θα θεωρείται οριστική για 
σκοπούς φορολογικού ελέγχου μετά από δεκαοκτώ μήνες από την υποβολή της «Έκθεσης φορολογικής Συμμόρφωσης» προς το 
υπουργείο Οικονομικών. Για τις εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2012 ήδη διενεργείται από την 
PricewaterhouseCoopers Α.Ε.. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές 
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

Ανέλεγκτες χρήσεις
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εταιρείες δεν έχουν ελεγχθεί για τις ακόλουθες χρήσεις και ως εκ τούτου οι φορολογικές τους υπο-
χρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές:

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
OTE Από 2009
COSMOTE Από 2010
OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD Από 2010
HELLAS SAT Από 2008
COSMO-ONE Από 2010
VOICENET Από 2004
HELLASCOM Από 2010
OTE PLC Από 2005
OTE SAT-MARITEL Από 2007
OTE PLUS Από 2010
ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Από 2008
OTE-GLOBE Από 2010
OTE ΑΣφΑΛΙΣΗ Από 2010
OTE ACADEMY Από 2010
HATWAVE Από 1996
OTE υπΗρΕΣΙΕΣ ΕπΕΝδυΣΕωΝ Α.Ε. Από 2010
ROMTELECOM Από 2006
NEXTGEN Από 2008
AMC Από 2011
GLOBUL Από 2005
COSMOTE ROMANIA Από 2008
ΓΕρΜΑΝΟΣ Από 2010
E-VALUE A.E. Από 2010
GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A. Από 2008
SUNLIGHT ROMANIA S.R.L.-FILIALA Από 2008
GERMANOS TELECOM BULGARIA A.D. Από 2010
MOBILBEEEP ΜΟΝΟπρΟΣωπΗ Ε.π.Ε. Από 2010
HELLAS SAT Α.Ε. Από 2010
CHA Από 2007
COSMO-HOLDING CYPRUS Από 2006
COSMO-HOLDING ROMANIA LTD Από 2009 (ίδρυση)
ΖΑρρ Από 2009
ΑΝωΝυΜΗ ΕΤΑΙρΕΙΑ ΕπΕΝδυΣΕωΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ πΕρΙΟυΣΙΑΣ (ΑΕΕΑπ) Έχει εκκαθαριστεί (Σημείωση 35)
E-VALUE Ε.π.Ε. Από 2010 (ίδρυση)
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Ο Όμιλος σχηματίζει πρόβλεψη όταν κρίνεται απαραίτητο, κατά περίπτωση και κατά εταιρεία, έναντι πιθανών πρόσθετων φόρων που 
μπορεί να επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές.
• Η ΟΤΕ υπΗρΕΣΙΕΣ ΕπΕΝδυΣΕωΝ Α.Ε. έχει ρυθμίσει τις ανέλεγκτες χρήσεις 2005-2009 βάσει του Ν. 3888/2010 και η επίδραση στον 

Όμιλο ανέρχεται σε €0,2.
• H GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A. έχει ρυθμίσει τις ανέλεγκτες χρήσεις 2003-2006, η SUNLIGHT ROMANIA S.R.L.-FILIALA έχει 

ρυθμίσει τις ανέλεγκτες χρήσεις 2005-2006 και η COSMOTE ROMANIA έχει ρυθμίσει την ανέλεγκτη χρήση 2007 χωρίς καμία επί-
πτωση για τον Όμιλο.

• Η AMC έχει ρυθμίσει την ανέλεγκτη χρήση 2010 χωρίς καμία επίπτωση για τον Όμιλο.
• Η MOBILBEEEP ΜΟΝΟπρΟΣωπΗ Ε.π.Ε. έχει ρυθμίσει τις ανέλεγκτες χρήσεις 2005-2009, χωρίς καμία επίπτωση για τον Όμιλο.

Ο φόρος εισοδήματος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα για τις χρήσεις που έληξαν την 31η δεκεμβρίου 2012 και 2011 αναλύεται 
ως εξής:

Ο φόρος εισοδήματος πληρωτέος για τον Όμιλο και την Εταιρεία την 31η δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται στο ποσό των €31,6 και μηδέν 
αντίστοιχα (31 δεκεμβρίου 2011: €15,8 και μηδέν αντίστοιχα).

Η συμφωνία μεταξύ του ποσού φόρου εισοδήματος και του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του ισχύοντος συντελεστή φο-
ρολογίας εισοδήματος της Εταιρείας στην Ελλάδα (2012: 20%, 2011: 20%) επί των αποτελεσμάτων προ φόρων, έχει ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

Τρέχων φόρος εισοδήματος 113,2 111,0 3,6 8,3
φόρος μερισμάτων (Ν. 3697/2008 και Ν. 3943/2011) - 0,2 - 0,2
διαφορές που προέκυψαν από φορολογικούς ελέγχους 0,2 1,9 - -
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος - Επίδραση λόγω 
αλλαγής φορολογικού συντελεστή

- 18,3 - 13,9

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (5,7) (2,7) 11,9 18,5

Σύνολο φόρου εισοδήματος 107,7 128,7 15,5 40,9

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 609,3 115,1 (147,7) (372,5)
Συντελεστής φόρου 20% 20% 20% 20%
Αναλογούν φόρος 121,9 23,0 (29,5) (74,5)
Αφορολόγητα και κατ’ ειδικό τρόπο φορολογηθέντα έσοδα (31,4) - (39,0) (0,2)
Επίδραση διαφορετικών φορολογικών συντελεστών άλλων 
χωρών

(9,3) 7,0 - -

Επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών - 18,3 - 13,9
δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά 26,5 55,3 15,3 15,2
Ζημίες απομείωσης συμμετοχών που δεν αναγνωρίζονται 
φορολογικά

- - 65,1 86,3

φορολογικές ζημίες για τις οποίες δεν υπολογίζεται 
αναβαλλόμενος φόρος

11,5 14,4 - -

φόρος επί μερισμάτων (Ν. 3697/2008) - 0,2 - 0,2
διαφορές φορολογικού ελέγχου - 1,9 - -
Αναβαλλόμενος φόρος αναπροσαρμογής ακινήτων (12,5) - - -
Λοιπά 1,0 8,6 3,6

Φόρος εισοδήματος 107,7 128,7 15,5 40,9
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Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προέρχονται από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής αναγνώρισης περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων και αναγνώρισής τους κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
Κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης Κατάσταση αποτελεσμάτων

2012 2011 2012 2011
πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης 32,3 36,8 (4,5) (15,5)
Αποζημίωση προσωπικού 44,8 51,2 (10,3) 1,5
Λογαριασμός νεότητας 26,1 35,8 (6,1) (11,0)
παροχές σε εργαζομένους 13,7 16,7 (3,0) -
Ενσώματα πάγια 85,1 76,8 8,7 (5,2)
προβλέψεις 67,4 74,2 (6,6) (12,0)
Μεταφορά φορολογικών ζημιών 36,0 27,0 9,0 5,5
Έσοδα επομένων χρήσεων 3,8 4,3 (0,5) (1,4)
Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την απόκτηση 
θυγατρικής 

- - - 1,7

Λοιπά 20,7 16,9 1,9 (4,3)
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (πριν από 
συμψηφισμούς) 329,9 339,7

Συμψηφισμός αναβαλλόμενων φορολογικών 
υποχρεώσεων (72,7) (93,5)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (μετά από 
συμψηφισμούς) 257,2 246,2

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (πριν από συμψηφισμούς)
Ενσώματα πάγια (61,4) (73,9) 15,0 17,1
Κεφαλαιοποίηση τόκων (16,5) (17,8) 1,3 2,8
παροχές σε προσωπικό (2,1) - (2,1) -
Μη τιμολογηθέντα έσοδα (0,2) (1,1) (0,6) (0,9)
Έξοδα δανείων (2,7) (2,2) (0,5) (1,1)
Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την απόκτηση 
θυγατρικής

(69,2) (70,9) 1,7 10,4

Κέρδος από αποτίμηση στην εύλογη αξία διαθέσιμου προς 
πώληση περιουσιακού στοιχείου

- (13,6) - -

δεδουλευμένα έσοδα από μερίσματα - (3,4) 3,4 (3,4)
Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων (1,9) (1,6) (0,3) (1,6)
Λοιπά (2,8) (1,8) (0,8) 1,8

(156,8) (186,3)
Συμψηφισμός αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 72,7 93,5
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
(μετά από συμψηφισμούς)

(84,1) (92,8)

Αναβαλλόμενος φόρος έσοδο/(έξοδο) 5,7 (15,6)

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, καθαρή 173,1 153,4
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Η κίνηση των αναβαλλόμενων φόρων για τον Όμιλο και την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης Κατάσταση αποτελεσμάτων

2012 2011 2012 2011
πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης 32,3 36,8 (4,5) (15,5)
Αποζημίωση προσωπικού 41,5 49,1 (10,7) 0,9
Λογαριασμός νεότητας 26,1 35,8 (6,1) (11,0)
παροχές σε εργαζομένους 13,6 16,5 (2,9) (0,2)
προβλέψεις 62,7 66,3 (3,6) (9,6)
Έσοδο επόμενης χρήσεως 3,8 4,3 (0,5) (0,7)
φορολογικές ζημιές 11,4 - 11,4
Λοιπά 0,4 0,3 0,1 0,1
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (πριν από 
συμψηφισμούς) 191,8 209,1

Επίδραση συμψηφισμού αναβαλλόμενων φορολογικών 
υποχρεώσεων (50,1) (68,6)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (μετά από 
συμψηφισμούς) 141,7 140,5

Ενσώματα πάγια (26,5) (30,0) 3,5 8,4
Κεφαλαιοποίηση τόκων (16,2) (17,4) 1,2 2,2
παροχές σε εργαζομένους (2,1) - (2,1) -
Έξοδα δανείων (2,7) (2,2) (0,5) (1,6)
Κέρδος από αποτίμηση στην εύλογη αξία διαθέσιμου προς 
πώληση περιουσιακού στοιχείου

- (13,6) - -

Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου (1,9) (1,6) (0,3) (1,6)
δεδουλευμένα έσοδα από μερίσματα - (3,4) 3,4 (3,4)
Λοιπά (0,7) (0,4) (0,3) (0,4)
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (50,1) (68,6)
Επίδραση συμψηφισμού αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων

50,1 68,6

Αναβαλλόμενος φόρος έσοδο/(έξοδο) (11,9) (32,4)

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση καθαρή 141,7 140,5  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

Αναβαλλόμενος φόρος (καθαρό υπόλοιπο) – αρχή χρήσης 153,4 194,1 140,5 195,2
Αναβαλλόμενος φόρος που αναγνωρίστηκε στα 
αποτελέσματα 

5,7 (15,6) (11,9) (32,4)

Αναβαλλόμενος φόρος που αναγνωρίστηκε μέσω λοιπών 
συνολικών εσόδων

13,9 (23,2) 13,1 (22,3)

Συναλλαγματικές διαφορές 0,1 (1,9) - -

Αναβαλλόμενος φόρος (καθαρό υπόλοιπο) – τέλους 
χρήσης 173,1 153,4 141,7 140,5
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Ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στις παρακάτω σωρευμένες φορολογικές ζημίες εξαιτίας της αβεβαι-
ότητας όσον αφορά στο χρόνο των διαθέσιμων φορολογητέων κερδών, έναντι των οποίων οι ζημίες θα μπορούν να αντισταθμιστούν. 
Οι σωρευμένες φορολογικές ζημίες λήγουν ως εξής:

2 4 . Λ Ο Ι Π Ε Σ  Β Ρ Α Χ ύ Π Ρ Ο θ Ε Σ Μ Ε Σ  ύ Π Ο Χ Ρ Ε ω Σ Ε Ι Σ
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Η κίνηση των προβλέψεων για νομικές υποθέσεις και λοιπές υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής:

Έτος Ποσό
2013 61,9
2015 27,3
2016 45,1
2017 και εφεξής 72,6
ΣυΝΟΛΟ 206,9

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

Εργοδοτικές εισφορές 51,1 68,6 36,6 53,6
Αποδοχές προσωπικού 51,2 51,6 26,1 25,5
Λοιποί φόροι-τέλη 91,4 96,8 18,2 25,6
δουλευμένοι τόκοι 135,6 145,2 96,4 109,4
πρόβλεψη για νομικές υποθέσεις και λοιπές υποχρεώσεις 88,9 86,6 83,8 82,4
προκαταβολές πελατών 30,0 37,9 21,1 25,3
δεδουλευμένα έξοδα 5,5 2,2 3,0 3,1
Εγγύηση για συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου (βλέπε 
Σημείωση 19)

23,5 11,6 23,5 11,6

Λοιπά 67,8 69,7 7,4 8,8

ΣύΝΟΛΟ 545,0 570,2 316,1 345,3

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 86,6 94,6 82,4 91,3
προσθήκη χρήσης 7,4 1,3 4,1 -
χρησιμοποίηση πρόβλεψης (3,0) (4,8) (1,1) (4,3)
Έσοδο από αχρησιμοποίητη πρόβλεψη (2,1) (4,5) (1,6) (4,6)

ύπόλοιπο 31 δεκεμβρίου 88,9 86,6 83,8 82,4
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2 5 . Κ ύ Κ Λ Ο Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι ω Ν
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

Τηλεφωνία εσωτερικού
βασικά μηνιαία τέλη 574,9 641,8 387,7 435,6
Τέλη αστικής – υπεραστικής τηλεφωνίας
-Σταθερό προς σταθερό 261,8 328,2 239,1 295,9
-Σταθερό προς κινητό 113,5 126,8 87,1 90,6

375,3 455,0 326,2 386,5
Λοιπά 54,7 63,0 46,1 54,0

ΣύΝΟΛΟ 1.004,9 1.159,8 760,0 876,1

διεθνής Τηλεφωνία

Εξερχόμενες κλήσεις 49,8 60,4 32,9 38,6

Αποδόσεις από τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς 
εξωτερικού

60,4 72,6 27,3 42,0

Αποδόσεις από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας 31,7 29,5 32,0 29,7

141,9 162,5 92,2 110,3

Κινητή Τηλεφωνία 1.939,0 2.076,9 - -

Λοιπά έσοδα

προπληρωμένες κάρτες 17,2 19,6 16,2 19,6

Εκμίσθωση κυκλωμάτων και επικοινωνίες Data / ΑΤΜ 277,5 302,9 79,3 106,4

ISDN 106,9 118,7 96,9 107,3

πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 309,5 340,3 22,2 29,4

Internet / ADSL 298,3 297,7 199,9 213,2

φυσική συνεγκατάσταση /Τοπικός βρόχος 212,1 207,1 207,8 202,2

Metro Ethernet & IP CORE 52,3 46,1 44,9 38,0

παροχή υπηρεσιών 149,8 133,1 98,2 110,9

Τέλη διασύνδεσης 58,6 70,2 51,7 63,9

Λοιπά 112,3 103,4 34,7 34,9

1.594,5 1.639,1 851,8 925,8

Σύνολο Κύκλου Εργασιών 4.680,3 5.038,3 1.704,0 1.912,2
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2 6 . Λ Ο Ι Π Α  Ε Σ Ο δ Α / ( Ε ξ Ο δ Α ) ,  Κ Α θ Α Ρ Α
Τα λοιπά έσοδα/ (έξοδα), καθαρά αναλύονται παρακάτω:

2 7 . Λ Ο Ι Π Α  Λ Ε Ι Τ Ο ύ Ρ Γ Ι Κ Α  Ε ξ Ο δ Α
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών 1,0 1,8 1,0 1,8
Ενοίκια 9,5 9,2 0,4 0,4
Έσοδα από πρόστιμα 6,8 5,9 - -
Λοιπά (3,6) (6,5) (2,2) (0,7)

ΣύΝΟΛΟ 13,7 10,4 (0,8) 1,5

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

Αμοιβές τρίτων 179,2 208,5 104,0 97,3 
Κόστος τηλεπικοινωνιακών υλικών, επισκευών και 
συντηρήσεων

131,7 141,0 51,3 52,5

Κόστος τηλεοπτικού περιεχομένου 88,1 75,4 38,9 32,2
Έξοδα προβολής και διαφήμισης 146,9 156,9 29,8 30,0
παροχές τρίτων 174,3 157,7 64,1 60,3
πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (βλέπε Σημείωση 11) 117,1 135,0 21,4 24,5
Έξοδα ταξιδίων 11,8 12,1 4,7 5,2
προμήθειες σε εμπορικούς αντιπροσώπους 238,2 247,8 - -
Αμοιβές παρόχων Audiοtex 4,0 4,8 3,3 3,9
Ενοίκια 105,0 110,0 61,4 70,1
διάφοροι φόροι, εκτός φόρου εισοδήματος 58,7 62,8 14,2 14,5
Μεταφορικά 12,8 10,4 5,2 5,1

Λοιπά 53,4 50,8 13,8 9,0

ΣυΝΟΛΟ 1.321,2 1.373,2 412,1 404,6
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2 8 . Κ Ε Ρ δ Η  Α Ν Α  Μ Ε Τ Ο Χ Η
Τα κέρδη μετά από φόρους, ανά μετοχή, υπολογίζονται με τη διαίρεση του αναλογούντος στους μετόχους της Εταιρείας κέρδους με 
το μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης, περιλαμβάνοντας (για τα απομειωμένα κέρδη ανά 
μετοχή) τον αριθμό των χορηγηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που έχουν μειωτική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή.

Τα κέρδη ανά μετοχή, αναλύονται ως εξής:

(Τα κέρδη ανά μετοχή είναι σε απόλυτα ποσά)

Για το 2012 και το 2011 τα εκκρεμή δικαιώματα προαίρεσης δεν είχαν απομειωτική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή και συνεπώς δεν 
λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό για τα κέρδη ανά μετοχή.

2 9 . Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ  Λ Ε Ι Τ Ο ύ Ρ Γ Ι Κ ω Ν  Τ Ο Μ Ε ω Ν
Η ακόλουθη πληροφόρηση αναφέρεται στους τομείς που πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις και επισκο-
πούνται από τους υπεύθυνους του Ομίλου για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Οι τομείς δραστηριότητας έχουν οριστεί με βάση τη 
νομική διάρθρωση του Ομίλου, εφόσον οι υπεύθυνοι για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων παρακολουθούν τις οικονομικές πληροφο-
ρίες ξεχωριστά, όπως παρουσιάζονται από τη μητρική Εταιρεία και από καθεμία από τις θυγατρικές της εταιρείες ή τους υπο-ομίλους 
που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. 

χρησιμοποιώντας τα ποσοτικά κριτήρια, ο ΟΤΕ, ο όμιλος COSMOTE και η ROMTELECOM ορίστηκαν ως τομείς δραστηριότητας που πρέπει 
να αναφέρονται ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις. Οι πληροφορίες των τομέων δραστηριότητας που δεν αποτελούν ξεχωρι-
στούς τομείς για αναφορά έχουν συγκεντρωθεί και απεικονιστεί στην κατηγορία “Λοιπά”. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους τομείς 
δραστηριότητας που αναφέρονται ξεχωριστά, έχουν ως εξής:

• Ο ΟΤΕ είναι πάροχος αστικής, υπεραστικής και διεθνούς σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσιών πρόσβασης internet στην Ελλάδα. 
• Ο όμιλος COSMOTE είναι πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, στην Αλβανία, στη βουλγαρία και στη ρουμανία.
• Η ROMTELECOM είναι πάροχος αστικής, υπεραστικής και διεθνούς σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσιών πρόσβασης internet στη 

ρουμανία. 

Οι λογιστικές πολιτικές των τομέων δραστηριότητας είναι οι ίδιες με εκείνες που ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των οικονομικών κα-
ταστάσεων. 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 προ αποσβέσεων, απομει-
ώσεων και κόστους προγράμματος πρόωρης αποχώρησης, στα λειτουργικά κέρδη /(ζημίες) και στα καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσης. 

ΟΜΙΛΟΣ 2012 2011

Κέρδη κατανεμόμενα στους μετόχους της μητρικής 476,4 119,7

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών για τα βασικά κέρδη ανά μετοχή 490.150.389 490.150.389

δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών 16.220.885 17.829.196

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών προσαρμοσμένος για τα απομειωμένα κέρδη ανά 
μετοχή

490.150.389 490.150.389

βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,9719 0,2442

Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 0,9719 0,2442
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Οι πληροφορίες αναφορικά με τους τομείς δραστηριότητας και η συμφωνία με τα ενοποιημένα στοιχεία του Ομίλου έχουν ως εξής:

2012 OTE
ΟΜΙΛΟΣ 

COSMOTE
ROMTELECOM ΛΟΙΠΑ ΣύΝΟΛΟ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ

Έσοδα από
εξωτερικούς πελάτες

1.582,5 2.282,5 597,5 217,8 4.680,3 - 4.680,3

Έσοδα μεταξύ τομέων
δραστηριότητας

121,5 148,2 22,1 244,3 536,1 (536,1) -

πιστωτικοί τόκοι 8,7 9 2,7 215,9 236,3 (221,1) 15,2

χρεωστικοί τόκοι (166,8) (103,4) (2,4) (197,2) (469,8) 221,1 (248,7)

Αποσβέσεις και απομειώσεις (308,1) (464,5) (108,8) (39,8) (921,2) 2,5 (918,7)

Έσοδα από μερίσματα 41,9 - - - 41,9 (38) 3,9

φόρος εισοδήματος (15,5) (74,2) (4,4) (13,6) (107,7) - (107,7)

Λειτουργικά κέρδη 69 426,8 57,3 62,1 615,2 - 615,2

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσης (163,2) 257,6 52,5 67,3 214,2 287,4 501,6

Λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων, 
απομειώσεων και κόστους 
προγράμματος πρόωρης αποχώρησης

500,1 891,3 166,1 101,9 1.659,4 (2,5) 1.656,9

περιουσιακά στοιχεία τομέα 6.602,1 4.406,8 952,2 4.943,0 16.904,1 (8.544,3) 8.359,8

υποχρεώσεις τομέα 3.824,3 2.961,4 147,9 3.747,3 10.680,9 (4.334,9) 6.346,0

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά 
στοιχεία

157,7 323,5 57,5 15,6 554,3 - 554,3

2011 OTE
ΟΜΙΛΟΣ 

COSMOTE
ROMTELECOM ΛΟΙΠΑ ΣύΝΟΛΟ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ

Έσοδα από
εξωτερικούς πελάτες

1.760,7 2.436,3 627,6 213,7 5.038,3 - 5.038,3

Έσοδα μεταξύ τομέων
δραστηριότητας

151,5 163,6 27,5 251,1 593,7 (593,7) -

πιστωτικοί τόκοι 11,5 8,2 3,6 229,1 252,4 (230,2) 22,2

χρεωστικοί τόκοι (184,2) (102,4) (2,3) (230,7) (519,6) 229,5 (290,1)

Αποσβέσεις και απομειώσεις (332,1) (494,1) (418,7) (67,8) (1.312,7) 2,5 (1.310,2)

Έσοδα από μερίσματα 28,6 - - 51,3 79,9 (52,5) 27,4

φόρος εισοδήματος (40,9) (72,5) (11,4) (3,9) (128,7) - (128,7)

Λειτουργικά κέρδη  / (ζημίες) 201,1 410,4 (299,6) 41,1 353,0 (0,4) 352,6

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) (413,4) 243,5 (310,3) 73,3 (406,9) 393,3 (13,6)

Λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων, 
απομειώσεων και κόστους 
προγράμματος πρόωρης αποχώρησης

560,3 916,0 149,5 108,9 1.734,7 (2,9) 1.731,8

περιουσιακά στοιχεία τομέα 7.762,7 4.074,4 941,6 5.708,7 18.487,4 (9.396,5) 9.090,9

υποχρεώσεις τομέα 4.617,2 2.867,5 170,2 4.433,3 12.088,2 (4.754,6) 7.333,6

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά 
στοιχεία

181,4 430,0 84,5 20,6 716,5 - 716,5
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Οι συναλλαγές μεταξύ των τομέων απαλείφονται στο πλαίσιο της ενοποίησης και τα ποσά που απαλείφονται περιλαμβάνονται στη 
στήλη εγγραφές ενοποίησης. Τα περιουσιακά στοιχεία τομέα που εμφανίζονται στη στήλη «Λοιπά» περιλαμβάνουν δάνεια εισπρακτέα 
και δεδουλευμένους τόκους εισπρακτέους της ΟΤΕ PLC ύψους €3.563,9, (2011: €4.243,6) τα οποία σε επίπεδο Ομίλου απαλείφονται.
 
ΓΕωΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η γεωγραφική πληροφόρηση για τα έσοδα του Ομίλου από εξωτερικούς πελάτες και για τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
αναλύεται ως ακολούθως:

Οι πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα που παρουσιάζονται παραπάνω βασίζονται στη γεωγραφική έδρα κάθε εταιρείας. Για το σκοπό της 
γεωγραφικής πληροφόρησης, τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από ενσώματα πάγια, υπεραξία, τηλεπικοινω-
νιακές άδειες και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία. Η ανάλυση των εσόδων ανά υπηρεσία / προϊόν παρουσιάζεται στη Σημείωση 25.

3 0 .  Σ ύ Ν Α Λ Λ Α Γ Ε Σ  Μ Ε  Σ ύ Ν δ Ε Μ Ε Ν 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 ΟΤΕ 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 40,00% 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 σε αυτά. Επιπλέον, ο ΟΤΕ χορηγεί 
και λαμβάνει δάνεια από τα συνδεμένα μέρη και τέλος λαμβάνει και διανέμει μερίσματα. 

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

2012 2011 2012 2011

Ελλάδα 3.187,1 3.480,4 3.500,2 3.741,8

Αλβανία 77,8 86,4 158,1 169,8

βουλγαρία 358,1 379,6 466,0 521,8

ρουμανία 1.033,0 1.068,4 1.239,5 1.325,2

Λοιπά 24,3 23,5 70,4 74,9

ΣύΝΟΛΟ 4.680,3 5.038,3 5.434,2 5.833,5
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Οι αγορές και οι πωλήσεις του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής:

Οι αγορές και οι πωλήσεις του Ομίλου με τα συνδεμένα μέρη, οι οποίες δεν απαλείφονται στην ενοποίηση αναλύονται ως εξής:

Οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη προέρχονται από τόκους ληφθέντων δανείων και αναλύονται 
ως εξής:

Οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του Ομίλου με τα συνδεμένα μέρη, οι οποίες δεν απαλείφονται στην ενοποίηση αναλύονται ως 
εξής:

2012 2011

Πωλήσεις ΟΤΕ Αγορές ΟΤΕ Πωλήσεις ΟΤΕ Αγορές ΟΤΕ

COSMOTE 90,7 87,2 112,7 92,5

OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD 0,4 4 0,4 3,9

HELLAS-SAT 0,4 1,3 0,4 3,2

COSMO-ONE - 0,6 - 0,6

VOICENET 2,2 2,7 3,0 3,2

HELLASCOM - 7,9 0,1 8,4

OTE SAT - MARITEL 0,9 1,2 0,9 1,2

ΟΤΕ PLUS 0,4 35,3 0,4 30,4

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 0,9 54,2 2,1 61,2

OTE-GLOBE 25,4 71,2 31,3 74,5

OTE ACADEMY 0,1 5,5 0,1 4,2

ROMTELECOM 0,1 0,4 0,1 0,2

Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM
(εκτός ομίλου ΟΤΕ) 0,1 0,9 - -

ΣύΝΟΛΟ 121,6 272,4 151,5 283,5

2012 2011

Πωλήσεις Ομίλου Αγορές Ομίλου Πωλήσεις Ομίλου Αγορές Ομίλου

Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM
(εκτός ομίλου ΟΤΕ) 22,7 24,7 24,0 18,6

ΣύΝΟΛΟ 22,7 24,7 24,0 18,6

Χρηματοοικονομικά έξοδα ΟΤΕ

2012 2011

OTE PLC 88,3 110,0

ΣύΝΟΛΟ 88,3 110,0

Χρηματοοικονομικά έξοδα Ομίλου

2012 2011

DEUTSCHE TELEKOM AG - 2,0

ΣύΝΟΛΟ - 2,0
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Τα έσοδα από μερίσματα που λαμβάνει ο ΟΤΕ από τα συνδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής:

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τις μεταξύ τους τρέχουσες συναλλαγές αναλύ-
ονται ως εξής:

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:

Οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ που προέρχονται από ληφθέντα δάνεια, αναλύονται ως εξής:

2012 2011

HELLAS SAT 37,3 -

OTE SAT - MARITEL 0,7 1,2

ΣύΝΟΛΟ 38,0 1,2

2012 2011

Απαίτηση ΟΤΕ ύποχρέωση ΟΤΕ Απαίτηση ΟΤΕ ύποχρέωση ΟΤΕ

COSMOTE 47,0 93,1 46,6 90,5

OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD 0,2 1,4 0,2 1,4

HELLAS-SAT 0,4 0,5 0,2 0,4

COSMO-ONE - 0,3 - 0,2

VOICENET 0,6 0,8 0,8 1,0

HELLASCOM 0,1 2,9 0,1 4,1

OTE SAT - MARITEL 1 3,3 3,6 5,9

ΟΤΕ PLUS 0,4 14,3 0,2 10,9

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 1 13,5 0,9 18,2

OTE-GLOBE 28,9 59,3 57,6 81,0

OTE ACADEMY 0,5 0,6 0,4 0,7

ROMTELECOM 0,2 0,2 0,2 -

Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM
(εκτός ομίλου ΟΤΕ) - 0,6 - -

ΣύΝΟΛΟ 80,3 190,8 110,8 214,3

2012 2011

Απαίτηση Ομίλου ύποχρέωση Ομίλου Απαίτηση Ομίλου ύποχρέωση Ομίλου

Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM
(εκτός ομίλου ΟΤΕ) 12,9 48,2 5,9 25,9

ΣύΝΟΛΟ 12,9 48,2 5,9 25,9

ύποχρέωση ΟΤΕ

2012 2011

OTE PLC 1.565,1 2.162,4

ΣύΝΟΛΟ 1.565,1 2.162,4
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ως διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης, λαμβανομένων υπόψη και των στενών συνδεομένων με αυτούς προσώπων, για την 
Εταιρεία νοούνται αυτά που ορίζει το δ.Λ.π. 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεμένων μερών». Οι αμοιβές συμπεριλαμβάνουν όλες τις παροχές 
στους εργαζόμενους (όπως ορίζονται στο δ.Λ.π. 19 «παροχές σε εργαζόμενους») και τις παροχές για τις οποίες ισχύει το 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 της χρήσης 2012 και 2011, ανήλθαν σε €5,5 και €4,5 αντίστοιχα. 

Με βάση το πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών του ΟΤΕ, την 31η δεκεμβρίου 2012 έχουν χορηγηθεί συνο-
λικά 2.814.651 δικαιώματα στα βασικά διοικητικά στελέχη της Εταιρείας. 

Οι κυριότερες συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Ομίλου περιγράφονται παρακάτω:

ΟΤΕ-GLOBE
Η ΟΤΕ-GLOBE έχει αναλάβει τη διάθεση και διαχείριση για λογαριασμό του ΟΤΕ των υπηρεσιών του σχετικά με τη διεθνή τηλεφωνία 
προς τους διεθνείς παρόχους και τιμολογεί τον ΟΤΕ με την αμοιβή της. Η ΟΤΕ-GLOBE τιμολογεί τον ΟΤΕ και αντίστοιχα ο ΟΤΕ τιμολογεί 
την OTE-GLOBE για την τηλεπικοινωνιακή κίνηση που περνάει κατά περίπτωση από τα διεθνή δίκτυα της OTE-GLOBE και από τα διεθνή 
τηλεφωνικά κέντρα του ΟΤΕ. Επιπλέον, οι δύο εταιρείες έχουν εμπορικές συναλλαγές σχετικά με τη μίσθωση κυκλωμάτων εκατέρωθεν.

VOICENET
Ο ΟΤΕ τιμολογεί την VOICEΝΕΤ για τη μίσθωση των κυκλωμάτων του. 
Ο ΟΤΕ και η VOICEΝΕΤ έχουν έσοδα και έξοδα διασύνδεσης ανάλογα με τον κάτοχο του δικτύου στο οποίο τερματίζουν οι κλήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της κίνησης της διεθνούς τηλεφωνίας, η οποία διέρχεται και από τα δύο δίκτυα.

OTE ΑΚΙΝΗΤΑ
Η OTE ΑΚΙΝΗΤΑ πραγματοποιεί έσοδα από ενοίκια από τον ΟΤΕ και από τις θυγατρικές του εταιρείες.
Ο ΟΤΕ τιμολογεί την ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ για κατασκευές ή βελτιώσεις που γίνονται επί των οικοπέδων και κτιρίων που χρησιμοποιεί και που 
ανήκουν στην ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ. Τα κόστη που αφορούν στην κατασκευή αυτών των παγίων, εργατικά και υλικά, εμφανίζονται στα αποτε-
λέσματα του ΟΤΕ.

ΟΤΕ INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD
H OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD τιμολογεί τον ΟΤΕ και τις θυγατρικές του εταιρείες για διοικητικές υπηρεσίες που παρέχονται 
σε ξένες θυγατρικές εταιρείες.

COSMO-ONE
Η COSMO-ONE τιμολογεί τον ΟΤΕ και τις θυγατρικές του εταιρείες για υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου.

OTE SAT - MARITEL 
Ο ΟΤΕ τιμολογεί την ΟΤΕ SAT - MARITEL για τη χρήση των εγκαταστάσεών του για τις υπηρεσίες INMARSAT.
Η OTE SAT - MARITEL τιμολογεί τον ΟΤΕ για τη σύνδεση από σταθερό προς κινητό σημείο, η οποία τιμολογείται από την INMARSAT στην 
OTE SAT - MARITEL. 

OTE PLUS
Η OTE PLUS παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ΟΤΕ.

COSMOTE
Ο ΟΤΕ τιμολογεί την COSMOTE με προμήθειες για συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας που πραγματοποιούνται μέσω του ΟΤΕ. 
Ο ΟΤΕ τιμολογεί την COSMOTE για τη μίσθωση γραμμών.
Ο ΟΤΕ και η COSMOTE έχουν έσοδα και έξοδα διασύνδεσης ανάλογα με το σε ποιου το δίκτυο τερματίζουν οι κλήσεις, συμπεριλαμβα-
νομένης της κίνησης από διεθνή τηλεφωνία, η οποία διέρχεται και από τα δύο δίκτυα.
Η COSMOTE παρέχει στον ΟΤΕ εμπορεύματα κινητής τηλεφωνίας.
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OTE ACADEMY
Η OTE ACADEMY υπεκμισθώνει στον ΟΤΕ τις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτικών κέντρων του ΟΤΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που η ίδια 
μισθώνει αρχικά από την OTE ΑΚΙΝΗΤΑ.
Η OTE ACADEMY παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στο προσωπικό του ΟΤΕ και των θυγατρικών του.  

HELLASCOM
Η HELLASCOM παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής φύσεως στον ΟΤΕ και κατασκευαστικές μελέτες στις θυγατρικές.

HELLAS- SAT
H HELLAS-SAT τιμολογεί τον OTE για την ενοικίαση αναμεταδότη και για παροχή δορυφορικών χωρητικοτήτων.
Ο ΟΤΕ τιμολογεί την HELLAS-SAT με προμήθεια επί της ενοικίασης των δορυφορικών χωρητικοτήτων. 

OTE PLC
Η ΟΤΕ PLC έχει χορηγήσει στον ΟΤΕ και σε θυγατρικές του έντοκα δάνεια.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙωΝ DEUTSCHE TELEKOM AG 
Ο ΟΤΕ έχει έσοδα και έξοδα που προκύπτουν από συναλλαγές σχετικές με εξερχόμενη, εισερχόμενη και διαβατική τηλεπικοινωνιακή 
κίνηση από και προς τα δίκτυα των εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο της DEUTSCHE TELEKOM AG.

3 1 .  δ Ι Κ Α Ι ω Μ Α Τ Α  Π Ρ Ο Α Ι Ρ Ε Σ Η Σ  Α Γ Ο Ρ Α Σ  Μ Ε Τ Ο Χ ω Ν
Την 9η Ιουλίου 2008, κατά την Επαναληπτική της 56ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, οι μέτοχοι ενέκριναν τη θέσπιση 
προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης Αγοράς μετοχών της Εταιρείας, σε στελέχη της Εταιρείας και συνδεμένων με αυτήν 
εταιρειών, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα το πρόγραμμα αυτό αντικαθιστά το προϋφι-
στάμενο πρόγραμμα του ΟΤΕ. Τα υφιστάμενα βασικά και Επιπλέον δικαιώματα προαίρεσης για αγορά μετοχών της COSMOTE, τα οποία 
έχουν ήδη χορηγηθεί στα στελέχη του ομίλου COSMOTE, κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007 με βάση το προϋφιστάμενο πρόγραμμα 
παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης της COSMOTE, αντικαθίστανται στο σύνολό τους από ισάριθμα βασικά ή και Επιπλέον δικαιώματα 
προαίρεσης για αγορά μετοχών του ΟΤΕ. Ο λόγος αντικατάστασης του προγράμματος της COSMOTE ήταν η διαγραφή των μετοχών της 
COSMOTE από το χρηματιστήριο Αθηνών, την 1η Απριλίου 2008. Η τροποποίηση του προγράμματος του ΟΤΕ και η αντικατάσταση του 
προγράμματος της COSMOTE έλαβαν χώρα την ίδια μέρα.

Η φύση και οι βασικοί όροι του Τροποποιημένου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης παρουσιάζονται παρακάτω:
• Το Τροποποιημένο πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αποτελείται από βασικά δικαιώματα προαίρεσης (δηλ. αυτά που 

χορηγούνται κατά την πρώτη συμμετοχή στο πρόγραμμα) και σε Επιπλέον δικαιώματα προαίρεσης (δηλ. αυτά που χορηγούνται σε 
ετήσια βάση στους συμμετέχοντες). Τα δικαιώματα προαίρεσης χορηγούνται από το διοικητικό Συμβούλιο. 

• Τα δικαιώματα υπό το πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης παρέχονται σε προνομιακή τιμή. Για τα δικαιώματα προαίρε-
σης που χορηγήθηκαν το έτος 2009 η προνομιακή τιμή είναι €19,49 (απόλυτο ποσό). 

• Τα στελέχη του Ομίλου, στα οποία χορηγούνται δικαιώματα προαίρεσης, δύνανται να αγοράσουν τις μετοχές στην προνομιακή τιμή 
ή με έκπτωση (ποσοστό) στην προνομιακή τιμή, ανάλογα με τον ιεραρχικό βαθμό του στελέχους τη στιγμή εξάσκησης των δικαιω-
μάτων και (α) την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων τόσο της εταιρείας στην οποία εργάζονται όσο και του Ομίλου και (β) την υψηλή 
ατομική απόδοση του επιλεγμένου στελέχους. 

• Για τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη, η πιθανή έκπτωση είναι 15%, 20% ή 25% εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι (ειδάλλως δεν 
υπάρχει έκπτωση) και για τα μεσαία διευθυντικά στελέχη, η πιθανή έκπτωση είναι 10%, 15% ή 20% εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι 
(ειδάλλως δεν υπάρχει έκπτωση).

Την 28η Ιανουαρίου 2010, το διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ αποφάσισε και ενέκρινε τη χορήγηση 1.259.078 Επιπλέον δικαιωμάτων 
στα διοικητικά στελέχη του ΟΤΕ και θυγατρικών του, 672.018 βασικών δικαιωμάτων σε διοικητικά στελέχη του ΟΤΕ και 336.780 βα-
σικά και 2.403.560 Επιπλέον δικαιώματα σε διοικητικά στελέχη του ομίλου COSMOTE, για το έτος 2009. Η προνομιακή τιμή αγοράς 
ισούται με €11,26 (απόλυτο ποσό).
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Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων γίνεται ως εξής:
• Τα βασικά δικαιώματα μετατρέπονται σταδιακά (σε ποσοστό 40% με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη χορήγησή τους, 30% με 

τη συμπλήρωση του δεύτερου χρόνου και σε ποσοστό 30% με τη συμπλήρωση του τρίτου χρόνου). Σύμφωνα με μια τροποποίηση 
στο πρόγραμμα της 10ης Ιουλίου 2009, τα βασικά δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν από το δικαιούχο στο σύνολο ή τμηματικά 
τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο κάθε έτους μετά το έτος μετατροπής τους σε οριστικά δικαιώματα και μέχρι τον Οκτώβριο του 7ου 
ημερολογιακού έτους (αντί του 4ου ημερολογιακού έτους) από την ημερομηνία χορήγησης των βασικών δικαιωμάτων προαίρεσης 
στα οποία αναφέρονται.

• Σύμφωνα με την τροποποίηση στο πρόγραμμα της 10ης Ιουλίου 2009, τα Επιπλέον δικαιώματα, μπορούν να ασκηθούν από το δι-
καιούχο στο σύνολο ή μέρος τους, τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο μέχρι το 3ο ημερολογιακό έτος (αντί του 1ου ημερολογιακού 
έτους) μετά το έτος μετατροπής τους σε οριστικά. 

• Σε περίπτωση που τα ως άνω οριστικά δικαιώματα δεν ασκηθούν μέσα στα εν λόγω χρονικά πλαίσια, χάνονται. Σύμφωνα με τους 
όρους του προγράμματος, η μετατροπή των δικαιωμάτων προαίρεσης εξαρτάται από το εάν ο συμμετέχον εξακολουθεί να τηρεί 
εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων προαίρεσης που δύνανται να χορηγηθούν υπό το Τροποποιη-
μένο πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 15.500.000 δικαιώματα που αντιστοιχούν περίπου 
στο 3,16% των μετοχών του ΟΤΕ, κατά την ημερομηνία έγκρισής του.

Την 23η Ιουνίου 2011, η 59η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ενέκρινε την τροποποίηση των όρων του ισχύοντος προγράμ-
ματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων προαίρεσης που δύνανται να χορηγηθούν 
σε 22.100.000, που αντιστοιχούν περίπου στο 4,5% των μετοχών του ΟΤΕ. Την 3η Αυγούστου 2011, το διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ 
αποφάσισε και ενέκρινε τη χορήγηση 1.434.073 Επιπλέον δικαιωμάτων στα διοικητικά στελέχη του ΟΤΕ και θυγατρικών του, 220.000 
βασικών δικαιωμάτων σε διοικητικά στελέχη του ΟΤΕ και 539.280 βασικά και 4.472.690 Επιπλέον δικαιώματα σε διοικητικά στελέχη 
του ομίλου COSMOTE, για το έτος 2010. Η προνομιακή τιμή αγοράς ισούται με €5,635 (απόλυτο ποσό). Οι όροι και οι προϋποθέσεις 
αυτής της χορήγησης είναι ίδιοι με τα προγράμματα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης του 2008 και 2009 που περιγράφονται παρα-
πάνω, λαμβάνοντας υπόψη την τροποποίηση του 2009.

Η εύλογη αξία των δικαιωμάτων μεταφέρεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια της περιόδου κατοχύρωσης του δικαιώματος 
προαίρεσης. Τα ποσά περιλαμβάνονται στη γραμμή «Αποδοχές προσωπικού» με ισόποση αύξηση του Αποθεματικού υπέρ το Άρτιο.  
Το 2011, ο ΟΤΕ οριστικοποίησε τις εκτιμήσεις για την πιο πιθανή έκπτωση στην τιμή άσκησης όλων των εκκρεμών δικαιωμάτων.  
Την 31η δεκεμβρίου 2011 η έκπτωση για τα δικαιώματα που κατοχυρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2009 και το 2010 είχε οριστεί σε 0%, 
τόσο για την ανώτατη διοίκηση όσο και για τα μεσαία στελέχη ενώ η πιο πιθανή έκπτωση στην τιμή άσκησης του δικαιώματος όλων των 
άλλων εκκρεμών δικαιωμάτων ορίστηκε σε 15% για την ανώτατη διοίκηση και 10% για τα μεσαία στελέχη. 

Με βάση την αναθεωρημένη εκτίμηση, ο ΟΤΕ προσάρμοσε το σωρευμένο έξοδο και τα ποσά που αναγνωρίστηκαν αναλύονται ως 
ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2012 2011 2012 2011

Έξοδο / (έσοδο) που προκύπτει από το πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων 
προαίρεσης

1,6 (2,6) 0,3 (1,0)
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Στον παρακάτω πίνακα, περιλαμβάνονται περαιτέρω πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα δικαιώματα προαίρεσης:

Η μέση σταθμική συμβατική διάρκεια που εκκρεμεί την 31η δεκεμβρίου 2012 και 2011 είναι 2,6 χρόνια ενώ κατά την 31η δεκεμβρίου 
2011 είναι 3,5 χρόνια.

Οι εύλογες αξίες έχουν υπολογιστεί με τη χρήση του μοντέλου αποτίμησης Monte Carlo λαμβάνοντας υπόψη τις επιδράσεις της πρό-
ωρης άσκησης. 

2012 2011

Αριθμός δικαιωμά-
των προαίρεσης

Μέση σταθμική 
τιμή 

άσκησης δικαιώ-
ματος

Αριθμός δικαιωμά-
των προαίρεσης

Μέση σταθμική 
τιμή 

άσκησης δικαιώ-
ματος

Yπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης 17.829.196 11,41 12.680.487 13,44

παραχωρήθηκαν - - 6.666.043 4,96

παραγράφηκαν / ακυρώθηκαν (1.608.311) 14,65 (1.517.334) 12,26

υπόλοιπο στη λήξη της χρήσης 16.220.885 11,92 17.829.196 11,41

δυνατότητα άσκησης στη λήξη της 
χρήσης

10.529.883 15,32 8.339.471 16,84

Πρόγραμμα Έτος έκδοσης
δικαιώματα 
προαίρεσης 

παραχωρημένα

Τιμή μετοχής 
κατά την ημ/νία 
παραχώρησης

Σχόλια

προγράμματα του ομίλου COSMOTE 

Οι αρχικές 
ημερομηνίες έκδοσης 

κυμαίνονται από 
27/10/05-31/10/07

3.440.290 15,48
Τροποποιήθηκε την 

09/07/08 και την 
10/07/09

πρόγραμμα OTE 2008 06/02/08 3.141.620 21,38
Τροποποιήθηκε την 

09/07/08 και την 
10/07/09

πρόγραμμα ΟΤΕ 2009 06/03/09 3.225.670 10,40
Τροποποιήθηκε την 

10/07/09
πρόγραμμα ΟΤΕ 2010 28/01/10 4.671.436 9,90

πρόγραμμα ΟΤΕ 2011 03/08/11 6.666.043 4,08
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3 2 .  Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  ύ Π Ο θ Ε Σ Ε Ι Σ  –  δ Ε Σ Μ Ε ύ Σ Ε Ι Σ
Α. Εκκρεμείς Νομικές ύποθέσεις 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά με τις εκκρεμείς νομικές υποθέ-
σεις, όταν είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισμό της υποχρέωσης και το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.

Οι σημαντικότερες εκκρεμείς νομικές υποθέσεις κατά την 31η δεκεμβρίου 2012, είναι οι ακόλουθες: 

Αστικές ύποθέσεις
Χρηματοδοτικές μισθώσεις (ΟΤΕ Leasing): Την 11 δεκεμβρίου 2001, ο ΟΤΕ πούλησε την κατά 100% θυγατρική του, OTE Leasing, 
στην Piraeus Financial Leasing S.A. μία θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας πειραιώς Α.Ε. αντί του ποσού των €21,0. Από τα έσοδα της πώ-
λησης, τα €5,9 εισπράχθηκαν σε μετρητά ενώ το υπολειπόμενο ποσόν των €15,1 πληρώθηκε σε μετοχές της Τράπεζας πειραιώς Α.Ε. με 
βάση την εύλογη αξία των μετοχών κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Όπως έχει προκαθοριστεί στις συμφωνίες που υπογράφη-
καν, ο ΟΤΕ υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στην Piraeus Financial Leasing S.A. ποσού μέχρι €28,0 περίπου, για τη μη εκτέλεση 
συμβολαίων που είχαν υπογραφεί μέχρι την ημερομηνία πώλησης της ΟΤΕ Leasing. Οι συνθήκες υπό τις οποίες ένα συμβόλαιο μίσθω-
σης θα χαρακτηριστεί ως μη εκτελέσιμο περιγράφονται λεπτομερώς στις συμφωνίες πώλησης. Η εν λόγω υποχρέωση του ΟΤΕ ισχύει 
για περίοδο 3 έως 5,5 ετών, ανάλογα με την φύση των συμβολαίων μίσθωσης. Στα πλαίσια των διεκδικήσεων της Piraeus Financial 
Leasing S.A από τον ΟΤΕ, η πρώτη έχει εγείρει αγωγή την 28η Σεπτεμβρίου 2007 κατά του ΟΤΕ, ζητώντας να της καταβάλει το ποσό των 
€3,4. Η συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών που είχε προγραμματισθεί για την 26η φεβρουαρίου 
2009, αναβλήθηκε. Η συζήτηση ορίστηκε εκ νέου για την 21η φεβρουαρίου 2013 οπότε και αναβλήθηκε για την 15η Ιανουαρίου 2015. 

Forthnet Α.Ε.: Το 2002, η Forthnet Α.Ε. υπέβαλε αγωγή εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας 
να της καταβληθεί ποσό €26,7 νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής ισχυριζόμενη την πρόκληση ζημιάς από απώλεια πελατών 
ως αποτέλεσμα της πολιτικής ευνοϊκής μεταχείρισης της OTENET από την πλευρά του ΟΤΕ. Η ακροαματική διαδικασία που είχε προ-
γραμματιστεί για την 19η Απριλίου 2007 και μετά από ματαίωση είχε ορισθεί για την 5η Ιουνίου 2008, ματαιώθηκε εκ νέου και ορίστηκε 
για την 28η Ιανουαρίου 2010 οπότε ματαιώθηκε και ορίστηκε εκ νέου για την 28η φεβρουαρίου 2013. 

Teledome Α.Ε.Β.Ε.: H Teledome Α.Ε.β.Ε. υπέβαλε εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών, τέσσερις αγωγές 
ζητώντας να της καταβληθεί συνολικό ποσό €8,1, νομιμοτόκως από την επίδοση των αγωγών λόγω ζημίας που υπέστη ως αποτέλεσμα 
της καθυστέρησης από την πλευρά του ΟΤΕ να χορηγήσει ή να αποκαταστήσει βλάβες σε μισθωμένες γραμμές και από μη εφαρμογή 
από τον ΟΤΕ κοστοστρεφών τιμών διασύνδεσης. Οι δικάσιμοι των ανωτέρω αγωγών είχαν οριστεί σε διαφορετικές ημερομηνίες το 
2007. Η πρώτη (€1,6) συζητήθηκε στη δικάσιμο της 6η Ιουνίου 2007 οπότε και αναβλήθηκε και ορίστηκε νέα συζήτηση για την 5η 
Νοεμβρίου 2014. Η δεύτερη (€1,0) απορρίφτηκε, ενώ για την τρίτη (€0,3) με απόφαση του δικαστηρίου αναβλήθηκε η συζήτησή 
της. Για την τέταρτη (€3,6) το δικαστήριο διέταξε πραγματογνωμοσύνη και μειώθηκε το πρόστιμο σε €1,6. Ο πραγματογνώμονας έχει 
ήδη οριστεί και αναμένεται η ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης. περαιτέρω, η ίδια εταιρεία υπέβαλε εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον 
του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών έξι αγωγές ζητώντας να καταβληθεί συνολικό ποσό €11,0, νομιμοτόκως από την επίδοση 
των αγωγών λόγω ζημίας που υπέστη ως αποτέλεσμα της δήθεν κατάργησης από τον ΟΤΕ της προεπιλογής φορέα συνδρομητών 
της και για ηθική βλάβη από παράνομη διακοπή των υπηρεσιών της. Για δύο αγωγές (σύνολο €4,6) εκδόθηκε απορριπτική απόφαση 
του δικαστηρίου και στη συνέχεια ασκήθηκε έφεση από την Teledome Α.Ε.β.Ε. που εκδικάστηκε στο Εφετείο Αθηνών την 25η Ιανου-
αρίου 2007 και την 27η Νοεμβρίου 2008 (μετά από νέα έφεση της εταιρείας επί της απορριπτικής απόφασης) και απορρίφθηκε. Για 
μία αγωγή (€0,9) εκδόθηκε απόφαση του δικαστηρίου την 25η Ιανουαρίου 2007 που την απέρριψε. Κατά της απόφασης η Teledome 
Α.Ε.β.Ε. άσκησε έφεση η οποία συζητήθηκε την 26η Νοεμβρίου 2009 αλλά δεν εκδόθηκε καμία απόφαση και η συζήτηση ορίσθηκε εκ 
νέου για την 4η Νοεμβρίου 2010, όπου απορρίφθηκε. Μια αγωγή (€4,4) η οποία συζητήθηκε την 6η Μαρτίου 2008 με απόφαση του 
δικαστηρίου απορίφθηκε. Η Teledome Α.Ε.β.Ε. άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής και η συζήτησή της εκκρεμεί. Για μια αγωγή 
(€0,5) το δικαστήριο διέταξε πραγματογνωμοσύνη. Η πραγματογνωμοσύνη συντάχθηκε και κατόπιν της συζήτησης την 9η δεκεμβρίου 
2009, στο ίδιο δικαστήριο, η αγωγή έγινε μερικώς αποδεκτή για ποσό €0,1. Για μια αγωγή (€0,6), που συζητήθηκε την 26η Σεπτεμβρίου 
2007 και την οποία με απόφασή του το δικαστήριο έκανε μερικώς αποδεκτή για ποσό ύψους €0,3, τόσο ο ΟΤΕ όσο και η Teledome 
Α.Ε.β.Ε. άσκησαν αγωγές κατά της απόφασης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, οι οποίες συνεκδικάσθηκαν την 4η δεκεμβρίου 2008 και 
η απόφαση του Εφετείου Αθηνών έκανε δεκτή την έφεση του ΟΤΕ και απέρριψε την έφεση και την αγωγή της Teledome Α.Ε.β.Ε. Τέλος 
η Teledome Α.Ε.β.Ε. υπέβαλε αγωγή εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών με αίτημα να της καταβληθεί 
συνολικά το ποσό των €54,1, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, έναντι της ζημίας που υπέστη από τη δήθεν παράνομη διακο-
πή των κυκλωμάτων της από τον ΟΤΕ, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην πτώχευση. Η αγωγή αυτή συζητήθηκε την 18η Μαρτίου 2009 
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και την 26η Μαρτίου 2009, επί της οποίας εξεδόθη απόφαση, με την οποία αναβάλλεται η συζήτηση της αγωγής και υποχρεώνει την 
Teledome Α.Ε.β.Ε. να καταβάλλει εγγυοδοσία στο Τ.π.δ.Α. ποσού €1,1 για τα δικαστικά έξοδα. Κατά της απόφασης αυτής, η Teledome 
Α.Ε.β.Ε. άσκησε αίτηση ανάκλησης, η οποία συζητήθηκε ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών την 29η Σεπτεμβρίου 2010.  
Ο ΟΤΕ, λόγω μη καταβολής της ως άνω εγγυοδοσίας από την Teledome Α.Ε.β.Ε., άσκησε ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου 
Αθηνών αίτηση ανάκλησης της ως άνω διαταγής της Teledome Α.Ε.β.Ε. Τέλος, η Τράπεζα Κύπρου έχει ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση 
υπέρ της Teledome Α.Ε.β.Ε. ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία συζητήθηκε επίσης την 29η Σεπτεμβρίου 2010.  
Επί των υποθέσεων αυτών εκδόθηκε απόφαση του εν λόγω δικαστηρίου, με την οποία απορρίφθηκαν η αίτηση ανάκλησης της 
Teledome Α.Ε.β.Ε. και της πρόσθετης παρέμβασης της Τράπεζας Κύπρου και έγινε δεκτή η αίτηση ανάκλησης του ΟΤΕ. Κατά της από-
φασης αυτής ασκήθηκαν εφέσεις από όλους τους αντιδίκους του ΟΤΕ, οι οποίες εκδικάστηκαν ενώπιον του Εφετείου Αθηνών την 26η 
Απριλίου 2012. Το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία οι εν λόγω εφέσεις των αντιδίκων απορρίφθηκαν ως 
απαράδεκτες.

TELLAS Α.Ε.: Η TELLAS Α.Ε. υπέβαλε εναντίον του ΟΤΕ δύο αγωγές με αίτημα να της καταβάλει ο ΟΤΕ το συνολικό ποσό των €6,2 για 
τη ζημία που υπέστη από τη δήθεν κατάπτωση ποινικών ρητρών λόγω καθυστερήσεων από τον ΟΤΕ παράδοσης μισθωμένων γραμμών 
διασύνδεσης και λόγω μη συμμόρφωσης του ΟΤΕ στην υποχρέωση κοστοστρέφειας για την τιμολόγηση των υπηρεσιών διασύνδεσης. 
Αμφότερες οι αγωγές προγραμματίσθηκαν να συζητηθούν ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών την 16η Σεπτεμβρίου 2010 
αλλά αναβλήθηκαν για την 7η Μαρτίου 2013.

ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.: Το Μάιο του 2009, η εταιρεία ΛAN-NET Α.Ε. άσκησε αγωγή σε βάρος του ΟΤΕ ενώπιον του Μονομελούς πρωτοδικείου 
για το ποσό των €175,6, αιτούμενη αποκατάσταση από τη δήθεν παράνομη διακοπή των κυκλωμάτων της από τον ΟΤΕ. Η αγωγή της 
ορίστηκε να συζητηθεί ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών την 17η φεβρουαρίου 2011, οπότε και αναβλήθηκε για την 
30η Μαΐου 2013.

ΦΑΣΜΑ δΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.: H φΑΣΜΑ δΙΑφΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΤΕχΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜπΟρΙΚΗ Α.Ε. υπέβαλε αρχικά ενα-
ντίον του ΟΤΕ ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή με αίτημα να της καταβάλει ο ΟΤΕ συνολικά ποσό €9,1 νομι-
μοτόκως από την επίδοση της, για παράβαση συμβατικής υποχρέωσης. Η συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου ορίσθηκε 
για την 8η Νοεμβρίου 2007. Στη συνέχεια η εταιρεία κατέθεσε ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών νέα αγωγή κατά του 
ΟΤΕ, με την οποία παραιτήθηκε από την προηγουμένη και ζητεί να της καταβληθεί ποσό €8,7 νομιμοτόκως από την επίδοση της.  
Η συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου ορίστηκε για την 8η Νοεμβρίου 2007 και μετά από αναβολή συζητήθηκε την 23η 
Οκτωβρίου 2008 και με απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε η αγωγή. H φΑΣΜΑ δΙΑφΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΤΕχΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜπΟρΙΚΗ Α.Ε. άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής και η συζήτηση που είχε προγραμματισθεί για την 9η φεβρουαρίου 2012 
ματαιώθηκε. Η απόφαση συζητήθηκε κατά την δικάσιμο της 17ης Μαΐου 2012 και εκδόθηκε απόφαση με την οποία απορρίφθηκε τελε-
σίδικα η ανωτέρω αγωγή.

Αγωγές δικαιοπαρόχων (franchisees): 
1. H εταιρεία ΚΟυΤΣΟΚωΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. έχει ασκήσει αγωγή ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών ζητώντας να της 
καταβληθεί ποσό €7,9 ισχυριζόμενη την πρόκληση ζημίας με ευθύνη του ΟΤΕ. Κατά της ανωτέρω εταιρείας ο ΟΤΕ άσκησε αγωγή ενώ-
πιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών και ζητά να του επιδικασθεί ποσό €0,7. Η δικάσιμος για τη συζήτηση των αγωγών αυτών 
είχε οριστεί αρχικώς για την 13η Οκτωβρίου 2005, ακυρώθηκε και ορίστηκε εκ νέου για την 21η φεβρουαρίου 2008 αλλά ματαιώθηκε. 
Έκτοτε η ενάγουσα δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια. 
2. Η εταιρεία Κ. πρΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝωΝυΜΗ ΕΤΑΙρΕΙΑ ΕΜπΟρΙΑΣ ΚΑΙ πΑρΟχΗΣ υπΗρΕΣΙωΝ ΣυΣΤΗΜΑΤωΝ ΤΗΛΕπΙΚΟΙΝωΝΙωΝ ΚΑΙ πρΟΪΟ-
ΝΤωΝ υΨΗΛΗΣ ΤΕχΝΟΛΟΓΙΑΣ έχει ασκήσει αγωγή εναντίον του ΟΤΕ, ζητώντας να της καταβληθεί ποσό €10,9 ισχυριζόμενη την πρόκλη-
ση ζημίας με ευθύνη του ΟΤΕ. Κατά τη δικάσιμο που έλαβε χώρα την 15η Νοεμβρίου 2007 συζητήθηκε η αγωγή της εν λόγω εταιρείας 
και το δικαστήριο την έκανε δεκτή μέχρι του ύψους των €0,1. Ο ΟΤΕ άσκησε έφεση εναντίον της απόφασης, που προγραμματίσθηκε για 
την 29η Σεπτεμβρίου 2011 οπότε και αναβλήθηκε για την 27η Σεπτεμβρίου 2012. Ο ΟΤΕ άσκησε αγωγή εναντίον της Κ. πρΙΝΙΑΝΑΚΗΣ 
Α.Ε. για ποσό €0,3 για ζημιές. Η αγωγή συζητήθηκε την 13η Νοεμβρίου 2008 και το δικαστήριο την αποδέχτηκε μερικώς. Η Κ. πρΙΝΙΑ-
ΝΑΚΗΣ Α.Ε. άσκησε έφεση εναντίον της απόφασης, η οποία προγραμματίσθηκε για την 29η Σεπτεμβρίου 2011, οπότε και αναβλήθηκε 
για την 27 Σεπτεμβρίου 2012, οπότε και προγραμματίσθηκε για την 23η Μαΐου 2013. 
3. Η εταιρεία DEP INFO Ε.π.Ε. έχει ασκήσει αγωγή εναντίον του ΟΤΕ ζητώντας να της καταβληθεί ποσό €7,0 ισχυριζόμενη την πρόκληση 
ζημίας με ευθύνη του ΟΤΕ. Κατά της ανωτέρω εταιρείας ο ΟΤΕ άσκησε αγωγή και ζητά να του επιδικασθεί ποσό €1,7. Κατά την δικάσιμο 
των δύο αγωγών που έλαβε χώρα την 9η Μαρτίου 2006, απορρίφθηκε η αγωγή της DEP INFO Ε.π.Ε. ενώ έγινε δεκτή αυτή υπέρ του 
ΟΤΕ. Η εταιρεία άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής, η οποία κατά τη συζήτηση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών την 24η Ιανουαρίου 
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2008 απορρίφθηκε στο σύνολό της, ενώ διατάχτηκε πραγματογνωμοσύνη για τον ακριβή καθορισμό της απαίτησης του ΟΤΕ. Την 13η 
Σεπτεμβρίου 2012, η DEP INFO Ε.π.Ε. άσκησε νέα αγωγή κατά του ΟΤΕ ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών για το ποσό 
των €5,0 η οποία προγραμματίσθηκε να συζητηθεί την 10η δεκεμβρίου 2014.
4. Η εταιρεία Η INFOSHOP Α.Ε. ΕΜπΟρΙΑΣ πρΟΪΟΝΤωΝ υΨΗΛΗΣ ΤΕχΝΟΛΟΓΙΑΣ έχει ασκήσει αγωγή, ζητώντας να της καταβληθεί ποσό 
€7,0 ισχυριζόμενη την πρόκληση ζημίας με ευθύνη του ΟΤΕ. Η συζήτηση που είχε προγραμματιστεί για την 15η Νοεμβρίου 2007 ανα-
βλήθηκε και η υπόθεση συζητήθηκε την 13η Νοεμβρίου 2008 και το δικαστήριο με απόφασή του απέρριψε την αγωγή στο σύνολό της. 
5. Η εταιρεία S.P. COM ΑΝωΝυΜΗ ΕΤΑΙρΕΙΑ ΤΗΛΕπΙΚΟΙΝωΝΙΑΚΟυ ΕΞΟπΛΙΣΜΟυ άσκησε αγωγή εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του πολυμε-
λούς πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να αναγνωρισθεί ως άκυρη η καταγγελία της σύμβασης franchising από τον ΟΤΕ και να της κα-
ταβληθεί ποσό €7,3 νομιμοτόκως, ως αποζημίωση ισχυριζόμενη ότι υπέστη ζημία. Η δικάσιμος για την εν λόγω αγωγή είχε οριστεί για 
την 14η Μαρτίου 2012 οπότε και εκδόθηκε απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών που απορρίπτει την αγωγή της αντιδίκου.

Αγωγές προσωπικού: Από εν ενεργεία υπαλλήλους και συνταξιούχους του ΟΤΕ έχει υποβληθεί μεγάλος αριθμός αγωγών εναντίον 
της Εταιρείας με μεγάλη θεματική διασπορά. 

Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για καρτοτηλέφωνα ΟΤΕ: Από το έτος 1999 έως το έτος 2007, ο δήμος Θεσσαλονίκης επέ-
βαλε στον ΟΤΕ τέλη κοινοχρήστων χώρων για όλα τα καρτοτηλέφωνα που υπάρχουν εντός των διοικητικών ορίων του, συνολικού 
ύψους €15,0. Κατά των αποφάσεων αυτών ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγές στο διοικητικό πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ωστόσο ο δήμος 
Θεσσαλονίκης βεβαίωσε το 40% των αμφισβητουμένων ποσών το οποίο ο ΟΤΕ προκατέβαλε. Το ποσό αυτό σε περίπτωση δικαστικής 
ήττας του δήμου Θεσσαλονίκης αναμένεται να επιστραφεί. Οι προσφυγές του ΟΤΕ για τα έτη 1999 – 2000 απορρίφθηκαν. Τα αρμόδια 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια δικαίωσαν τον ΟΤΕ για το έτος το 2001. Ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει καταθέσει προσφυγές 
ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίες εκκρεμούν. δεν έχουν επιβληθεί τέλη και χρεώσεις για τα έτη 2008 – 2009. Για το 
2010, 2011 και 2012 επιβλήθηκαν τέλη και χρεώσεις ύψους €1,5, €1,7 και €1,3 αντίστοιχα, κατά των οποίων ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγή. 
Το διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης έκανε εν μέρει δεκτή την προσφυγή του ΟΤΕ κατά €0,6 και ακύρωσε το πρόστιμο. 

ΚΟΝΣΤΑΝΤΖΑ Α.Ε.: Η ΚΟΝΣΤΑΝΤΖΑ Α.Ε. άσκησε αγωγή κατά του ΟΤΕ ενώπιον του πρωτοδικείου Αθηνών για το ποσό των €1,3 
νομιμοτόκως. Ο φιλικός διακανονισμός της διαφοράς που είχε προγραμματιστεί για την 11η Ιουνίου 2009 απέτυχε και η υπόθεση προ-
γραμματίσθηκε να συζητηθεί την 18η Μαρτίου 2010, αλλά αναβλήθηκε και ορίστηκε εκ νέου για την 20η Σεπτεμβρίου 2012, οπότε και 
αναβλήθηκε και προγραμματίστηκε εκ νέου για την 21η Μαΐου 2015. 

Αθανάσιος Φέκας: Ο Αθανάσιος φέκας άσκησε αγωγή κατά του ΟΤΕ ενώπιον του πρωτοδικείου της Λαμίας, για το ποσό των €1,2 
νομιμοτόκως. Η συζήτηση της υπόθεσης προγραμματίστηκε για την 20η φεβρουαρίου 2009, αλλά αναβλήθηκε για την 20η Νοεμβρίου 
2009, όπου η υπόθεση συζητήθηκε και απορρίφθηκε. Την 18η Ιανουαρίου 2011, ο Αθανάσιος φέκας άσκησε έφεση κατά αυτής της 
απόφασης η ακρόαση της οποίας προγραμματίστηκε για την 10η Μαΐου 2011, οπότε και αναβλήθηκε για την 20η Σεπτεβρίου 2011 και 
η απόφαση εκκρεμεί. 

ΦΛΤ ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε: Η εταιρεία φΛΤ ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑφΟρΙΚΗ Α.Ε άσκησε αγωγή κατά του ΟΤΕ ενώπιον του πολυμελούς πρωτο-
δικείου Αθηνών και ζητά να της καταβάλει ο ΟΤΕ το συνολικό ποσό των €12,4 νομιμοτόκως ισχυριζόμενη θετική και αποθετική ζημία 
της λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς του ΟΤΕ και επιπροσθέτως ηθική βλάβη. Η εν λόγω αγωγή συζητήθηκε την 8η φεβρουαρίου 
2012 και το πολυμελές πρωτοδικείο απέρριψε την αγωγή.

PAN DACOM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝωΝΙΑΚΑ δΙΚΤύΑ Α.Ε.: Η εταιρεία PAN DACOM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕπΙΚΟΙΝωΝΙΑΚΑ δΙΚΤυΑ Α.Ε. άσκησε αγωγή 
κατά του ΟΤΕ ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών και ζητά να της καταβάλει ο ΟΤΕ το συνολικό ποσό των €1,9 επικαλού-
μενη παράνομη καταγγελία σύμβασης εκ μέρους του ΟΤΕ και πρόκληση ηθικής βλάβης. Η δικάσιμος για την εν λόγω αγωγή ορίστηκε 
για την 6η δεκεμβρίου 2012 οπότε και αναβλήθηκε για την 22η Οκτωβρίου 2015.

D.N.K. Sports marketing and promotion LTD: Την 24η Απριλίου 2011 η εταιρεία D.N.K. Sports marketing and promotion LTD κατέθε-
σε αγωγή κατά του ΟΤΕ ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών για το ποσό των €5,1 που αφορά απαιτήσεις για υλική ζημία, 
διαφυγόντα κέρδη και αποζημίωση για ηθική βλάβη. Για την ίδια υπόθεση η εταιρεία D.N.K. Sports marketing and promotion LTD έχει 
ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η οποία επρόκειτο να συζητηθεί την 17η Οκτωβρίου 2011, οπότε και η συζήτηση αναβλήθηκε 
για την 15η Μαΐου 2013.
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ΣΗΜΕΝΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝωΝΙΕΣ Α.Ε.: H ΣΗΜΕΝΣ ΕΤΑΙρΙΚΕΣ ΤΗΛΕπΙΚΟΙΝωΝΙΕΣ Α.Ε. άσκησε αγωγή εναντίον του ΟΤΕ ζητώντας 
από τον ΟΤΕ να αναγνωρίσει συγκεκριμένες συμβάσεις οι οποίες έχουν μεταβιβασθεί στη ΣΗΜΕΝΣ ΕΤΑΙρΙΚΕΣ ΤΗΛΕπΙΚΟΙΝωΝΙΕΣ Α.Ε. 
από τη ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., όπως επίσης και να συνάψει σύμβαση αναδοχής χρέους για τα απορρέοντα χρέη της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. προς τη ΣΗΜΕΝΣ 
ΕΤΑΙρΙΚΕΣ ΤΗΛΕπΙΚΟΙΝωΝΙΕΣ Α.Ε. Επιπλέον, η ΣΗΜΕΝΣ ΕΤΑΙρΙΚΕΣ ΤΗΛΕπΙΚΟΙΝωΝΙΕΣ Α.Ε. ζητά να της καταβληθεί ποσό €3,7 νομιμοτό-
κως από την ημερομηνία που κάθε τιμολόγιο των συμβάσεων κατέστη ληξιπρόθεσμο. Η υπόθεση πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του 
πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών την 15η Ιανουαρίου 2014.

ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚωΝ ΕΡΓωΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤωΝ: Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤρΟΤΕχΝΙΚωΝ ΕρΓωΝ ΚΑΙ πρΟΪΟΝΤωΝ άσκησε αγω-
γή εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών ζητώντας την καταβολή συνολικού ποσού €5,5 εντόκως από 
ανεξόφλητα τιμολόγια. Η συζήτηση της αγωγής προσδιορίστηκε για την 5η Μαρτίου 2014.

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.: Η εταιρεία 3Κ ΤΕχΝΙΚΗ Α.Ε. άσκησε αγωγή κατά του ΟΤΕ ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών με την 
οποία ζητά να της καταβάλει ο ΟΤΕ το συνολικό ποσό των €1,0 σχετικά με διαφορές από σύμβαση έργου για αναπροσαρμογή του 
τιμήματος. Η συζήτηση της υπόθεσης έχει οριστεί για τη δικάσιμο της 2ης Οκτωβρίου 2014.

SPARROWHACK INTERNATIONAL CHANNELS LTD: Η εταιρεία SPARROWHACK INTERNATIONAL CHANNELS LTD άσκησε αγωγή κατά του 
ΟΤΕ ενώπιον των βρετανικών δικαστηρίων (High Court of Justice, Queens Bench Division –Λονδίνο), με αίτημα να αναγνωριστεί ότι: α) 
επήλθε αυτόματη ανανέωση της μεταξύ των διαδίκων σύμβασης για τη διανομή του Universal Channel από την πλατφόρμα συνδρομη-
τικής τηλεόρασης ΟΤΕ TV, από τον Μάιο 2012 και για δυο έτη, λόγω εκπρόθεσμης καταγγελίας από τον ΟΤΕ και β) ο ΟΤΕ υποχρεούται 
να καταβάλει άμεσα και εξ ολοκλήρου το συμβατικό για τη διετία τίμημα, που ανέρχεται στο ποσόν των €4,1 (πλέον τόκων και δικαστι-
κών εξόδων). Η πρώτη διαδικαστική πράξη για τον ΟΤΕ (υποβολή υπομνήματος υπεράσπισης) είχε οριστεί για τις 27 Σεπτεμβρίου 2012. 
Στις 18 Οκτωβρίου 2012 η ενάγουσα υπέβαλε την απάντησή της επί του υπομνήματος υπεράσπισης του ΟΤΕ. Αναμένεται το δικαστήριο 
να προσδιορίσει τα επόμενα στάδια της διαδικασίας. 

ΝΟΚΙΑ ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝωΝΙΑΚΑ δΙΚΤύΑ Α.Ε. και ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚωΝ ΕΡΓωΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤωΝ: Την 13η δεκεμ-
βρίου 2012 η ΝΟΚΙΑ ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΛΕπΙΚΟΙΝωΝΙΑΚΑ δΙΚΤυΑ Α.Ε. άσκησε αγωγή κατά του ΟΤΕ ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου 
Αθηνών με την οποία ζητά να καταβληθεί ποσό συνολικού ύψους €22,2 εντόκως από ανεξόφλητα τιμολόγια για τα οποία ο ΟΤΕ δεν 
έχει συναινέσει στην εκχώρηση στη ΝΟΚΙΑ ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΛΕπΙΚΟΙΝωΝΙΑΚΑ δΙΚΤυΑ Α.Ε. των συμβάσεων μεταξύ ΟΤΕ και ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. και 
ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤρΟΤΕχΝΙΚωΝ ΕρΓωΝ ΚΑΙ πρΟΪΟΝΤωΝ. Η συζήτηση της ως άνω αγωγής προσδιορίστηκε την 7η Οκτωβρίου 2015. Την 
20η δεκεμβρίου 2012 η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤρΟΤΕχΝΙΚωΝ ΕρΓωΝ ΚΑΙ πρΟΪΟΝΤωΝ παρενέβη στην αγωγή ισχυριζόμενη ότι η ΣΗΜΕΝΣ 
Α.Ε. ΗΛΕΚΤρΟΤΕχΝΙΚωΝ ΕρΓωΝ ΚΑΙ πρΟΪΟΝΤωΝ είναι ο δικαιούχος των εν λόγω απαιτήσεων και όχι η ΝΟΚΙΑ ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΛΕπΙΚΟΙΝω-
ΝΙΑΚΑ δΙΚΤυΑ Α.Ε. Η συζήτηση της ως άνω κύριας παρέμβασης προσδιορίστηκε για την ίδια δικάσιμο της 7ης Οκτωβρίου 2015.

ΕΛΕΓΧΟΣ ROMTELECOM από τις ΤΕΛωΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Στη ROMTELECOM πραγματοποιείται έλεγχος από τις τελωνειακές αρχές που εστιάζεται στις συναλλαγές εισαγωγών την περίοδο 2007-
2009. Η τελική απόφαση από τις τελωνειακές αρχές αναμένεται εντός του 2013.

Σε σχέση με τις σημαντικότερες δικαστικές και διαιτητικές υποθέσεις που αφορούν στην COSMOTE και τις θυγατρικές της κατά την 31η 

δεκεμβρίου 2012, ισχύουν τα εξής:

COSMOTE 
Η COSMOTE είναι διάδικος σε μια σειρά δικαστικών και διοικητικών διαφορών, η πλειοψηφία των οποίων σχετίζεται με τη λειτουργία 
σταθμών βάσης. Οι πιο σημαντικές από τις υπόλοιπες είναι οι εξής:
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων («Ε.Ε.Τ.Τ.»), κάλεσε την COSMOTE καθώς και τις εταιρείες WIND (πρώην ΤΙΜ) 
και VODAFONE σε ακρόαση την 18η Μαΐου 2005 προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο οι ανακοινωθείσες από τις εταιρείες αυξήσεις 
των χρεώσεων για τα SMS αντίκεινται στις διατάξεις περί τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.  
Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε την 23η Μαΐου 2005 και λόγω αλλαγής των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. πραγματοποιήθηκε νέα ακρόαση την 
3η Νοεμβρίου 2005. Ακολούθως, η Ε.Ε.Τ.Τ. εξέδωσε απόφαση με την οποία επέβαλε πρόστιμο €1,0 σε κάθε μια από τις εταιρείες 
COSMOTE, WIND (πρώην ΤΙΜ) και VODAFONE για εναρμονισμένη πρακτική κατά παράβαση του δικαίου περί προστασίας του ελεύθερου 
ανταγωνισμού. Η COSMOTE έχει προσφύγει κατά της εν λόγω απόφασης στο διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Η δικάσιμος προσδιορίσθηκε 
για την 27η Σεπτεμβρίου 2006 και μετά από αναβολές εκδικάστηκε την 17η Οκτωβρίου 2007 και εκδόθηκε η απόφαση του διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή της COSMOTE κατά της απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. και ακυρώθηκε η ως άνω απόφα-
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ση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθώς κρίθηκε ότι εσφαλμένα αυτή είχε διαπιστώσει πως η εταιρεία προέβη εν προκειμένω σε παράνομη εναρμονισμένη 
πρακτική. Κατά της αποφάσεως αυτής του διοικητικού Εφετείου, η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει ασκήσει ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας αίτηση 
αναίρεσης, η οποία προγραμματίστηκε μετά από αναβολές για την 29η Νοεμβρίου 2011 και αναμένεται η έκδοση απόφασης.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. επέβαλε πρόστιμο στην COSMOTE ύψους €2,0 για παραβίαση από την COSMOTE των διατάξεων της νομοθεσίας σχετικά με 
την ενημέρωση των συνδρομητών για την αύξηση του ελάχιστου χρόνου ομιλίας. Η COSMOTE κατέθεσε προσφυγή κατά της ανωτέρω 
απόφασης ενώπιον του διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία συζητήθηκε την 8η Μαρτίου 2012 και η απόφαση έκανε μερικώς δεκτή 
την αγωγή μειώνοντας το πρόστιμο σε €1,5. Η COSMOTE άσκησε αίτηση αναίρεσης κατά της απόφασης.

Την 25η Ιανουαρίου 2012, η Ε.Ε.Τ.Τ. επέβαλε πρόστιμο ύψους €1,0 στην COSMOTE για δήθεν μη παροχή των αιτούμενων στοιχείων (που 
αφορούν συμφωνίες συνεγκατάστασης μεταξύ ΟΤΕ και COSMOTE). Η COSMOTE προσέφυγε κατά της απόφασης αυτής στο διοικητικό 
Εφετείο Αθηνών και η ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί. Το διοικητικό Εφετείο Αθηνών απέρριψε την 
αίτηση αναστολής εκτέλεσης.

Την 24η Μαΐου 2012 η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποίησε στην COSMOTE τη με αρ. πρωτ. Ε.Ε.Τ.Τ. 12073/26-3-2012 καταγγελία της εταιρείας 
VODAFONE-PANAFON Α.Ε. κατά της COSMOTE σχετικά με παραβίαση των κανόνων για τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά 
προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας καλώντας την να εκθέσει επ’ αυτής τις απόψεις της εντός μηνός. Με την ως άνω καταγγελία η 
καταγγέλλουσα ζητά από την Ε.Ε.Τ.Τ. να εξετάσει την πιθανή κατάχρηση από την COSMOTE της αποδιδόμενης δεσπόζουσας θέσης 
της στην υπ’ αυτής οριζόμενη αγορά προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας με τη μορφή της συμπίεσης περιθωρίου κατά το χρονικό 
διάστημα 2007-2011. Κατόπιν αίτησης της COSMOTE η προθεσμία παρατάθηκε για επιπλέον δύο μήνες. Την 24η Αυγούστου 2012 η 
COSMOTE κατέθεσε τις απόψεις της επί της ως άνω καταγγελίας στην Ε.Ε.Τ.Τ. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κάλεσε τις COSMOTE, VODAFONE και WIND σε 
ακρόαση προς διερεύνηση της βασιμότητας της καταγγελίας. Η ακρόαση κατόπιν αναβολής ορίστηκε την 29η Ιανουαρίου 2013 οπότε 
και διεξήχθη.

Την 24η Μαΐου 2012 η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποίησε στην COSMOTE τη με αρ. πρωτ. Ε.Ε.Τ.Τ. 1483/12-4-2012 καταγγελία και αίτηση επίλυσης 
διαφοράς των εταιρειών AMAZE, BOB MOBILE, BUONGIORNO και WIN κατά των εταιρειών COSMOTE, VODAFONE και WIND. Με την ως 
άνω καταγγελία οι καταγγέλλουσες αποδίδουν στις καθών κατάχρηση της ατομικής άλλως συλλογικής δεσπόζουσας θέσης τους στην 
υπ’ αυτών οριζόμενη αγορά χονδρικής πρόσβασης σε δίκτυα κινητής για την παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης διά της 
επιβολής μη εύλογων όρων στις καταγγέλλουσες. Με το αίτημα επίλυσης διαφοράς ζητούν να τροποποιηθούν οι όροι των συμβάσεων 
μεταξύ καταγγελλουσών και καθών σύμφωνα με το αιτητικό. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ζήτησε από την COSMOTE να εκθέσει τις απόψεις της εντός 
είκοσι εργασίμων ημερών. Κατόπιν αίτησης της COSMOTE η προθεσμία παρατάθηκε για επιπλέον δύο μήνες. Την 21η Αυγούστου 2012 η 
COSMOTE υπέγραψε τροποποιήσεις των ως άνω συμβάσεων με τρεις από τις τέσσερις καταγγέλλουσες (AMAZE, BUONGIORNO και WIN), 
οι οποίες δήλωσαν ότι παραιτούνται από τις ως άνω καταγγελίες-αιτήσεις επίλυσης διαφοράς. Την 26η Αυγούστου 2012 η COSMOTE 
κατέθεσε τις απόψεις της επί των ως άνω καταγγελιών-αιτήσεων επίλυσης διαφοράς στην Ε.Ε.Τ.Τ. Κατόπιν επίτευξης συμβιβασμού και 
με την τέταρτη εταιρεία BOB MOBILE και οι τέσσερις ως άνω αιτούσες παραιτήθηκαν από την καταγγελία – αίτηση επίλυσης διαφοράς 
και η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της έθεσε την υπόθεση στο αρχείο.

GLOBUL 
Το δεκέμβριο του 2009, η OFFICEL, πρώην αντιπρόσωπος της GLOBUL, κατέθεσε αγωγή κατά της GLOBUL διεκδικώντας ποσό €2,0 για 
ανεξόφλητο αερόχρονο, bonus, κ.τλ., για την περίοδο Μαΐου 2007 – Σεπτεμβρίου 2009. Ο ίδιος αντιπρόσωπος τον Μάρτιο 2010 κα-
τέθεσε αγωγή κατά της GLOBUL υποστηρίζοντας ότι η σύμβαση αντιπροσώπευσης έληξε με υπαιτιότητα της GLOBUL και διεκδικώντας 
αποζημίωση περίπου ποσού €10,0. Την 16η Μαΐου 2011 το δικαστήριο ανέβαλε τη συζήτηση της δεύτερης αγωγής μέχρι να εκδοθεί 
απόφαση αναφορικά με την πρώτη αγωγή. Και οι δύο αποφάσεις εκκρεμούν.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ TELECOM SLOVENIJE
Την 12η Μαΐου 2010, η Telecom Slovenije, ο αγοραστής της COSMOFON, έστειλε εγγράφως στην COSMOTE απαιτήσεις σχετικά με 
υποτιθέμενες παραβιάσεις των εγγυήσεων και αποζημιώσεων υπό τη Συμφωνία Εξαγοράς Μετοχών της 30ης Μαρτίου 2009, για ποσό 
ύψους περίπου €9,3. Την 10η Νοεμβρίου 2010, η Telecom Slovenije προσέφυγε ενώπιον του Ανώτατου δικαστηρίου (High Court of 
Justice) του Λονδίνου, ζητώντας αποζημίωση ύψους €2,5. Η COSMOTE θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποκρούσει 
αβάσιμες και ανυπόστατες απαιτήσεις.
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Την 8η Ιουνίου 2011 η TELEKOM SLOVENIJE ποσοτικοποίησε εν μέρει τις υποτιθέμενες ζημιές της στο ποσό των €10,5 πλέον πρόσθετων 
ποσών που δεν έχουν μέχρι στιγμής ποσοτικοποιηθεί. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών, η COSMOTE 
υποχρεούται να αποζημιώσει την TELEKOM SLOVENIJE μόνο για απαιτήσεις από την COSMOFON που αφορούν την περίοδο πριν την 
πώληση και για ποσό ζημίας που υπερβαίνει τα €2,0. Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας, η COSMOTE αποδέχθηκε εν μέρει την ευθύνη 
της προς αποζημίωση για τμήμα των απαιτήσεων της TELEKOM SLOVENIJE, ύψους (με βάση τα σημερινά δεδομένα) κατά προσέγγιση 
€3,2 ενώ κατά την εξέλιξη της διαδικασίας θα αξιολογήσει τις υπόλοιπες απαιτήσεις ανάλογα με τα στοιχεία και τις διευκρινήσεις που 
θα παρασχεθούν. Σύμφωνα με τα προκαταρτικά ευρήματα του διορισθέντος εμπειρογνώμονα της COSMOTE ο οποίος υπέβαλε τις από-
ψεις του ενώπιον του δικαστηρίου την 12η δεκεμβρίου 2012, η COSMOTE ευθύνεται σε επιπλέον αποζημίωση της TELEKOM SLOVENIJE 
ποσού κατά προσέγγιση €0,9. Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει οριστεί τον Ιούνιο του 2013.

AMC
Την 12η δεκεμβρίου 2005, η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Αλβανίας επέβαλε πρόστιμο ύψους περίπου €1,4 στην AMC (1% επί του 
κύκλου εργασιών της εταιρείας για το έτος 2004) ισχυριζόμενη τη μη εμπρόθεσμη ανταπόκριση της AMC σε αίτημα της Επιτροπής για 
τη χορήγηση πληροφοριών και εγγράφων. Την 4η Ιανουαρίου 2006, η AMC κατέθεσε δυο προσφυγές ενώπιον του Αλβανικού δικα-
στηρίου ζητώντας την ακύρωση για τυπικούς λόγους της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την οποία ζητήθηκε η χορήγηση 
πληροφοριών και έναρξη διαδικασίας έρευνας και την ακύρωση της απόφασης επιβολής προστίμου καθώς τα ζητούμενα έγγραφα 
είχαν παραδοθεί εγκαίρως στην Επιτροπή. Την 7η Ιουλίου 2006, το διοικητικό δικαστήριο των Τιράνων απέρριψε την προσφυγή της 
AMC και η τελευταία άσκησε έφεση. Το Εφετείο ακύρωσε την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και παρέπεμψε την υπόθεση για 
επανεκδίκαση στον πρώτο βαθμό. Η AMC προσέφυγε επίσης ενώπιον του Ανωτάτου δικαστηρίου. Η υπόθεση εκκρεμεί.

Την 9η Νοεμβρίου 2007 η Αλβανική Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε στην AMC πρόστιμο με την αιτιολογία της παραβίασης της νο-
μοθεσίας περί ανταγωνισμού κατά την περίοδο 2004-2005 ύψους περίπου €1,7. Η AMC θεωρεί ότι η απόφαση της Επιτροπής είναι 
αβάσιμη και προσέφυγε στη δικαιοσύνη για να διαφυλάξει τα έννομα συμφέροντά της. Το πρωτοδικείο των Τιράνων απέρριψε το αίτημα 
της AMC. Η AMC άσκησε έφεση στο Εφετείο των Τιράνων, το οποίο επικύρωσε την απόφαση του πρωτοδικείου και η απόφαση του είναι 
τελεσίδικη. Η AMC προσέφυγε ενώπιον του Ανωτάτου δικαστηρίου για την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης. Το Ανώτατο δικαστήριο 
ανέστειλε την εκτέλεση της καταβολής του προστίμου εν όψει εκδίκασης της υπόθεσης.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Αλβανίας («Ε.Α.Α.») γνωστοποίησε στην AMC την εκκίνηση διαδικασίας προκαταρκτικής έρευνας στην 
αγορά λιανικής της κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία, όπου σήμερα δραστηριοποιούνται τέσσερις εταιρείες πάροχοι, συμπεριλαμβα-
νομένης της AMC, η οποία θα καλύψει την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012, προκειμένου να εντοπίσει σημεία τυχόν παράνο-
μης συμπεριφοράς παρόχων, η οποία θα μπορούσε, ενδεχομένως, να συνιστά στρέβλωση του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού.  
Ο γενικός γραμματέας της Ε.Α.Α. οφείλει να υποβάλει έκθεση το αργότερο έως την 28η φεβρουαρίου 2013. Σχετικά με τα ανωτέρω, η 
AMC συνεργάζεται πλήρως με την Ε.Α.Α. και θα συνεχίσει να το πράττει, παρέχοντας πληροφόρηση και κάθε στοιχείο που τυχόν ζητηθεί.

COSMOTE ROMANIA
Την 3η Νοεμβρίου 2011, η SC Trimen SRL η οποία έχει τεθεί υπό διαδικασία πτώχευσης, άσκησε αγωγή ζητώντας από το δικαστήριο 
να υποχρεωθεί η COSMOTE ROMANIA στην καταβολή του ποσού των €2,9, ισχυριζόμενη ζημία από δήθεν ενέργειες της COSMOTE 
ROMANIA που αντίκειται στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Η υπόθεση έχει ανατεθεί σε ένα εξειδικευμένο τμήμα του δικαστηρίου και η 
ακρόαση της υπόθεσης εκκρεμεί.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
Η ΓΕρΜΑΝΟΣ συμμετέχει σε ορισμένες αγωγές ενώπιον του πρωτοδικείου σχετικά με συμφωνίες δικαιοχρησίας μεταξύ της ΓΕρΜΑΝΟΣ 
και δικαιοδόχων της αλυσίδας ΓΕρΜΑΝΟΣ. Οι αιτούντες διεκδικούν ποσό περίπου €15,5. Οι συζητήσεις αυτών των υποθέσεων έχουν 
προγραμματιστεί μέσα στο 2013 και στο 2014, εκτός μιας υπόθεσης που συζητήθηκε τον Ιανουάριο του 2009 και το δικαστήριο απέρ-
ριψε την αγωγή. 

Τον Απρίλιο του 2009, η αγωγή ενός πρώην αντιπροσώπου της ΓΕρΜΑΝΟΣ ποσού €1,1 συν τους τόκους, σχετικά με παραβίαση όρων 
καταβολής προμηθειών αεροχρόνου σε συνέχεια της λύσης της σύμβασης μεταξύ της ΓΕρΜΑΝΟΣ και της VODAFONE, απορρίφθηκε 
από το δικαστήριο. Ο προσφεύγων άσκησε έφεση κατά αυτής της απόφασης, η οποία συζητήθηκε τον Ιανουάριο του 2011. Το Εφετείο 
Αθηνών απέρριψε ουσιαστικά την έφεση του αντιδίκου της ΓΕρΜΑΝΟΣ. Ο προαναφερόμενος εμπορικός συνεργάτης άσκησε νέα αγωγή 
κατά της ΓΕρΜΑΝΟΣ επιδιώκοντας την καταβολή του ίδιου ως άνω ποσού (€1,1 πλέον τόκων) και η δικάσιμος της αγωγής αυτής ορί-
στηκε για την 20η Νοεμβρίου 2013.
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Ποινικές ύπόθεσεις
ύπόθεση Siemens AG: Ο εισαγγελέας Αθηνών έχει διεξάγει προκαταρκτική εξέταση σχετικά με κατηγορίες για δωροδοκία, ξέπλυμα 
χρήματος από παράνομες δραστηριότητες και άλλες αξιόποινες πράξεις που διαπράχθηκαν στη Γερμανία και την Ελλάδα από τους 
υπαλλήλους της Siemens AG και μια σειρά αξιωματούχων της ελληνικής κυβέρνησης και άλλα πρόσωπα, σχετικά με την κατακύρωση 
συμβάσεων προμηθειών της Siemens AG. Ειδικότερα, κατά την εξέταση αυτή, ο εισαγγελέας έχει διερευνήσει, μεταξύ άλλων θεμάτων, 
την ορθότητα και τις καταγγελίες για αξιόποινη συμπεριφορά σε σχέση με την προγραμματική συμφωνία με τη Siemens AG υπ. αρ. 
8002/1997, καθώς και με διάφορες παραγγελίες εξοπλισμού στα πλαίσια της εν λόγω σύμβασης για το χρονικό διάστημα από την 
υπογραφή της, μέχρι και το 2004. Η ουσία των ισχυρισμών αυτών, είναι ότι ορισμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων του 
ΟΤΕ, δωροδοκήθηκαν προκειμένου να μην πραγματοποιήσουν κατάλληλες συγκρίσεις των τιμών που καταβλήθηκαν από τον ΟΤΕ για 
τον εξοπλισμό που παραδόθηκε στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Η προγραμματική συμφωνία 8002/1997, υπογράφηκε την 12η 
δεκεμβρίου 1997 και σχετιζόταν με την προμήθεια του ΟΤΕ από τη Siemens AG του εξοπλισμού για την ψηφιακοποποίηση του δικτύου 
του. Στο πλαίσιο αυτής της προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρεία παρείχε στις ανακριτικές αρχές τα έγγραφα που ζητήθηκαν. Μετά την 
ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και ορίστηκε ανακριτής για τη διεξαγωγή κύριας ανάκρισης. 
Σε όποιο βαθμό ζητείται, ο Όμιλος έχει συνεργαστεί και σκοπεύει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με τη 
δικαστική έρευνα. παράλληλα, έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής επιφυλασσόμενος για την αποκατάσταση της ζημίας που 
έχει υποστεί από τις παράνομες πράξεις των υπαιτίων, είτε τρίτων είτε πρώην και νυν υπαλλήλων του Ομίλου. Στο πλαίσιο της ίδιας 
έρευνας, πρώην ανώτατο στέλεχος του ΟΤΕ, κατηγορήθηκε για την τέλεση ορισμένων αξιόποινων πράξεων, περιλαμβανομένης και 
της αποδοχής δωροδοκίας και το Μάιο του 2009 προφυλακίστηκε εν αναμονή της δίκης του για τις κατηγορίες αυτές. Τον Σεπτέμβριο 
του 2009 το εν λόγω στέλεχος με σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου πλημμελειοδικών Αθηνών αποφυλακίστηκε. Οι ισχυρισμοί σχε-
τίζονται με το πρώην ανώτερο στέλεχος του ΟΤΕ για την προσωπική του ιδιότητα και ο ΟΤΕ δεν υπόκειται σε καμία από τις αστικές ή 
ποινικές υποθέσεις κατά αυτού σε σχέση με αυτούς τους ισχυρισμούς. ως αποτέλεσμα, επιτράπηκε πρόσφατα στον ΟΤΕ η πρόσβαση στα 
έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση αυτή, τα οποία ο ΟΤΕ επανεξετάζει. Ο ΟΤΕ έχει επίσης αναθέσει σε ανεξάρτητους λογιστές να 
εκπονήσουν ανάλυση για το ποσό πιθανής αξίωσης και αναμένει τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης. Σε σχέση με την ίδια υπόθεση ο 
ΟΤΕ έχει ασκήσει αγωγή για ζημίες ενώπιον των Γερμανικών δικαστηρίων και (ύστερα από την αξιολόγηση από τον ΟΤΕ των εγγράφων 
και πληροφοριών που αναφέρθηκαν από τη Siemens) και η υπόθεση εκκρεμεί.

Πρόστιμα της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά του ΟΤΕ:
Την 29η Νοεμβρίου 2006, η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της επέβαλε στον ΟΤΕ πρόστιμο συνολικού ύψους €3,0 για δήθεν παραβίαση του 
κανονισμού προεπιλογής φορέα και των κανόνων του ανταγωνισμού. Κατά της απόφασης ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγή, την οποία το 
διοικητικό Εφετείο Αθηνών με απόφασή του έκανε δεκτή εν μέρει, μειώνοντας το συγκεκριμένο πρόστιμο σε €1,0. Κατά της απόφασης 
αυτής ο ΟΤΕ άσκησε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία συζητήθηκε την 29η Μαΐου 2012, οπότε και 
αναβλήθηκε για την 8η Ιανουαρίου 2013 και αναμένεται η έκδοση απόφασης.

Την 26η Ιουλίου 2007, η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της επέβαλε στον ΟΤΕ πρόστιμο συνολικού ύψους €20,1 για δήθεν κατάχρηση της δε-
σπόζουσας θέσης του στην ελληνική αγορά της ευρυζωνικότητας με τη μορφή «συμπίεσης περιθωρίου – margin squeeze». Κατά της 
απόφασης αυτής ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγή ενώπιον του διοικητικού Εφετείου Αθηνών, επί της οποίας εκδόθηκε απόφαση του εν λόγω 
δικαστηρίου πού δέχεται εν μέρει την προσφυγή του ΟΤΕ και μειώνει το συγκεκριμένο πρόστιμο σε €10,1. Κατά της απόφασης αυτής 
τόσο ο ΟΤΕ όσο και η Ε.Ε.Τ.Τ. άσκησαν αιτήσεις αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας οι οποίες συζητήθηκαν την 13η 
Μαρτίου 2012, αναβλήθηκαν για την 22η Ιανουαρίου 2013, οπότε και αναβλήθηκαν εκ νέου για την 11η Ιουνίου 2013.

Την 26η Ιουλίου 2007, η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της επέβαλε στον ΟΤΕ πρόστιμο συνολικού ύψους €4,0 για παραβάσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας αναφορικά με την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις κοστολογικού ελέγχου της Ε.Ε.Τ.Τ για το έτος 2003 κα-
θώς και για τις εν γένει υποχρεώσεις του, απόδειξης κοστοστρέφειας μισθωμένων γραμμών χονδρικής (συμπεριλαμβανομένων των 
μισθωμένων γραμμών διασύνδεσης). Κατά της απόφασης αυτής ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγή ενώπιον του διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 
επί της οποίας εκδόθηκε απόφαση του εν λόγω δικαστηρίου πού δέχεται εν μέρει την προσφυγή του ΟΤΕ και μειώνει το συγκεκριμένο 
πρόστιμο σε €2,5. Κατά της απόφασης αυτής ο ΟΤΕ άσκησε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία συ-
ζητήθηκε την 27η Μαρτίου 2012 οπότε και αναβλήθηκε για την 18η δεκεμβρίου 2012 και η απόφαση εκκρεμεί.

Την 26η Ιουλίου 2007, η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της επέβαλε στον ΟΤΕ πρόστιμο συνολικού ύψους €1,0 για παραβάσεις της ισχύουσας νο-
μοθεσίας περί παραβίασης της υποχρέωσής του να καταβάλλει ποινικές ρήτρες για καθυστερήσεις στην παράδοση και αποκατάσταση 
βλαβών μισθωμένων γραμμών. Κατά της απόφασης αυτής ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγή ενώπιον του διοικητικού Εφετείου Αθηνών, επί της 
οποίας εκδόθηκε απόφαση του εν λόγω δικαστηρίου που δέχεται εν μέρει την προσφυγή του ΟΤΕ και μειώνει το συγκεκριμένο πρόστι-
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μο σε €0,7. Κατά της απόφασης αυτής ο ΟΤΕ άσκησε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία συζητήθηκε 
την 22η Μαΐου 2012 οπότε και αναβλήθηκε για την 5η Μαρτίου 2013.

Την 26η Ιουλίου 2007, η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της επέβαλε στον ΟΤΕ πρόστιμο συνολικού ύψους €1,2 για δήθεν μη συμμόρφωσή του σε 
υποχρεώσεις σχετικά με την εφαρμογή της Αδεσμοποίητης πρόσβασης στον Τοπικό βρόγχο. Κατά της απόφασης αυτής ο ΟΤΕ άσκησε 
προσφυγή ενώπιον του διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία ζητεί την ακύρωσή της και η οποία συζητήθηκε την 18η Μαρτίου 
2009. Με απόφασή του το εν λόγω δικαστήριο δέχεται εν μέρει την προσφυγή του ΟΤΕ και μειώνει το συγκεκριμένο πρόστιμο σε €0,5. 
Κατά της απόφασης αυτής ο ΟΤΕ άσκησε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 
Την 5η Οκτωβρίου 2007, η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της επέβαλε στον ΟΤΕ πρόστιμο συνολικού ύψους €3,0 για δήθεν μη συμμόρφωσή του 
με απόφαση προσωρινών μέτρων της Ε.Ε.Τ.Τ. που του είχαν επιβληθεί για θέματα Αδεσμοποίητης πρόσβασης στον Τοπικό βρόχο. Κατά 
της απόφασης αυτής ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγή ενώπιον του διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία ζητεί την ακύρωσή της, η οποία 
συζητήθηκε μετά από αναβολή την 20η Ιανουαρίου 2009 αλλά δεν εκδόθηκε απόφαση και επαναπροσδιορίστηκε για συζήτηση την 
14η Ιουνίου 2011. παράλληλα άσκησε αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου που έγινε δεκτή, με 
αποτέλεσμα να ανασταλεί η εκτέλεσή της, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Το δικαστήριο 
με την απόφασή του ακύρωσε το επιβληθέν πρόστιμο.
Την 4η Ιουλίου 2008, η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της επέβαλε στον ΟΤΕ συνολικά πρόστιμο ύψους €1,0 για δήθεν εκπρόθεσμη και μη προ-
σήκουσα παροχή των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων/πληροφοριών σχετικών με το πρόγραμμα συνδυαστικών υπηρεσιών “all in 
1”. Κατά της απόφασης αυτής ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγή ενώπιον του διοικητικού Εφετείου Αθηνών, επί της οποίας εκδόθηκε απόφαση 
του εν λόγω δικαστηρίου η οποία έκανε δεκτή την προσφυγή του ΟΤΕ και ακύρωσε το επιβληθέν πρόστιμο. 

Την 25η Ιουλίου 2008, η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της επέβαλε στον ΟΤΕ πρόστιμο ύψους €9,0 για δήθεν προσκόμματα στην εμπορική προώ-
θηση στην αγορά από την εταιρεία TELLAS A.E. της υπηρεσίας “double play” (συνδυασμός σταθερής τηλεφωνίας με γρήγορο Internet). 
Κατά της απόφασης αυτής ο ΟΤΕ άσκησε ενώπιον του διοικητικού Εφετείου Αθηνών προσφυγή, η οποία έγινε μερικώς αποδεκτή μειώ-
νοντας το πρόστιμο σε €5,7. Ο ΟΤΕ άσκησε αίτηση αναιρέσεως κατά της απόφασης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Την 3η Οκτωβρίου 2008, η Ε.Ε.Τ.Τ. προχώρησε στην επιβολή προστίμων στον ΟΤΕ ύψους €11,0 περίπου, με το σκεπτικό της μερικής 
μόνο συμμόρφωσής του σχετικά με τις υποχρεώσεις του σε θέματα Αδεσμοποίητης πρόσβασης στον Τοπικό βρόχο (LLU). Κατά της 
απόφασης αυτής ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγή ενώπιον του διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί της οποίας εκδόθηκε απόφαση του εν λόγω 
δικαστηρίου που έκανε δεκτή την προσφυγή του ΟΤΕ και το πρόστιμο ακυρώθηκε. 
Την 3η φεβρουαρίου 2009, η Ε.Ε.Τ.Τ. επέβαλε στον ΟΤΕ πρόστιμο ύψους €2,0 για δήθεν μη παροχή στοιχείων για τον έλεγχο εφαρ-
μογής των κανόνων του ανταγωνισμού και ιδίως για τον έλεγχο συμπίεσης περιθωρίου τιμών για τη φωνητική τηλεφωνία. Κατά της 
απόφασης αυτής ο ΟΤΕ άσκησε ενώπιον του διοικητικού Εφετείου Αθηνών προσφυγή, η οποία έγινε μερικώς αποδεκτή μειώνοντας το 
πρόστιμο σε €0,8. Κατά της απόφασης του διοικητικού Εφετείου Αθηνών ο ΟΤΕ άσκησε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας. 

Την 17η Μαρτίου 2009, η Ε.Ε.Τ.Τ. επέβαλε στον ΟΤΕ πρόστιμο ύψους €7,0 για καθυστέρηση παράδοσης μισθωμένων κυκλωμάτων στην 
Hellas On Line Α.Ε.. Κατά της απόφασης αυτής ο ΟΤΕ άσκησε ενώπιον του διοικητικού Εφετείου Αθηνών προσφυγή, η συζήτηση της 
οποίας ορίστηκε εκ νέου από το εν λόγω δικαστήριο για την 14η Απριλίου 2011, οπότε και συζητήθηκε και η απόφαση που εκδόθηκε 
ακύρωσε το επιβληθέν πρόστιμο.

Την 5η Μαΐου 2009, η Ε.Ε.Τ.Τ. επέβαλε στον ΟΤΕ πρόστιμο ύψους €2,0 για παραβίαση της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και συγκε-
κριμένα για την υποχρέωση της εταιρείας, ως εταιρείας με Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) στην σχετική αγορά, να τηρεί ανώτατο όριο τιμής στο 
τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές του δικτύου της προς συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Κατά 
της απόφασης αυτής ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγή ενώπιον του διοικητικού Εφετείου Αθηνών η οποία συζητήθηκε μετά από αναβολή την 
13η Μαΐου 2010. Η ως άνω απόφαση κοινοποιήθηκε στον ΟΤΕ εκ νέου σε ορθή επανάληψη και κατά της ορθής επανάληψης άσκησε 
ομοίως προσφυγή ενώπιον του διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία θα συζητηθεί μετά από αναβολή την 13η φεβρουαρίου 2012 και 
αναμένεται η έκδοση απόφασης.

Την 25η Ιανουαρίου 2012, η Ε.Ε.Τ.Τ. επέβαλε πρόστιμο ύψους €2,0 στον ΟΤΕ για δήθεν μη παροχή των αιτούμενων στοιχείων (που 
αφορούν συμφωνίες συνεγκατάστασης μεταξύ ΟΤΕ και COSMOTE). O OTE προσέφυγε κατά της απόφασης αυτής στο διοικητικό Εφετείο 
Αθηνών και η προσφυγή προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 22ας Μαΐου 2013. Το διοικητικό Εφετείο Αθηνών απέρριψε 
την αίτηση αναστολής εκτέλεσης.
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Β. δΕΣΜΕύΣΕΙΣ

Οι κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και οι λειτουργικές δεσμεύσεις για ενοίκια, δικαιώματα χρήσης, υπη-
ρεσίες συντήρησης και επισκευής και λοιπές υπηρεσίες έχουν ως ακολούθως:

Στις κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις συμπεριλαμβάνεται το υπολειπόμενο ποσό €127,9 σχετικά με άδειες φάσματος στη ρουμανία (βλέπε 
Σημείωση 6).

Επιπλέον των παραπάνω, η Εταιρεία έχει λειτουργικές δεσμεύσεις για ενοίκια με την κατά 100% θυγατρική της ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ με ημε-
ρομηνία λήξης το Σεπτέμβριο του 2013 και ετήσιο ενοίκιο €40,6, προσαρμόσιμο σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

Η λήξη αυτών των δεσμεύσεων ανά έτος αναλύεται παρακάτω:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 246,3 117,2 47,9 42,5
Λειτουργικές δεσμεύσεις 953,7 726,2 196,9 200,4

ΣύΝΟΛΟ 1.200,0 843,4 244,8 242,9

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

Έως 1 έτος 434,4 317,1 104,0 144,4
Από 1 έως 5 έτη 341,3 344,1 118,3 77,3
Από 5 έτη και πάνω 424,3 182,2 21,9 21,2

ΣύΝΟΛΟ 1.200,0 843,4 244,8 242,9
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3 3 . Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α  Μ Ε Σ Α  Κ Α Ι  δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η
Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο ύ  Κ Ι Ν δ ύ Ν Ο ύ
Το δπχΑ 7 «χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις», απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης 
πληροφόρησης προκειμένου να αξιολογηθεί η σπουδαιότητα των χρηματοοικονομικών μέσων για τη χρηματοοικονομική θέση του 
Ομίλου και της Εταιρείας. Ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτίθενται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των χρηματοοικονομικών τους 
μέσων:

α) Πιστωτικός κίνδυνος
β) Κίνδυνος ρευστότητας
γ) Κίνδυνος αγοράς

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται μια σύγκριση, των λογιστικών και εύλογων αξιών όλων των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
του Ομίλου και της Εταιρείας:

ΟΜΙΛΟΣ
Λογιστική αξία Εύλογη αξία

2012 2011 2012 2011
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 3,3 350,0 3,3 350,0
διακρατούμενα για εμπορική εκμετάλλευση 3,4 3,5 3,4 3,5
πελάτες 825,5 928,6 825,5 928,6
δάνεια προς το Ταμείο Αρωγής 127,6 132,0 157,2 156,4
Λοιπά δάνεια 108,6 152,4 108,6 152,4
δεσμευμένες καταθέσεις 65,1 - 65,1 -
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 1.161,6 683,4 1.161,6 683,4
παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 27,7 29,3 27,7 29,3
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμος δανεισμός και βραχυπρόθεσμο μέρος 
μακροπρόθεσμου δανεισμού

2.635,2 4.139,1 2.376,7 2.992,3

βραχυπρόθεσμος δανεισμός 1.415,6 762,9 1.401,5 762,9
προμηθευτές 741,9 749,6 741,9 749,6
χρηματική εγγύηση από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων 23,5 11,6 23,5 11,6

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λογιστική αξία Εύλογη αξία

2012 2011 2012 2011

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 1,9 343,3 1,9 343,3
πελάτες 409,1 495,1 409,1 495,1
δάνεια προς το Ταμείο Αρωγής 127,6 132,0 157,2 156,4
Λοιπά δάνεια 108,5 152,3 108,5 152,3
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 392,3 156,0 392,3 156,0
παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 24,5 24,3 24,5 24,3
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμος δανεισμός και βραχυπρόθεσμο μέρος 
μακροπρόθεσμου δανεισμού

1.602,0 2.715,7 1.585,8 2.108,7

βραχυπρόθεσμος δανεισμός 795,5 280,7 794,3 280,7
προμηθευτές 315,8 346,6 315,8 346,6

χρηματική εγγύηση από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων 23,5 11,6 23,5 11,6
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Η εύλογη αξία των ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων, των πελατών, των λοιπών δανείων και των προμηθευτών 
προσεγγίζει τις λογιστικές τους αξίες. Η εύλογη αξία των μετοχών και των ομολόγων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά 
προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή τους κατά την ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. Η εύλογη αξία μη δι-
απραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά στοιχείων, προσδιορίζεται με βάση την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών. 

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 πα-
ρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα.
Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται 
σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των Επιπέδων 1 και 2, ούτε μεταφορές εντός και εκτός του Επιπέδου 3 
για τη μέτρηση της εύλογης αξίας. 

Την 31η δεκεμβρίου 2012, ο Όμιλος και η Εταιρεία κατείχαν τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία:

ΟΜΙΛΟΣ
Εύλογη Αξία

Ιεραρχία Εύλογης αξίας
2012 2011

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Αμοιβαία κεφάλαια διαθέσιμα προς πώληση 3,3 2,8 Επίπεδο 1

Ομόλογα διαθέσιμα προς πώληση - 341,7 Επίπεδο 1

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση - 5,5 Επίπεδο 3

Ομόλογα διακρατούμενα για εμπορική εκμετάλλευση 3,4 3,5 Επίπεδο 1

Λοιπά δάνεια 108,6 152,4 Επίπεδο 2

παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 27,7 29,3 Επίπεδο 2

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εύλογη Αξία

Ιεραρχία Εύλογης αξίας
2012 2011

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Αμοιβαία κεφάλαια διαθέσιμες προς πώληση 1,9 1,6 Επίπεδο 1

Ομόλογα διαθέσιμα προς πώληση - 341,7 Επίπεδο 1

Λοιπά δάνεια 108,5 152,3 Επίπεδο 2

παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 24,5 24,3 Επίπεδο 2
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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 οικονομι-
κών καταστάσεων είναι η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών τους στοιχείων. 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διαθέσιμα προς πώληση και ως διακρατούμενα για εμπορικούς σκο-
πούς αφορούν τοποθετήσεις σε κρατικά ομόλογα με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση, αμοιβαία κεφάλαια και άλλα χρεόγραφα. Τα 
διαθέσιμα χρηματοοικονομικά 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 εντοπίζεται στις 
απαιτήσεις από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, λόγω του περιορισμένου αριθμού τους και του υψηλού τζίρου 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 γίνεται η κατάλληλη πρόβλεψη για απομείωση (βλέπε Σημείωση 11).

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονες αφενός τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότη-
τας 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 ομαδοποι-
ούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν, τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεων τους και τα τυχόν 
προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Οι πελάτες που θεωρούνται επισφαλείς, επανεκτιμώνται σε κάθε 
ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και για τη ζημία που εκτιμάται ότι θα προκύψει από αυτές, σχηματίζεται σχετική 
πρόβλεψη απομείωσης. 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα θεωρούνται επίσης ως στοιχεία με υψηλό πιστωτικό κίνδυνο, καθώς οι τρέχουσες 
μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα ασκούν σημαντική πίεση στις εγχώριες τράπεζες. Το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών 
διαθεσίμων του Ομίλου είναι 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 (βλέπε Σημειώσεις 9, 13 και 20) και δάνεια και προκα-
ταβολές προς το Ταμείο Αρωγής κυρίως από το πρόγραμμα Εθελουσίας Αποχώρησης προσωπικού (βλέπε Σημείωση 20). Τα ανωτέρω 
δάνεια εκτιμάται ότι δεν εκθέτουν τον Όμιλο και την Εταιρεία σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. 

β) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος ή η Εταιρεία να μη μπορέσουν να εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές 
τους υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμει-
ακών διαθεσίμων και πιστωτικών ορίων, που διασφαλίζουν την εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με λήξη στους 
επόμενους 12 μήνες. Τα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του 
Ομίλου και της Εταιρείας την 31η δεκεμβρίου 2012 ανέρχονταν σε €1.168,3 και €394,2 αντίστοιχα και τα δάνειά τους ανέρχονταν σε 
€4.050,8 και €2.397,5 αντίστοιχα. 
Για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας, οι εταιρείες του Ομίλου ετοιμάζουν προβλέψεις ταμειακών ροών 
σε τακτική βάση. 
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παρακάτω παρατίθεται ανάλυση των μη προεξοφλημένων συμβατικών πληρωμών (περιλαμβανομένων των πληρωμών των κεφαλαί-
ων και των τόκων) των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας:

Ο Όμιλος εξαιρεί τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα από την ανωτέρω ανάλυση.

Εγγυήσεις
Ο ΟΤΕ έχει εγγυηθεί για το δανεισμό της θυγατρικής του OTE PLC ως εξής: 
• Κατά την 31η δεκεμβρίου 2012: €3.478,3.
• Κατά την 31η δεκεμβρίου 2011: €4.297,4.

ΟΜΙΛΟΣ

31 δεκεμβρίου 2012 Έως 1 έτος 1 με 2 έτη 2 με 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Ομόλογα μεσοπρόθεσμης διάρκειας OTE PLC   1.178,4 621,1 1.621,3 - 3.420,8

Κοινοπρακτικό δάνειο ΟΤΕ 452,3 520,8 - - 973,1

Κοινοπρακτικό δάνειο GLOBUL 16,4 23,5 142,2 - 182,1

Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 1,4 - - - 1,4

προμηθευτές 741,9 - - - 741,9

ΣύΝΟΛΟ 2.390,4 1.165,4 1.763,5 - 5.319,3

31 δεκεμβρίου 2011 Έως 1 έτος 1 με 2 έτη 2 με 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Ομόλογα μεσοπρόθεσμης διάρκειας OTE PLC   175,8 1.426,3 2.242,4 - 3.844,5

Κοινοπρακτικό δάνειο OTE PLC και ΟΤΕ 846,0 940,8 - - 1.786,8

δάνεια ROMTELECOM 4,2 - - - 4,2

Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 2,2 - - - 2,2

προμηθευτές 749,6 - - - 749,6

ΣύΝΟΛΟ 1.777,8 2.367,1 2.242,4 - 6.387,3

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31 δεκεμβρίου 2012 Έως 1 έτος 1 με 2 έτη 2 με 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

διεταιρικά δάνεια (ΟΤΕ PLC) 495,3 580,0 643,6 - 1.718,9

Κοινοπρακτικό δάνειο ΟΤΕ 452,3 520,8 - - 973,1

προμηθευτές 315,8 - - - 315,8

ΣύΝΟΛΟ 1.263,4 1.100,8 643,6 - 3.007,8

31 δεκεμβρίου 2011 Έως 1 έτος 1 με 2 έτη 2 με 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

διεταιρικά δάνεια (ΟΤΕ PLC) 396,6 827,2 1.223,6 - 2.447,4

Κοινοπρακτικό δάνειο ΟΤΕ 77,6 940,8 - - 1.018,4

προμηθευτές 346,6 - - - 346,6

ΣύΝΟΛΟ 820,8 1.768,0 1.223,6 - 3.812,4
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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. 

παρακάτω περιγράφονται αναλυτικότερα οι επιμέρους κίνδυνοι που συνθέτουν τον κίνδυνο αγοράς και οι πολιτικές διαχείρισής τους 
από τον Όμιλο και την Εταιρεία:

i. Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων
Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών χρηματοροών ενός χρηματοοικονο-
μικού περιουσιακού στοιχείου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Η έκθεση του Ομίλου στον 
κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων σχετίζεται πρωταρχικά στον μακροπρόθεσμο δανεισμό του Ομίλου. 

Ο Όμιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίων μέσω ενός συνδυασμού δανείων κυμαινόμενου και σταθερού επιτοκίου 
καθώς και με τη χρήση συμβολαίων ανταλλαγής επιτοκίων. 

Κατά την 31η δεκεμβρίου 2012, η σχέση δανεισμού με σταθερό επιτόκιο προς δανεισμό με κυμαινόμενο επιτόκιο στον Όμιλο ανερχόταν 
σε 74%/26% (2011: 66%/34%). Η ανάλυση του δανεισμού ανάλογα με το είδος του επιτοκίου παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

Την 31η δεκεμβρίου 2012, το ονομαστικό ποσό των συμβολαίων ανταλλαγής επιτοκίων από σταθερό σε κυμαινόμενο επιτόκιο που 
ήταν σε ισχύ ήταν €565,0. Μετά από αυτή την αντιστάθμιση κινδύνου, η σχέση δανεισμού με σταθερό επιτόκιο προς δανεισμό με κυ-
μαινόμενο επιτόκιο στον Όμιλο ανέρχεται σε 60%/40%. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ευαισθησία σε μια μεταβολή του επιτοκίου στα αποτελέσματα μέσω της επίδρασης στον δα-
νεισμό, στις καταθέσεις και στα παράγωγα.

Αν τα επιτόκια αυξάνονταν κατά 1%, η επίπτωση θα ήταν (κέρδος/ (ζημία)):

Αν τα επιτόκια μειώνονταν κατά 1%, η επίπτωση θα ήταν ισόποση με την παραπάνω ανάλυση αλλά στην αντίθετη κατεύθυνση. 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

δανεισμός με κυμαινόμενο επιτόκιο 1.040,8 1.653,1 889,5 1.174,9
δανεισμός με σταθερό επιτόκιο 3.010,0 3.248,9 1.508,0 1.821,5

ΣύΝΟΛΟ 4.050,8 4.902,0 2.397,5 2.996,4

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙρΕΙΑ
2012 2011 2012 2011

Κέρδη προ φόρων 1,2 (10,1) (5,0) (10,6)
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ii. Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των ταμειακών ροών ενός χρηματοοικονομικού μέσου να 
παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος. 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ως εκ τούτου εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο ο οποίος προέρχεται 
από τις μεταβολές των λειτουργικών νομισμάτων των χωρών αυτών έναντι των ξένων νομισμάτων. Τα κυριότερα νομίσματα με τα 
οποία γίνονται συναλλαγές στον Όμιλο είναι το €, το ρουμανικό ρον και το Αλβανικό Λεκ. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαι-
σθησία σε μια εύλογα πιθανή μεταβολή στη συναλλαγματική ισοτιμία, με τις άλλες μεταβλητές να παραμένουν σταθερές, στα κέρδη 
προ φόρων του Ομίλου (εξαιτίας των μεταβολών στην εύλογη αξία των νομισματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων):

Την 31η δεκεμβρίου 2012, οι θυγατρικές της COSMOTE είχαν δάνεια πληρωτέα προς την COSMOTE ποσού €753,5 (31η δεκεμβρίου 
2011: €718,9) τα οποία θεωρούνται ως μέρος καθαρής επένδυσης της δραστηριότητας στο εξωτερικό καθώς ο διακανονισμός δεν έχει 
προγραμματιστεί ούτε αναμένεται να συμβεί στο προβλεπόμενο μέλλον. Οι συναλλαγματικές διαφορές κατά τη μετατροπή αναγνωρί-
ζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Εάν η ισοτιμία ρον/€ μεταβληθεί κατά 1% η επίδραση στη συνολική καθαρή θέση του Ομίλου 
θα ήταν €7,5 (2011: €7,3).

διαχείριση Κεφαλαίου
Ο πρωταρχικός στόχος του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με την διαχείριση του κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της διατήρησης ισχυ-
ρής πιστοληπτικής ικανότητας και υγιών 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 την διαχείριση κεφαλαίου είναι η χρήση του δείκτη μόχλευσης (ο δείκτης του καθαρού δανεισμού προς τα ίδια 
κεφάλαια), ο οποίος παρακολουθείται σε επίπεδο Ομίλου. Στον υπολογισμό του καθαρού δανεισμού περιλαμβάνονται τα τοκοφόρα 
δάνεια και ομόλογα, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιου-
σιακά στοιχεία. 

Από τον παρακάτω πίνακα, παρατηρείται ότι ο δείκτης μόχλευσης μειώθηκε το 2012 σε σύγκριση με το 2011 λόγω της μείωσης του 
καθαρού δανεισμού (κυρίως λόγω μείωσης του δανεισμού) και της αύξησης στα ίδια κεφάλαια (λόγω του κέρδους της χρήσης):

Μεταβολή στην συναλλαγματική ισοτιμία
Επίδραση στα κέρδη προ φόρων
2012 2011

+10% 45,2 36,1

-10% (45,2) (36,1)

ΟΜΙΛΟΣ
31 δεκεμβρίου

2012 2011

δανεισμός 4.050,8 4.902,0

Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα (1.161,6) (683,4)

Λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (6,7) (353,5)

Καθαρός δανεισμός 2.882,5 3.865,1

Ίδια κεφάλαια 2.013,8 1.757,3

δείκτης μόχλευσης 1,43 x 2,20 x
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3 4 . Α Ν Α Τ Α ξ Ι Ν Ο Μ Η Σ Ε Ι Σ  Κ Ο Ν δ ύ Λ Ι ω Ν
Στην ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της χρήσης 2011, ποσό ύψους €43,3 και €141,3 αντίστοιχα 
ταξινομήθηκε από τα «Έσοδα επομένων χρήσεων» στις «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» για καλύτερη παρουσίαση του μα-
κροπρόθεσμου μέρους των εσόδων επομένων χρήσεων. 

Στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων του 2011, ποσό ύψους €44,4 ταξινομήθηκε από το «Κόστος τηλεπικοινωνιακού εξοπλι-
σμού/απαξιώσεις» στα «Λοιπά λειτουργικά έξοδα» και συγκεκριμένα στις «προμήθειες σε εμπορικούς αντιπροσώπους» για καλύτερη 
παρουσίαση. 

3 5 . Μ Ε Τ Α Γ Ε Ν Ε Σ Τ Ε Ρ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α
Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα της 31ης δεκεμβρίου 2012, είναι τα ακόλουθα:

ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟδΟΤΗΣΗ δΑΝΕΙΣΜΟύ
ΟΜΙΛΟΣ
Ανταλλαγή Ομολόγων κάτω από το πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας 
(Global Medium-Term Note Program)
Την 16η Ιανουαρίου 2013, η OTE PLC σύναψε ιδιωτικό συμφωνητικό ανταλλαγής ομολόγων κάτω από το πρόγραμμα έκδοσης ομολό-
γων μεσοπρόθεσμης διάρκειας (Global Medium-Term Note Program) σύμφωνα με το οποίο ανταλλάχθηκαν €187,0 από τα ομόλογα 
λήξης Αυγούστου 2013 με μια νέα έκδοση ομολόγων €187,7 («Νέες Ομολογίες») λήξης φεβρουαρίου 2015. Τα ομόλογα που επα-
ναγοράστηκαν ύψους €187,0 λήξης Αυγούστου 2013 ακυρώθηκαν. Οι νέες ομολογίες ενσωματώθηκαν στο ήδη υπάρχον ομόλογο 
€600,0 έκδοσης φεβρουαρίου 2008 και λήξης φεβρουαρίου 2015, το οποίο φέρει κουπόνι 7,25%. 

Ομόλογο €700,0 κάτω από το πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας
(Global Medium-Term Note Program)
Την 7η φεβρουαρίου 2013 η ΟΤΕ PLC εξέδωσε νέο σταθερού επιτοκίου ομόλογο λήξης 7 φεβρουαρίου 2018 ύψους €700,0 κάτω από 
το πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας με ετήσιο κουπόνι 7,875%, πληρωτέο σε εξαμηνιαία βάση.

Το νέο ομόλογο περιέχει ρήτρα αλλαγής ελέγχου η οποία ενεργοποιείται αν μία οντότητα (εκτός (i) της DEUTSCHE TELEKOM AG, 
(ii) της DEUTSCHE TELEKOM AG μαζί με το Ελληνικό δημόσιο, οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή διαμεσολαβητή αυτού ή οποιαδήποτε 
οντότητα που ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από το Ελληνικό δημόσιο ή από οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή διαμεσολαβητή αυτού ή (iii) 
οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού οργανισμού (εκτός της DEUTSCHE TELEKOM AG) με πιστοληπτική αξιολόγηση ίση ή καλύτερη από 
την πιστοληπτική αξιολόγηση της DEUTSCHE TELEKOM AG) αποκτήσει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη διοίκηση και τις πολιτικές του 
ΟΤΕ, είτε μέσω κυριότητας των δικαιωμάτων ψήφου, είτε μέσω συμβατικής δέσμευσης είτε μέσω άλλων διαδικασιών.

Στην περίπτωση που η ρήτρα αλλαγής ελέγχου ενεργοποιηθεί, η ΟΤΕ PLC υποχρεούται να ειδοποιήσει τους ομολογιούχους οι οποίοι 
στη συνέχεια έχουν το δικαίωμα, σε διάστημα εντός 45 ημερών, να απαιτήσουν από την ΟΤΕ PLC την αποπληρωμή των ομολόγων τους.

Πρόταση επαναγοράς από την ΟΤΕ PLC κάτω από το πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας
(Global Medium-Term Note Program)
Την 29η Ιανουαρίου 2013 η OTE PLC ανακοίνωσε πρόταση επαναγοράς του ομολόγου λήξης Αυγούστου 2013 αρχικής ονομαστικής 
αξίας €1.250,0 («Ομόλογα Αυγούστου 2013») και του ομολόγου λήξης Απριλίου 2014 €500,0 («Ομόλογα Απριλίου 2014»).

Την 8η φεβρουαρίου 2013, η OTE PLC ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρότασης επαναγοράς. Την 11η φεβρουαρίου 2013 η ΟΤΕ PLC 
επαναγόρασε ποσό ονομαστικής αξίας €106,2 από τα Ομόλογα Αυγούστου 2013 και ποσό ονομαστικής αξίας €92,5 από τα Ομόλογα 
Απριλίου 2014. Τα επαναγορασθέντα Ομόλογα παραδόθηκαν για ακύρωση. Κατά συνέπεια τα εναπομείναντα ονομαστικά ποσά των 
ομολόγων λήξεως Αυγούστου 2013 και Απριλίου 2014 ανέρχονται σε €713,8 και €407,5 αντίστοιχα.
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Ανακυκλούμενη Πίστωση €900,0 
Την 11η φεβρουαρίου 2013 ο ΟΤΕ προχώρησε στην αποπληρωμή ποσού €400,0 κάτω από την ανακυκλούμενη πίστωση (ομολογιακό 
δάνειο) €900,0 το οποίο ο ΟΤΕ είχε συνάψει το φεβρουάριο 2011 με κοινοπραξία τραπεζών. Το εναπομείναν ποσό του δανείου ονομα-
στικής αξίας €500,0 που λήγει την 11η φεβρουαρίου 2014 αναταξινομήθηκε στο βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων. Το 
εναπομείναν υπόλοιπο του δανείου ανέρχεται σε €490,1.

OTE
Νέα διεταιρικά δάνεια μεταξύ OTE PLC και ΟΤΕ
Την 16η Ιανουαρίου 2013, ο ΟΤΕ σύναψε διεταιρικό δάνειο με την ΟΤΕ PLC ύψους €187,7 λήξης 11 φεβρουαρίου 2015. Το δάνειο φέρει 
σταθερό επιτόκιο.

Την 25η Ιανουαρίου 2013, ο ΟΤΕ σύναψε διεταιρικό δάνειο με την ΟΤΕ PLC ύψους €99,5 λήξης 5 Αυγούστου 2013. Το δάνειο φέρει 
σταθερό επιτόκιο.

Την 14η φεβρουαρίου 2013, ο ΟΤΕ σύναψε διεταιρικό δάνειο με την ΟΤΕ PLC ύψους €250,0 λήξης 7 φεβρουαρίου 2018. Το δάνειο 
φέρει σταθερό επιτόκιο.

Προπληρωμές διεταιρικών δανείων που έχουν χορηγηθεί από την OTE PLC
Την 16η Ιανουαρίου 2013, ο ΟΤΕ προχώρησε στη μερική προπληρωμή ονομαστικού ποσού €187,0 του διεταιρικού δανείου με την OTE 
PLC λήξης 1 Αυγούστου 2013.

Την 15η φεβρουαρίου 2013, ο ΟΤΕ προχώρησε σε μερικές προπληρωμές α) ονομαστικού ποσού €81,1 του διεταιρικού δανείου με την 
OTE PLC λήξης 1 Αυγούστου 2013, β) ονομαστικού ποσού €25,1 του διεταιρικού δανείου €99,5 με την OTE PLC λήξης 5 Αυγούστου 
2013 και γ) ονομαστικού ποσού €92,5 του διεταιρικού δανείου €500,0 με την OTE PLC λήξης 8 Απριλίου 2014.

Παράγωγα 
Την 14η φεβρουαρίου 2013, ο ΟΤΕ προχώρησε σε μερική ακύρωση ποσού ονομαστικής αξίας €92,5 κάτω από τη συμφωνία ανταλλα-
γής επιτοκίου που είχε συναφθεί τον Απρίλιο του 2011. Το ποσό που έλαβε ο ΟΤΕ από την ακύρωση ήταν €4,3. Την 14η φεβρουαρίου 
2013 ο ΟΤΕ επέστρεψε ποσό €4,5 από την εγγύηση στα πλαίσια των σχετικών συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων (Credit Support 
Annex - CSA to the ISDA Agreements).

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 
Την 23η Ιανουαρίου 2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος 4110/23.01.2013. Οι κυριότερες αλλαγές είναι ότι σύμφωνα με το 
νέο νόμο ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ορίζεται στο 26% για τη χρήση 2013 και έπειτα και ο παρακρα-
τούμενος φόρος μερισμάτων που εγκρίνονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 ορίζεται σε 10%. Η εκτιμώμενη θετική επίδραση από τον 
επανυπολογισμό των αναβαλλόμενων φόρων για τον Όμιλο και την Εταιρεία θα ανέλθει σε περίπου €50 και €42, αντίστοιχα.

ΠωΛΗΣΗ ΤΗΣ HELLAS SAT 
Την 7η φεβρουαρίου 2013 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας πώλησης του 99,05% που κατέχει στην Hellas Sat στην 
Arabsat Cyprus Ltd, 100% θυγατρική της Arab Satellite Communications Organization. Ο ΟΤΕ θα εισπράξει συνολικό τίμημα ύψους 
περίπου €208 από την πώληση που αντιπροσωπεύουν το 99,05% από: α) την αξία της Hellas Sat η οποία ανέρχεται σε €157 και  
β) των διαθεσίμων της Hellas Sat την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της συναλλαγής που εκτιμώνται περίπου σε €53. Επιπλέον, ο ΟΤΕ 
θα εισπράξει €7 ως μέρισμα. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2013 μετά από την ολοκλήρωση των 
απαραίτητων διαδικασιών, ενώ τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

ΕΚΚΑθΑΡΙΣΗ ΤΗΣ OTE PROPERTIES
Η διαδικασία εκκαθάρισης της OTE PROPERTIES ολοκληρώθηκε τη 10η Ιανουαρίου 2013, ενώ η φορολογική της μερίδα έκλεισε την 
8η φεβρουαρίου 2013.
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V . Σ Τ Ο Ι χ Ε Ι Α
Κ Α Ι  π Λ Η ρ Ο φ Ο ρ Ι Ε Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν ω Ν Ι ω Ν  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α δ Ο Σ 
Α Ν ω Ν ύ Μ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΑΡ.ΜΑΕ 347/06/Β86/10
ΕδΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 -15124 ΜΑΡΟύΣΙ, ΑθΗΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟδΟύ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟύΑΡΙΟύ 2012 ΕωΣ 31 δΕΚΕΜΒΡΙΟύ 2012

(δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονoμικές καταστάσεις, ενοποιημένες 
και μη, κατά τα δ.π.χ.A.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές 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 οποιουδήποτε 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 οικονομικές 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.

Αρμόδια Αρχή: Yπουργείο Ανάπτυξης, δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών 
& Πίστεως

Σύνθεση διοικητικού Συμβουλίου:

διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας : www.ote.gr
1. Μιχαήλ Τσαμάζ, πρόεδρος και διευθύνων 
Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Ημερομηνία έγκρισης από το διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών 
καταστάσεων: 27 φεβρουαρίου 2013

2. δημήτριος Τζουγανάτος, Αντιπρόεδρος - 
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Μάριος Ψάλτης (ΑΜ ΣΟΕΛ 38081) 3. Μπάμπης Μαζαράκης, Εκτελεστικό Μέλος
Ελεγκτική εταιρεία: πραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Eλεγκτική 
Εταιρεία (ΑΜ ΣΟΕΛ 113)

4. Timotheus Höttges, Μη εκτελεστικό Μέλος

Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη 5. Klaus Müller, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Claudia Nemat, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Ευστάθιος Ανέστης, Μη Εκτελεστικό μέλος
8. Νικόλαος Καραμούζης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Μιχαήλ Μπλέτσας, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό 
Μέλος
10. παναγιώτης Ταμπούρλος, Ανεξάρτητο - Μη 
Εκτελεστικό Μέλος

11. βασίλειος φουρλής, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό 
Μέλος
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Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  θ Ε Σ Η Σ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Eνσώματα πάγια στοιχεία 3.914,1 4.328,0 1.508,9 1.682,7 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.520,1 1.505,5 50,0 31,8 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 544,3 573,8 4.118,1 4.538,7 
Αποθέματα 111,4 125,0 16,5 21,9 
Απαιτήσεις από πελάτες 825,5 928,6 409,1 495,1 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 282,8 566,6 107,2 456,5 
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 1.161,6 683,4 392,3 156,0 
περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση - 380,0 - 380,0 
ΣύΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟύ 8.359,8 9.090,9 6.602,1 7.762,7 
ΙδΙΑ ΚΕφΑΛΑΙΑ ΚΑΙ υπΟχρΕωΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 1.171,5 1.171,5 1.171,5 1.171,5 
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 452,3 212,0 1.606,3 1.974,0 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 1.623,8 1.383,5 2.777,8 3.145,5 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 390,0 373,8 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 2.013,8 1.757,3 2.777,8 3.145,5 
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.635,2 4.139,1 1.602,0 2.715,7 
προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 648,5 736,2 552,5 664,5 
βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.415,6 762,9 795,5 280,7 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.646,7 1.695,4 874,3 956,3 
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 6.346,0 7.333,6 3.824,3 4.617,2 

ΣύΝΟΛΟ ΙδΙωΝ ΚΕΦΑΛΑΙωΝ ΚΑΙ ύΠΟΧΡΕωΣΕωΝ (γ) + (δ) 8.359,8 9.090,9 6.602,1 7.762,7 
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Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ  Σ ύ Ν Ο Λ Ι Κ ω Ν  Ε Σ Ο δ ω Ν 
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01-
31.12.2012

01.01-
31.12.2011

01.01-
31.12.2012

01.01-
31.12.2011

Κύκλος εργασιών 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων

615,2 352,6 69,0 201,1 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 609,3 115,1 (147,7) (372,5)
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 501,6 (13,6) (163,2) (413,4)
Κατανέμονται σε:
-Ιδιοκτήτες μητρικής 476,4 119,7 (163,2) (413,4)
-Μη ελέγχουσες συμμετοχές 25,2 (133,3) - -

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β) (246,7) 217,5 (206,1) 244,0 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (έξοδα) μετά από 
φόρους (A) + (B) 254,9 203,9 (369,3) (169,4)

Κατανέμονται σε:
-Ιδιοκτήτες μητρικής 238,7 339,4 (369,3) (169,4)
-Μη ελέγχουσες συμμετοχές 16,2 (135,5) - -
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,9719 0,2442   
προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)   0,0000 0,0000 

Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων, συνολικών αποσβέσεων και απομειώσεων 1.533,9  1.662,8 377,1 533,2 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ  Μ Ε Τ Α Β Ο Λ ω Ν  Ι δ Ι ω Ν  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι ω Ν 
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 
(01.01.2012 και 01.01.2011)

1.757,3 1.652,6 3.145,5 3.370,4 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από 
φόρους

254,9 203,9 (369,3) (169,4)

πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης 1,6 (2,6) 1,6 (2,6)
Μερίσματα - (101,5) - (57,8)
παρακρατούμενος φόρος που σχετίζεται με τη διανομή 
μερίσματος από έσοδα από μερίσματα που υπόκεινται σε 
παρακράτηση φόρου

- 4,9 - 4,9 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 
(31.12.2012 και 31.12.2011) 2.013,8 1.757,3 2.777,8 3.145,5 

V . Σ Τ Ο Ι χ Ε Ι Α
Κ Α Ι  π Λ Η ρ Ο φ Ο ρ Ι Ε Σ
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Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ  Τ Α Μ Ε Ι Α Κ ω Ν  Ρ Ο ω Ν 
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01-

31.12.2012
01.01-

31.12.2011
01.01-

31.12.2012
01.01-

31.12.2011
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 609,3 115,1 (147,7) (372,5)
προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις και απομειώσεις 918,7 1.310,2 308,1 332,1 
δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών 1,6 (2,6) 0,3 (1,0)
Κόστος προγράμματος πρόωρης αποχώρησης 123,0 69,0 123,0 27,1 
πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 22,2 22,2 19,4 20,1 
πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας (6,2) 9,9 (6,2) 9,9 
Απομείωση αποθεμάτων 7,7 20,9 - 6,3 
πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 117,1 135,0 21,4 24,5 
Λοιπές προβλέψεις 2,7 (4,5) 2,5 (4,6)
Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές 1,4 (3,6) - (2,3)
πιστωτικοί τόκοι (15,2) (22,2) (8,7) (11,5)
Έσοδα από μερίσματα (3,9) (27,4) (41,9) (28,6)
(Κέρδη)/ Zημίες και απομειώσεις συμμετοχών (225,1) 0,6 100,5 431,8 
Απόσβεση προκαταβολής σε ΕδΕΚΤ - 35,2 - 35,2 
χρεωστικοί τόκοι 248,7 290,1 166,8 184,2 
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μείωση / (Aύξηση) αποθεμάτων 5,9 14,9 5,4 (0,3)
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων 41,0 (86,9) 118,7 (25,1)
(Mείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού) (56,7) 1,6 (77,8) (12,5)
Πλέον / (μείον): 
Καταβολές προγραμμάτων πρόωρης αποχώρησης και εθελουσίας 
εξόδου (146,4) (113,9) (145,9) (74,2)

Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού νεότητας     
εκτός εισφορών εργαζομένων (115,7) (82,4) (114,7) (79,4)
χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (246,7) (284,5) (172,3) (174,0)
φόροι εισοδήματος καταβληθέντες (116,5) (188,5) (24,5) (20,4)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.166,9 1.208,2 126,4 264,8 
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικής μείον τα ταμειακά διαθέσιμα αυτής - (10,5) - -
Απόκτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (719,5) (435,4) (677,4) (435,0)
πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 1.060,9 93,7 1.018,8 93,6 
Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων 10,3 9,8 10,3 9,8 
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (554,3) (716,5) (157,7) (181,4)
δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα (65,1) - - -
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών/συμμετοχών 380,0 - 380,0 -
πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 17,2 17,5 8,1 10,6 
Μερίσματα εισπραχθέντα 20,9 10,4 58,9 11,6 
Επιστροφή κεφαλαίου επενδυμένου σε θυγατρική - - 52,0 82,0 

Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 150,4 (1.031,0) 693,0 (408,8)
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Π Ρ Ο Σ θ Ε Τ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Κ Α Ι  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ
 
1) Οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις με τις αντίστοιχες 
έδρες τους, τα ποσοστά συμμετοχής του Ομίλου (άμεσες και έμμεσες συμμετοχές) καθώς και η μέθοδος ενοποίησης που εφαρμόστηκε, 
παρατίθενται αναλυτικά στις Σημειώσεις 1 και 8 των οικονομικών καταστάσεων.
2) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου καθώς και τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγ-
χων που ολοκληρώθηκαν παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 23 των οικονομικών καταστάσεων.
3) Την 25η Ιανουαρίου 2012, ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου του ποσοστού, ύψους 20%, που κατείχε ο ΟΤΕ στην TELEKOM 
SRBIJA. Επιπλέον πληροφορίες παρατίθενται στη Σημείωση 8 των οικονομικών καταστάσεων.
4) Η έκβαση των επίδικων υποθέσεων που εκκρεμούν δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Τα 
ποσά των σωρευμένων προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί κατά την 31 δεκεμβρίου 2012 για επίδικες υποθέσεις και λοιπούς κινδύ-
νους, όπως και για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται: α) για τον Όμιλο σε €88,9 εκατ. και σε €29,6 εκατ. αντίστοιχα και β) για 
την Εταιρεία σε €83,8 εκατ. και σε €18,0 εκατ. αντιστοίχως. Οι σημαντικότερες εκκρεμείς νομικές υποθέσεις παρατίθενται στη Σημείωση 
32 των οικονομικών καταστάσεων.
5) Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της χρήσης: Όμιλος 27.330 (31.12.2011: 28.474), Εταιρεία 8.750 (31.12.2011: 
10.569).
6) Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια το 2012 για τον Όμι-
λο αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμεταλλεύσεων εξωτερικού €(36,0) εκατ., αναλογιστικά κέρδη €1,5 εκατ. 
(καθαρά από αναβαλλόμενους φόρους) και στην καθαρή μεταβολή των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων €(212,2) εκατ. (καθαρή από αναβαλλόμενους φόρους). Για την Εταιρεία, αφορούν σε αναλογιστικά κέρδη €5,4 εκατ. (κα-
θαρά από αναβαλλόμενους φόρους) και στην καθαρή μεταβολή των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων €(211,5) εκατ. (καθαρή από αναβαλλόμενους φόρους).
7) Από την 6η φεβρουαρίου 2009, οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
DEUTSCHE TELEKOM AG (πλήρης ενοποίηση), με έδρα τη Γερμανία, η οποία συμμετέχει κατά 40,00% στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ 
την 31η δεκεμβρίου 2012.
8) Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεμένα μέρη (σύμφωνα με το δ.Λ.π. 24) αναλύονται ως εξής: Τα ποσά των πωλήσεων και 
αγορών της Εταιρείας για το 2012, ανέρχονται στο ποσό των €121,6 εκατ. και €272,4 εκατ. αντίστοιχα. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα 
της Εταιρείας προς συνδεμένα μέρη σωρευτικά για το 2012 ανέρχονται σε €88,3 εκατ.. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
της Εταιρείας με συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τρέχουσες συναλλαγές στη λήξη της χρήσης ανέρχονται σε €80,3 εκατ. και 
€190,8 εκατ. αντίστοιχα. Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τα συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τα ληφθέντα δά-
νεια ανέρχονται σε €1.565,1 εκατ.. Τα έσοδα από μερίσματα από συνδεδεμένα μέρη για το 2012 ανέρχονται σε €38,0 εκατ.. Οι αμοιβές 
των μελών του διοικητικού Συμβουλίου και των βασικών διοικητικών στελεχών της Εταιρείας, που επιβάρυναν τα αποτελέσματα της 
χρήσης 2012 ανέρχονται σε €5,5 εκατ. Με βάση το πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών του ΟΤΕ, μέχρι την 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01-

31.12.2012
01.01-

31.12.2011
01.01-

31.12.2012
01.01-

31.12.2011
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από χορηγούμενα δάνεια 466,3 1.743,6 439,9 1.743,6 
Εξοφλήσεις δανείων (1.298,9) (2.142,1) (1.022,6) (1.579,7)

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους Εταιρείας (0,4) (52,9) (0,4) (52,9)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους Εταιρείας (0,4) (52,9) (0,4) (52,9)
Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (833,0) (495,1) (583,1) 111,0 

Καθαρή αύξηση /(μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών 
ισοδυνάμων (α)+(β)+(γ) 484,3 (317,9) 236,3 (33,0) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 683,4 1.004,3 156,0 189,0 
Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα (6,1) (3,0) - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.161,6 683,4 392,3 156,0

V . Σ Τ Ο Ι χ Ε Ι Α
Κ Α Ι  π Λ Η ρ Ο φ Ο ρ Ι Ε Σ
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31η δεκεμβρίου 2012 έχουν χορηγηθεί συνολικά 2.814.651 δικαιώματα στα βασικά διοικητικά στελέχη. Σε επίπεδο Ομίλου, τα ποσά 
πωλήσεων και αγορών προς και από τα συνδεδεμένα μέρη που δεν απαλείφονται στην ενοποίηση ανέρχονται σε €22,7 εκατ. και €24,7 
εκατ. αντίστοιχα. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Ομίλου με τα συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τις μεταξύ τους τρέχουσες 
συναλλαγές και οι οποίες δεν απαλείφονται στην ενοποίηση ανέρχονται σε €12,9 εκατ. και €48,2 εκατ. αντίστοιχα. 
9) Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών. 
10) Έχουν πραγματοποιηθεί αναταξινομήσεις κονδυλίων που δεν είχαν καμία επίδραση στα ίδια κεφάλαια ή στα αποτελέσματα της 
προηγούμενης χρήσης του Ομίλου και της Εταιρείας. Οι αναταξινομήσεις αυτές παρατίθενται στη Σημείωση 34 των οικονομικών κατα-
στάσεων.
11) Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα της 31ης δεκεμβρίου 2012 παρατίθενται στη Σημείωση 35 των 
οικονομικών καταστάσεων.
                             

Αθήνα, 27 φεβρουαρίου 2013

Ο πρόεδρος του δ.Σ.
& διευθύνων Σύμβουλος    

Το Μέλος του δ.Σ. 
& Γενικός διευθυντής 
χρηματοοικονομικών 

Θεμάτων Ομίλου         

Ο Γενικός διευθυντής 
Financial Operations Ομίλου 

Ο διευθυντής Οικονομικών 
υπηρεσιών

Μιχαήλ Τσαμάζ
Α.δ.Τ. AB 516212

Μπάμπης Μαζαράκης
Α.δ.Τ. AE 096808

Αρ. Αδείας 0021943

  Γεώργιος Μαυράκης
Α.δ.Τ. T 004893

Κωνσταντίνος 
Βασιλόπουλος

 Α.δ.Τ. Π 529399
Αρ. Αδείας 032033
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Ο παρακάτω πίνακας ενσωματώνει μέσω παραπομπής τις πληροφορίες του άρθρου 10 του νόμου 3401/2005 που αφορούν στην 
Εταιρεία, στις μετοχές της καθώς και στην αγορά κινητών αξιών στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της και τις οποίες δημοσίευσε 
και κατέστησε διαθέσιμες στο κοινό κατά τη διάρκεια του έτους 2012 καθώς και στις αρχές του έτους 2013, σε εφαρμογή κοινοτικής 
ή εθνικής νομοθεσίας. 

Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων

20/12/2012 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης δεκεμβρίου 2012.

15/06/2012 Αποφάσεις 60ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ΟΤΕ στις 15/6/2012.

22/03/2012 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 22/03/2012.

Ιστοσελίδα: www.ote.gr/ Η Εταιρεία/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

Προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων

28/11/2012 πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20/12/2012.

24/05/2012 πρόσκληση της 60ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 15/06/2012.

29/02/2012 πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 22/03/2012.

Ιστοσελίδα: www.ote.gr/ H Εταιρεία/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

21/12/2012 Αποτελέσματα ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 20/12/2012.

19/06/2012 Αποτελέσματα ψηφοφορίας 60ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 15/6/2012.

26/03/2012 Αποτελέσματα ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 22/03/2012.

Ιστοσελίδα: www.ote.gr/ Η Εταιρεία/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

Μερίσματα

16/10/2012 παραγραφή μερίσματος 2006.

Ιστοσελίδα: www.ote.gr/ Η Εταιρεία/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

Εταιρικές πράξεις-Συναλλαγές

18/02/2013
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας-διαπραγμάτευση Ομολόγου στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και 
ενοποίηση με το υφιστάμενο ομόλογο των €600 εκατ.

13/02/2013
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας- Ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναγοράς ομολόγων λήξεως 2013 
και 2014. 

08/02/2013 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας- Σύναψη συμφωνίας για την πώληση του Hellas Sat.

07/02/2013 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας- Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

30/01/2013
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας €700 εκατ. για τον ΟΤΕ από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας 
έκδοσης ομολόγων.

29/01/2013
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας-Έκδοση νέου Ευρω-ομολόγου και ανακοίνωση πρότασης επαναγοράς 
ομολόγων.

28/01/2013 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας- Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

24/01/2013 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας- Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

22/01/2013 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας- Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

18/01/2013 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας- Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

17/01/2013 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας- Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

16/01/2013 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας- Σύναψη σύμβασης ανταλλαγής ομολόγων.

15/01/2013 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας- Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

14/01/2013 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας- Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

V I . π Λ Η ρ Ο φ Ο ρ Ι Ε Σ
(ΜΕ πΑρΑπΟΜπΗ) ΑρΘρΟυ 10 ΤΟυ Ν. 3401/2005
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11/01/2013 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

03/01/2013 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

02/01/2013 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

31/12/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

24/12/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

21/12/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

21/12/2012
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής κ. πλούμπη Κωνσταντίνου, Γενικού 
διευθυντή ρυθμιστικών Θεμάτων της Εταιρείας.

20/12/2012 Η Θυγατρική εταιρεία του ΟΤΕ COSMO BULGARIA MOBILE EAD ολοκληρώνει συμφωνία για κοινοπρακτικό δάνειο.

19/12/2012
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής του κ. Αρβανιτίδη Γεωργίου βοηθού 
Γενικού διευθυντή Ανθρώπινου δυναμικού.

19/12/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

18/12/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

17/12/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

13/12/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

12/12/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

10/12/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

06/12/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

04/12/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

03/12/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

30/11/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

29/11/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

28/11/2012
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της κας Ελένης παπαδοπούλου Γενικής 
διευθύντριας Ανθρώπινου δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ.

28/11/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

27/11/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

26/11/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

23/11/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

22/11/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

21/11/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

20/11/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

19/11/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

15/11/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

13/11/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

09/11/2012
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης στη Σταθερή Τηλεφωνία 
Ελλάδας.

09/11/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - παράταση λήξεως κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου.

08/11/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

08/11/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

01/11/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

29/10/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.
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22/10/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

19/10/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

18/10/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

17/10/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

16/10/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

15/10/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

11/10/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

10/10/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

09/10/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

08/10/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

05/10/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής της Τράπεζας πειραιώς.

20/9/2012
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής κ. πλούμπη - Γενικού διευθυντή ρυθμιστι-
κών Θεμάτων της Εταιρείας.

19/07/2012
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας -Αλλαγή μέλους δΣ-Το εκτελεστικό μέλος διοικητικού Συμβουλίου κ. 
Kevin Copp υπέβαλε την παραίτησή του και σε αντικατάστασή του για το υπόλοιπο της θητείας του εκλέχθηκε ο 
κ. χαράλαμπος Μαζαράκης. 

09/07/2012
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση Συναλλαγών του κ. Μιχάλη Τσαμάζ, προέδρου και δι-
ευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας. 

28/06/2012
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Αλλαγή Γενικού διευθυντή χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου 
ΟΤΕ- ο κ. Kevin Copp Γενικός διευθυντής χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ αποχωρεί από τον ΟΤΕ και τη 
θέση αυτή αναλαμβάνει ο κ. Μπάμπης Μαζαράκης από 1/7/2012.

22/06/2012
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποιήσεις συναλλαγών του κ. Αρβανιτίδη Γιώργου, βοηθού Γε-
νικού διευθυντή Ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας.

21/06/2012
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών του κ. Μιχάλη Τσαμάζ, προέδρου και 
διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.

20/06/2012
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση Συναλλαγών του κ. Μιχάλη Τσαμάζ, προέδρου και δι-
ευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας. 

10/05/2012

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για τη περίοδο 01/01/2012-
30/06/2012 η εταιρεία θα αναταξινομήσει από τα «Μακροπρόθεσμα δάνεια» σε «βραχυπρόθεσμο μέρος μα-
κροπρόθεσμων δανείων» το εναπομείναν ποσό της Ανακυκλούμενης πίστωσης ύψους €900 εκατ. (Ομολογιακό 
δάνειο) που λήγει το φεβρουάριο 2013. 

12/04/2012
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής κ. πολυχρονοπούλου, διευθύνοντος Συμ-
βούλου OTESAT-Maritel.

01/03/2012
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση συναλλαγής κ. Κωνσταντίνου βασιλόπουλου, διευθυ-
ντή Οικονομικών υπηρεσιών.

27/01/2012
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Ολοκλήρωση πώλησης συμμετοχής ΟΤΕ στην Telecom Serbia.-O OTE 
εισέπραξε συνολικά €397 εκατ., €380 εκατ. από τη μεταβίβαση των μετοχών και €17 εκατ. για μέρισμα της χρήσης 
2011.

19/01/2012 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Οργανωτική αλλαγή

Ιστοσελίδα: www.ote.gr/ Η Εταιρεία/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

Ανακοινώσεις

18/02/2013 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων δ΄ Τριμήνου και έτους 2012- Τηλεσυνδιάσκεψη.

28/01/2013 Ημερομηνία ανακοίνωσης δ΄ Τριμήνου και έτους 2012 στις 28 φεβρουαρίου 2013.

07/01/2013 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εθελούσια στον ΟΤΕ.
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21/12/2012 Οργανωτικές αλλαγές.

03/12/2012 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού.

09/11/2012 Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Γ΄ Τριμήνου 2012.

29/10/2012 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Γ΄ Τριμήνου 2012 – Τηλεσυνδιάσκεψη.

11/10/2012 Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων Γ΄Τριμήνου 2012 στις 9/11/2012.

09/08/2012 Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων β΄ Τριμήνου 2012.

01/08/2012 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων β΄ Τριμήνου 2012-Τηλεσυνδιάσκεψη.

18/07/2012 Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων β΄ Τριμήνου 2012 στις 9 Αυγούστου 2012.

20/06/2012

βραβεία EXTEL 2012- Ο ΟΤΕ ψηφίστηκε από τους διεθνείς επενδυτές ως η καλύτερη ελληνική εταιρεία στον τομέα 
των Επενδυτικών Σχέσεων, ο Γενικός δ/ντής χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου, κ. Kevin Copp, ψηφίστηκε ως 
ο καλύτερος CFO για Επενδυτικές Σχέσεις και ο διευθυντής Σχέσεων με Μετόχους, κ. δημήτρης Τζελέπης, ως ο 
καλύτερος Investor Relations Professional στην Ελλάδα. 

24 /05/2012 Αλλαγή ημερομηνίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 15/6/2012.

10/05/2012 Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου 2012.

25/04/2012 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄Τριμήνου 2012- Τηλεσυνδιάσκεψη.

10/04/2012 Ημερομηνία ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου 2012 στις 10 Μαΐου 2012.

23/02/2012 Οικονομικό Ημερολόγιο 2012.

23/02/2012 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων δ΄ Τριμήνου και έτους 2011.

09/02/2012 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων δ΄ Τριμήνου και έτους 2011-Τηλεσυνδιάσκεψη.

27/01/2012 Ημερομηνία ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων δ΄ Τριμήνου και έτους 2011 στις 23 φεβρουαρίου 2012.

Ιστοσελίδα: www.ote.gr/ Η Εταιρεία/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών υπόχρεων προσώπων - Σύμφωνα με το Νόμο 3340/2005 & την απόφαση 3/347/12.7.2005 της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ιστοσελίδα: www.ote.gr/ Η Εταιρεία/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Εταιρική διακυβέρνηση/Γνωστοποιήσεις συναλλαγών Ν. 3340/ 2005.

Οικονομικά Αποτελέσματα

09/11/2012 δελτίο Τύπου – Γ’ Τρίμηνο 2012.

09/08/2012 δελτίο Τύπου – β’ Τρίμηνο 2012.

10/05/2012 δελτίο Τύπου – Α’ Τρίμηνο 2012.

23/02/2012 δελτίο Τύπου – δ’ Τρίμηνο 2011.

Ιστοσελίδα: www.ote.gr/ Η Εταιρεία/ Επενδυτικές Σχέσεις / Οικονομικά Αποτελέσματα/ Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις - Στοιχεία και πληροφορίες

 09/11/2012 Στοιχεία και πληροφορίες Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ ΑΕ – Γ’ Τρίμηνο 2012.

 09/11/2012 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (01/01/12-30/09/12) – Γ’ Τρίμηνο 2012.

09/08/2012 Στοιχεία και πληροφορίες Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ ΑΕ – β’ Τρίμηνο 2012.

09/08/2012 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΟΤΕ– β’ Τρίμηνο 2012.

10/05/2012 Στοιχεία και πληροφορίες Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ ΑΕ – Α’ Τρίμηνο 2012.

10/05/2012 Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ ΑΕ – Α’ Τρίμηνο 2012.

23/02/2012 Στοιχεία και πληροφορίες Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ ΑΕ – δ’ Τρίμηνο 2011.

23/02/2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011– δ’ Τρίμηνο 2011.

Ιστοσελίδα: www.ote.gr/ Η Εταιρεία/ Επενδυτικές Σχέσεις / Οικονομικά Αποτελέσματα/ Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε.
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Σημείωση: Οι Οικονομικές Καταστάσεις, τα πιστοποιητικά Ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών και οι Εκθέσεις του διοικητικού Συμβουλίου 
των εταιρειών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στις ιστοσελίδες:
www.ote.gr / Η Εταιρεία/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Οικονομικά Αποτελέσματα/ Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρειών Ομίλου
στην ελληνική γλώσσα
www.ote.gr / Company/ Investor Relations/ Financial Results/ Financial Statements of OTE Group Companies
στην αγγλική γλώσσα
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ΟΤΕ Α.Ε.

ύπεύθυνος Έκδοσης 
δημήτρης Τζελέπης
διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ

Συντακτική Ομάδα και Επιμέλεια  Ύλης
Ελένη Αγογλωσσάκη
Ευτυχία Τουρνά
Μανούσος Αποστολάκης
Κώστας Μασέλης
Σοφία Ζιάβρα
χριστίνα χατζηγεωργίου

ύπεύθυνη Συντονισμού  Έκδοσης & Εικαστικού Σχεδιασμού
Ντέπη Τζιμέα
διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ

Ομάδα Συντονισμού  Έκδοσης & Εικαστικού Σχεδιασμού 
Κυριακή Ζαννιά 
πόλλυ Κατσούλη
Άννα Κυριαζή
Νάντια Τσώκου

Επιμέλεια  Ύλης Ετήσιας Οικονομικής  Έκθεσης
Κώστας βασιλόπουλος, διευθυντής Οικονομικών υπηρεσιών 
Τάσος Καπενής

Σχεδιασμός και Παραγωγή  Έκδοσης
Proximity ZZ.DOT 

Εκτύπωση 
Μάιος 2013

Αντίτυπα της έκδοσης διατίθενται από την διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων/υπηρεσία Μετοχολογίου, Σταδίου 15, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα.

Ο Ετήσιος Απολογισμός 2012 διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: 
https://www.ote.gr/web/guest/corporate/ir/publications/annual-reports


